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Svensk Ljusdesigner 

 

Svensk Ljusdesigner är en branschorganisation i Sverige som verkar för erkännandet av ljusdesigner 
som yrkesgrupp. Genom att skapa en ackreditering erbjuds beställare och byggherrar en kvalitetsnivå 
vid upphandling av oberoende ljusplanering. Den säkerställer att belysningsplaneringen behandlas på 
tillbörligt sätt. Svenska ljusdesigners verkar för att skapa en fristående disciplin inom bygg- och 
anläggningsbranschen som uteslutande behandlar ljusfrågor. 

En Svensk Ljusdesigner är en dokumenterat oberoende, utbildad och yrkeserfaren ljusdesigner. 

En ljusdesigner är en person som har erfarenhet och kunskap att utföra ljusplanering för interiör 
och/eller exteriör belysning. 

En ljusdesigner har dokumenterad kunskap och expertis om ljus. En ljusdesigner är ansvarig för 
hållbarheten och resursanvändningen i sina lösningar. 

 
Krav för sökande till titeln Svensk Ljusdesigner 
 
Oberoende-  Genom att vara utan kopplingar till fabrikanter, leverantörer, grossister o.dyl. 

som kan skapa en intressekonflikt 

Utbildad-  Genom att ha två års utbildning inom ljus 

eller 

Genom att ha ett års utbildning inom ljus tillsammans med fyra års 
yrkeserfarenhet från belysningsfrågor inom byggbranschen 

eller 

Genom att ha tio års yrkeserfarenhet från belysningsfrågor inom 
byggbranschen 

Yrkeserfaren -   Genom att som ansvarig för belysning planerat och fullföljt tre projekt samt 
genom att arbeta heltid med belysning sedan minst tre år 
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Ansökan om ackreditering som Svensk Ljusdesigner 
 
 

För att erhålla personlig certifiering som oberoende ljusdesigner ska Ni, utöver att fylla i 
ansökningsblanketten pkt 1-4, bifoga exempel på 3st projekt varav minst 2st ska vara färdigställda. Det 
kan vara både interiöra och/eller exteriöra belysningsprojekt. Instruktion för hur projekten ska 
presenteras finns under pkt 5. 

Din ansökan kommer att behandlas av tre personer från beredningen inom LD som tidigare blivit 
ackrediterade tillsammans med två personer från belysningsbranschen s.k. gäststolar. 

Efter en ackreditering får den sökande tillbaka sin ansökningshandling tillsammans med namn på de 
som varit med i ackrediteringsprocessen och bedömt de inskickade handlingarna. 

 

Ansökan sänds digitalt till: 

ansokan@svenskljusdesigner.se 
 

Döp ansökan till: datum_förnamn_efternamn.pdf (t.ex. 20120220_mats_karlsson.pdf) 
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Ansökan om ackreditering 
 
Personuppgifter 

Förnamn:  ................................................. Efternamn:  ....................................................  

Bostadsadress:  .................................................................................................................  

Postnummer:  ......................... Ort:  ..................................................................................  

Telefon dagtid: .........................................  

e-postadress:  ...................................................................................................................  

 
Utbildning 
Vid utbildningar som saknar högskolepoäng ange utbildningens namn, lärosäte och  
längd. Detta gäller t.ex. vid KY utbildningar, utlandsstudier eller liknande. 

Lärosäte/Utbildningens namn:  ........................................................................................  

Utbildningens längd:  ................................ år:  ................................... högskolepoäng 

 
Lärosäte/Utbildningens namn:  ........................................................................................  

      Utbildningens längd:  ............................... år:  ................................... högskolepoäng 

 
Lärosäte/Utbildningens namn:  ........................................................................................  

      Utbildningens längd:  ............................... år:  ................................... högskolepoäng 

 
Yrkeserfarenhet 
Antal år som yrkesverksam inom ljus- och belysningsplanering 

Antal: …………………………………..år 

     Nuvarande anställning 

Företag:  ....................................................................... Anställd sedan:  .........................  

Adress:  .............................................................................................................................  

Postnummer:  ......................... Ort:  ..................................................................................  

e-postadress:  ...................................................................................................................  

Anställd:  ................................................... Egen verksamhet:  .........................................  

Arbetstitel:  .......................................................................................................................  
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Finns tillverkning och/eller försäljning av produkter inom företaget? 

Ja Nej  

Till hur stor del arbetar du med belysningsplanering och ljusdesign? 

 .................................................................. % 

Del du inte arbetar med belysningsplanering och ljusdesign, vad arbetar du med då? 

 ..........................................................................................................................................  

Innefattar dina arbetsuppgifter elprojektering? Om ja till hur stor del? 

 .................................................................. % 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden:   

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

Tidigare anställningar 

Företag:  ....................................................................... Anställd:  ...................................  
 
Arbetstitel:  ...................................................................  

Beskriv arbetsuppgifter och ansvarsområden utförligt:  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 
Företag:  ....................................................................... Anställd:  ...................................  

Arbetstitel:  ...................................................................  

Beskriv arbetsuppgifter och ansvarsområden utförligt:  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  
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Genomförda projekt 

3st referensprojekt där du haft en ledande roll som ljusdesigner/belysningsplanerare. Varje projekt 
redovisas på max 2st A4 alternativ 1st A3 och bifogas ansökan.  

 
Använd följande mall/rubriker: 

Projektnamn 

År för färdigställande – Fylls i för realiserade projekt  

Beställare    

Slutanvändare – Fylls i om det är någon annan än beställaren 

Övriga medverkande discipliner – Arkitekt, Inredningsarkitekt, Elkonsult… 

Projektbeskrivning – Vad var uppdraget formulerat från beställaren? 

Kravspecifikation – Fanns det några särskilt ställda krav från beställaren eller från annan disciplin? 

Målsättning – Beskriv din målsättning med ljusdesignen 

Arbetsförlopp & samarbete – Beskriv arbetsförlopp och samarbete med övriga discipliner 

Hållbarhet och resursanvändning – Beskriv hanterandet av hållbarhetsfrågor och resursanvändning 

Resultat – Beskrivning av din ljusdesign 

Bilder, skisser och/eller visualiseringar – 3-6st representativa bilder med beskrivande bildtexter 

 


