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Abstract 

 

In 1947 the artist Thomas Wilfred predicted that light art will become an obvious 

part of the art world in the next 20 years. Now, almost 70 years later, light art is 

still not acknowledged or defined - neither as a art form or as an expression. 

Artists today are creating light art all around the world with increasing enthuiaism 

but in point of fact there is nothing such as light art, according to the 

encyclopaedias. There is an obvious gap in knowledge and confusion surrounding 

the field of light art which this study intends to reduce. 

The study aims to highlight the value and benefit of light art as developing factor 

for the lighting design industry. Consuming art is one way of enriching the inner 

repertoire and inspiration.  

The examined issues are "What is Light art?", "What within Light art inspire Lighting 

designers and others who work with light?” and "Which innovations have gone from considered 

as Light Art to Lighting design?". The work is focused on people who work with light 

and the definition of light art in this study is: art that portrays or creates from light. 

The survey has a deep and qualitative approach and is accomplished with the 

snowball method throughout questionnaires, which all together were answered by 

nearly fifty persons. Complementary methods of collecting data consist of bulk 

mail, telephone interviews and the posting of the survey at social media. The 

primary data has been analyzed through compilation, categorization and summary. 

People who work with light describes light art, and also what within light art they 

find inspiring, in many widely different ways. In summary light art is defined by 

who the creator is, where it is located, what it consists of and how it is perceived. 

Light art inspire people working with light who apply their influences from the 

field of light art into the lighting design industry. 

The conclusions is that light art can be created by both natural and artificial light, 

from small details to big and eye-catching installations, has an unique context, a 

message, a function, and differs from lighting design in terms of purpose and 

context. 

The specific parts within light art that inspire people working with light are 

projects where daylight is involved, the technology and materials of the pieces, 

light festivals and other light events, light art pieces where the viewer can 

influence and become a part of it, works that create patterns or objects by light, 

stage lighting and the expressive freedom in the making of light art. 
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The results indicates that accentuated architecture, colored and dynamic light, light 

patterns, neon and the placing of fixtures with classic design for indoor use in 

exterior environments, has gone from being considered as light art to lighting 

design. 

 

 

Keywords: Light art, Lighting design, Inspiration 
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Sammanfattning 

 

År 1947 förutspådde konstnären Thomas Wilfred att ljuskonst inom 20 år skulle bli 

en självklarhet inom konstvärlden. Nu, nästan 70 år senare är ljuskonst fortfarande 

inte en erkänd konstform eller ett definierat begrepp. Idag skapas ljuskonst av 

konstnärer runt om i världen med tilltagande entusiasm samtidigt som det råder en 

uppenbar kunskapslucka och förvirring kring ljuskonst vilket denna studie ämnar 

att stilla.  

Studien syftar till att belysa värdet och nyttan med ljuskonst som utvecklande 

faktor för ljusdesignsbranschen. Att konsumera konst är ett sätt att berika den inre 

repertoaren och inspirationskällan.  

De frågeställningar som undersökts är ”Vad är ljuskonst?”, ”Vad inom ljuskonst 

inspirerar ljusdesigners och andra som arbetar med ljus? och ”Vilka innovationer 

har gått från ljuskonst till ljusdesign?”. Arbetet är fokuserat till personer som arbetar 

med ljus och studiens definition av ljuskonst är konst som gestaltar eller skapas av ljus. 

Undersökningen har ett intensivt och kvalitativt upplägg och har genomförst med 

snöbollsmetoden i form av intervjuer via frågeformulär, som totalt besvarats av 

nära femtio personer. Kompletterande datainsamlingsmetoder består av massmail, 

telefonintervjuer och sociala medier. Primärdatan har analyserats genom 

sammanställning, kategorisering och sammanfattning. 

Det är mycket stor spridning i hur personer som arbetar med ljus beskriver 

ljuskonst och vad inom den de inspireras av. Vad som är ljuskonst bestäms av 

vem som är kreatören, var den är placerad, vad den består av och hur den upplevs. 

Ljuskonst har ett stort inspirationellt värde för personer som arbetar med ljus, 

som applicerar influenserna från ljuskonstens in i ljusdesign. 

Studiens slutsatser består i att ljuskonst kan skapas av både naturligt och artificiellt 

ljus, kan vara allt från en liten detalj till något stort och iögonfallande, skapas till en 

unik kontext, har ett budskap, en funktion och skiljer sig från ljusdesign i fråga om 

syfte och kontext. Det inom ljuskonsten som inspirerar personer som arbetar med 

ljus är projekt där dagsljus behandlas eller efterliknas, dess teknik och material, 

ljusfestivaler och andra ljusevent, verk där betraktaren kan påverka och bli en del 

av ljuskonsten, verk som skapar mönster, objekt med eller av ljus, scenljussättning 

och friheten som upplevs finnas i skapandet av ljuskonst. 

Studiens resultat pekar avslutningsvis mot att accentuerad arkitektur, färgat och 

dynamiskt ljus, ljusprojicerade mönster, neon och att placera armaturer med 

klassisk design för inomhusbruk i exteriöra miljöer, har gått från att betraktas som 

ljuskonst till ljusdesign. 
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1 Introduktion 

 

För 20-30 år sedan var det få som talade om ”ljusdesign”. Belysning 

handlade mer om att ta bort mörker än att ljussätta för att öka attraktion, 

trygghet och trivsel. Knappt någon talade om ”en stads nattbild” eller om 

”ljus som en del av en fastighets värde, positionering och plats i staden”. 

Nu gör vi det, och de som arbetar med ljus har helt andra verktyg till sitt 

förfogande. Vi är mitt uppe i en ljusets revolution (ur ”Allt ljus på ljuset”, 

Belysningsbranschen, 2012). 

 

Idag talar många om ljusdesign, som nu är allmänt erkänt som både profession 

och begrepp, men få talar om ljuskonst. Den tekniska utvecklingen har dramatiskt 

ändrat och utvidgat hur konstnärer tänker kring och använder ljus (M. Sheets, 

2007) i sitt kreativa skapande. Tekniken formar konsten i samma utsträckning som 

den formar vårt vardagsliv (Lemercier, 2015) och har tillgängliggjort ljus som 

verktyg för konstnärer världen över.  

Thomas Wilfred, som beskrivs vara en av ljuskonstens föregångsfigurer, 

förutspådde år 1947 att ljuskonst inom de kommande tjugo åren skulle bli en 

självklar konstform (Wilfred, 1947). Nu, snart 70 år senare, är ljuskonst 

fortfarande inte en erkänd konstform eller ett vedertaget begrepp. Ljuskonst som 

ord används flitigt men vad ordet syftar på har stor spridning och det råder en viss 

förvirring kring ämnet. Så vad är egentligen ljuskonst och hur påverkar den 

ljusdesign? 

Denna studie undersöker vad ljuskonst är för personer som arbetar med ljus, vad 

inom ljuskonst de inspireras av i sitt yrkesliv samt vilka innovationer från ljuskonst 

som kan ha inspirerat och influerat ljusdesignsbranschen. Studien är ett 

examensarbete på 15hp som genomförs som en del av Kandidatprogrammet á 

60hp på Tekniska Högskolan i Jönköping med inriktning mot Ljusdesign. 
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Figur 2. Bild på Ting1. Örnsköldsvik (2014). 

Wingårdhs Arkitektkontor AB. Foto: Tord-

Rickard Söderström  

 

 

Figur 1. Women’s dance av Bengt Lindström. 

Bildmontage av Wingårds Arkitektkontor AB 

(2013).  

 

 

1.1 Bakgrund & Problembeskrivning 

 

I think Light art is of high importance to lighting design, because in the 

maintaining of a field of light art, we preserve a field of explorative 

interest in the potentials. Art should be considered as a field of exploring 

new potentials, - the not yet known to become (Karin Søndergaard, 

Associate Professor The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of 

Architecture & Design, ur mailsvar).  

 

Om man söker på ordet ljuskonst i Sveriges största internetbaserade uppslagsverk 

Nationalencyklopedin genererar det noll träffar (ne.se, 150519). Samma resultat fås 

med den engelska motsvarigheten vid en sökning på light art (encyclopedia.com, 

150519). Däremot fås drygt 10 000, respektive 424 miljoner, träffar vid sökning på 

Google med sökorden ljuskonst och light art (google.com, 150519). Ljuskonst 

finns alltså inte definierat i moderna internetbaserade uppslagsverk men är något 

som i allra högsta grad existerar på andra delar av Internet.  

 

Konst kan beröra och berika människor på olika sätt, exempelvis i form av 

inspiration. I olika mer eller mindre konstnärliga praktiker spelar konst en viktig 

roll som just inspirationskälla. Ett exempel går att se i arkitekturområdet där en av 

Sveriges mest kända arkitekter, Gert Wingårdh, med inspiration från ett konstverk 

har ritat en byggnad i Örnsköldsvik som snabbt blev ett välkänt landmärke. Huset, 

som benämns ”Ting1”, är ett elva våningar högt bostadshus (se Figur 2). Fasaden 

är färgsatt med åtta färgsprakande kulörer, som Wingårdh omsorgsfullt har valt ut 

med verket ”womens’s dance” (se Figur 1) av konstnären Bengt Lindström som 

inspiration (Landström, 2013).  

 



 

3 

Figur 3. Cykelbanan som skapats med inspiration av Van Gogh. 

Ljusdesign och Foto: Daan Roosegaarde, 

www.studioroosegaarde.net.(2014)  

 

 

Ett annat projekt som tydligt har inspirerats av konstens värld är en cykelbana i 

den Nederländska staden Eindhoven. Projektet ”Internationella Van Gogh-året” 

inleddes med invigning av cykelbanan där inspiration hämtats från den 

världsberömda målningen ”The Starry Night” av konstnären Vincent van Gogh 

(se Figur 3). Bakom designen står Daan Roosegaarde och hans team på Studie 

Roosegaarde och idén var att åstadkomma en cykelbana med tusentals självlysande 

stenar (Designworld, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musikvärlden har också i vissa fall hämtat inspiration från konsten. Ett exempel är 

kompositören Jean Sibelius och hans förhållande till bildkonst. Det finska 

nationalgalleriet Ateneum höll en utställning som hette ”Sibelius och konstens 

värld – en utställning för alla sinnen” under slutet av 2014 och början av 2015. 

Utställningen berättar bland annat om en konstresa Sibelius gjorde som gav 

honom inspiration till att skriva musikstycket ”den fjärde symfonin” (Ateneum, 

2014). 

Ett annat aktuellt exempel är den internationellt stora artisten Drake som under en 

av James Turrells utställningar i Los 

Angeles hämtade stor inspiration till sitt 

egna kreativa skapande. Resultatet går att 

beskåda i musikvideon av Drakes låt Hotline 

bling vars visuella uttryck har slående 

likheter med Turrells konst (Se Figur 4), 

vilket blivit uppmärksammat och 

kommenterat av en rad tidskrifter 

(Hyperalleric, 2015). Turell är tydlig med 

att han inte varit det minsta inblandad i 

skapandet av musikvideon, men erkänner 

att han i och med detta nu har en ny, större 

Figur 4. Stillbild från musikvideo ’Hotline Bling’ 

av Drake. Hämtad från www.youtube.com 
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publik; ”more people have probably heard about me through this than anything 

else” (The Guardian, 2015).  

Konst av olika slag har inspirerat många branscher. Organisationsteoretikern 

Donald Schön identifierar enligt Molander (1993) att det finns ett samband mellan 

inspirationskälla och arbetsprocess. Molander tolkar det som att den kunniga 

praktikern har tillgång till en repertoar som kan består av tolkningar, bilder och 

handlingar man tagit del av eller fått genom egna erfarenheter. En sådan repertoar 

beskrivs sedan användbar i arbetsprocessen och som bas för kunskap i handling 

(Molander, 1993). Att som ljusdesigner ta del av ljuskonst kan därför betraktas 

som ett sätt att vidga sin repertoar, ljuskonst kan ge ljusdesignern ett större 

register av föreställningsbara effekter och lösningar. 

Det är viktigt att yrkesverksamma inom branschen börjar intressera sig för nya sätt 

att beskriva ljus, så att de kan medverka i en sund introduktion av nya former av 

mer hållbara och avancerade belysningslösningar (Karlsson, Laike & Samuelson, 

2011). Aleksandra Stratimirovic och Sandra Praun har skrivit boken ”You Say 

Light – I Think Shadow” som är ett samarbete med 109 skapare från olika 

kreativa område som har delat med sig av sina erfarenheter, åsikter, visioner, 

minnen och idéer inspirerade av frågan ”What is Light?”. Alla 109 svar är 

personliga tolkningar av ljus, och alla är helt unika. Laing Ebbensgaard (2015) 

betonar kunskapsluckan och avsaknaden av forskning kring ljuskonst och menar 

att utbudet av studier om konstinspirerande ljusinstallationer är eftersatt; ”studies 

of the affective qualities of illumaniation, and especially art-inspired lighting 

designs, have been neglected’’ (Laing Ebbensgaard, 2015). 

Både ljuskonst och ljusdesign är relativt nya områden som är drivna av en hastig 

teknisk utveckling. Man kan se det som att ljuskonsten finns i ena änden av ett 

branschled där installatören/elektrikern finns i den andra. Ljusdesign är inte rent 

konstnärligt men inte heller rent tekniskt, utan en blandning. Ljuskonst som 

konstform och dess betydelse för ljusdesign har inte tidigare enligt vår vetskap 

akademiskt behandlats vilket i dagsläget innebär en kunskapslucka. Genom att 

undersöka hur ljuskonst har berikat ljusdesignerns repertoar av möjliga sätt att 

använda ljus på åskådliggörs den relevans som ljuskonsten har för belysnings-

branschens utveckling. Rapporten bidrar till professionens kunskap, insikt och 

medvetande om relationen mellan ljuskonst och ljusdesign. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Målet med arbetet är att beskriva vad ljuskonst är för personer som arbetar med 

ljus, specificera vad inom ljuskonst de inspireras av och identifiera exempel på 

sådant som en gång ansetts vara spektakulär ljuskonst som idag betraktas som 

”vanlig” ljusdesign. Syftet är att belysa värdet och nyttan med ljuskonst som 

utvecklande faktor för ljusdesignsbranschen.Våra frågeställningar lyder således: 

Vad är ljuskonst? 

Vad inom ljuskonst inspirerar personer som arbetar med ljus? 

Vilka innovationer har gått från ljuskonst till ljusdesign?  

 

1.3 Avgränsningar 

Insamlingen av primärdata har avgränsats till en period på åtta veckor och 

fokuserats till personer som arbetar med ljus. 

Teori och data har uteslutande sökts och samlats in på det svenska och engelska 

språket och sökning efter tidigare forskning har avgränsats till de fyra 

vetenskapliga databaserna Academic Search Elite, SAGE Journals Online, ScienceDirect 

och Scopus.  

 

1.4 Disposition 

 

Kapitel två redovisar tidigare och näraliggande forskning inom ämnet och 

behandlar i vilka praktikbaserade sammanhang ljuskonst nämns. Då den tidigare 

forskningen inom ljuskonst visat sig vara mycket begränsad, fokuseras detta 

kapitel främst till att redogöra för olika tolkningar och betydelser av begreppet. 

Bland annat presenteras en rad konstverk i kronologisk ordning som beskrivs vara 

ljuskonst och konstnärerna bakom dem. 

I det tredje kapitlet presenteras metoden och genomförandet av studien. Här 

beskrivs hur vi sökt, samlat in, sorterat och behandlat insamlad data. Det beskrivs 

utförligt om intervjuer via frågeformulär, massmail, sociala medier, datainsamling 

via internetbaserade dokument, snöbollsmetoden och analysmetodens tre steg. 

I kapitel fyra presenteras det material som undersökningen resulterat i. I början av 

kapitlet presenteras informanternas samlade svar kring vad ljuskonst är samt vad 

skillnaden mellan ljuskonst och ljusdesign består av. Vidare presenteras resultatet 
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för ljuskonst som inspirationskälla och innovationer som gått från ljuskonst till 

ljusdesign.    

I kapitel fem diskuteras studiens resultat och metod. Författarna resonerar kring 

varför resultatet ser ut som det gör, vad det kan bero på, vad i undersökningen 

som genomfördes bra, mindre bra och vad som skulle kunna ändras på. 

Därefter följer studiens slutsatser och rekommendationer för vidare forskning, 

referenser, sökord och bilagor.
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2 Teoretisk bakgrund 

 

I följande kapitel redovisas den tidigare och näraliggande forskningen som 

påträffats inom ämnet. Vidare redovisas vad ljusdesign och ljuskonst är, vilka 

sammanhang de nämns i och vad som då syftas på. 

 

2.1 Tidigare forskning 

 

Den tidigare forskning som finns inom ämnet är mycket begränsad. Den mest 

näraliggande forskningen som påträffats ligger fortfarande långt ifrån denna 

studies fokusområde och består av kortfattade vetenskapliga artiklar som inte 

redovisar fullständiga resultat. Artiklarna berör bland annat utvecklingen av 

ljusinstallationer i förhållande till utvecklingen av ny teknik. Författarna till Study of 

light installation art in space design beskriver hur nya ljuskällor har berikat 

ljusinstallationer och ljuskonstens möjligheter och utformande (Liu, Liu, Cao 

2012).  

Vikten av konstinspirerad ljusdesign anses av den danska regeringen ge ett ökat 

värde till urbana miljöer. I A Sensory Study of Illuminated Urban Environments in 

Copenhagen studeras två fall av ljussättningar i stadsmiljö där den potentiella 

känslomässiga upplevelsen undersöks (Laing Ebbensgaard, 2015).  

Vidare har forskning behandlat den etiska aspekten av ljuskonst på historiska 

byggnader (Zakariaa, Bahauddina, 2015) och undersökt designers uppfattning av 

ljuseffekter och ljusinstallationer samt hur de används inom ljusdesign (Skarlatou, 

2010).   

 

2.2  Vad är ljusdesign? 

Ljusdesign betecknar kunskap om hur belysning bör utformas i fysisk miljö som 

människor vistas i. Ljusdesign syftar till att skapa belysningsanläggningar som är 

visuellt komfortabla, tillför estetik till miljön men också är tekniskt väl 

genomtänkta. I ljusdesign ingår det också att planera med hänsyn till effektiv 

energianvändning (Tekniska högskolan Jönköping, 2015). 
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2.3 Vad är ljuskonst? 

I detta avsnitt redovisar vi i vilka sammanhang ljuskonst nämns och vad som då 

syftas på. 

2.3.1 Definitioner av ljuskonst 

Högskolan för design och konsthantverk (HDK) i Göteborg erbjöd år 2012 den 

fristående kursen Ljuskonst – Konstljus 7,5hp på magisternivå. I kursplanen framgår 

det att kursen bland annat syftade till att ge studenten verktyg för att använda ljus 

som huvudsakligt konstnärligt material i skapandet av ljuskonst (Göteborgs Universitet, 

2012). Kursen genomfördes dock aldrig på grund av personalbrist. 

Brandi och Geissmar-Brandi (2007) menar att eventljussättning och effektbelysning som 

används för att livfullt gestalta fasader, monument och olika platser i stadsrummet 

är ljuskonst eller ljusinstallationer. 

Konst-sajten Artsy.net beskriver att ljuskonst kan skapas av både naturligt och 

artificiellt ljus; “artworks that use light—either artificial or natural—as a medium” 

(Artsy.net, 2015b). På hemsidan för The International Light Art Award nämns 

däremot enbart artificiella ljuskällor; “All light sources can be used, whether 

incandescent lamps, LEDs, neon lamps, or other illuminants, as well as further 

materials and auditory means” (International Light Art Award, 2015). 

Glenn Shrum, som bland annat är den amerikanska koordinatorn för The Professional 

Lighting Designers Association, skriver om ljuskonsten och dess betydelse i en artikel 

för Architectural Lighting Magazine (februari, 2011). Shrum menar att ljuskonstnärer 

skapar miljöer specifikt för att utforska perceptionen och upplevelsen av ljuset självt och 

för att förändra hur människor upplever sin visuella vardagsmiljö. Vidare beskriver han att 

ljuskonsten och den arkitektoniska ljusdesignens likheter består i det delade 

intresset gällande utforskningen av upplevelse, perception och rum, men att 

ljuskonst till skillnad från ljusdesign är fri från krav på säkerhet, energianvändning, 

underhåll och begränsningar från andra discipliner (G. Shrum, 2011). 
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Figur 5. Illustration över Lumia's tolv subfaktorer arrangerade i en grafisk ekvation. ”Thomas 

Wilfred: LUMIA”, The Museum of Modern Art (1971). Skapad av: Elin Pettersson 

 

Figur 7. Thomas Wilfred vid clavilux, ( Ca 1928). 

Ingen känd copyright (Digital Images Database, 

Yale University Library) 

Figur 6. Stillbild av ljusspelet från Thomas 

Wilfreds Clavilux. Ingen känd copyright (Digital 

Images Database, Yale University Library) 

2.3.2 Konstnärliga uttryck med ljus 

Ljuskonst som begrepp nämns i olika praktikbaserade sammanhang. Nedan 

presenteras i kronologisk ordning de mest betydelsefulla och uppmärksammade 

verken inom ljuskonsten samt konstnärerna bakom. 

Begreppet Lumia – the art of light, vars grundstenar är ljus, form, färg och rörelse (se 

Figur 5) myntades i början av 1900-talet av Thomas Wilfred (1889-1968) som 

benämns som ”the forgotten inventor of light art” (Graves, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Omkring 1920 skapade Wilfred sin första Clavilux – världens första 

färgljusprojektor utformad för audiovisuella föreställningar (se Figur 6 och 7). 

Clavilux betyder ”light played by key” på latin och är ett keyboardliknande 

instrument som med vätska producerar ljus i olika former, istället för musik (Brill, 

2013). 

I juni 1947 förutspådde Wilfred att ljuskonsten inom en snar framtid skulle vara 

en självklarhet i konstvärlden. 
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Figur 8: Light Space Modulator by László 

Moholy-Nagy, at Bauhaus 1919–1933:  

© Jirka Jansch   

Twenty years hence—perhaps much sooner people will find it hard to believe 

that, in our atomic generation, many still shook their heads at the thought of 

an eighth art coming into the world to take its place among the accepted 

seven; a major fine art at that, in which the artist's sole medium of expression 

is light (ur The Journal of Aesthetics & Art Criticism, Light And the Artist av 

Thomas Wilfred, reproducerad av Fred Collopy, 2001 (rhytmiclight.com). 

 

Verket Light-Space Modulator (1922–30) av 

László Moholy-Nagy (Se Figur 8) beskrivs 

också som ljuskonst. Den består av 

perforerad metall som med hjälp av en 

motor och en spotlight skapar skuggspel 

och reflektioner. László beskrivs även 

vara en av fäderna till ljuskonsten (Eißler, 

2005).  

 

Under de kommande tre decennierna är 

det ett hål i ljuskonstens historia. Andra världskriget 

bröt ut och en ljuskonströrelse uppenbarade sig inte 

igen förrän på 60-talet (hatjecantz.de, 2005) där de 

mest uppmärksammade verken skapades av Dan 

Flavin (1933 – 1996). Flavins specifika uttryck 

karaktäriseras av de ofta färgrika ljusanordningarna 

med nakna lysrör och neontuber i avskalade miljöer 

(se Figur 9), placerade med syftet att lösa upp och 

omforma rummet (theartstory.org).  

 

Däremot anser inte alla 

att Flavins ljuskonst är 

ljuskonst, eller ens konst 

överhuvudtaget. EU-kommissionen slog år 2010 fast 

att Flavins verk skall klassificeras skattemässigt som 

enkla armaturer. De beskriver att hans verk har 

egenskaperna hos belysningsarmaturer ”och 

klassificeras därför som vägglampor" (The Guardian, 

2010). 

Ungefär i samma era som Flavin började skapa konst 

med ljus började även den nu mycket välkände James 

Turrell, född 1943, jobba med ”the art from light” 

(National Gallery of Australia, 2015). Turells verk 

Figur 9. Untitled (in honor of 

Harold Joachim) 3 av Dan Flavin 

(1977)    Foto: Billy Jim 

Figur 9b. Skyscape av James Turell. 

Foto: Florian Holzherr 
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Figur 10 & 11: Två fotografier från Olafur Eliassons utställning ”Verklighetsmaskiner / 

Reality machines” på Moderna Museet i Stockholm, 2015. Foto: Elin Pettersson  

fokuserar på att undersöka hur ljus och rymd talar till människor utan egentliga 

ord eller objekt att studera (rodencrater.com, 2015). En av Turells mest 

karaktäristiska verk, Skyspace (Se Fig 9b), har konstruerats runt om i världen. Den 

består av ett rum med en öppning i taket mot himlen som gör att betraktaren kan 

observera ljusets förändringar från minut till minut, och säsong till säsong (Artsy, 

2015a). Själv beskriver Turrell sitt arbete på följande sätt: “My work has no object, 

no image and no focus. With no object, no image and no focus, what are you 

looking at? You are looking at you looking. What is important to me is to create 

an experience of wordless thought” (jamesturrell.com, 2015). Turell beskrivs vara 

2000-talets mest älskade konstnär som arbetar med ljus (Graves, 2014).   

Olafur Eliasson, född 1967, använder sig också av ljus i sitt konstnärliga skapande. 

Han skapar främst optiska experiment och ett flertal av Eliassons verk bottnar i en 

tidlös relation mellan människan och naturen (Zarin, 2006). Två exempel på hans 

verk är de omtalade The Weather project (2003) som består av en artificiell 

solnedgång och Reality machines som på olika sätt leker med upplevelsen av ljus 

och färg (Se Figur 10 &11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracey Emin, född 1963, är en konstnär som sedan 1990-talet bland annat arbetar 

med ljus och då framförallt neon. Hennes verk är ytterst personliga och avslöjar 

intima detaljer om hennes liv. Emins verk karaktäriseras av handskrivna 

meddelanden i neon som ofta porträtterar 

smärtsamma situationer med poetisk humor 

och en sexuellt provocerande attityd. 

Hennes verk förmedlar ett tydligt 

feministiskt budskap (Artsy, 2016), exempel 

på hennes verk är People like you need to 

fuck people like me (2007) (Se Figur 12) och 

I dont believe in love but I believe in you 

(2013).  

 

Figur 12.  Illustration av Tracey Emins verk 

“People like you need to fuck people like me” 

(2007) Av: Elin Pettersson 
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Figur 13. Expansion av Paige Bradley. New York 

(2006). Foto: Victor Lefar 

Figur 14. Shadow Inverted av Hrvoje Benko and Maja 

Petrić (2013) USA. Foto: Maja Petrić 

Figur 15: Lunar Goddess (2011) Palm 

Beach, Florida, av Jason D. Page 

Svenska Åsa Wirling arbetar också med ljus i sitt konstnärskap och titulerar sig 

dessutom som bild- och ljuskonstnär, vilket är synnerligen ovanligt. Hennes verk 

har vitt spridda karaktärer och består bland annat av lekfulla ljus- och 

färgkombinationer, ljusprojektioner i naturen och interaktioner mellan ljus och 

mörker (Wirling, 2015).   

Skulpturen Expansion (Se Figur 13) av Paige Bradleys, som delvis består av ljus, 

blev 2014 framröstad som en av världens mest kreativa skulpturer (The mind 

unleashed, 2015). Paige beskriver att hon skapade det banbrytande verket genom 

att medvetet tappa en av sina vaxskulpturer i golvet så den sprack i en mängd 

bitar, för att sedan applicera ljus och limma ihop verket igen (Paige, 2014).  

Ljuskonst förekommer även i interaktiv form där betraktaren har möjlighet att 

påverka konsten. Ett exempel på ett interaktivt ljuskonstverk är video-

installationen Shadow Inverted av Hrvoje Benko and Maja Petrić (Se Figur 14). 

Verket välkomnar betraktaren in i en fantasivärld genom att belysa det som i 

verkligheten är mörkt, och vice versa (Petrić, 2016). 

En annan typ av verk som dyker upp vid efterforskning av ljuskonst i 

praktikbaserade sammanhang är ljuskonstmålning eller light art painting. Denna 

kategori (ljus)konst beskrivs ha en gedigen historia som sträcker sig så långt bakåt i 

tiden som till år 1889 då den första kända ljusmålningen skapades av Georges 
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Demeny. Därefter har många ljusmålningar skapats, bland annat av giganten Pablo 

Picasso i samarbete med fotografen Gjon Mili under mitten av 1900-talet (Light 

Painting Photography, 2016). Enkelt förklarat skapas ljusmålningar genom att 

fotografera en ljuskälla i rörelse med en lång exponeringstid (Instructables, 2016). 

Ibland beskrivs det vara en teknik, ibland en konstform. Jason D. Page som 

titulerar sig Light Painter och vars verk (Se Figur 15) har ställts ut runt om i hela 

världen (Lomography, 2015) menar att Light Painting utan tvekan är en konstform 

och inte en kamerateknik: ”Calling light painting a photographic technique would 

be the same thing as calling painting a canvas technique. The camera is just a tool 

to capture the art of Light Painting”. Page, som beskrivs vara en pionjär och 

frontfigur inom ljusmålning ser på Light Painting som en egen konstform inom 

ljuskonsten (J. D. Page, personlig kommunikation, 16 februari, 2016).  
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2.4 Studiens definition av ljuskonst 

I denna studie definieras ljuskonst som konst som gestaltar eller skapas av ljus. 

Definitionen är satt med hjälp av dels vår egen växande förståelse för vad som kan 

kallas ljuskonst, dels en empiriskt grundad förståelse för begreppet baserad på 

studiens intervjusvar.  

Det finns generellt sett två synsätt på möjligheten i att definiera vad konst är. En 

del menar att det inte går, medan andra hävdar motsatsen. I detta arbete har en 

relativt enkel definition utan för många bestämningar valts: konst är något som 

skapas av människor för att upplevas. 
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3 Metod & Genomförande 

 

En undersökning med ett intensivt upplägg har genomförts för att få en så 

fullständig bild av ämnet som möjligt. Undersökningen har framförallt en 

kvalitativ ansats, för att försöka förstå människors sätt att resonera och för att 

finna mönster i data (Trost 2010), men också delvis en kvantitativ ansats då det 

höga medverkarantalet gör studien statistiskt intressant.  

 

3.1 Datainsamling 
Undersökningen består av två delar, en del där vi med hjälp av ett frågeformulär 

intervjuat utvalda specialister som arbetar med ljus, och en del där vi samlat in 

data från främst internetbaserade dokument.  

3.1.1 Intervju via frågeformulär 

För insamling av primärdata har ett frågeformulär utformats (Se Bilaga 1 och 2).  

I de första utskicken innehöll formuläret tre frågor om hur informanten ser på 

ljuskonst, om hen känner till något som en gång ansetts vara ljuskonst och idag är 

”vanlig” ljusdesign samt om informanten anser att det finns en skillnad mellan 

ljuskonst och ljusdesign och vad denna skillnad i så fall består av. Under arbetets 

gång insåg vi att det behövdes ställas ytterligare en fråga för att tydligare referera 

till informanternas egen yrkeserfarenhet. Frågeformuläret kompletterades då med 

en fjärde fråga med tillhörande följdfråga, om huruvida informanten i sin yrkesroll 

blivit inspirerad av ljuskonsten och i så fall av vad. Frågeformuläret uppdaterades 

under genomförandet med förtydliganden och omformuleringar (Se Bilaga 3).  

Frågorna i den senaste och slutliga versionen av formuläret lyder: 

”Vad är ljuskonst för dig? Berätta om det som du tänker på när du tänker på ljuskonst” 

”Har du i din yrkesroll inspirerats av ljuskonst?  Om ja, vad för ljuskonst?” 

”Känner du till några exempel på saker som en gång har varit spektakulär ljuskonst som idag 

är ”vanlig” ljusdesign?” 

”Vad anser du vara den viktiga skillnaden mellan ljusdesign och ljuskonst?” 

Frågeformuläret skickades ut, tillsammans med en kort beskrivning av vår 

undersökning, via mail till 66 stycken informanter. Ett påminnelsemail skickades 

ut till de informanter som inte svarade och därefter ströks de från undersökningen 

om deras svar än en gång uteblev.  
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Två telefonintervjuer genomfördes på avtalad tid och spelades med 

informanternas godkännande in med ett applikationsprogram för mobiltelefon. 

En fördel med telefonintervjuer i kvalitativa studier är att forskaren ges möjlighet 

att samtala med människor som bor långt borta (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Det ger även informanten utrymme att i dialog utveckla sina svar.  

3.1.2 Massmail 

Då många av de utvalda specialisterna inte svarade på mailet med frågeformuläret, 

alternativt svarade att de inte hade tid, skickades ett massmail ut (Se bilaga 4) till 

32 stycken yrkesverksamma ljusdesigners. Istället för att be informanterna delta i 

vår undersökning genom att fylla i ett frågeformulär ombads de i massmailet att 

endast besvara en ensam tvåstegsfråga: 

”Har du som ljusdesigner blivit inspirerad av ljuskonst? I så fall vilken?”. 

Vi bad också informanten bifoga eventuella länkar till ljuskonst de blivit inspirerad 

av. 

 

3.1.3 Sociala medier 

Frågeformuläret har även lagts ut i två slutna grupper på Facebook för personer 

som studerar, eller har studerat, Ljusdesign vid Tekniska Högskolan i Jönköping. 

 

3.1.4 Urval 

De särskilt utvalda specialisterna handplockades av författarna med kriteriet "de 

ska arbeta med ljus på något sätt”. På så vis avgränsades inte urvalsgruppen till 

enbart ljusdesigners utan även professionellt verksamma personer inom konst, 

design, arkitektur, fotografi och ljusdesignsutbildning inkluderades.  

Vid sökning efter exempel på ljuskonstinfluenser har vi klickat oss vidare flera led 

från de länkar vi funnit via våra sökord och på så vis funnit nya sökord.  

Ett exempel på ett sådant led är: light art > light installation > light festival  

 

3.2 Snöbollsmetoden 
 

Undersökningen har även genomförts med snöbollsmetoden vilket innebär att 

informanternas kontakter och idéer tagits till vara på och fått leda arbetet vidare. 

Larson (2005) beskriver snöbollsmetoden som att en person känner någon, som i 

sin tur känner någon och så vidare. I denna studie betyder det rent konkret att vi i 
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frågeformuläret frågade informanten om hen känner till någon vi borde kontakta i 

vår undersökning (Se Bilaga 1). Även tips på intressanta informanter från 

handledare och klasskamrater har tacksamt mottagits. 

 

3.2.1 Urval 

I undersökningen har samtliga kontakttips vi fått via snöbollsmetoden tagits till 

vara på under den åttaveckorsperiod datainsamlingen pågått. Kontakttips som 

mottagits efter det har uteslutits från undersökningen. 

 

3.3 Sammanställning & analys 
 

3.3.1 Sammanställning 

Totalt har 47 personer deltagit i undersökningen, varav 40 har besvarat hela 

frågeformuläret. Tabell 1 nedan redovisar fullständig svarsdistribution. 

 

Tabell 1. Tabellen visar undersökningens svarsdistribution 

Datainsamlings-
metod 

 

Skickades till Besvarades av Totalt 
fördelat 

Totalt 

Frågeformulär 
via mail: 

66 st. 29 st. 

 

40 st. 47 st. 

Frågeformulär 
via telefon: 

- 2 st. 

Frågeformulär 
via Facebook: 

(412 st + 40 
st. medl.) 

9 st. 

En fråga via 
massmail: 

32 st. 7 st. 7 st. 

 

Snöbollsmetoden genererade i 44 stycken tips på nya personer att kontakta i 

studien(se Figur 16). Samtliga tips som vi fick in inom insamlingsperioden 

kontaktades varav 13 stycken deltog i undersökningen. De tips som kom in efter 

sista datum för insamling valdes att inte gå vidare med. 
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Figur 16. Träddiagrammet visualiserar snöbollsmetodens princip  

 

 

 

Ljd 1

Ljd 11

Ljd 12

K 1

Ljd 2 F 2 F 5

F 3

Ljd 3

K 2

K 3

K 4

K 5

K 6

F 4

Ljd 13

K 7

K 8

Ljd 4
K 9

F 1 Ljd 14

Ljds 2 Ljd 15

Ljd 5 Ljd 17

Ljd 18

Ljd 28

Ljd 29

Ljd 31

Ljd 30

K 13

K 14

Ljd 16

Ljd 6

Ljd 19 Ljd 21

Ljd 20

Ljd 21
Ljd 7

Ljd 22

Ljds 3 Ljd 23

Ljds 4 Ljd 24

Ljd 8 K 11 Ljd 32

Ljd 9 Ljd 25

F 6

K 12

Ljd 10 Ljd 26

Ljds 1 K 10

K 8

Ljd 27

Förkortningar: 

Ljd: Ljusdesigner 

Ljds: Ljusdesignsstudent 

K: Konstnär 

F: Formgivare, designer 

P: Professor 
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3.3.2 Analys 

Insamlad data har analyserats och bearbetats i tre steg (Se Figur 17). Det 

insamlade materialet har sammanställts, kategoriserats och sammanfattats.  

Sammanställning 

För att få en överblick över materialet har alla svar för respektive fråga 

sammanställts i ett eget dokument, vilket har resulterat i fyra separata dokument. I 

detta skede har också eventuella följdfrågor ställts, vilket har skett då ett svar 

upplevts otydligt men intressant. Informanten har då blivit ombedd att utveckla 

sitt svar.  

Ett exempel på följdfråga är: ”Du har svarat att vad som är ljuskonst för dig pendlar från 

dag till dag, vilket vi finner mycket intressant. Skulle du kunna utveckla detta?”. 

I denna analysfas har även nya trådar tagits upp som bedömts intressanta för 

studien. Ett exempel på detta är när en informant nämnt eller spekulerat kring 

huruvida ett specifikt verk är ljuskonst eller inte. Då har konstnären bakom verket 

i så stor utsträckning som möjligt kontaktats för att undersöka hur den ser på 

saken.  

 

Kategorier 

Svaren har bearbetats mer ingående för att finna nyanser och återkommande 

inslag som grund för en kategorisering baserat på innehåll. I detta skede har också 

studiens definition av ljuskonst formulerats (se 2.4).  

 

Sammanfattning 

Varje kategori har sammanfattats i textform med utvalda citat som upplevts 

intressanta och tydliga. Trots studiens kvalitativa karaktär har vissa kvantitativa 

värden presenterats då det ansetts vara av intresse, eftersom undersökningen haft 

så pass många deltagande. Ett exempel på ett sådant fall är när en mycket stor eller 

liten andel av informanterna svarat likartat gällande en viss fråga.  

 

 

Figur 17. Bild som illustrerar analysprocessens tre steg; sammanställning, kategorisering och sammanfattning 
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4 Resultat 

 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat baserat på data som samlats in genom 

intervjuer via frågeformulär, en fråga via massmail och sökning på Internet. Totalt 

har 47 personer som arbetar med ljus på olika sätt medverkat i undersökningen; 24 

ljusdesigners, 8 konstnärer, 7 ljusdesignsstudenter, sex personer som undervisar i 

ljusdesign, två formgivare, en fotograf och en arkitekt.  

Det insamlade materialet har varierande djup och omfattning. Vissa formulär har 

systematiskt besvarats medan andra bara har några enstaka frågor ifyllda och lika 

stor variation gäller svarens innehåll, där en del svar omfattar längre resonemang 

medan andra är korthuggna och fåordiga.  

Nedan redovisas undersökningens resultat gällande vad ljuskonst är, följt av vad 

inom ljuskonst som inspirerar personer som arbetar med ljus och slutligen 

redovisas exempel på ljuskonst som kan ha påverkat ljusdesignen.  

Alla citatreferenser i detta kapitel är daterade mellan 2015-03-11 och 2015-05-05.  

 

4.1 Vad ljuskonst är 

Resultatet baseras här på informanternas svar på frågan ”Vad är ljuskonst för 

dig?”. 

4.1.1 Vad som är ljuskonst bestäms av vem som är kreatören 

 

Ett flertal informanter menar att ljuskonst är det som en gallerist eller en konstnär 

bakom ett verk påstår vara ljuskonst. Om kreatören själv går ut och säger att ”det 

här är ljuskonst”, då är det väl det också, som med all annan konst, säger en 

informant.   

En annan informant menar att ljuskonst skapas i samarbete mellan konstnär och 

ljusdesigner ”där rollerna går in i varandra och verkar tvärdisciplinärt”. 

 

4.1.2 Vad som är ljuskonst bestäms av var den är placerad 

Ljuskonst associeras tydligt med offentliga miljöer. En ljusdesigner i 

undersökningen beskriver ljuskonst som en form av ljusinstallation som berör och 

märks i stadsrummet. En annan förklarar att ljuskonst även kan vara en 
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ljusförstärkning av en miljö i det offentliga rummet som annars skulle vara tråkig 

och intetsägande.  

Ett återkommande 

exempel på ljuskonst i 

offentliga miljöer är 

vackert belysta broar och 

Munksjöbron i 

Jönköping (se Figur 18) 

nämns som ett specifikt 

exempel. Vissa 

informanter uttrycker 

dock motsatsen och 

menar specifikt att 

ljusaccentuerad 

arkitektur inte räknas till ljuskonst. 

 

4.1.3 Vad som är ljuskonst bestäms av vad den består av 

 

Ett högfrekvent svar på frågan ”vad är ljuskonst för dig?” består i att det är ett 

konstverk där ljuset är den viktigaste komponenten där ord som ”huvudaktör” 

och ”det mest centrala” har använts för att beskriva ljusets roll i ljuskonst. Det 

beskrivs att ljuset är den bärande delen av verket och att ”verket som helhet faller 

platt om man tar bort ljuselementet” (Tor Olsson, belysningsplanerare Jönköpings 

kommun).  

Det råder dock delade meningar kring om ljuset i ett ljuskonstverk måste vara 

viktigast eller om det räcker med att det ”bara” är viktigt. En informant talar om 

ljuskonst som ”ett konstnärligt avstamp med ljuset som en av huvudfaktorerna 

men inte nödvändigtvis huvudobjekt”. 

Ljuskonst beskrivs kunna bestå av allt från en liten, liten detalj till något stort och 

iögonfallande. Johanna Enger, doktorand vid avdelningen för byggnadsteknik och 

belysningsvetenskap vid Tekniska Högskolan i Jönköping, sammanfattar det som 

ett flertal informanter har uttryckt: ”Ljuskonst kan vara något litet som är gjort 

med enkla material, likväl som något storslaget och tekniskt avancerat”. 

Ett specifikt exempel på vad ljuskonst kan bestå av är neon. Någon spekulerar 

kring att det kanske är den nyaste formen av ljuskonst, medan en annan refererar 

till att neonkonsten har gedigen historia. Konstnären Ron Haseldens trappa av 

Figur 18. Munksjöbron, 2011, Foto: Tomas Alvreten 

(jonkopingenergi.se). 
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Figur 21. Light Blubs, Designer: Pieke Bergmans (2009).             

Fotograf: Mirjam Bleeker 

neon på en kyrka i London och Mladen Miljanovics ”neonskratt” i ett grönområde 

i Hamburg nämns som konkreta ljuskonstverk med neon (Se Figur 19 respektive 

20). 

 

 

 

 

Armaturer beskrivs också kunna vara ljuskonst och då framförallt om den har ett 

unikt uttryck eller att den används på ett oväntat sätt eller i en oväntad miljö. 

Ljusdesignsstudenten Anton Nyholm Svensk nämner att ljuskonst kan vara ”när 

armaturer används till något de inte är skapta för” och nämner verk av Rune 

Guneriussen och Caleb Charland som exempel. Ett annat namn som nämns i 

undersökningen är designern Pieke Bergmans och hennes ”Light blubs” (se Figur 

21).  

Pieke Bergmans själv 

beskriver inte sina ”Light 

blubs” som ljuskonst, men 

har inget emot att andra 

gör det; ”people may call 

my work anything they 

want, they may decide what 

it is. But I call it a “light-

installation”.  

 

 

Fotografen Marie Strandberg drar paralleller mellan ljuskonsten och bildkonsten 

och beskriver att ”ljuskonst är ordet som för mig bäst beskriver det jag gör med 

Figur 19. “Echelle”. Konst 

och foto: Ron Haselden. The 

church of St. Mary the 

Virgin, London 

Figur 20. “Hahaha-Ahahah”. Konstnär och fotograf: Mladen Miljanovic. 

Dockville-Hamburg, 2012 
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Figur 24. An upward displacement (2010) Ett av Rune Guneriussens verk där han 

fotograferat armaturer i utomhusmiljöer. Konstnär och fotograf: Rune Guneriussen  

 

kameran”. Vidare beskriver hon att syftet med hennes ljuskonst är att förmedla 

ljus och ge inblick i naturens under (Se Figur 22). Undersökningen visar också att 

ljuskonst kan bestå av målningar, videoinstallationer och spekulativt även böcker. 

Johan Röklander, ljusdesigner, är en av informanterna som spekulerar huruvida en 

målning är ljuskonst eller inte. Han nämner akvarellmålningen ”Kraft” av Erik 

Marcusson (Se Figur 23) som ett exempel och förklarar att ”ljuset är det essentiella 

i detta stycke konst. Men om det är ljuskonst eller ej? Ja säg det” (Johan 

Röklander). Konstnären bakom verket, Erik Marcusson, beskriver själv inte 

målningen som ljuskonst utan refererar till den som ”en hyllning till ljuset”. Han 

förklarar att verket ”berättar om solens stigning och syftar till att förmedla den 

jublande känslan som infinner sig just när solens strålar går upp över skogskanten 

och träffar allt väsensfyllt på mossen”. 

 

Det är fler informanter som menar att bilder av ljus är ljuskonst. Fotografier av 

fotografen Rune Guneriussens av armaturer i utomhusmiljöer nämns som 

exempel (se Figur 24). Rune Guneriussen använder dock inte själv ordet ljuskonst 

för att beskriva sina verk. 

  

Figur 22. Ljuskonst, enligt Marie Strandberg. Ekerö, 

2013. Foto: Marie Strandberg (ljuskonst.se). 

Figur 23. KRAFT (2014), Akvarellmålning,  

Konstnär: Erik Marcusson (Skogsbunden.se) 
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4.1.4 Vad som är ljuskonst bestäms av hur den upplevs 

Ljuskonst kan vara ett sätt att ta sig an något viktigt samhällsproblem och 

förmedla ett budskap; en konstform som med ljus kan lyfta fram problem som 

ljusföroreningar, bränder och energiförbrukning.  

En stor andel av de medverkande i undersökningen uttrycker att ljuskonst skapar 

upplevelse, genom känslor och intryck. Ljuskonst skapar frågor, ge dramatik och 

få betraktaren att stanna upp och reflektera. Rune Guneriussen tror att ljus sen 

urminnes tider har fått människan att vända sig inåt och reflektera (se Figur 25): 

 

It is said that when man controlled fire, and started to sit around the bonfire, mankind took 

an intellectual leap. I think important is that we started to have recreational time at night 

where we couldn’t hunt and gather food. It started a way of reflecting on life, and think 

about the small and larger things in life. Light was a connection between earth and the stars 

(ur mailsvar från Rune Guneriussen, konstnär). 

 

 

Figur 25. Illustrerar ljuset som människor samlas runt. Foto: Natalie Lucier. Norris Point in Newfoundland, 

Canada, 2009 (natalielucier.com/photography). 

 

Ljuskonst är en konstform som undersöker och leker med syncentrets 

perceptionsförmåga. Konstnären James Turells verk nämns som exempel i detta 

sammanhang.  

Informanternas tolkning av ljuskonst skiljer sig tydligast åt gällande ljuskonstens 

funktionalitet. Många uttrycker att ljuskonsten är konst av ljus som endast är till 

för att vara vacker eller som bara har fokuserat på utseende och inte funktion. 

Utöver den estetiska kvaliteten beskriver dock ett antal informanter att ljuskonst 
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kan ha funktionella kvalitéer också. Exempel som nämns är belysta objekt i 

exteriör miljö som är vackra och samtidigt fyller en funktion på det sättet att den 

bidrar med atmosfär och trygghet till platsen. Ljuskonst kan även verka 

identitetsskapande och öka orienterbarheten om verket blir ett landmärke för 

platsen. Undersökningen visar också att ljuskonst ”inte fyller någon funktion alls 

eller all funktion i världen, beroende på vad betraktaren upplever”. 

Vad som är ljuskonst kan pendla från en dag till en annan då ljuskonst, som konst 

överlag, ”är en personlig upplevelse”. Ljuskonst upplevs olika både av alla 

människor men också av samma människa beroende på kontext och dagsform. 

“Light Art is very intertwined with the concept of ´art´ in general. What is 

art for some, could be crap or something very different to someone else 

(ur mailsvar från Jari Vuorinen, Lighting Design Director, Partner at 

Lighting Design Collective)”.  

 

Vissa uttrycker att ljuskonst som ord, begrepp och fenomen överlag klingar illa. 

En informant förklarar att hon upplever att folk i branschen generellt relaterar 

ordet ljuskonst till att någon ”gått bananas med kanalplast och färgat ljus” och 

skapat något som är ”tivoli”. ”Det tycker jag är ett stort problem för 

ljusbranschen, för det drar ner människors allmänna syn på hur man jobbar med 

ljus för att skapa hållbara långsiktiga lösningar som inte är utdaterade om ett par 

år” förklarar hon. Och hon är inte ensam om att uppleva att ljuskonst klingar illa 

eller är ointressant att försöka definiera.  

“Ljuskonst” har ofta en låg estetisk kvalitet. Jag tror att det kan bero på 

att de som sysslar med ljus och gör konst är för fokuserade på tekniken 

snarare än den konstnärliga utsagan. Därför ryggar jag tillbaka när jag hör 

“ljuskonst” (ur mailsvar från Gustav Hallberg, konstnär).  

 

Begreppet ”ljuskonst” är ointressant för mig. Vad, när och vem ska 

bestämma vad som är det ena eller det andra vid en bestämd tidpunkt? 

Allting omkring oss upplevs ju olika beroende på tidpunkt, vilken kontext 

det befinner sig i och vem det är som är betraktaren” (ur mailsvar från 

Fredrik Vestergård, Konstnär).  

 

Det finns även en viss tveksamhet till ljuskonstens existens överhuvudtaget.  

”Helt plötsligt får jag en massa frågor om sambandet mellan ljuskonst och 

ljusdesign, vilket får mig att fundera på om det överhuvudtaget finns 
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något sådant som ljuskonst, och vad det i sådana fall har för inverkan på 

ljusdesign (ur mailsvar från Jöran Linder, ljusdesigner).  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att vad som är ljuskonst bestäms av vem som 

är kreatören, var den är placerad, vad den består av och hur den upplevs. 

  

4.1.5 Skillnaden mellan ljuskonst och ljusdesign  

 

Här presenteras resultatet baserat på informanternas svar på frågan ”Vad anser du 

vara den viktiga skillnaden mellan ljusdesign och ljuskonst?”.  

Det är skillnad mellan ljuskonst och ljusdesign 

Merparten av informanterna anser att det finns en relativt tydlig skillnad mellan 

ljuskonst och ljusdesign. Även de som har uttryckt en viss tveksamhet i frågan har 

trots det ofta angett det de anser skilja de bägge begreppen åt. Skillnaden handlar 

om syfte och kontext.  

 

Den tydligaste skillnaden mellan ljuskonst och ljusdesign beskrivs vara dess syfte. 

Ljusdesign anges ha ett direkt funktionellt syfte och något som ibland tillämpas 

som en lösning på ett problem. Ljusdesign har en konkret uppgift att lösa och en 

brukare att tillfredsställa.  

Återkommande nämns att brukare är i fokus och att ljusdesignens uppgift är att 

tillfredsställa dessa med komfortabla ljusmiljöer gällande ljusnivå, bländning, 

ljusfärg, färgtemperatur och atmosfär. Att lyfta fram detaljer i arkitekturen eller 

öka orienterbarheten i en park nämns som exempel på detta. 

Ett flertal informanter beskriver att ljuskonst bör ifrågasätta, utmana, förmedla 

och peka på fenomen och samhällsproblem som ”folk ska få upp ögonen” för. 

If I may be blunt – lighting design is about creating a comfortable 

atmosphere for one person or a group of people, light art is to challenge 

the public (Rune Guneriussen, ur mailsvar). 

Det beskrivs att ljuskonst ska ge betraktaren en visuell upplevelse, ny förståelse, 

ett nytt perspektiv och vara mer komplex vad gäller tankar, idéer och utförande. 

Ljuskonst beskrivs också finnas till för att ”nära själen”. 
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Ljuskonst och ljusdesign skiljs dessutom åt av hur de interagerar med kontexten. 

Flertalet informanter belyser att ljuskonst ska vara unikt och framställt för en 

specifik kontext. Ljussättning av butikskedjor nämns som ett exempel på ljus som 

inte är ljuskonst, just därför att konceptet upprepas i flera butiker och att 

kontexten då inte är unik. 

Vem som är skaparen -kreatören, avsändaren – beskrivs också skilja ljuskonst och 

ljusdesign åt, ”det handlar om olika professioners kompetens och 

ansvarsområden” och att kreatören ska vara självständig och oberoende.  

Arkitekten James Carpenter anser att det finns en gräns mellan vad som är 

ljuskonst och ljusdesign men menar att den finns för att vi ska bryta den.  

 

Det är en svag, flytande skillnad mellan ljuskonst och ljusdesign 

En andel av informanterna har uttryckt att det finns en skillnad mellan ljuskonst 

och ljusdesign men beskriver det mycket svårt att definiera vad den består av. En 

informant beskriver att hen som ljusdesigner många gånger rör sig i gränslandet 

mellan ljusdesign och ljuskonst; ”Ibland kan man tydligt säga att det är ljuskonst 

och ibland så smälter det in i ljusdesignområdet”. 

Kajsa Sperling menar att ljusdesigners bör vara försiktiga med att benämna sina 

ljussättningar som ljuskonst.  

Jag tror att vi som ljusdesigners inte skall definiera våra projekt som 

ljuskonst även om det kan vara frestande. Vi som ljusdesigners skall värna 

om att inte alla som gillar ljus kan kalla sig ljusdesigners och på samma 

sätt måste vi skydda konstnärerna som yrkesgrupp. Men betraktaren får 

såklart säga vad den vill: ljus, ljuskonst, arkitektur, ljusdesign eller bara 

wow (Kajsa Sperling, ur mailsvar). 

Vissa informanter har däremot uttryckt att det är ointressant med en tydlig skillnad 

mellan ljuskonst och ljusdesign. ”Varför behöver jag en distinkt skiljelinje? Vad ska jag 

med den till?” (Johan Röklander, ur mailsvar). 

 

Det är ingen skillnad mellan ljuskonst och ljusdesign 

En andel av informanterna uttrycker att de anser att det inte är, eller behöver vara, 

någon skillnad mellan ljuskonst och ljusdesign och upplever att de ”flyter ihop”.  

”Jag tycker inte att det behöver vara någon skillnad. En konstnär skulle kunna 

utforma en vanlig kontorsbelysning med en luxmatta och påstå ´det här är 

ljuskonst´ och förklara syftet. Varför inte? Så skulle det kunna vara. Även om vi i 

branschen kanske skulle bli provocerade då och känna vafan det där är väl ingen 
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ljuskonst, men jo – om konstnären påstår det, så då kanske det är så” (Svante 

Pettersson, ur telefonintervju) (Se Figur 26). 

 
Figur 25. Bilden illustrerar hur en konstnär kan beskriva simpel ljusdesign som ljuskonst, baserat på 

ljusdesignerns Svante Petterssons svar. Illustratör: Robin Tubbin 

En andel informanter beskriver att de inte heller kan definiera skillnaden men att 

de tycker att ”de går in i varann”.  

Sammanfattat visar resultatet tre olika synsätt på skillnaden mellan ljuskonst och 

ljusdesign; att det är en tydlig skillnad, att det är en svag, flytande skillnad, och att 

det inte är någon skillnad. 
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4.2 Ljuskonst som inspiration 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet baserat på informanternas svar på frågan ”Har 

du i din yrkesroll inspirerats av ljuskonst? Om ja, vad för ljuskonst?”.  

Av de 47 informanter som fick frågan svarade majoriteten, drygt 70 %, att de i sin 

arbetsprocess har inspirerats av ljuskonst. Åtta personer svarade att de aldrig har 

inspirerats av ljuskonst och tre personer ansåg sig inte kunna svara alls då de inte 

ansåg sig veta vad ljuskonst är.  

 

4.2.1 Vad som inspirerar  

Det mest återkommande svaret, som faller innanför ramarna av studiens 

definition, är att det är diverse ljus- och belysningsprojekteringar som inspirerar. 

Främst projekt inom den egna branschen, vilket avser ljusdesignsbranschen, men 

också inom andra områden där ljus ingår antingen naturligt eller artificiellt som 

arkitektur och konst.  

Ett specifikt projekt som beskrivs vara inspirerande är Daylight Entrance, Stockholm 

av Daniel Rybakken (se Figur 27) som inspirerar i arbetet med att efterlikna 

dagsljuset med artificiellt ljus. Ett annat konkret projekt är det högteknologiska 

och kulörta verket Dimension1 av Alexander Lervik (se Figur 28). 

   

 

                                                             

1 Dimension är en ljusskulptur byggd av 1728 stycken huvuden av plast och 24 000 LED dioder och är 

både ett konstverk och en 3D-skärm. Inuti kuben som mäter 3x3x3 meter finns det möjlighet att visa 

rörelser, filmer och text  (lervik.se 2016). Elkonsult: Ian Fanning, Stockholm Lighting Company AB 

Figur 27. Daylight Entrance, Stockholm (2010) av 

Daniel Rybakken. Foto: Kalle Sanner Fotografi AB 

 

Figur 28. Dimension, Stockholm (2010) 

av Alexander Lervik (Lervik Design) 
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Figur 29. Ett exempel på arbete/arkitektur av James Carpenter. ”Structural Glass Prisms” av James 

Carpenter Design Associates Inc fotograferat under olika tider på dygnet. Christian Theological Seminary, 

Indiana (1985-1987). Foto: Balthazar Korab 

Figur 31. Cliff Jumper (2012) av 

Moto Waganaris  

Arbeten av den internationellt erkända arkitekten James Carpenters (se Figur 29) 

som behandlar dagsljus benämns också inspirerande.  

 

 

 

Informanterna beskriver att de finner inspiration i objekt med eller av ljus så som 

armaturer och ljusskulpturer. I deras svar framgår det att det då oftast handlar om 

objekt som är ”ovanliga”, ”fantasifulla”, ”vackra”, ”konstiga”, ”uppseende-

väckande”, ”banbrytande” och ”tankeväckande”. 

Ljusfestivaler och liknande ljusevent är också en källa till inspiration där det 

primära värdet beskrivs bestå i att uppleva ljuskonsten. En informant förklarar att 

den inspirationen hon får av att uppleva ljuskonst på plats är betydligt djupare och 

varar längre än annan inspiration från ljuskonst. De event som nämns är 

svenskarrangerade Vinterljus och Lights in Alingsås samt Glow som hålls i 

Eindhoven, La Fete des Lumieres i Lyon och Circle of Light i Moskva (se Figur 30). 

En annan informant uttrycker också värdet av att uppleva ljuskonst på plats i 

inspirationssyfte och exemplifierar sitt svar med ”ljuskonst där man som 

betraktare blir en del av verket och påverkar dess form”.  

På olika sätt framgår även att specifika ljuseffekter och material i ljuskonst har en 

inspirerande inverkan på informanterna. Skuggor, mönster, siluetter och 

reflektioner är de effekter som nämns. Skuggor nämns mest frekvent och 

konstnären Moto Waganaris verk Cliff Jumper ges som exempel på ett ljus- och 

skuggkonstverk som inspirerar (se Figur 31). Bland inspirerande material anges 

olika typer av glas – genomskinlig, färgad, plexiglas, spegelglas samt diverse 

metaller.  

 

  

 

 

 

 

Figur 30. Circle of Light, Moskva (2012). Foto: Dolya Sergey 
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Ett annat återkommande svar är att informanter finner inspiration i 

scenljussättning av exempelvis teater, musikal, opera och film. Det beskrivs att de 

inspireras av det förhållningssätt som finns där och att de själva applicerar det vid 

ljussättning av det offentliga rummet, både exteriört och interiört.  

Det som dessutom beskrivs inspirerande med ljuskonst är friheten som upplevs 

finnas i skapandet av den. En informant refererar till de kravspecifikationer som 

medföljer projekteringen i det vardagliga arbetet som ljusdesigner och menar att 

det faktum att ljuskonsten är fri från dessa är inspirerande i sig. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det inom ljuskonsten som inspirerar 

människor som arbetar med ljus är olika ljus- och belysningsprojekteringar, objekt 

med eller av ljus, ljusupplevelser, scenljussättning, specifika ljuseffekter och 

friheten i ljuskonsten som helhet. 

 

4.3 Ljuskonst som påverkat ljusdesign 
 

Här presenteras resultatet baserat på informanternas svar på frågan ”Känner du till 

några exempel på sådant som en gång har varit spektakulär ljuskonst som idag är 

´vanlig´ ljusdesign?”. Ett frekvent svar är hanteringen av ljus i offentliga 

stadsmiljöer. Informanterna beskriver att ljussättningar av arkitekturen i form av 

broar, fasader, byggnader, landmärken och träd som idag känns självklara bara för 

några år sedan betraktades som mycket spektakulära.  

Vissa informanter menar även att användningen 

av färgat ljus i permanenta ljussättningar för tio år 

sedan (dvs. 2006) ansågs gränsa till ljuskonst och 

hade en wow-effekt som idag avtagit då det 

numera är ett vanligt inslag i stadsrum och 

ljusdesign. Informanter nämner ljussättningen av 

Ystad vattentorn och en gång- och cykeltunnel i 

Jönköping som ett konkret exempel på detta (se 

Figur 32 och 33).  

 

Användandet av dynamiskt ljus beskrivs också ha 

gått från att betraktas som (ljus)konst till att bli en 

vanligt förekommande företeelse i modern 

ljusdesign; ”Tidigare ansågs det spännande och 

Figur 32. Ystad vattentorn (2010). 

Ljusdesign & foto: Bertil Göransson 

Figur 33. Foto av gång- och 

cykeltunneln i Jönköping. Ljusdesign 

& foto: Johan Röklander 
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annorlunda och som avancerad ljuskonst, idag är det snarare mainstream och finns 

på många anläggningar runt om i landet” menar en informant och syftar på 

Sverige. 

Kommersiella ljusinstallationer med framförallt neon anses också ha inspirerat 

dagens ljusdesign. En informant nämner att installationer som Stomatolskylten2  (se 

Figur 34) en gång ansågs vara spektakulära och något av en ljuskonst som idag har 

applicerats av belysningsbranschen. 

En del informanter lyfter fram att det i 

ljusdesigninstallationer har blivit 

mycket vanligt att använda sig av 

effekter som tidigare mer tillhört 

scenbelysningen eller ljuskonsten. 

Informanter menar att många av de 

belysningslösningar som vi nu 

uppfattar som ljusdesign härrör från 

teater och andra kreativa miljöer där 

skapandet av föreställningen av en viss 

känsla eller upplevelse alltid har varit 

prioritet. Ljusprojicerade mönster nämns som exempel. 

Konstnären Rune Guneriussen misstänker att hans verk med klassiska armaturer 

för inomhusbruk placerade utomhus (se Figur 35) kan ha inspirerat senare 

ljusinstallationer. Specifikt drar han paralleller mellan sina verk och en av IKEAs 

reklamfilmer (se Figur 36) där han beskriver sig se tydliga likheter. 

  

 

                                                             

2 Tandkrämföretaget Stomatol satte i början av 1900-talet upp en skylt med ljus i rörelse som 

anses vara Sveriges första och äldsta ljusskylt (Epstein, 2009). 

Figur 34. Stomatolskylten (2015).  

Foto: Oscar Freyre 

Figur 35. One can rely on the prudence of his 

decisions (2007) Konst och foto: Rune Guneriussen 

 

Figur 36. Stillbild från Ikea Forest TV Advert 

(2014) www.ikea.uk 
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Sammanfattat upplevs det finnas fyra områden där det upplevs som ljusdesign har 

hämtat inspiration, dessa är hanteringen av ljus i offentliga miljöer, användandet 

av dynamiskt ljus, kommersiella ljusinstallationer och belysningsprinciper från 

scenbelysning. 

4.4 Svar som faller utanför ramen för studiens definition 
av ljuskonst  

 

Studiens definition av ljuskonst som konst skapad av människan med ljus för att 

upplevas, omfattade inte alla svar som ansågs relevanta och intressanta för studien, 

vilka presenteras nedan. 

  

 

 

Naturens ljus återkommer i svaren på undersökningens samtliga frågor och då 

framförallt i frågan gällande vad ljuskonst är och vad inom ljuskonst som 

informanterna inspireras av. Många beskriver att ”naturens ljuskonst” både är den 

“allra bästa” och den mest inspirerande ljuskonst av dem alla där dagsljus, 

norrsken, mareld, gryning, skymning, solljus, månljus och stjärnhimmelen nämns 

som exempel (se Figur 37 & 38). Skuggspel, reflektioner och föränderligheten i en 

himmel där solen är på väg upp eller ner, beskrivs också som ljuskonst från 

naturen.  

Utöver naturens ljus beskriver också informanter att de inspireras av konst i stort 

och inte specifikt ljuskonst; ”Jag skulle säga att konsten inspirerar mig. Om det sen 

är målning, teater, prosa eller annan design är inte det viktiga i sammanhanget”. 

Figur 37. Foto av stjärnhimlen som illustrerar 

naturens egna inspirerande ljuskonst.                   

Foto: Nicklas Westberg, 2013(nicklaswestberg.com). 

 

Figur 38. Norrsken. Jakobstad, Finland, 2015.  

Foto: Niklas Heselius 
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5 Resultat- och metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa värdet och nyttan med ljuskonst som inspiration 

för utveckling av ljusdesignsbranschen. Målet med arbetet var att beskriva vad 

ljuskonst är för personer som arbetar med ljus, identifiera vad inom ljuskonst de 

inspireras av och identifiera exempel på sådant som en gång ansetts vara 

spektakulär ljuskonst som idag betraktas som ljusdesign.  

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Vad ljuskonst är 

Vad ljuskonst är för människor som arbetar med ljus beskrivs på många olika sätt. 

Överlag har informanterna uttryckt att de upplever det svårt att beskriva vad 

ljuskonst är och ge konkreta exempel, men har samtidigt bidragit med en mängd 

intressanta åsikter, tankar och synsätt på ljuskonst. 

Resultatet påverkades av att ingen etablerad definition av ljuskonst finns, då det 

blev ett mycket brett spektrum av svar som i sig själva var öppna för 

vidareutveckling. 

Vissa menar att om konstnären påstår att verket är ljuskonst, så är det ljuskonst. 

Kreatörens beskrivning av sitt eget verk påverkar alltså i viss mån även hur 

betraktaren definierar verket. Ljuskonst beskrivs också skapas i samarbete mellan 

konstnär och ljusdesigner.  

Rent konkret kan ljuskonst bestå 

av armaturer av olika slag. Av 

resultatet går att tolka att armaturer 

med ett ovanligt uttryck eller 

placering beskrivs som ljuskonst 

(se Figur 39). Genom att tänja 

gränserna för vad som är ljuskonst 

genereras tankar och normaliteter 

ifrågasätts.  

 

 

 

Figur 39. ”Street lamp forest”, Rosenheim (2010).  

Konstnär: Sonja Vordermaier 
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I princip samtliga informanter ger målande 

beskrivningar av stjärnhimlar, regnbågar, 

solkatter, soluppgångar och andra ljusfenomen 

från naturen, när de ombeds berätta vad 

ljuskonst är för dem (se Figur 40). Resultatet 

visar att informanterna faktiskt frångår den 

allmänt vedertagna definitionen av att konst är 

verk av människan, inte naturen.  

Andra talar om naturligt dagsljus i 

kombination med verk skapade av människan 

som ljuskonst, vilket stämmer bra överens 

med de definitioner av ljuskonst som 

innefattar naturligt ljus (Se 2.3.2 Konstnärliga 

uttryck). Att ljuskonst kan skapas med dagsljus 

är en intressant aspekt på konstformen, kanske 

inte minst ur ett miljöperspektiv.  

Informanterna menar att ljuskonst kan skapas av både naturligt och artificiellt ljus. 

Det går hand i hand med konst-sajten Artsy.nets definition av konstformen men 

skiljer sig däremot från uppfattningen av The International Light Art Award som 

indikerar att ljuskonst skapas av uteslutande artificiella ljuskällor. En del 

informanter menar att ett ljuskonstverk med fördel bör vara estetiskt gångbart 

både dags- och kvällstid – det vill säga en typ av kompromiss mellan det naturliga 

och det artificiella ljuset. Båda får (bör) vara med och leka, vilket tillför 

omgivningen estetiska kvaliteter oavsett tid på dygnet samtidigt som den tar vara 

på naturens ljuskälla (se Figur 41).  

 

 

En liten skara informanter spekulerar kring huruvida bildkonst är ljuskonst eller 

inte, men verkar överens om att så är fallet. Vi anser det intressant, och 

Figur 40. Soluppgång (2015).  

Foto: Elin Pettersson 

Figur 41. WATERTOWER, Brooklyn, USA (2012). Konst: Tom Fruin. Foto: Robert Banat 
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inspirerande, att de flesta informanter i studien ser ljuskonst i objekt som inte är 

skapade av faktiskt ljus, men som gestaltar ljus. Det öppnar upp för oändliga 

möjligheter för den som vill skapa ett ljuskonstverk. 

Ljuskonst är estetiskt. Och funktionellt, enligt vissa. Det är svaren om 

ljuskonstens vara eller icke varande gällande funktion, som har skiljt sig mest åt. 

Det finns de som definierar ljuskonst som något som enbart är estetiskt, utan 

funktion, och de som menar att ljuskonst har, eller ska ha funktion. Vissa 

informanter har i sina svar resonerat kring vad funktion egentligen är, vilket vi 

finner mycket intressant. De menar att estetik faktiskt är en typ av funktion då den 

kan bidra med atmosfär, trygghet och ökad orienterbarhet i form av landmärken. 

Om ljuskonst i och med sin estetik har en funktion, anser vi att det synliggör 

värdet och nyttan med ljuskonst för utveckling av ljusdesignsbranschen.  

Det flesta informanterna menade att ljuskonst 

är en upplevelse, som påverkar, berör och får 

betraktaren att vända sig inåt och reflektera (se 

Figur 42).  

Resultatet visar vidare att ljuskonst i viss mån 

är ett begrepp som klingar illa, vilket vi ser som 

en spegling av det hela tiden återkommande 

faktum att ljuskonst som begrepp inte finns 

officiellt definierat (än). Detta öppnar upp 

möjligheten för vem som helst att kalla vad 

som helst för ljuskonst vilket spekulativt kan 

bidra till ett dåligt rykte kring konstformen. 

 

  
Figur 42. The Weather Project av Olafur 

Eliasson illustrerar ett verk som skapar 

upplevelse 
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5.1.2 Skillnaden mellan ljuskonst och ljusdesign 

Det finns en skillnad mellan ljuskonst och ljusdesign bestående av syfte och 

kontext. Ljusdesign har en konkret uppgift att lösa och framförallt brukare att 

anpassas efter, vilket stämmer överens med beskrivningen av ljusdesign på 

hemsidan för Tekniska Högskolan i Jönköping. 

 

Många informanter nämner att ljuskonst kan skapas av naturligt ljus, vilket 

stämmer väl överens med konstsajten Artsy.nets beskrivning av ljuskonst (Se 2.3.1 

Definitioner av ljuskonst).  

Om ljusdesign beskrivs finnas 

för att rent ljusmässigt 

underlätta brukarens tillvaro, 

beskrivs ljuskonst finnas för 

att komplicera den genom att 

ifrågasätta, utmana och beröra 

betraktaren (se Figur 433). 

Ljuskonst bör enligt infor-

manterna ha ett större djup 

och ett mer komplext budskap 

och vara unikt framställd för 

en specifik kontext, till skillnad 

från ljusdesign där samma typ 

av ljussättning kan appliceras i 

flera miljöer.  

Resultatet visar också att skillnaden och gränsen mellan ljuskonst och ljusdesign är 

svårdefinierad och mer flytande än fast. Det är viktigt att ljuskonst definieras som 

ljuskonst, och ljusdesign som ljusdesign för att skydda båda professionerna. En 

tydlig skillnad skulle vara värdefullt inte minst för designers och konstnärer som 

yrkesgrupper.  

  

                                                             

3 Verket ‘Greenhouse Effect’ syftade till att ifrågasätta industrialismens inverkan på miljön. 

Figur 43. ‘Greenhouse Effect’ illustrerar ljuskonst som vill 

förmedla ett budskap. Foto och konst: Maro Avrabou and 

Dimitri Xenakis. Ljubljana, Slovenien. 
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5.1.3 Ljuskonst som inspiration  

Resultatet visar att de allra flesta upplever att ljuskonst är en viktig 

inspirationskälla som influerar och berikar den egna arbetsprocessen och 

variationen av inspirationskällor är stor. 

 

Den egna branschen visar sig vara en skattkammare av inspiration för 

informanterna som inspireras av diverse ljusprojekt. Det vi kan se är att den 

ljuskonst informanterna inspireras av främst består i kreativa ljuslösningar som 

inte setts tidigare, det vill säga nya och innovativa idéer.  

Ljusfestivaler eller andra med utmanade och banbrytande ljuskonst inspirerar 

också informanter till att tänka mer kreativt i sitt eget ljusskapande. Interaktiv 

ljuskonst beskrivs också inspirerande och då framför allt när man som besökare 

går från att enbart betrakta verket till att bli en del av det och kunna påverka dess 

form och rörelse. Detta – att publiken bjuds in till att bli en del av verket gör att 

upplevelsen av ljuskonst tas till en ny dimension. Den inspiration som hämtas 

genom att i verkligheten uppleva ljuskonst kan generera i en helt annan och 

djupare inspiration än den som infinner sig vid betraktelse av ljuskonst på avstånd, 

på ett fotografi eller på en skärm. Ljuskonsten, som all annan konst, påverkar och 

berör djupast om den upplevs på plats. De flesta finner även stor inspiration i 

projekt och verk de inte upplevt i verkligheten utan bara sett foton av eller läst 

om. Både Wilfred och Petrić har exempel på verk som kräver mänsklig interaktion 

för att uppstå (se 2.3.2). 

Informanterna beskriver att de finner 

inspiration i olika typer av objekt med eller 

av ljus så som armaturer, ljusskulpturer och 

andra ljusskapelser som de anser vara 

ovanliga, fantasifulla, vackra, konstiga, 

uppseendeväckande, banbrytande och 

tankeväckande. De inspireras av ljusobjekt 

som dels är mycket kreativt utformade dels 

frammanar en reaktion i form av en tanke, 

åsikt eller känsla. Det behöver inte vara 

objekt/armaturer som upplevs estetiskt 

tilltalande utan framförallt något som skapar 

reaktion på det känslomässiga planet.  

Vissa informanter nämner inte specifikt vad 

inom ljuskonst de inspireras av utan 

beskriver att ljuskonsten i sin helhet 

Figur 44. Bild från Hyllie torg Malmö 2012. 

Med hjälp av artificiellt ljus har man återskapat 

fenomenet ”moonlighting”. Ansvarig Ljusdesigner 

Niklas Ödmann. Åke Lindman. 
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Figur 45. Stillbild av ljusbild från Thomas Wilfreds 

Clavilux (ca 1930) 

Figur 46.  Stillbild av ljusbild från Zumtobels 

armatur Aphrodite (2016) 

inspirerar dem. De uttrycker att konstformen och det fria och kravlösa 

ljusskapande som den upplevs innebära i sig är inspirerande.  

5.1.4 Ljuskonst som påverkat ljusdesignen 

Resultatet visar bland annat att accentuerad arkitektur och färgat ljus upplevs ha 

gått från ljuskonst till ljusdesign. Att det till en början var en uppseendeväckande 

företeelse som sedan i och med att det blev allt mer vanligt kom att betraktas som 

ljusdesign snarare än ljuskonst. Brandi och Geissmar-Brandi beskrev år 2007 

belysta fasader och monument som ljuskonst medan vår studie nu (2016) pekar på 

att det betraktas som ljusdesign.Tröskeln för vad som klassades som (ljus)konst 

var, med dagens perspektiv, relativt låg i början. Då kunde en fasadljussättning, 

som idag skulle beskrivas som vanlig eller standard, klassas som ljuskonst. 

Nyhetens behag är avgörande för definitionen av ljuskonst, vilket går hand i hand 

med resultatet att ljuskonst ska vara unik och ha en unik kontext – upprepas den 

blir den ett koncept. Övergången från ljuskonst till ljusdesign har skett naturligt i 

och med tekniska framsteg som möjliggjort att genomföra det som tidigare var 

svårt eller nästan omöjligt.  

Dynamiskt ljus visade sig vara en ljusinnovation som gått från att betraktas som 

ljuskonst till ljusdesign. Rörlig ljuskonst skapades redan i början på 1900-talet med 

bland annat Thomas Wilfreds Clavilux (se Figur 45) vars ljusbild har likheter med 

de moderna dynamiska ljusbilder som skapas idag, med bland annat armaturen 

Afrodite från Zumtobel (se Figur 46).  
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Figur 47. Bild på gobo i teatermiljö som skapar 

ett fönster. Foto och ljusdesign: Cheng-Wei Teng 

Figur 48. Bild på gobo i ljusdesigninstallation. Fristad 

Torg Eskilstuna  Foto: Sten Jansin 

Ljusprojicerade mönster är ytterligare ett exempel på en ljusinnovation som 

upplevs gått från att vara ljuskonst till ljusdesign. Ett konkret exempel är Gobos, 

en strålkastare som skapar mönster (se Figur 47), som idag inte bara belyser scener 

utan dessutom har blivit ett vanligt förekommande inslag i ljusdesign (se Figur 48). 

Här ses ett samband mellan vad inom ljuskonst informanterna inspireras av och 

vad de anser gått från ljuskonst till ljusdesign. Ett stort antal anger att de inspireras 

just av ljuskonsten i scenljussättning och att de applicerar dess effekter in i det 

egna arbetet och den egna branschen. 

Ett annat exempel är användandet av neon, som sedan länge återfunnits i 

ljuskonstverk av exempelvis Flavin (se Figur 49) och som nu anses ha applicerats 

mer och mer av ljusdesignsbranschen. Idag tillverkas neonliknande ljuskällor av 

LED vilket gör att ”neon” har mycket högre ljusutbyte, och andra kvaliteter en 

ljusdesigner söker. Ljusbranschen har inspirerats av det filmiska uttrycket som 

neon har i och med sitt ursprung från kommersiella skyltar velat återskapa den i 

belysningslösningar med de krav som råder där (se Figur 50).  

 
Figur 49. Untitled (to Saskia, Sixtina, and Thordis), 

1973. Foto: Nic Tenwiggenhorn (Stephen 

Flavin/Artists Rights Society (ARS)), New York 

Figur 50. Vivo City, Singapore. Photographer: Yik 

Keat (Instagram @leeyikkeat) 
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Figur 51. Wait Here av Tim Etchells (2008). 

Konst & foto: Tim Etchells 

Figur 52. Adventure Bar (2013) London. Ljusdesign: 

Paul Nulty Lighting Design. Foto: Emily Hall  

(2015) 

 

 

Ett konkret exempel på neonverkens inspirerande inflytande på ljusdesigns-

branschen är ljussättningen av Adventure Bar i London. På ena väggen har en röd 

ljuskvadrat med orangea bokstäver i neon som säger ”Wait here I’ve gone for help” 

placerats (se Figur 52), vilket har direkta likheter med konstnären Tim Etchells 

verk (se Figur 51) där texten ”Wait here I have gone to get help” står skriven i 

orangefärgat neon i en röd lysande kvadrat. Detta pekar på att ljuskonsten har 

påverkat ljusdesignen. 
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Att placera armaturer med en 

klassisk design för inomhusbruk 

(ex lampskärmar) i exteriör miljö 

har gjorts i flera olika ljuskonst-

sammanhang (se Figur 53), vilket 

har haft en inspirerande verkan 

på ljusdesign. Vid Mariatorget i 

Stockholm vill man förstärka 

designens budskap genom att 

utmana betraktaren i en 

framställning av det offentliga 

rummet som vårt gemensamma 

vardagsrum. 

 

5.1.5 Datainsamlingsmetodens fördelar, nackdelar och påverkan 
på resultatet 

Frågeformulär som datainsamlingsmetod har fungerat väl för studiens ändamål. Vi 

har ringat in vad ljuskonst innebär för personer som arbetar med ljus, identifierat 

vad inom ljuskonst de inspireras av i sitt yrkesliv, samt identifierat exempel på 

sådant som en gång ansetts vara spektakulär ljuskonst som idag ses som ”vanlig” 

ljusdesign. 

Fördelaktigt är att metodvalet har resulterat i ett stort antal deltagande informanter 

och därmed ett brett och innehållsrikt resultat att kunna dra slutsatser från. 

Frågeformulär som metodval har också bidragit till att vi enkelt och snabbt kunnat 

nå personer som arbetar med ljus runt om i Sverige, och även världen i viss mån, 

vilket gett tyngd åt resultatet.  

Nackdelar med metoden är främst att frågorna inte kan diskuteras och utvecklas i 

direkt dialog. Vi har i stället utvecklat och omformulerat frågorna i formuläret 

under processens gång då de ansetts otydliga eller otillräckliga. Att frågor har lagts 

till och omformulerats innebär att samtliga informanter inte fått identiska frågor. 

De informanter som deltog i undersökningen i ett tidigt skede fick inte lika 

genomarbetade frågor som de i slutfasen, vilket sannolikt haft en negativ inverkan 

på resultatets omfattning och relevans. Om vi hade testat formuläret i en 

förundersökning hade detta problem undvikits.  

De personer som ombads delta i vår undersökning, både via mail och Facebook, 

kan också ha ansett det omständigt att ladda ner frågeformuläret, fylla i, spara och 

sen bifoga i ett mejl tillbaka. För att undvika detta kunde istället Google Docs ha 

använts, ett internetbaserat dokumentprogram med möjlighet att fylla i formulär 

Figur 53. Mariatorget Stockholm, (2010) Ljusdesigner Kai 

Piippo, ÅF Lighting Fotograf Mikael Silkeberg. 
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online. Om vi hade använts oss av Google Docs så hade tillgängligheten blivit 

större och möjligtvis svarsfrekvensen likaså.  

För att få en tydligare bild av vad ljuskonst är skulle vi i frågeformuläret kunnat 

använda oss av foton av diverse konst med ljus och frågat” är det här ljuskonst?” 

eller bett informanterna rangordna fotografierna efter vilken de anser vara mest 

ljuskonst. Samtidigt riskerar man med den metoden att i viss mån styra svaren. 

Vi hade kunnat begränsa antalet informanter och i stället genomföra 

djupintervjuer, vilket hade gett informanten utrymme att i dialog utveckla sina 

svar. Det hade dock resulterat i färre infallsvinklar, definitioner och tankar om 

ljuskonst. 

Att använda sig av sociala medier har fördelen att man på kort tid kan nå många 

människor. 

5.1.6 Analysmetodens påverkan på resultatet 

Den valda analysmetoden som genomfördes i tre steg bestående av en 

sammanställning, kategorisering och sammanfattning anser vi lämplig för studien 

då det insamlade materialet var mycket omfattande och svåröverskådligt.  

 

5.1.7 Validitet och reliabilitet 

God validitet innebär att resultatet överensstämmer med studiens syfte. God 

reliabilitet innebär att studien utförs på ett tillförlitligt sätt samt att vetenskapligt 

material används. Många i undersökningen har upplevt svårigheter i att besvara 

formulärets frågor då de inte ansett sig veta vad ljuskonst är. Med en definition av 

ljuskonst i frågeformuläret hade svar som är irrelevanta för undersökningen 

minimerats. 

Studiens resultat går hand i hand med syftet. För att identifiera att svaren i 

frågeformulären uppfattas på liknande sätt har diskussioner förts författarna 

emellan efter genomläsning av insamlat material. Om tidigare forskning sökts på 

fler databaser och på fler språk hade chanserna till att finna forskning inom ämnet 

ökat och därmed studiens relevans och vetenskapliga fäste.  

Frågeformulärets påverkan på resultatet 

Formuleringen av mailet med frågeformuläret och själva frågeformuläret kunde ha 

utformats annorlunda. Informanter verkar i viss mån ha upplevt vissa frågor 

otydliga, vilket ibland gav för studien ointressanta svar.  



 

44 

Med frågan ”Vad är ljuskonst för dig?” var vår avsikt att undersöka personliga 

tolkningar och definition av ljuskonst hos människor som arbetar med ljus. En del 

av informanterna har dock tolkat frågan annorlunda och svarat t.ex. ”Jag vet inte. 

Jag känner inte till någon definition av ljuskonst”. Vi hade kunnat vara tydligare 

exempelvis genom att fetmarkera ordet ´dig´ eller betona att vi inte frågar efter en 

allmänt vedertagen definition av begreppet. Vissa personer har också valt att avstå 

från att delta i undersökningen då de upplevt att de ”inte vet tillräckligt mycket om 

ljuskonst”, vilket inte är en förutsättning för att delta. Ett förtydligande angående 

att inga förkunskaper krävs hade sannolikt bidragit till fler informanter och 

därmed fler synsätt på vad ljuskonst är.  

Frågorna i frågeformuläret har inte utformats ledande, med undantag för frågan 

”vad är den viktigaste skillnaden mellan ljuskonst och ljusdesign?” som vi i 

efterhand insett indirekt påstår att det finns en skillnad. Ett bättre alternativt 

kanske hade varit att använda en öppen formulering av frågan: ”Anser du att det 

finns en skillnad mellan ljuskonst och ljusdesign och vad består den i så fall av?”.  

För att undersöka ifall personer i branschen anser att ljuskonst har inspirerat 

ljusdesigninstallationer ställdes frågan ”Känner du till några exempel på saker som 

en gång har varit spektakulär ljuskonst som idag är ’vanlig’ ljusdesign?”. Under 

insamlingsprocessen märke vi att informanterna hade svårigheter med att besvara 

frågan och vi har i efterhand upptäckt att det faktiskt är en ja/nej-fråga vilket ska 

undvikas. De resultat som vi samlade in gav generella förslag som exempelvis 

”färg i stadsrum används mer frekvent nu än för tio år sedan”. Vår önskan var att 

mer specifikt få förslag på ljusinstallationer som informanterna en gång ansett vara 

ljuskonst och idag anser vara ljusdesign.  

5.1.8 Avgränsningarnas påverkan på resultatet 
 

Det är svårt att förutse tidsåtgången för sammanställning, bearbetning och analys 

av resultat. I efterhand kan vi konstatera att datainsamlingsperioden med fördel 

hade kunnat inledas i ett tidigare skede inom tidsramen, för att undvika ett 

baktungt projekt. 

Att avgränsa studien till personer som arbetar med ljus har också givetvis påverkat 

resultatet. Personer som arbetar med ljus har sannolikt en större medvetenhet 

kring ljus vilket gör deras sätt att se på ljuskonst kan skilja sig från personer med 

jobb som inte är ljusrelaterade. 

 

5.1.9 Uppfyllelse av syfte, mål och frågeställning 
 
Syftet med undersökningen var att belysa värdet och nyttan med ljuskonst som 

utvecklande faktor för ljusdesignsbranschen och den metod vi valde gav oss ett 

resultat som tydligt visar att det finns ett stort inspirationellt värde i ljuskonst. Vi 
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kan inte med säkerhet säga att ljuskonst främjar utvecklingen av ljusdesign, men 

det finns ett samband som pekar åt de hållet. I och med att den tidigare 

forskningen inte redovisar relevant resultat är denna studie ett steg mot en större 

förståelse av den påverkan som ljuskonst har på ljusdesign.  

 

Målet med arbetet har varit att beskriva vad ljuskonst är för personer som arbetar 

med ljus, specifiera vad inom ljuskonst de inspireras av och identifiera exempel på 

sådant som en gång ansetts vara spektakulär ljuskonst som idag betraktas som 

”vanlig” ljusdesign. Med de metodval som har gjorts har data kunnat samlats in 

som delvis uppfyller de mål som vi hade för undersökningen, men den begränsade 

tidsramen påverkar generaliserbarheten av resultatet. Vi har i de insamlade 

resultatet kunnat pekat ut flera inspirationsområden samt identifiera fall som gått 

från ljuskonst till ljusdesign och därmed också uppfyllt de mål vi hade för 

undersökningen.  

Frågeställningen ”Vad är ljuskonst?” är omfattande med tanke på den breda 

formuleringen. En mängd beskrivningar av vad som är ljuskonst har samlats in 

under sökperioden på åtta veckor, men det är högst troligt att det finns fler 

beskrivningar som inte påträffats i denna studie. Därmed är frågeställningen bara 

delvis besvarad då resultatet bara säger något om vad undersökningens 

informanter anser vara ljuskonst.   

I den andra frågeställningen ’’Vad inom ljuskonst inspirerar personer som arbetar 

med ljus?’’ hävdar vi indirekt att att det finns inslag inom ljuskonsten som 

inspirerar ljusdesigners och andra som arbetar med ljus. Frågeställningen anses tills 

stor del bli besvarad, via de exempel på inspirerande ljuskonst som studien 

identifierat.  

Studiens resultat anses delvis besvara den tredje frågeställningen ’’Vilka 

innovationer har gått från ljuskonst till ljusdesign?’’. Frågan är stor och 

undersökningens resultat är inte tillräckligt omfattande för att besvara den. 

Däremot har studien identifierat några konkreta exempel på sådant som en gång 

ansetts vara ljuskonst och som idag betraktas mer som ljusdesign eller belysning, 

vilka samtliga anses relevanta och bidra till att frågan bevaras till viss del. 
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6 Slutsatser och vidare forskning 

 

Studien har undersökt vad ljuskonst är, vad inom ljuskonst som inspirerar 

personer som arbetar med ljus och vilka innovationer som har gått från ljuskonst 

till ljusdesign. Syftet har varit att visa värdet och nyttan med ljuskonst som 

inspiration för utveckling av ljusdesign. 

På grund av ämnets stora omfattning har studien avgränsats genom att definiera 

ljuskonst som konst skapad med eller av ljus. 

I detta kapitel presenteras undersökningens slutsatser baserade på studiens 

empiriska resultat. Inledningsvis presenteras slutsatserna gällande vad ljuskonst är, 

följt av ljuskonst som inspiration och slutligen presenteras de identifierade 

innovationer inom ljuskonsten som påverkat ljusdesign. 

6.1 Slutsatser 

Det finns det en sak som står oss klart i frågan gällande vad ljuskonst är och inte 

är. Ljuskonst är lika lite definierad och erkänd som den var den där sommaren i 

mitten av fyrtiotalet när Thomas Wilfred förutspådde att konstformen inom en 

mycket snar framtid skulle vara en självklarhet (Se 2.3.2 Konstnärliga uttryck med 

ljus). Nu, nästan sjuttio år senare, kan vi konstatera att ljuskonst är mycket mer 

vanligt förekommande, men självklar är den inte. Både studiens emperi och teori 

visar på stor förvirring kring ljuskonst som konstform och begrepp. Trots detta 

har studien resulterat i en rad insikter och slutsatser kring vad som faktiskt 

definierar ljuskonst och hur den skiljer sig från ljusdesign. 

Personer som arbetar med ljus uttrycker att ljuskonst: 

 Kan skapas av både naturligt och artificiellt ljus 

 Kan vara allt från en liten detalj till något stort och iögonfallande 

 Skapas till en unik kontext 

 Har ett budskap 

 Har en funktion 

 Skiljer sig från ljusdesign i fråga om syfte och kontext 

Resultaten visar att ljuskonst, till skillnad från ljusdesign, kan skapas av både 

naturligt och artificiellt ljus, och gärna en kombination om verket ska placeras med 

tillgång till dagsljus, så den är estetiskt gångbar dygnet runt. Ljuskonst definieras 

inte av sin omfattning utan kan bestå av allt från en liten detalj till något stort och 

iögonfallande. Slutsatsen att ljuskonst har en funktion kan också dras då resultatet 

visar att den med sin estetik kan bidra med atmosfär och identitet till en plats, och 

främja trygghet genom ökad orienterbarhet. Vidare visar studien att ljuskonstens 
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unika kontext och budskap är avgörande och mycket viktigt. Om ljuskonsten inte är 

framställd till en unik kontext med syfte att förmedla ett budskap är den inte 

ljuskonst, utan ljusdesign.  

 

Studien visar att det finns mycket inom ljuskonst som har ett inspirerande värde 

för personer som arbetar med ljus. Ljuskonst är en inspirationskälla dit många 

ljusdesigners vänder sig för att fylla på sin repertoar av idéer och kreativa uppslag 

inför framtida ljusprojektering. I studien har vi definierat vad inom ljuskonst i 

synnerhet som är inspirerarande, och samtidigt kunnat fastslå att ljuskonst i allmänhet 

inspirerar.  

Det inom ljuskonsten som inspirerar personer som arbetar med ljus är: 

 Projekt där dagsljus behandlas eller efterliknas 

 Dess teknik och material  

 Ljusfestivaler och andra ljusevent 

 Verk där betraktaren kan påverka och bli en del av ljuskonsten 

 Verk som skapar mönster, siluetter, reflektioner och skuggor  

 Objekt med eller av ljus 

 Scenljussättning 

 Friheten i skapandet av ljuskonst  

 
Sammanfattat visar resultatet att det som inom ljuskonst främst inspirerar 

ljusdesign är projekt om hur dagsljus behandlas och efterliknas, samt ljusfestivaler, 

ljusevent, scenljussättning och interaktiva ljuskonstverk där upplevelsen är det 

primära och betraktaren blir ett med ljuset. Inspiration finns i ljuskonstens teknik 

och materialval men också i effekter skapade med ljus som mönster, siluetter, 

reflektioner och skuggor. Avslutningsvis inspireras personer som arbetar med ljus 

även av den frihet som upplevs finnas i skapandet av ljuskonst. Det faktum att 

konstformen i sig inspirerar anser vi vara ett steg i rätt riktning för att synliggöra 

värdet och nyttan med ljuskonst för utveckling av ljusdesignsbranschen. 
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Studiens resultat pekar mot att följande innovationer har gått från att betraktas 

som ljuskonst till ljusdesign: 

 Accentuerad arkitektur  

 Färgat ljus  

 Dynamiskt ljus  

 Ljusprojicerade mönster 

 Neon  

 Att placera armaturer med klassisk design för inomhusbruk i exteriöra 

miljöer 

Resultatet visar att definitionen av ljuskonst och ljusdesign är under ständig 

förändring där teknikens utveckling har stor betydelse. Vad som ansågs vara 

ljuskonst för några år sedan anses idag som ljusdesign och mycket sannolikt är att 

en stor del av det som idag anses vara ljuskonst inom en inte alltför fjärran framtid 

kommer betraktas som ljusdesign. Vi kan se att olika tekniker som från början 

framförallt härstammar från teatervärldens scenljussättningar idag anses som ett 

naturligt inslag i permanenta belysningslösningar. Sammanfattat upplevs det finnas 

fyra områden där ljusdesign anses ha hämtat inspiration ifrån, vilka är hanteringen 

av ljus i offentliga miljöer, användandet av dynamiskt ljus, kommersiella 

ljusinstallationer och belysningsprinciper från scenbelysning. 
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6.2 Rekommendationer för vidare forskning  

För fortsatt forskning inom ämnet skulle en djupare och mer omfattande studie 

kunna genomföras. Forskningen skulle i ett vidare steg kunna innefatta 

djupintervjuer för att i dialog få mer utvecklade svar av informanterna, vilket 

skulle kunna ge forskningen mer tyngd.   

Eftersom denna undersökning har fokuserat på tidigare ljuskonst som idag är en 

del av ljusdesign skulle en vidare forskning kunna undersöka vad i dagens 

ljuskonst kan komma att influera framtidens ljusdesign.  

För fortsatt forskning rekommenderas kontakt med de 109 personer som 

medverkande i Aleksandra Stratimirovic och Sandra Prauns bok ”You say light, I say 

shadow”. Andra förslag för vidare forskning är att studera verken i ljuskonstnären 

Maja Petrics kommande bok ”Light Art A Day” och besöka Centre for International 

Light Art Unna i Tyskland, som är världens första museum exklusivt dedikerad till 

ljuskonst.
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https://www.jonkopingenergi.se/servicemeny/om-oss/nyheter/munksjo-sodra-fabriksomrade
https://www.jonkopingenergi.se/servicemeny/om-oss/nyheter/munksjo-sodra-fabriksomrade
http://www.runeguneriussen.no/


 

56 

27 

 

Figur 27. Daylight Entrance Stockholm.(2010)  
Ljusdesigner Daniel Rybakken.  
Fotograf: Kalle Sanner Fotografi AB 

28 

 

Figur 28. Dimension av Alexander Lervik (Lervik Design 
AB), Stockholm (2010).  
Designer: Alexander Lervik, Lervik Design AB 
Elkonsult: Ian Fanning, Stockholm Lighting Company AB 
Elinstallatör: Stockholm Lighting Company 
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Figur 29. Structural Glass Prisms av James Carpenter Design 
Associates Inc, Christian Theological Seminary, Indiana 
(1985-1987). Foto: Balthazar Korab 

30 

 

Figur 28. Light Festival “Circle of Light” 
Plats: Moskva 
Foto: Dolya Sergey 
År: 2012 
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Figur 29. Cliff Jumper (2012) av Moto Waganaris. Hämtad 
den 31 januari, 2016, från 
http://www.motowaganari.com/works/sculptures.html#14 
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Figur 32. Bild på Ystad vattentorn. Uppdrag: Framtagning 
av konstnärlig ljussättning. Ljusdesign och Foto Bertil 
Göransson 
 

33 

 

Figur 33. Bild på Gång- och cykeltunnel i Jönköping. 
Uppdrag:  Ljusdesign och Foto Johan Röklander. 
Installation: Jönköpings kommun 2012 
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Figur 34. Stomatolskylten (2015) Fotograf: Oscar Freyre 
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Figur 35. One can rely on the prudence of his decisions 
(2007) Konstnär och fotograf: Rune Guneriussen. 
www.runeguneriussen.no 

36 

 

Figur 36. Stillbild från Ikea Forest TV Advert (2014) 
www.ikea.uk 

http://www.motowaganari.com/works/sculptures.html#14
http://www.runeguneriussen.no/
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37 

 

Figur 37. Illustrerar stjärnhimlen som är naturens egna 
inspirerande ljuskonst. Foto: Nicklas Westberg, 2013 
(nicklaswestberg.com). 

38 

 

Figur 38. Norrsken. Jakobstad, Finland, 2015.  
Foto: Niklas Heselius 
 

39 

 

Figur 39. ”Street lamp forest”, Rosenheim (2010). 
Konstnär: Sonja Vordermaier 
http://www.sonjavordermaier.com/index.php?option=co
m_content&view=article&id=98&Itemid=172&lang=en 
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Figur 40. Soluppgång, Rhodos, Grekland (2015).  
Foto: Elin Pettersson 

41 

 

Figur 41. WATERTOWER, Brooklyn, USA (2012). 
Konstnär: Tom Fruin. Fotograf: Robert Banat 
http://www.tomfruin.com/watertower.html 
 

42 

 

Figur 42. The Weather Project (2003) av Olafur Eliasson.  

43 

 

Figur 43. Greenhouse Effect av Maro Avrabou and Dimitri 
Xenakis, (2009), i Ljubljana, Slovenien. Foto: Maro Avrabou 
and Dimitri Xenakis. Hämtad 18 april, 2015, från 
http://www.illumni.co/greenhouse-effect-by-maro-
avrabou-dimitri-xenakis/ 

44 

 

Figur 44. Bild från Hyllie torg Malmö 2012. Med hjälp av 
artificiellt ljus har man återskapat fenomenet 
”moonlighting”. Ansvarig Ljusdesigner Niklas Ödmann. 
Fotograf: Åke Lindman. www.lindmanphotography.com 

http://www.sonjavordermaier.com/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=172&lang=en
http://www.sonjavordermaier.com/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=172&lang=en
http://www.tomfruin.com/watertower.html
http://www.illumni.co/greenhouse-effect-by-maro-avrabou-dimitri-xenakis/
http://www.illumni.co/greenhouse-effect-by-maro-avrabou-dimitri-xenakis/
http://www.lindmanphotography.com/
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45 

 

Figur 45.  Stillbild av ljusbild från Thomas Wilfreds Clavilux 
(ca 1930)  
Hämtad 12 december, 2015 från Digital Images Database, 
Yale University Library 
http://images.library.yale.edu/madid/oneItem.aspx?id=180
9095&q=&q1=1375&q2=&qc1=contains&qc2=&qf1=sub
ject1&qf2=&qn=&qo=&qm=15&qs=91&sid=&qx=1004.
2 
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Figur 46. Bilden är en stillbild från en video som visar en av 
ljusbilderna som går att få av armaturen Aphrodite från 
Zumtobel. Hämtad 28 januari, 2016, från  
http://www.zumtobel.com/com-
en/products/aphrodite.html 
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Figur 47. Bild på gobo i teatermiljö som skapar ett fönster. 
Foto och ljusdesign: Cheng-Wei Teng 
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Figur 48. Bild på gobo i ljusdesign installation. Fristad Torg 
Eskilstuna  Foto: Sten Jansin 

49 

 

Figur 49.Untitled (to Saskia, Sixtina, and Thordis) av Dan 
Flavin (1973). Foto: Nic Tenwiggenhorn 
© 2015 Stephen Flavin/Artists Rights Society (ARS), New 
York 

50 

 

Figur 50. Foto av en ljussättning i shoppingcentrat Vivo 
City, Singapore. Photographer: Yik Keat (Instagram 
@leeyikkeat) 

51 

 

Figur 51. Wait Here av Tim Etchells (2008). Foto: Tim 
Etchells  
http://timetchells.com/projects/wait-
here/?numPosts=12&pageNumber=7&year_filter=&categ
ory_filter=&action=projects_loop_handler 

52 

 

Figur 52. Adventure Bar in London by Paul Nulty Lighting 
Design 
Lighting Design: Paul Nulty Lighting Design Photography. 
Foto: Emily Hall (2015) 

http://images.library.yale.edu/madid/oneItem.aspx?id=1809095&q=&q1=1375&q2=&qc1=contains&qc2=&qf1=subject1&qf2=&qn=&qo=&qm=15&qs=91&sid=&qx=1004.2
http://images.library.yale.edu/madid/oneItem.aspx?id=1809095&q=&q1=1375&q2=&qc1=contains&qc2=&qf1=subject1&qf2=&qn=&qo=&qm=15&qs=91&sid=&qx=1004.2
http://images.library.yale.edu/madid/oneItem.aspx?id=1809095&q=&q1=1375&q2=&qc1=contains&qc2=&qf1=subject1&qf2=&qn=&qo=&qm=15&qs=91&sid=&qx=1004.2
http://images.library.yale.edu/madid/oneItem.aspx?id=1809095&q=&q1=1375&q2=&qc1=contains&qc2=&qf1=subject1&qf2=&qn=&qo=&qm=15&qs=91&sid=&qx=1004.2
http://www.zumtobel.com/com-en/products/aphrodite.html
http://www.zumtobel.com/com-en/products/aphrodite.html
http://timetchells.com/projects/wait-here/?numPosts=12&pageNumber=7&year_filter=&category_filter=&action=projects_loop_handler
http://timetchells.com/projects/wait-here/?numPosts=12&pageNumber=7&year_filter=&category_filter=&action=projects_loop_handler
http://timetchells.com/projects/wait-here/?numPosts=12&pageNumber=7&year_filter=&category_filter=&action=projects_loop_handler
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53 

 

Fig 53. Mariatorget Stockholm, (2010) Ljusdesigner Kai 
Piippo, AF Lighting Fotograf Mikael Silkeberg. 
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Bilaga 1 

 







Bilaga 2 







Bilaga 3                  

Utveckling av frågor i frågeformuläret 

 



Bilaga 4 

 
Hej,  
 
Vi heter Lina Svedestedt & Elin Pettersson och studerar kandidatpåbyggnadsåret av 
ljusdesignprogrammet på Tekniska Högskolan i Jönköping. Nu arbetar vi med vår C-
uppsats som berör ämnet ljuskonst och därför skickar vi detta mail till dig.  
 
Vi undersöker ett eventuellt samband mellan ljuskonst och ljusdesign och därför undrar vi 
om du någon gång fått inspiration från ljuskonst som du sedan använt dig av vid 
projektering av en belysningsanläggning. 
 
Har du som ljusdesigner blivit inspirerad av ljuskonst? Isånnafall vilken? 
Skicka gärna med länk till den aktuella ljuskonsten.  
 
Vi är väldigt tacksamma om du vill hjälpa oss, tack på förhand!  

 

Bästa hälsningar Lina & Elin, JTH 


