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Miljöpsykologi är en del av Institutionen för arkitektur och 
byggd miljö vid lunds tekniska högskola och har huvuddelen 
av sin undervisning där, men bedriver även utbildning vid an-
dra institutioner vid lth och vid lunds universitet, både inom 
grund- och forskarutbildningen. Miljöpsykologi har en omfat-
tande forskningsverksamhet, huvudsakligen externfinansie-
rad. sedan 1981 är Miljöpsykologi ett forskarämne vid lth.

MIljöpsykologIns hIstorIa och utvecklIng 

både i sverige och i de anglosaxiska länderna kallades 
miljöpsykologi ursprungligen för arkitekturpsykologi, 
och ämnet kan sägas ha uppstått i skärningspunkten 
mellan arkitektur och psykologi. en av de allra första 
doktorsavhandlingarna av en arkitekt här i landet, sven 
hesselgrens arkitekturens uttrycksmedel från 1954, utgjorde 
en sammanställning av psykologisk kunskap om människors 
varseblivning. på 1960-talet uppstod samarbete mellan 
arkitekter och psykologer, framför allt i england, sverige och 
usa. sådana tvärvetenskapliga projekt presenterades på 
arkitekturpsykologiska konferenser, vilka småningom kom 
att formaliseras i internationella vetenskapliga samfund, och 
tidskrifter med miljöpsykologisk inriktning började ges ut.

redan tidigt fick miljö/arkitekturpsykologin en stark ställning 
i sverige. 1967 hölls den första inhemska konferensen i vid 
arkitektur i lund, och två år senare bildades ett vetenskapligt 
sällskap för anordnande av återkommande symposier. 1973 
anordnades en internationell konferens i lund med deltagare 
från 13 nationer. 1970-talets internationalisering resulterade 
i att det 1981 bildades ett internationellt miljöpsykologiskt 
sällskap, International association for people-environment 
studies, Iaps.   som förste president valdes rikard küller,lund.

på 1980-talet inrättades en tidsbegränsad professur i miljöpsy-
kologi och innehavaren av denna blev därefter professor i 
perception och psykofysik vid stockholms universitet. profes-
suren i allmän psykologi vid göteborgs universitet besattes 
1992 av en forskare med miljöpsykologisk inriktning. den första 
ordinarie professuren i ämnet inrättades vid lunds universitet 
1998. denna följdes fyra år senare av en professur vid högsko-
lan i gävle.  Idag bedrivs miljöpsykologisk forskning med olika 
inriktningar vid de flesta universitet och högskolor i sverige.

personal 

I maj 2014 befordrades Maria johansson och thorbjörn laike 
till professorer i miljöpsykologi vid Institutionen för arkitektur 
och byggd Miljö, lth. thorbörn laike upprätthåller också se-
dan mitten av 2013 en adjungerad professur i miljöpsykologi 
(20%) vid byggnadsteknik och belysningsvetenskap, tekniska 
högskolan i jönköping. sedan 2009 verkar thorbjörn laike som 
föreståndare för centrum för energieffektiv belysning (ceebel). 
Maria johansson medverkade i lunds universitets ledarskaps-
program akka v under 2014.  

under 2014 var 13 personer verksamma inom forskargruppen i 
en omfattning motsvarande 7,4 heltidsanställda. ur jämställd-
hetssynpunkt kan konstateras att kvinnor är väl represente-
rade. 

personal procentuell 
årsinsats 2014

thorbjörn  laike, professor, 
Föreståndare för ceebel

60%
20%

Maria johansson, professor 95%

pimkamol Maleetipwan Mattsson, doktorand 90%

johan  rahm, doktorand 40% 

elizabeth Marcheschi, doktorand 75%

Mathias adamsson, doktorand 50%

linda kuhn, doktorand 10%

eja pedersen, forskare 100%

Ines Ferreira, internee, projektassistent 85%

niko gentile, projektassistent 30%

Marianne küller, adminstratör 20%

rifa Maliqi, administratör 20%

kharin abrahamsson kordiontor ceebel  40%

Introduktion 



Forskningsfinansiering domineras av externa medel 
sökta med höga krav på projektens vetenksapliga kva-
lité och samällsrelevans. Miljöpsykologi har under 2014  
finansiering för ett 20 tal projekt med olika inriktningar.   

externt FInansIerade ForsknIngsprojekt 

acceptans för att använda sensorstyrningsteknik i svenska hem. 

Finansiär energimyndigheten. projektledare thorbjörn laike.  

an evaluation of measures to reduce personal fear of wolves.  

Finansiär: Formas. projektledare Maria johansson

brunbjörn: adferd og respons på förstyrrelser.  Finansiär direktora-

tet for naturforvaltning, norge.  projektledare: ole-gunnar stöen 

i samarbete med Maria johansson och anders Flykt.  

centrum för energieffektiv belysning, ceebel. Finansiär energi-

myndigheten & trafikverket. Föreståndare thorbjörn laike 

efter led-intervention: boendes slutliga val av utomhusbelysning.  

Finansiär energimyndigheten. projektledare Maria johansson.

energieffektiv och studiebegrämjande belysning i gymnasiesko-

lan.   Finansiär energimyndigheten:  projektledare: thorbjörn laike. 

Framtagande av material för kompetensutveckling inom energief-

fektiv och god belysning. Finansiär energimyndigheten. projekt-

ledare: cinna adanko, jth-campus värnamo. Miljöpsykologiskt 

ansvarig: Marianne küller.

IMprove, the pufendorf Institute. Miljöpsykologiskt ansvarig: 

Maria johansson & thorbjörn laike.

large carnivores near settlements and human fear of large car-

nivores.   Finansiär direktoratet for naturforvaltning, norge. pro-

jektledare: ole-gunnar stoen. Miljöpsykologiskt ansvarig Maria 

johansson    

Metodutveckling för att studera allmänhetens respons på en-

ergieffektiv utomhusbelysning. Finansiär energimyndigheten. 

projektledare Maria johansson 

Modell för kravdriven renovering av flerbostadshus byggda 1950-

1975. Finansiär ForMas. Miljöpsykologiskt ansvarig: thorbjörn 

laike. 

nya energieffektiva belysningssystems inverkan på äldres välbe-

finnande.  Finansiär energimyndigheten. projektledare thorbjörn 

laike.

offentlig utomhusbelysning i hyllie: energianvändning och 

upplevelse. Finansiär energimyndigheten. projektledare Maria 

johansson.

styrning av belysningsnivåer i offentlig utomhusmiljö: energibe-

sparing och god ljusmiljö. Finansiär: energimyndigheten. projekt-

ledare eja pedersen.

urban arkitektur som stödjer ett uthålligt transportmedel gång. 

Finansiärer trafikverket, Formas, naturvårdsverket. projektledare: 

Maria johansson.

utveckling och analys för ljusansvariga i kommuner och företag 

om det möjliga kundvärdet av system- och ljusteknik. Finansiär 

energimyndigheten. projektledare thorbjörn laike.  

utveckling av mått för att kvantifiera hälsofördelar med energi-

effektiv belysning. Finansiär energimyndigheten. projektledare 

thorbjörn laike.

utveckling av sensorstyrningsteknologi för energieffektiv och 

hälsosam belysning i svenska hem. Finansiär energimyndigheten. 

projektledare thorbjörn laike. 

  

utveckling av en holistisk metod för utvärdering av framtida och 

befintliga belysningsanläggningar. Finansiär energimyndigheten. 

projektledare thorbjörn laike.

värdering av kulturella ekosystemstjänster baserat på bidrag till 

livskvalitet. Finansiär: natursvårdsverket. projektledare eja peder-

sen.

ekonoMI

totalt erhöll miljöpsykologi ca 7  059 000  milj kr i externa 
forskningsanslag under år 2014. Årets intäkter fördelade sig 
enligt nedan.

stadsbudgetanslag gu/ 389.000

Fakultetsanslag 1.000 000

uppdragsintäkter 67.000

externa anslag 7.059.000

verksamheten har bidragit med 1 884 000 kr till den institu-
tionsgemensamma overheaden. 

Finansiering
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Forskning
Miljöpsykologin studerar hur människan upplever sin omgiv-
ning och påverkas av den, samt hur människan genom sitt 
beteende själv påverkar miljön. ämnet behandlar både den 
fysiska och den sociala miljön och samspelet mellan dem. det 
kan röra sig om interiörer såväl som stadsrum och landskap. 
Forskningen är oftast helhetsbetonad men även enstaka mil-
jöfaktorer studeras.  

vetenskaplIga publIkatIoner  2014  
under året har totalt  42 publikationer producerats, fördelade 
på författare enligt nedan: 

thorbjörn laike: 
•	 lighting control systems in individual offices at high 

latitude: measurements of electricity savings and users 
preferences. conference paper. 

•	 working and walking in artificially lit environments. con-
ference abstract.

•	 energy efficient and study promoting lighting at high 
school: preliminary results. conference paper.  

•	 verkan av färg och ljus - beteenden och reaktioner. book 
chapter. 

•	 perceived outdoor lighting quality polQ. a lighting as-
sessment tool. journal article.  

•	 physical - environment qualities of supported - huousing  
facilities for people with severe mental illness. journal 
article.  

 

Maria johansson : 
•	 does biological quality matter? direct and reflected 

appraisal of biodiversity in temperate deciduous broad-
leaf forest. journal article.

•	 understanding a housing cooperatives’ reasons for re-
jecting energy-efficient outdoor lighting.  journal article

•	 the local impact of encountering global environmental 
problems–rural resident’s appraisal of changes as to the 
better or the worse. book chapter.

•	 perceived outdoor lighting quality polQ. a lighting as-
sessment tool, journal article

•	 physical - environment qualities of supported -huousing 
facilities for people with severe mental illness. journal 
article. 

•	 the role of greenery for physical activity play at school 
grounds. journal article.

•	 what limits the pedestrian? exploring perceptions of 
walking in the built environment and in the context of 
every-day life. journal article.

•	 Individual and collective responses to large carnivore ma-
nagement: the roles of trust, representation, knowledge 
spheres, communication and leadership. journal article.

•	 brown bear behavior and human perceptions. det skan-

dinaviske bjørneprosjektet, report.
•	 place attachment and quality of life among people with 

severe mental illness in supported housing facilities. con-
ference abstract.

•	 perceived qualities of urban neighbourhoods that pro-
mote residents› walking. conference abstract.

•	 the affective experience of perceived design qualities 
among urban walkers. conference abstract.

•	 working and walking in artificially lit environments. con-
ference abstract. 

•	 Interventions in responset o human fear of brown bears 
and wolves. conference abstract.

•	 the influence of environmental and individual characte-
ristics on walking to specific destinations in neighbour-
hoods. conference paper,

•	 perceived urban design qualities and the affective expe-

rience of walking. conference abstract. 

Marianne  küller: 
•	 does biological quality matter? direct and reflected 

appraisal of biodiversity in temperate deciduous broad-
leaf forest. journal article.

•	 understanding a housing cooperatives’ reasons for re-
jecting energy-efficient outdoor lighting. journal article.

•	 led-belysning och brukaren. report.

niko gentile: 
•	 can new technology reduce use of electricity and improve 

daylight in pig houses? conference paper.
•	 energy efficient and study promoting lighting at high 

school: preliminary results. conference paper. 
•	 lighting control systems in individual offices at high 

latitude: measurements of electricity savings and users 
preferences. conference paper. 

•	 construction of laboratories for solar energy research in 
developing countries. conference paper.

pimkamol Maleetipwan Mattsson: 
•	 perceived outdoor lighting quality polQ. a lighting as-

sessment tool. journal article.

elizabeth Marcheschi:
•	 physical - environment qualities of supported - huousing  

facilities for people with severe mental illness. journal 
article. 

•	 place attachment and quality of life among people with 
severe mental illness in supported housing facilities. con-
ference abstract.

•	 place attachment and quality of life among people with 
severe mental illness. conference paper. 



johan rahm:
•	 the human response to outdoor lighting – a systematic 

literature review. conference abstract.
 
Ines alves Ferreira:
•	 the affective experience of perceived design qualities 

among urban walkers. conference abstract.
•	 the influence of environmental and individual characte-

ristics on walking to specific destinations in neighbour-
hoods. conference paper

•	 ways to deal with human fear and negative view of large 
carnivores - a literature review. conference abstract.  

eja pedersen: 
•	 perceived outdoor lighting quality polQ. a lighting as-

sessment tool. journal article.
•	 understanding a housing cooperatives’ reasons for re-

jecting energy-efficient outdoor lighting. journal article.
•	 the local impact of encountering global environmental 

problems – rural resident’s appraisal of changes as to the 
better or the worse. book chapter. 

•	 Multiple environmental stressors intruding into the urban 
dwelling. conference paper.

linda kuhn: 
•	 perceived outdoor lighting quality polQ. a lighting as-

sessment tool, journal article.

deltagande vId konFerenser 2014

under året har totalt 19 presentationer getts vid konferenser, 

enligt nedan: 

johansson, M 6

laike t 3 

gentile n. 3

Ferreira, I 3

Marchesch, e.  2

pedersen, e. 1

rahm, j. 1

Maria johansson: 
•	 Iaps 23, International association people – environment 

studies, timisoara, romania. 
•	 IMprove, pufendorf, lund. 
•	 Integrating human dimensions into Fish and wildlife 

Management, estes park, colorado.
•	 International conference of applied psychology within the 

symposium positive urban environment for wellbeing and 
quality of life, paris. 

•	 områdesgruppen för miljöpsykologi,  lund .

•	 International conference of applied psychology within 
the symposia urban neighbourhood perceived qualities 
promoting inhabitants walking, paris, 

thorbjörn laike: 
•	 cIe 2014, lighting Quality & energy efficiency, kuala 

lumpur.
•	 Ises solar world congress, cancun, Mexico.
•	 IMprove, pufendorf, lund.

niko gentile:
•	 ageng 2014 Zürich, International conference of agricul-

tural engineering.
•	 Ises solar world congress, cancun, Mexico.
•	 cIe 2014, lighting Quality & energy efficiency, kuala 

lumpur. 

Ines alves Ferreira:
•	 Iaps 23, International association people – environment 

studies, timisoara, romania.
•	 International conference of applied psychology within the 

symposium positive urban environment for wellbeing and 
quality of life, paris. 

•	 områdesgruppen för miljöpsykologi, lund.

elizabeth Marcheschi:
•	 Iaps 23, International association people – environment 

studies, timisoara, romania.
•	 områdesgruppen för miljöpsykologi, lund.

eja pedersen:
•	 Iaps 23, International association people – environment 

studies, timisoara, romania. 

johan rahm:
•	 Iaps 23, International association people – environment 

studies, timisoara, romania. 

utMärkelser 

johan rahm och elizabeth Marcheschi nominerades till Iaps    
young researcher award vid Iaps internatiionella konferens  i 
timisoara, rumänien. 

Forskning
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ForsknIngssaMarbete InternatIonellt

norges miljø- og biovitenskapelige universitet (nuMb), plante-
vetenskap:  Ås, norge: ruth kjersti raanas,  grete patil;  skandi-
naviska björnprojetet: ole-gunnar stoen; universidad nacional 
de tucumán argentina: departamento de luminotecnia, luz y 
visión:  graciela tonello; Fuokoka women’s university, Fuokoka, 
japan, professor takeshi Morita; city university of london, the 
bartlett, senior lecturer peter raynham, university of cagliari, 
psychology, Italy, Ferdinando Fornara

ForsknIngssaMarbete natIonellt

Malmö stad: peter lindhqvist; lunds kommun: utmaning 
hållbart lund: peter kisch; Malmö stad gatukontoret. Fager-
hults belysning: tommy goven; lunds universitet, Medicinska 
fakulteten, klas sjöberg; lth:  energi och byggnadsdesign, In-
stitutionen för arkitektur och byggd miljö, Åke blomsterberg, 
Malmö stad, helsingborg stad; högskolan i gävle: Institutionen 
för pedagogik, didaktik och psykologi;  anders Flykt;  linné-
universitetet   & göteborgs universitet, kalmar & göteborg: 
anders raustorp; linnéuniversitetet växjö: Institutionen 
för vårdvetenskap och socialt arbete:  david brunt; sveriges 
lantbruksuniversitet alnarp:, landskapsplanering  Mats gyllin, 
Fredrika Mårtensson, caroline hägerhäll, Maria kylin; sveriges 
lantbruksuniversitet grimsö,   viltskadecenter grimsö Forsk-
ningsstation, ekologi,   uppsala universitet:  jens Frank; umeå 
universitet: statsvetenskap:  camilla sandström; jönköpings 
tekniska högskola, jönköping;  campus värnamo värnamo:  
cinna adanko; lunds universitet: teknik och samhälle, Åse 
svensson, david lindelöv; Internationella Miljöinstitutet lund: 
lena neij; lunds universitet: sociologiska institutionen Åsa 
waldo; högskolan i karlstad: psykologi:  Margareta Friman, 
jessica westman; pufendorf Institute, lunds universitet: Ma-
ria thereza perez; experimental ophthalmology,  christelle 
prinz: bionanoscience,  christian balkenius;  cognitive science, 
Magnus johnsson;   cognitive science, almut kelber; sensory 
biology,  ronald kröger; neuroethology. heiner linke: nanop-
hysics, geoffrey patching;   cognitive psychology.

uppdrag I ForsknIngsorganIsatIoner

Maria johansson: 
•	 ledamot i naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biolo-

gisk mångfald och ekosystemtjänster.

Maria johansson och rifa Maliqi:
•	 ansvariga för  områdesgruppen för miljöpsykologi:s år-

liga symposium i november, lund.

thorbjörn laike: 
•	 Föreståndare för centrum för energieffektiv belysning 

– ceebel, ett samverkansprojekt mellan ljus- och belys-
ningsforskare i sverige.

•	 sakkunnig vid tillsättning av professor vid statens byg-
geforskningsinstitut (sbi), aalborg universitet. 

eja pedersen: 
•	 granskningsuppdrag naturvårdsverket

uppdrag InoM lunds teknIska högskola 

Maria johansson:
•	  vice ordförande i Fn3
•	 ledamot komitten för utseende av lth: s hederdoktor.

opponent/slutgransknIng saMt gransknIng av 
beFordrIngsärenden

Maria johansson: 
•	 ledamot betygsnämnd vid slu vid alnarp:  eva sahlin.
•	 ledamot betygsnämnd vid slu vid alnarp:  lin Qui.  
•	 ledamot betygsnämnd vid umeå universitet: elisabet 

sonntag-öström.  
•	 reserv  i betygsnämnd vid lth: vanessa stjernborg.  
•	 granskning docentansökan för cecilia bergstad jakobs-

son, göteborgs universitet.
 
thorbjörn laike: 
•	 opponent vid norges miljø- og biovitenskapelige univer-

sitet: katinka horgen evensen.

Forskning
revIewer vetenskaplIga tIdskrIFter och böcker 

Maria johansson european journal of wildlife biology
landscape and urban planning
landscape research
leukos
human  dimensions of wildlife Management.

thorbjörn laike building research & Information
physiology and behavior

eja pedersen cureus
atmospheric environment
archives of acoustics
noise & health



Grund- och forskarutbildning 
Miljöpsykologi utgör sedan 1981 ett forskarutbildningsämne 
inom Institutionen för arkitektur och byggd Miljö men erbju-
der även kurser till studenter vid andra institutioner vid lunds
tekniska högskola  och vid lunds universitet, både inom 
grund- och forskarutbildningen. grundutbildningskurser ges 
inom flera olika program medan forskarutbildning är en indi-
viduellt utformad utbildning. 

grundutbIldnIngskurser:  

•	 ljus och färg, 3 hp 

•	 Mänskliga miljöramar 7,5 hp

ForskarutbIldnIngskurser: 

•	 Miljöpsykologisk forskning: studiedesign och metod, 7,5 hp

•	 Miljöpsykologisk orientering 7,5 hp
  

handlednIng av doktorander 

Miljöpsykologi har som målsättning att främja doktorandens 
vetenskapliga utveckling.  
under året har tre personer varit verksamma som handledare 
i olika konstellationer.

huvudhandl bitr handl

thorbjörn laike 3 5

Maria johansson 3 3

eja pedersen 2
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socIala MedIer

Miljöpsykologi har en facebooksida som du kan följa. nyhets-
uppdateringarna från webbsiten visas upp även på Facebook-
sidan, som sköts av forskargruppens administratör, rifa Maliqi. 

Forskar Intervjuer I urval 

2014-10-29
thorbjörn laike berättar om vikten av rätt ljus under vintern 
i sveriges radio/p4.
lyssna på samtalet: ”vintertrött? kan vara läsplattans fel”.
 
2014-11-19 
thorbjörn laike diskuterar möjliga hälsoeffekter hos led-
lampor i sveriges radio/p1.
lyssna på samtalet: led-lampor ska förebygga ohälsa. 

2012-03-01

Maria johansson redovisar intressanta studier, bland annat 
om hur införandet av led-belysning i staden minskade ener-
gianvändningen samtidigt som människor upplevde fortsatt 
hög trygghet i stadsmiljön.

läs mer om:  MIljöpsykologIsk ForsknIng i psykologtid-
ningen.

2012-03-01

 

thorbjörn laike berättar om ljusets betydelse för vår överlev-
nad... se inspelningen på ur.se: ur samtiden - lundaforskare 
föreläser.

 
Maria johanssons och Ines alves Ferreiras: forskning bidrog 
till nedanstående rovdjursutställning under 2014:
http://www.rovviltsenteret.no/utstillingen/

Miljöpsykologiska forskare i media 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6003957
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=6022063
http://www.psykologforbundet.se/Global/Psykologtidningen/Forskningsserier/Milj%C3%B6psykologi%202012.pdf
http://www.psykologforbundet.se/Global/Psykologtidningen/Forskningsserier/Milj%C3%B6psykologi%202012.pdf
http://www.ur.se/Produkter/169435-UR-Samtiden-Lundaforskare-forelaser-Ljus-vakenhet-och-upplevelse
http://www.ur.se/Produkter/169435-UR-Samtiden-Lundaforskare-forelaser-Ljus-vakenhet-och-upplevelse
http://www.rovviltsenteret.no/utstillingen/
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lunds unIversItet 

box 117
221 00 lund
tel 046-222 00 00
www.lu.se

LUND I MARS 2015 

rifa Maliqi

Forskningsadministratör i Miljöpsykologi

http://mpe.arkitektur.lth.se


