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Att modern belysning ger lägre elräkningar och är bra för miljön vet vi. Och vi vet att sparpotentialen i Sverige 
är enorm – hela sex miljarder kronor per år bara genom att byta ut föråldrad belysning.

Men smart belysning är också bra för oss människor. Det hetaste inom belysningsforskningen just nu är att 
mäta hur den nyupptäckta tredje ljusreceptorn på vår näthinna påverkar hur vi mår och presterar.  Forskning 
visar att rätt belysning gör oss effektivare, piggare och minskar kostnaderna för sjukskrivningar.

I den här rapporten berättar experter och forskare hur vi människor påverkas av olika slags ljus – både 
biologiskt och emotionellt - och hur man med hjälp av rätt belysning kan göra människor friskare, gladare och 
effektivare. Vi har pratat med Arbetsmiljöverket som beskriver läget på svenska arbetsplatser – en mörk 
historia.

Framför allt har vi frågat svenska folket hur de har det på jobbet. 

Trevlig läsning! 

Allt ljus på dig
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Nio av tio yrkesarbetande, 92 procent, anser att 
belysningen på deras arbetsplats är viktig för väl-
måendet. Bland kvinnor är siffran hela 98 procent.

Framför allt tror svenskarna att belysningen 
påverkar koncentrationen och trivseln, till viss del 
även energin, arbetsinsatsen och hälsan. Trots att en 
majoritet svarar att den generella belysningen på 
jobbet är anpassad efter deras behov, framkommer det 
snabbt att de flesta arbetar i bristfällig belysning som 
till och med kan vara skadlig. Bland de största 
problemen uppges allt från otrivsam, felriktad och 
bländande belysning till blinkande eller flimrande ljus 
och att det är för mörkt.

Ett ytterligare problem är dock att individuella 
behov inte får styra belysningen kring den egna 
arbetsplatsen. Endast 15 procent uppger att belysningen 

vid deras arbetsplats är anpassad efter deras behov 
och bara 15 procent av samtliga svaranden kan 
reglera belysningens styrka. Detta ses också som det 
vanligaste problemet med belysningen på arbetsplatsen.

Det är självklart i dag att vi till exempel har regler-
bara stolar och höj- och sänkbara skrivbord. Faktum 
är att 87 procent av alla som jobbar på kontor har en 
reglerbar stol, 73 procent har ett höj- och sänkbart 
arbetsbord och 32 procent har ett ergonomiskt tangent- 
bord. Men bara 20 procent av kontorsanställda kan 
reglera belysningen eller ljusstyrkan på sin arbetsplats.

Felaktigt utformad belysning gör bland annat att 
man blir trött, sover dåligt och får huvudvärk och 
spänningar i nacke och rygg. Bra och anpassad 
belysning gör oss piggare och friskare. 

Ny undersökning visar: 

Fel belysning på svenska arbetsplatser

Om undersökningen ”Allmänheten om belysning på arbetet” 
Svenska allmänheten 18-79 år. Riksrepresentativt urval från Novus Sverigepanel som är slumpmässigt rekryterad. Undersökningen har 
genomförts som en webbenkät under perioden 13/11-18/11 2014. Totalt omfattar undersökningen 1 003 intervjuer. Signifikanta skillnader  
mot kön, ålder utbildning, sysselsättning och region är kommenterade i undersökningen.

Forskarna är eniga. Rätt belysning har stor betydelse för att vi ska trivas, må och prestera 
bra på jobbet. I en ny undersökning gjord av Novus på uppdrag av Belysningsbranschen 
får forskarna medhåll av Sveriges befolkning. 
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SÅ SVARADE SVENSKARNA 

VAD UPPLEVER DU ATT BRA 
BELYSNING PÅVERKAR MEST?

Man blir piggare 61%

Man arbetar mer effektivt 57% 

Man blir mer koncentrerad 57%

Man blir mindre irriterad 29%

Man blir gladare 26%

Man sitter mer ergonomiskt 14%

Man sover bättre 4%

> Forskningen visar att bra 
belysning ger alla dessa effekter.

Så mår vi
ANDEL YRKESARBETANDE SOM GANSKA ELLER MYCKET  
OFTA DRABBAS AV…

TRÖTTHET

SPÄNNINGAR I  
NACKE OCH RYGG

TRÖTTA ÖGON

RYGGONT

HUVUDVÄRK

KONCENTRATIONS- 
SVÅRIGHETER

61% 

50% 

45% 

39% 

25% 

25% 

Så har vi det
Bara 15% av 

yrkesarbetande 
uppger att 

belysningen vid 
deras arbetsplats 
är anpassad efter 
deras individuella 

behov.

Bara 15% 
uppger att 
de själva 

kan reglera 
belysningens 

styrka.

Bara en av 
åtta (12%) 

har belysning 
som släcks 
automatiskt 

när de lämnar 
rummet. 

Nästan ingen 
(3%) jobbar 
i belysning 

där ljusnivån 
anpassas 

automatiskt 
efter dagsljuset. 

>45% har inget av ovanstående.

>

(63 % för de som  
jobbar i industrilokaler)

(framför allt  
under vintern)

VAD HAR DU PÅ DIN 
ARBETSPLATS?

Reglerbar arbetsstol 59%  
(87% av kontorsanställda)

Höj- och sänkbart arbetsbord 39% 
(73% av kontorsanställda)

Reglerbar temperatur 26%

Ergonomiskt tangentbord 16%  
(32% av kontorsanställda)

Reglerbar belysning/ljusstyrka 15% 
(20% av kontorsanställda)
 

Hjälpmedel för att minska reflexer 
och starkt ljus på bildskärmen: 5%

>24% har inget av ovanstående.



6

92 %
AV YRKESARBETANDE 
SVENSKAR ANSER ATT 
BELYSNINGEN PÅ DERAS 
ARBETSPLATS ÄR VIKTIG 
FÖR ATT DE SKA MÅ BRA 
PÅ JOBBET. (KVINNOR: 98%, 
MÄN: 86%)

Så tror vi
• 55% av svenskarna tror att belysningen påverkar anställdas 

koncentration (kontorsanställda 63%).
• 54% tror att den påverkar trivseln.
• 43% att den påverkar deras energi.
• 39% tror att belysningen påverkar de anställdas arbetsinsats  

(inom industrin 60%).
• 35% tror att belysningen påverkar hälsan.  

> Forskningen visar att bra belysning ger alla dessa effekter.

BELYSNINGEN/LJUSSTYRKAN KAN INTE REGLERAS 

DET ÄR FÖR MÖRKT 
  

OTRIVSAM BELYSNING

FELRIKTAD BELYSNING 

BELYSNINGEN INTE ANPASSAD EFTER MINA BEHOV

FULA BELYSNINGSANORDNINGAR

SAKNADE ELLER TRASIGA LAMPOR

EJ BILDSKÄRMSANPASSAD BELYSNING

BLINKANDE ELLER FLIMRANDE LJUS

BLÄNDANDE BELYSNING

DET ÄR FÖR LJUST

INGET AV OVANSTÅENDE

VET EJ

Vad är problemet? 
VILKA AV FÖLJANDE UPPLEVER DU ÄR DE VANLIGASTE PROBLEMEN MED 
BELYSNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS?

27% 

23% 

18% 

17% 

15% 

11% 

11% 

11% 

10% 

8% 

7% 

21% 

6% 

(33 % inom offentlig sektor)

(40% inom industrin) 

(26% inom skolan)

(32% inom industrin) 

(17 % för kontorsanställda) 
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Så påverkas du av dålig arbetsbelysning

När du ser dåligt spänner 
du dig och kan få värk i 
nacke och skuldror. I bra 
belysning arbetar du mer 
avspänt och lätt.

Felaktig belysning medför 
ofta felaktig arbetsställ-
ning, ibland med ryggbe-
svär som följd. Med bra 
belysning kan du arbeta i 
rätt ställning.

> Olycksfall orsakade av dålig belysning är tyvärr vanliga. Bra belysning ökar säkerheten.

Dålig belysning kan leda till trötthet och 
huvudvärk. Lagom starkt, bländfritt ljus kan 
göra det lättare att arbeta.



8

RÄTT LJUS FÖR MÄNNISKA  
OCH MILJÖ

RÄTT LJUS GÖR MÄNNISKOR FRISKARE, 
EFFEKTIVARE OCH LYCKLIGARE.

RÄTT LJUS MINSKAR 
MILJÖBELASTNINGEN GENOM 

 EFFEKTIV ENERGIANVÄNDNING.
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FN OCH UNESCO HAR UTSETT 2015 TILL ”LJUSETS ÅR”, 
INTE MINST PÅ GRUND AV BELYSNINGENS MÖJLIGHETER 

ATT SÄNKA VÅR ENERGIFÖRBRUKNING. FRAMFÖR ALLT 
HAR VI DEN SNABBA UTVECKLINGEN AV LED-TEKNIKEN 

ATT TACKA FÖR DEN STORA SPARPOTENTIALEN. LED HAR 
VISAT SIG SÅ VIKTIGT FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING ATT 

UPPFINNARNA 2014 FICK NOBELPRISET I FYSIK.
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– Det nya inom belysningsforsk-
ningen är att vi i dag kan mäta hur 
vi med artificiellt ljus kan få 
människor att må bättre, säger 
Thorbjörn Laike, som i drygt 20 år 
har forskat i miljöpsykologi vid 
Lunds universitet.

STARTSKOTTET VAR UPPTÄCKTEN AV 

DEN SÅ KALLADE TREDJE RECEPTORN 

PÅ ÖGATS NÄTHINNA ÅR 2002. 

När den utsätts för ljus blockeras produktionen av 
sömnhormonet melatonin vilket påverkar utsöndringen 
av vakenhetshormonet kortisol. Den styr med andra 
ord vår dygnsrytm och stressnivå.

– När vi i studier utsätter ögat för ljus med olika 
våglängd ser vi att vanligt vitt ljus ökar vakenhets-
hormonerna. Ju starkare ljus desto mer vakna blir vi 
vilket påverkar prestationsförmågan. Men det får inte 
bli för ljust. Då får man för mycket kortisol och blir 
stressad, säger Thorbjörn Laike.

Det är framför allt kortvågigt kallare ljus, till 
exempel från LED, som får den tredje receptorn att 
blockera sömnhormonet melatonin.

– Det är med andra ord bra att utsättas för kallt ljus 
på morgonen. Men man bör vara försiktig med blått 

ljus kvällstid, till exempel från mobiler och surfplattor. 
Dagsljus nollställer människans inre klocka så att vi 

inte förskjuter dygnet, men under de mörka vintermå-
naderna blir det problem.

– Vi mår som bäst när solen går upp runt klockan 
sex på morgonen. Men på vintern går vi upp klockan 
sex trots att det blir ljust först klockan åtta. Då 
förskjuts lätt vår dygnsrytm. I en studie vi gjort med 
skolelever såg vi att vi kunde vi påverka barnens 
dygnsrytm och prestationsförmåga positivt genom  
att utsätta dem för ett bra ljus under vintern.

Thorbjörn Laike har även studerat hjärnans 
aktiveringsgrad i relation till olika driftdon, en 
komponent som finns i lysrörsarmaturer. Studien 
visade att personer som satt i miljöer med äldre 
lysrörsarmaturer i högre utsträckning fick huvudvärk 
än de med modern belysning. En stor grupp visade sig 
också vara väldigt känsliga mot flimmer vilket gjorde 
att de presterade sämre och kände sig stressade. 

– Genom att byta till stressminskande HF-don kan 
man spara lidande och pengar. Därför är det skräm-
mande att HF-don bara används i cirka hälften av 
dagens belysningsanläggningar, trots att konventio-
nella driftdon har en negativ effekt på både hälsan 
och energiförbrukningen. 

Rätt ljus bra för hälsan
Stress, sömnproblem och sänkt prestationsförmåga. Det är bara några följder som 
felaktig belysning kan ge upphov till. Nu visar ny forskning att man genom att anpassa 
belysningen kan påverka kroppens hormoner och få människor att må bättre och hålla sig friska. 

Thorbjörn Laike,  
forskare miljöpsykologi 
vid Lunds universitet.
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DEN TREDJE RECEPTORN
Ljuset som når ögat tas emot av ljuskänsliga nervceller på näthinnan. Cellerna 
skickar signaler till hjärnan som sätter ihop dem till bilder. 

Nervceller som kallas för stavar hjälper oss att se i mörker. Tapparna däremot 
hjälper oss att skilja på olika färger. 

2002 upptäckte forskarna en tredje ljusreceptor på näthinnan, sällsynta så 
kallade retinala ganglieceller. Den tredje receptorn skickar signaler till krop-
pens ”inre klocka”, en risgrynsstor samling celler i mellanhjärnan som kall-
las den suprachiasmatiska kärnan. Signalerna säger åt epifysen i hjärnan att 
blockera tillverkningen av sömnhormonet melatonin och att binjurebarken ska 
utsöndra vakenhetshormonet kortisol. Det gör oss pigga och hjälper kroppen 
att veta att det är dag.

SÅ PÅVERKAS DU AV FELAKTIG BELYSNING
• Trötthet

• Stress

• Sänkt immunförsvar

• Sänkt välbefinnande

• Sänkt prestationsförmåga 

• Mindre social, vill inte umgås med andra

• Sänkt aktivitetslust

• Vintertrötthet

• Nedstämdhet med risk för klinisk depression

• Sömnproblem

• Ruckad dygnsrytm
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– Ljusets kvalitet, riktning och fördelning i 
rummet har stor betydelse, framför allt 
ljuset runt om oss på väggar och tak, det så 
kallade omfältsljuset. Det har en mycket 
större inverkan på hur vi mår och presterar 
än vi tidigare trodde, säger Tommy Govén.

Utomhus utgörs vårt omfält av himmels-
sfären. Omfältsljuset får oss att producera 
vakenhetshormon vilket gör oss pigga och hjälper oss 
att hålla reda på natt och dag. Ju mer omfältsljus, 
desto högre hormonnivå. Inomhus motsvaras omfältet 
i huvudsak av rummets väggar och tak. Framför allt 
under den mörka tiden på året måste man fokusera 
mer på omfältet inomhus menar Tommy Govén.

– Vi har tidigare studerat niondeklassare i London 
och nu nyligen gymnasieelever i Helsingborg och äldre 
på ett boende i Lund. Alla studier visar samma sak 
– att ett förhållandevis ljust omfält gör att man 
presterar bättre och blir piggare, inte minst på morg-
narna. De elever som studerade i klassrum med ett 

högre omfältsljus fick högre betyg än 
jämförelseklasserna, säger han.

Laboratoriestudier har visat att försöks-
personer känner sig mer aktiva ju högre 
omfältsljus de vistas i. Men intressant är 
också att de känner sig mest positiva vid 
lagom mycket ljus och mest negativa och 
sämst till sinnes vid en för ljus omgivning 

(>300cd/m2). För på samma sätt som bra ljus påver-
kar oss positivt så påverkar felaktigt ljus oss negativt. 
Mörka rum ökar till exempel produktionen av sömn- 
hormon vilket gör oss trötta och nedstämda. För ljusa 
rum gör oss stressade. Och felaktigt riktat ljus vid 
arbetsplatsen kan ge upphov till skadliga arbetsställ-
ningar. Det får inte heller finnas bländande ljuskällor i 
synfältet. BLÄNDANDE BELYSNING FÅR PUPILLEN ATT DRA 

IHOP SIG. DEN SLÄPPER DÅ INTE IN LIKA MYCKET LJUS 

TILL NÄTHINNAN MED RISK FÖR ÖKAD TRÖTTHET OCH 

SÄMRE SYNFÖRUTSÄTTNINGAR SOM FÖLJD.

– Detta orsakas av kontrastbländning. I ett mörkt 

Rätt belysning för människan
Hur ljussätter man för att människor ska må så bra som möjligt? Det vet Tommy Govén, 
ljusdesigner och ljusforskare inom miljöpsykologi vid Lunds universitet. Han är en av dem som 
ska bidra med sin experthjälp när CEN, den europeiska organisationen för standardisering, i år 
reviderar standarden för belysning av arbetsplatser inomhus. 

Bara en av fyra  
(26 %) yrkesarbetande  
svenskar har ljus mot 
taket och väggarna på 

sin arbetsplats.*

*Rapporten ”Allmänheten om belysning på arbetet” gjord av Novus på uppdrag av Belysningsbranschen
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omfält blir en armatur bländande, men inte i dagsljus. 
När du läser en bok på kvällen är omfältet mörkt. Det 
dröjer då inte länge förrän du blir trött eftersom du 
bländas av de vita boksidorna. På samma sätt blir du 
trött speciellt om du arbetar i en mörk omgivning med 
bländande armaturer, säger Tommy Govén. 

REFLEKTERAT LJUS FRÅN VÄGGAR OCH TAK, LAGOM 

STARKT OCH JÄMT FÖRDELAT ÖVER STORA YTOR, MINSKAR 

RISKEN FÖR BLÄNDNING. 

I sina studier mäter Tommy Govén och hans 
kollegor, inte minst forskaren Thorbjörn Laike, 
belysningens påverkan på människan på tre sätt; 
biologiskt, visuellt och emotionellt. 

– Belysningen i vårt omfält samt ljusets spektrala 
sammansättning och färgsammansättning påverkar 
människor biologiskt och prestationen över tid. 
Effekten beräknas genom att mäta hormonhalterna i 
saliven, säger Tommy Govén.

Visuellt goda förutsättningar skapas av ett välriktat 
ljus som ger dig rätt förutsättningar att utföra ditt 

jobb, så att du ser vad du arbetar med. Den emotio-
nella delen av belysningen gör att ljuset i rummet 
tillsammans med dagljuset upplevs som naturligt, 
varierat och i samspel med rummets färgsättning. 

– Det är viktigt att vi inom standardiseringsarbetet 
tar till oss den senaste forskningen så att man vid 
planeringen av våra framtida arbetsmiljöer även tar 
hänsyn till människans behov av belysning såväl 
visuellt som icke visuellt för ett bättre välbefinnande 
och för att kunna prestera bättre. Arbetsmiljöverkets 
riktlinjer för god belysning hänvisar exempelvis ofta 
till gällande europeiska standarder som tillämpas i 
Ljuskulturs Ljus & Rum, säger Tommy Govén.

UNDER 2015 PÅBÖRJAS ARBETET MED REVIDERINGEN AV 

DEN GÄLLANDE SVENSKA OCH EUROPEISKA STANDARDEN 

SS-12 464-1 SOM REDOGÖR FÖR BASKRAVEN FÖR BELYS-

NINGEN AV ARBETSPLATSER INOMHUS. 

Hänsyn kommer då att tas till den senaste forsk-
ningen om hur vi påverkas av ljus visuellt, biologiskt 
och emotionellt. 

”DE ELEVER SOM UNDER ETT ÅR 
STUDERADE I KLASSRUM MED ETT 
HÖGRE OMFÄLTSLJUS FICK HÖGRE 
BETYG ÄN JÄMFÖRELSEKLASSERNA.”

”
TOMMY GOVÉN, LJUSFORSKARE
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På Arbetsmiljöverket jobbar inspek-
törerna hårt med att kolla så att 
svenska arbetsplatser uppfyller 
EU:s olika belysningskrav. Det 
handlar om allt från tillgång till 
dagsljus och individanpassad 
belysning till besvärande flimmer 
och bländning. Syftet är att belys-
ningen ska förebygga ohälsa och 
olycksfall.

– Om möjligt ska det finnas dagsljus. Ofta ordnas 
det inte trots att det skulle gå. I butiker till exempel 
täcker man ofta för fönstren för att inte varorna ska 
bli blekta, säger Per Nylén och fortsätter:

– DET HAR KOMMIT MYCKET NY FORSKNING SOM VISAR 

HUR VIKTIGT DET ÄR MED DAGSLJUS FÖR ATT BEHÅLLA EN 

BRA DYGNSRYTM. DET ÄR EXTRA VIKTIGT I ETT LAND MED 

MÅNGA MÖRKA MÅNADER OCH DÄR 30 PROCENT AV BEFOLK-

NINGEN HAR EN SÖMNSTÖRNING.

Enligt Per Nylén följer Arbetsmiljöverket forskningen 
noga och fokuserar allt mer på att dagsljuskravet ska 
uppfyllas – om det behövs tar de till viten.

– I ett fall på ett sjukhus som i princip saknade 
dagsljus hotade vi med att tvinga sjukhuset att förlänga 
personalens luncher så att de skulle hinna gå ut. Då 
först blev det ändring, säger han.

Industrin och sjukvården har generellt väldigt lite 
dagsljus och forskning visar att patienter på intensiv-
avdelningar som vårdas i dagsljus eller i ett ljus/
mörkerförhållande överlever i högre utsträckning än 
de som inte gör det. 

– Kroppen mår bättre av en normal dygnsrytm. 
Dagsljuset bidrar till det, säger Per Nylén. 

En annan punkt som uppfylls dåligt på svenska 

Ljuset på svenska arbetsplatser  
– en mörk historia
Arbetsmiljöverkets uppdrag är att förebygga olyckor och ohälsa på svenska arbetsplatser. Då är 
belysningen viktig. 

– Fel belysning har inte bara negativa effekter på kroppen och sinnesstämningen utan har 
vid flera tillfällen orsakat riktigt farliga olyckor, ibland med dödsfall som följd, säger Per Nylén, 
docent på KTH och avdelningsdirektör på Arbetsmiljöverket. 

Per Nylén,  
docent på KTH och 
avdelningsdirektör på 
Arbetsmiljöverket.
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arbetsplatser enligt Per Nylén är att belysningen ska 
vara individuellt anpassad efter de synkrav som 
arbetsuppgiften ställer. Till exempel kanske en äldre 
medarbetare behöver starkare ljus än andra. Det får 
heller inte finnas stora variationer mellan olika 
ljusnivåer och det är viktigt att balansera dagsljuset 
med den artificiella belysningen på ett bra sätt.

– Många truckolyckor tror vi till exempel beror på 
att förarna först kör i starkt och sedan i svagt ljus, till 
exempel från solljus utomhus in en mörk lagerlokal. 
Truckolyckor är ofta allvarliga – förarna slår sig rejält 
eftersom truckar till exempel saknar deformations-
zoner av förklarliga skäl, säger Per Nylén.

Även flimmer är farligt, även om man inte ser det. 
Förutom att det tröttar ut ögonen och kan ge huvud-
värk, kan flimrande ljus få rörliga maskindelar att se 
stillastående ut, så kallad stroboskopeffekt.

– Det har förekommit olyckor då folk har fått 
armen avslagen i svänghjul för att de trott att maski-
nen stod still, säger Per Nylén. 

DEN VANLIGASTE ANMÄRKNINGEN FRÅN INSPEKTÖRER-

NA ÄR ATT BELYSNINGSARMATURER PÅ KONTOR INTE ÄR RÄTT 

PLACERADE. 

– Optimalt ska en armatur sitta ovanför din 
närmaste skrivbordskant, någon decimeter framför 
ditt huvud. Sitter den för långt bak reflekteras armatu-
ren i skärmen och sitter den för långt fram kommer 
den i synfältet och bländar. Det gör att du lutar dig 
framåt och får en felaktiv arbettställning som kan leda 
till belastningsbesvär i rygg och nacke. I öppna 
kontorslandskap är det svårt att få till bra belysning, 
säger Per Nylén.

… mer än 63 procent av de svenska kontoren, 67 procent av idrotts-
anläggningarna, 73 procent av skolorna och hela 82 procent av 
sjukhusen har föråldrade belysningssystem, enligt Energimyndighe-
ten. Och utbytestakten går långsamt. Från 1995 har bara 40 pro-
cent av belysningsanläggningarna bytts ut. Med den takten kommer 
det att ta ytterligare 20 år innan vi når hela besparingspotentialen 
– cirka sex miljarder kronor per år, räknat på en krona per KWh. 

En stor del av denna ålderdomliga belysning flimrar. Forskning visar 
att flimmer ofta gör att man presterar sämre, känner sig stressad 
och får huvudvärk.

VISSTE DU ATT...
… Bara 3% av svenska yrkesarbetande jobbar i belysning där ljus-
nivån anpassas automatiskt efter dagsljuset.

… Bara 15% uppger att belysningen är anpassad efter deras behov.

… 85% kan inte reglera belysningen eller ljusstyrkan. 27% tycker 
att det är det vanligaste problemet med belysningen på jobbet.

… 23% tycker att det vanligaste problemet är att det är för mörkt 
på arbetsplatsen, 40% inom industrin. 

… Bara 5% har hjälpmedel för att minska reflexer och starkt ljus 
på bildskärmen. 

... 11% säger att det vanligaste belysningsproblemet är att belys-
ningen inte är anpassad efter bildskärmsarbete.

… en av tio uppger att det vanligaste problemet är blinkande eller 
flimrande ljus, lika många uppger bländande belysning som vanligast.

Källa: Rapporten ”Allmänheten om belysning på arbetet” av Novus/ Belysningsbranschen
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TEKNISK UTVECKLING MÖJLIGGÖR  
MILJÖBESPARINGAR
Energieffektivisering av belysning

Gamla armaturer med T8
Med T8-lysrör (Ø 26 mm) och elek-

tromagnetiska driftdon

Moderna armaturer T5/LED
Med T5-lysrör (Ø 16 mm) eller  
LED och elektroniska driftdon

Moderna armaturer T5/LED  
Med ljusreglering med  

dagsljuskontroll

Moderna armaturer T5/LED  
Med ljusreglering med dagsljus- 

och närvarokontroll

100%

-80%

-40%

-70%
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Rätt ljus smart för miljön

Sverige måste sänka sin energiförbrukning med 20 procent till 2020 för att nå EU:s 
klimatmål. I dag går nästan en tredjedel av all vår elanvändning till belysning. Majoriteten 
av alla belysningsarmaturer i landet är föråldrade och besparingspotentialen är enorm. 

Om vi ska nå klimatmålen och rädda vår värld från 
de katastrofala följder som den globala uppvärmningen 
kan leda till, så krävs mer än att byta ut fossila bräns-
len mot förnyelsebara. Experter och beslutsfattare har 
länge varit eniga om att vi också måste spara energi.

”Vare sig vi försöker ersätta den kol som används i 
dag med kärnkraft, vind eller något annat så kommer 
vi inte att hinna. Gapet måste fyllas med ökad effekti-
vitet. Den billigaste energin är den som inte används 
och det billigaste kraftverket är det som inte byggs”, 
sa den ledande energi- och miljöexperten Dallas 
Kachan vid analysföretaget Cleantech Group till 
Dagens Industri redan år 2009.

FÅ TÄNKER PÅ HUR MYCKET AV VÅR ENERGI SOM GÅR 

TILL BELYSNING. I SVENSKA FÖRETAG OCH OFFENTLIG 

VERKSAMHET ANVÄNDS HELA 25 PROCENT AV ELFÖRBRUK-

NINGEN FÖR BELYSNING. DEN ABSOLUTA MERPARTEN AV 

ARMATURERNA ÄR FÖRÅLDRADE. 

En rikstäckande studie gjord av Energimyndigheten 
visar att mer än 63 procent av de svenska kontoren, 
67 procent av idrottsanläggningarna, 73 procent av 
skolorna och hela 82 procent av sjukhusen har 
föråldrade belysningssystem. Och utbytestakten går 
långsamt. Från 1995 har bara 40 procent av belys-
ningsanläggningarna bytts ut.

Det betyder att stora mängder energi varje dag 
används helt i onödan för annat än att lysa upp våra 
kontor och offentliga byggnader. 

GENOM ATT BYTA UT GAMMAL BELYSNING MOT MODER-

NA SYSTEM MED LED SKULLE VI KUNNA SÄNKA ENERGI-

FÖRBRUKNINGEN FÖR BELYSNING MED UPP TILL 85 

PROCENT FRÅN DAG ETT. 

LED-teknikens förmåga att spara energi är så 
avgörande att uppfinnarna fick Nobelpriset i fysik 2014. 

Smart belysning i hela Sverige skulle varje år spara 
lika mycket energi som producerades av alla landets 
vindkraftverk år 2011, och världen över är bespa-
ringspotentialen och belysningsfrågan så stor att FN 
och Unesco har utsett 2015 till Ljusets år.

Även EU har uppmärksammat hur viktig energibe-
sparing är för att vi ska kunna nå klimatmålen. De 
klimatmål som EU antog redan år 2008 säger att 
Sverige måste minska sina fossila utsläpp med 40 
procent fram till år 2020. För att det ska vara realis-
tiskt har EU satt upp mål om att vi ska öka andelen 
förnyelsebar energi till 50 procent. Men det räcker 
inte. EU-direktiven säger att Sverige samtidigt måste 
minska energianvändningen med 20 procent. Byte av 
belysningssystem skulle ta oss en bra bit mot målet. 
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Rätt ljus bra för plånboken 
– och välbefinnandet

Sänkta elkostnader, färre sjukskrivningar och högre produktivitet bland anställda. Modern 
belysning är inte bara bra för miljön och människorna, utan också för plånboken. 

Att investera i smart belysning är lönsamt. Redan de 
lägre elräkningarna betalar kostnaden. Men det är när 
man ser till helheten som det blir riktigt lönsamt. 

VINSTER SOM BÄTTRE ARBETSMILJÖ OCH MINSKADE 

KOSTNADER FÖR SJUKSKRIVINGAR FINNS SÄLLAN MED I 

KALKYLERNA.

Vi spenderar varje år enorma belopp på energi för 
ineffektiv belysning. Teknikutvecklingen har formligen 
exploderat de senaste åren, inte minst tack vare modern 
LED- och styrteknik. Tekniken gör att man enkelt kan 
styra belysningen efter till exempel mängden dagsljus 
och närvaro så att man bara använder precis så 
mycket ljus som behövs, där och när det behövs.

Om vi skulle byta ut all föråldrad belysning i Sverige 
skulle vi minska energiförbrukningen med sex tera-
wattimmar. Det innebär en årlig besparing på sex 
miljarder kronor (beräknat på ett elpris på en krona 
per kwh inklusive nätavgifter). Landets skolor skulle 
kunna spara 350 miljoner kronor per år på smartare 
belysning. Det motsvarar 800 nya lärare.

Men att byta ut gammal belysning mot modern 
teknik handlar inte bara om att få ner elräkningarna. 
Vinsterna är mycket större än så. 

Belysning påverkar hur vi människor mår och 
presterar. För oss i Sverige är det knappast en nyhet 
att bristen på ljus vintertid gör oss trötta. Rätt ljus på 
vår arbetsplats gör att vi är piggare och gör ett bättre 

jobb. Forskning visar att vi med olika ljus kan påverka 
halterna vakenhetshormon och sömnhormon. Arbets-
platsens utformning är viktig. En felplacerad lampa 
leder ofta till en felaktig arbetsställning vilket i sin tur 
kan leda till arbetsskador och sjukskrivningar med 
stora ekonomiska och mänskliga kostnader för 
arbetsgivaren och medarbetare som följd. Helt i onödan.

När man bygger ett nytt kontor, en skola eller ett 
sjukhus finns stora möjligheter att utforma belysningen 
för att skapa en bra miljö för människorna som ska 
vistas i lokalerna. 

TYVÄRR KOMMER BELYSNINGEN OFTAST IN ALLDELES 

FÖR SENT I BYGGPROCESSEN.

Men möjligheten till bättre arbetsmiljö finns inte 
bara vid nybyggen. Med enkla medel kan gamla 
armaturer bytas mot modern, smart belysning. En enda 
långtidssjukskrivning beräknas kosta arbetsgivaren 
100 000 kronor per halvår, enligt arbetsmiljöorganisa-
tionen Prevent. Det är betydligt smartare att satsa 
pengarna på modern belysning än på sjuklöner. Prevent 
har gjort en liknande beräkning kring friskvård. Den 
visar att företag med 400 anställda som investerar en 
miljon kronor i personalens hälsa tjänar in det om 
sjukfrånvaron minskar med bara en dag per anställd, 
eller om produktiviteten ökar med en halv procent.

Kort sagt: Modern modern belysning är smart för 
ekonomin, människorna och miljön.
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100 000 kr
SÅ MYCKET BERÄKNAS EN LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING 
KOSTA ARBETSGIVAREN UNDER ETT HALVÅR.
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HÖGSTA BETYG FÖR LED I SKOLAN

I dag vet vi att olika slags belysning påverkar männis-
kors psykiska och fysiska välbefinnande. Det är viktigt 
att ta hänsyn till, inte minst vad gäller ungdomar. I 
dag går svenska skolor mot ett skifte till LED-belys-
ning. Forskare vid Lunds universitet bestämde sig 
därför för att undersöka effekterna av LED-tekniken 
jämfört med vanliga lysrör i skolan.* 

Skolåret 2012/2013 följde forskarna 72 gymnasie-
elever i Helsingborg. Fyra identiska klassrum utrusta-
des med två olika slags belysning. Två av klassrum-
men fick LED-belysning och två fick vanliga lysrör. 
Genom bland annat enkäter och salivanalyser mätte 
forskarna elevernas känslor, dygnsrytm, vakenhets-
hormon, upplevelse av ljusmiljön samt elförbrukningen. 

De preliminära resultaten visar att LED-belysning 
är minst lika bra som vanliga lysrör. Eleverna gav 
också LED-belysningen högre betyg vad gällde den 

generella ljusupplevelsen. De upplevde även LED-
klassrummen som mer och bättre belysta.

Analysen av halterna vakenhetshormon, kortisol, 
hos studenterna visade dessutom att eleverna i 
LED-klassrummen under de mörka månaderna 
verkade ha lättare att följa sina inre hormonella 
dygnsrytmer, eller cirkader. Det innebär bland annat 
att man har lättare att komma upp på morgnarna och 
att man sover bättre. Högre kortisolhalter på morg-
narna indikerar också att belysningen inneburit en 
pigghetsboost för LED-eleverna.

Dessutom visade studien att LED-belysningen 
förbrukade upp till 23 procent mindre energi än de 
redan energisnåla lysrören - något som stöds av 
beräkningar från Energimyndigheten som visar att 
energisparpotentialen i svenska skolor är stor. 

Det är inte konstigt att LED-teknikens uppfinnare 
år 2014 fick Nobelpriset i fysik!

Framgångsrika exempel

Friskare och effektivare sjuksköterskor på Karolinska sjukhuset, piggare gymnasieelever i 
Helsingborg och kraftigt sänkta energikostnader på konsultföretaget ÅF. Här kan du läsa 
om tre framgångsrika exempel där ändrad belysning gjort underverk både för människa 
och miljö.

*Studien “Energy efficient and study promoting lighting at high school” av ljus- och miljöpsykologiforskarna 
Thorbjörn Laike och Tommy Govén samt docent och överläkare Klas Sjöberg och doktoranden Niko Gentile.
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FAKTA LED

Låg energiåtgång, LED är minst 
5-10 gånger effektivare är den 

traditionella glödlampan.

Lång livslängd, upp till 35 000 
timmar eller mer.

Lätt att styra, ljus kan användas när 
och där det behövs: styrning efter 

dagsljus och närvaro.

Lätt att skapa miljöer där 
ljuskaraktären ändras under dagen 
till exempel för att likna dagsljusets 

skiftningar.

Forskarna Tommy Govén och Thorbjörn Laike i ett av klassrummen.



22



23

SÄNKTA ELKOSTNADER MED 92 PROCENT OCH GLADARE 
MEDARBETARE NÄR ÅF BYTTE BELYSNING
När teknikkonsultföretaget ÅF flyttade in i nya lokaler i Malmö var huset i 
stort sett nybyggt. Men ljusexperterna på ÅF Lighting såg direkt att det ändå 
fanns mycket att göra med belysningen, både för att sänka energiförbruk-
ningen och för att förbättra arbetsmiljön och trivseln.

Genom att leva som man lär kunde ÅF både sänka sina energikostnader 
dramatiskt och öka trivseln genom sin stora kunskap om ljusplanering.

Armaturerna i taket uppfyllde regler och standarder, men inte mer.  
Ljusexperterna som satt på ett av planen i det nya ÅF-huset insåg direkt att 
här fanns pengar att spara. Dels användes inte de mest moderna och mest 
energieffektiva armaturerna och dels styrdes belysningen inte på ett särskilt 
smart sett. En enda strömbrytare reglerade på och av för 20 arbetsplatser.

Man lyckades övertyga sina chefer att riva ut den endast nio månader 
gamla belysningen och ersätta den med individuellt anpassade armaturer. 
Resultatet kom som en överraskning till och med för experterna på ÅF. När 
man jämförde energiförbrukningen med kollegorna på andra våningsplan i 
byggnaden visade det sig att den sjunkit med hela 92 procent – bara genom 
att byta till ett smart belysningssystem med reglering som styr belysningen 
efter dagsljus och närvaro och som ser till att ljuset är på rätt ljusnivå och 
påslaget bara när det behövs.

En minst lika viktig vinst är att de anställda trivs bättre på jobbet. 
Grundtanken i den nya lösningen är en varierad belysningslösning där 

varje anställd individuellt kan styra och reglera belysningen på sin egen 
arbetsplats. Det var en självklarhet att alla skulle kunna bestämma över sitt 
eget ljus. 

ÅF:s ljusdesigners valde också att skapa rumslighet och trivsel genom att 
låta ljuset variera i olika delar av lokalen, så att det lyser starkast vid 
arbetsplatserna och svagare i passager och i kommunikationsytorna.

Man har skapat ännu mer liv i lokalen genom att belysa vertikala ytor 
som väggar, bokhyllor och dörrpartier medan accentljus fick belysa valda 
objekt och bilder på väggarna. Som en rolig detalj finns också konstverk 
skapade av lampor och lysrör.

ÅF har skapat en lokal med belysning som utgår från medarbetarnas 
behov och trivsel, och som därtill spar pengar. Om man dessutom beaktar 
att det faktiskt är företagets ljusdesigners som sitter i lokalerna är det en 
självklarhet att ljuset ska vara av världsklass.
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KONSTGJORT DAGSLJUS PIGGAR UPP PÅ 
KAROLINSKA SJUHUSET
Ett storsjukhus stänger aldrig för natten. Här pågår 
verksamhet dygnet runt, året om. Och medarbetarna 
måste vara alerta oavsett om det är mitt på dagen i 
juni eller klockan tre på natten mitt i vintern. Persona-
len på Karolinska universitetssjukhusets postoperativa 
avdelning i Huddinge vet hur stor betydelse bra ljus 
har för arbetsmiljön och orken.

Tidigare hade man precis som på många andra 
vårdavdelningar valt att dämpa ljuset nattetid. Resulta-
tet blev trötta medarbetare som hade svårt att koncen-
trera sig.

Allt vände när sjukhuset i stället bestämde sig för 
att satsa på ett dynamiskt belysningssystem som 
enkelt kan varieras för att efterlikna dagsljusets 
förändringar. Precis som världen utanför varierar 
ljuset på avdelningen under dygnet. Ljuset är inställt 
så att det är som mildast och varmast vid sjutiden på 
morgonen när personalskiftet äger rum. Nattpersona-
len förbereder sig för att gå hem och sova samtidigt 
som det nya arbetslaget får en mjukstart på sin arbets-
dag. De närmaste timmarna ökas ljusstyrkan kraftigt 
för att mattas av först vid niotiden på kvällen då nästa 
nattskift går på. Därefter blir ljuset succesivt starkare 
tills det når maxstyrka vid tretiden på natten, när 
personalen egentligen är som tröttast och koppen 
vanligtvis är inställd på sömn. 

Inte bara ljusstyrkan varierar utan också ljusfärgen, 
den så kallade färgtemperaturen. På så sätt kan man 
efterlikna dagsljusets olika skiftningar. Forskningen 
visar nämligen att ljusets färgtemperatur påverkar 
våra hormoner, bland annat kortisol- och melatonin-
halten som reglerar sömn och vakenhet. Belysningen 
på avdelningen är helt datorstyrd, men vid behov kan 
den regleras manuellt.

Effekten syns också utanför arbetsplatsen. Persona-
len har berättat att de tack vare den nya belysningen 
sover bättre trots de oregelbundna arbetstiderna, 
vilket också lett till en bättre fritid och bättre balans i 
livet.

Karolinska Huddinge var tidigt ute med sin ljussats-
ning. Då, år 2010, handlade det om lysrörsteknik med 
styrsystem. I dag är det LED-tekniken som gäller. Det 
finns en gammal fördom kring LED att ljuset ska vara 
kallt, blått och artificiellt men inget kan vara mer fel. 
LED-tekniken tillåter att man, i princip obegränsat 
och väldigt enkelt, kan bestämma vilka egenskaper 
ljuset ska ha i olika situationer. Man kan efterlikna 
det naturliga ljusets växlingar, skapa miljoner olika 
färger och ändra ljusstyrka och mönster i det oändliga.

Tack vare det kommer vi, förhoppningsvis snart, att 
se allt fler dynamiska belysningslösningar inom 
vården och på andra slags arbetsplatser, för att skapa 
välbefinnande och effektivitet. Dessutom är det bra 
för både energiförbrukningen och miljön. 
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Ljus är en förutsättning för vårt välbefinnande. Alla har väl någon gång känt att det är 
extra motigt en mörk vintermorgon, och att jobbet går lite lättare en sommardag när 
solens strålar lyser in på kontoret.

Det är inte konstigt att belysningen på våra arbetsplatser påverkar hur väl vi presterar. 
Om vi själva kan påverka ljuset på vår arbetsplats så blir vi helt enkelt lite effektivare. 
Arbetsgivare som kan ge sina medarbetare bättre ljus kommer snabbt att se en belöning i 
form av nöjdare personal som presterar på topp och färre sjukdagar.

Vi på Belysingsbranschen har redan visat de ekonomiska fördelarna med moderna 
armaturer. Att byta ut äldre belysning mot till exempel LED betalar sig ofta på fem år eller mindre bara tack 
vare sänkta elräkningar. En modern belysningsarmatur har lång livslängd och fortsätter att spara energi och 
pengar efter avskrivningstiden. Att vi också skulle kunna minska CO2-utsläppen kraftigt om alla gick över till 
mer energisnåla lampor kommer som en viktig bonus.

Men vi inser också att en avskrivningstid på fem år eller mer ibland kan vara för längre för att motivera en 
investering. Ibland kräver såväl privata företag och offentliga verksamheter att en investering ska betala sig på 
högst tre år. Det vi har visat i denna rapport är att en investering i bra ljus på arbetsplatsen är en bra investe-
ring. Tar man hänsyn till alla faktorer så är det tydligt att den tjänas in snabbt.

Energikostnaden är det enkla att räkna på, för den är mätbar. Varje sparad kilowattimme betyder sparade 
pengar och minska miljöbelastning. Men hur mycket är personalens välbefinnande värt? Hur mycket är det värt 
att personal som mår bra är mer produktiv? Vi inser att det är svårt att sätta ett exakt värde på det, men jag 
kan lova att det handlar om stora belopp. Att undvika en enda långtidssjukskrivning kan spara betydande 
belopp.

Jag skulle vilja uppmana alla företag, alla kommuner, sjukhus och skolor att göra en heltäckande kalkyl. 
Räkna på vad en smartare belysning är värd redan i form av lägre energikostnader under hela livslängden. Titta 
sedan på vad ni kan tjäna om sjukskrivningarna minskar och produktiviteten ökar. Jag är övertygad om att de 
allra flesta av er kommer att inse att smart belysning är en smart investering.

Att det också är en investering där såväl människor och miljön mår bättre gör inte saken sämre.
Det är dags att agera. Bra ljus är en lysande idé.

Mats Holme, VD Belysingsbranschen

En lysande idé för människa och miljö
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RÄKNA PÅ VAD SMARTARE BELYSNING ÄR VÄRD I FORM 
AV LÄGRE ENERGIKOSTNADER. TITTA SEDAN PÅ VAD 
NI KAN TJÄNA OM SJUKSKRIVNINGARNA MINSKAR OCH 
PRODUKTIVITETEN ÖKAR. JAG ÄR ÖVERTYGAD OM ATT 
DE FLESTA KOMMER INSE ATT SMART BELYSNING ÄR 
EN SMART INVESTERING.

”
Mats Holme, VD Belysingsbranschen

Vill du läsa mer, gå in på www.belysningsbranschen.se
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