
L J U S K U LT U R1 4 I N T R O

I denna första av våra återkommande spalter i Ljuskultur, 
riktar vi grundare till nätverket en inbjudan till alla som 
vill vara med.

Ljus är livsviktigt, komplext och utmanande, och forsk-
ning om ljus är multidisciplinär.

På grund av jordens rotation kring sin axel skapas dag 
och natt. Till denna cykel har nästan allt liv på jorden 
utvecklat en evolutionär respons – under miljontals år. 
I mitten av 1800-talet utvecklades fotogenlampan, och 
kort därefter började glödlampan lysa upp. Den tjänst-
gjorde i drygt hundra år, tills den började fasas ut för 
drygt tio år sedan. Nu fullkomligt badar världen i LED-
ljus. Kunskapen om hur ljus påverkar människa och miljö 
utvecklas ständigt i takt med att nya upptäckter görs.

Vi initiativtagare till nätverket är verksamma vid fyra 
universitet i Sverige, från norr till söder: Umeå univer-
sitet – där det bland annat pågår grundforskning om 
dagslängd (fotoperiod), skymning och naturligt ljusets 
påverkan på människans fysiologi och beteende, bl.a. för 
terapeutisk tillämpning, KTH – där ljusdesign tillämpas 
i forskning om inomhus- och utemiljö, som integrerar 
ljusets konst och vetenskap i arkitektonisk rums fram-

Ett nätverk  
för att sprida ljus

ställning, och fokus ligger på perception, välbefinnande 
och hållbarhet, Jönköpings Tekniska Högskola – där 
forskningen fokuserar på att ta till vara, verifiera och 
utvärdera byggd ljusmiljö i syfte att öka sociala och 
teknologiska värden så som välbefinnande och hållbar 
utveckling, Lunds universitet – där det bedrivs forskning 
om till exempel visuell ergonomi, som bland annat inklu-
derar flimmer och bländning, ljusmiljö och dagsljus.

Det finns gott om andra forskningsfält som skulle 
kunna utöka nätverket – ljusets påverkan på natur, bio-
logi och mångfald, ljusförorening, ljus, energi och hållbar 
ekonomi, tillämpningar inom medicin, framtida ljustek-
nologier för utomhus och inomhus, ljus tillsammans med 
konst och perception, med mera. 

Nätverket kommer initialt arrangera ljusforskar-
träffar, och i maj 2021 är ett första symposium inplane-
rat då nätverket presenteras och aktuella ämnen inom 
 ljusforskning tas upp. Vi tar tacksamt emot förslag på 
sådana ämnen. 

Webbplats: www.lightcollaboration.net 
E-post: info@lightcollaboration.net

Light Collaboration Network – for research and education  
är ett  nystartat ljusforskningsnätverk. Projektet har upp-
stått ur en gemensam önskan att förbättra  möjligheterna för 
kommunikation, utbildningsutbyte,  forskningssamarbete 
och kunskapsspridning till en bredare publik. 
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