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Förord 
Denna rapport är en kortfattad beskrivning av de sensoriska belysningsförsök som 
genomfördes hösten 2016. Dessa försök är de första av en serie försök som ingår i 
projektet Bright Communication: Belysningskommunikation med fokus på perception 
och energi. Projektet finansieras av Energimyndigheten, Bertil & Britt Svenssons 
Stiftelse för Belysningsteknik och RISE Research Institutes of Sweden.  

Arbetet som redovisas i denna rapport är en fortsättning på de erfarenheter som 
erhållits i tidigare projekt och som exempelvis har redovisats i E2B2-rapporten 
Innemiljö i nytt ljus: Metoder för objektiv bedömning av belysning (Rapport 2017:3).   

Vi önskar även att tacka Elektro Elco för att de kunde tillhandahålla armaturer till 
försöken.  
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Sammanfattning 
I dag finns tekniska belysningsstandarder som inkluderar parameterar så som 
ljusstyrka, jämnhet och luminans. Det som saknas är krav som grundar sig på 
människors upplevelser av belysning och ljusmiljöer. Att få med den 
upplevelsebaserade dimensionen skulle betyda ett helhetstänk som förmodligen skulle 
gynna både ljuskomforten och än mer energieffektiva ljusmiljöer och produkter. Att 
beskriva upplevda belysningsparametrar har hittills visat sig inte vara helt enkelt, och 
här saknas både kunskap och en gemensam begreppsvärld inom branschen; något som 
hämmar fastighetsägare att ställa lämpliga krav vid en upphandling liksom 
belysningstillverkare att utveckla produkter för nya marknader och tillämpningar. Det 
övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla och tillämpa sensoriska 
metoder på belysning. Till skillnad från tidigare metoder möjliggör sensoriska metoder 
objektiva bedömningar av upplevda belysningsparametrar. Syftet med försöken som 
redovisas i denna delrapport är att vidareutveckla och testa metoden ytterligare. Detta 
görs genom att nya armaturer testas liksom att försök utförs i en ny verklig kontext 
(kontorsmiljö). Försöken bygger vidare på resultat från tidigare försök som har 
rapporterats om i (Boork et al, 2017). 

En analytisk panel bestående av åtta personer, som uppfyllde särskilda urvalskriterier, 
har tidigare rekryterats och dessa personer tränades nu för detta specifika delprojekt 
för att bedöma belysningsprodukter i ett multisensoriskt laboratorium på RISE 
Research Institutes of Sweden i Borås. Metodutvecklingen fokuserade särskilt på en 
effektiv träningsprocedur, hantering av ögats adaption, samt bedömning av färg och 
skuggningar. Förutom laboratorieförsök undersöktes möjligheten att genomföra 
analytiska bedömningar i en verklig kontext med samma försöksuppställning och 
panel. 

Resultaten visade att det är möjligt att använda sensorisk metodik för att genomföra 
objektiva belysningsbedömningar även för de testade belysningsprodukterna, dvs 
mindre LED-spotlights. Signifikanta skillnader identifierades mellan de olika 
armaturerna och som i tidigare försök spelade färgtemperaturen en stor roll för flera av 
de bedömda egenskaperna; inte minst förstås för ljuskällans gulhet och för läsbarhet 
(textkontrasten). Liksom i tidigare försök fanns det samband mellan de fysikaliska 
mätningarna och sensoriska bedömningarna, men inte för alla egenskaper, vilket visar 
att fysikaliska och sensoriska mätningar ger kompletterande information om belysning.  
Vidare visade bedömningsförsök i en verklig kontext att likvärdiga resultat uppnåddes 
som i laboratoriet, om ändock något spretigare och inte heller lika entydiga i jämförelse 
med verklig kontext i tidigare försök.  

Den genererade kunskapen väntas på sikt bidra till utveckling av verktyg som stödjer 
kommunikationen mellan olika professioner inom ljusdesign och planering och på så 
vis främja mer önskvärda och energieffektiva ljusmiljöer. 

Nyckelord: belysningsbedömning, upplevelse, sensorisk analys, tränad analytisk 
panel, objektiv bedömning, ljuskvalitet 
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1 Inledning 
Inom belysningsområdet har det skett en otroligt snabb produktutveckling de senaste 
decennierna för att möta upp de krav som ställs i EUs energimärknings- och 
ekodesigndirektiv. Den pågående utfasningen av den traditionella glödlampan och 
skärpta krav på halogenlampor till förmån för energieffektivare belysningsprodukter 
betyder att vi är mitt i ett teknikskifte (Europeiska kommissionen, 2009). Här gäller det 
förstås att de tekniska belysningsstandarderna ställer adekvata krav men för att få 
acceptans för de nya energieffektiva produkterna och gynna en bra ljuskomfort är det 
av vikt att även upplevelsebaserade krav inkluderas. Att beskriva upplevda 
belysningsparametrar har hittills visat sig vara svårt, då det saknas både kunskap och 
en gemensam begreppsvärld inom branschen; något som hämmar fastighetsägare att 
ställa lämpliga krav vid en upphandling liksom belysningstillverkare att utveckla 
produkter för nya marknader och tillämpningar. Det övergripande syftet med detta 
forskningsprojekt är att utveckla och tillämpa sensoriska metoder på belysning. Till 
skillnad från tidigare metoder möjliggör sensoriska metoder objektiva bedömningar av 
upplevda belysningsparametrar. De upplevda belysningsegenskaperna kompletterar 
kunskapen om belysningens fysikaliska egenskaper.  

Delsyftet med de i denna rapport beskrivna försöken är att med utgångspunkt från 
resultaten av tidigare försök vidareutveckla och testa metoden. Detta görs genom att 
nya armaturer testas liksom att försök utförs i en ny verklig kontext (kontorsmiljö). 

För en beskrivning av vad sensorisk analys av produkter innebär, se Bilaga 1.  

 

1.1 Sammanfattning av tidigare försök 
Resultat från tidigare försök (som redovisas i sin helhet i Boork m.fl., 2017) visar att det 
är möjligt att använda sensorisk metodik för att genomföra objektiva 
belysningsbedömningar av armaturer, det vill säga paneldeltagarna kunde skilja mellan 
attribut och prover. Signifikanta skillnader identifierades mellan de olika armaturerna, 
både i form av sensoriska och fysikaliska egenskaper såsom läsbarhet och bländning. 
Fysikaliska och sensoriska parametrar samvarierar dock inte alltid, vilket visar att 
fysikaliska och sensoriska mätningar ger kompletterande information om 
belysningskvalitet. Vidare visade bedömningsförsök i en verklig kontext att samma 
resultat uppnåddes som i laboratoriet, men med lägre signifikans, vilket verifierar 
metodens tillämpbarhet på belysning. 
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2 Genomförande 
Upplägget av försöken har utgått och byggt vidare på resultaten av tidigare försök, 
sammanfattade i avsnitt  1.1 (för utförligare beskrivning se Boork m.fl., 2017). I de 
aktuella försöken testades metoden för nya produkter, mindre LED-spottar, och i en ny 
verklig kontext. Försöken utfördes under två dagar i oktober 2016, dels i RISEs 
multisensoriska laboratorium och dels i en verklig kontext som utgjordes av två 
kontorsrum som finns i RISEs forskarvilla. Alla armaturer tillhandhölls av Elektro Elco. 

Erhållna data både från de sensoriska bedömningarna och från de fysikaliska 
mätningarna analyserades statistiskt med hjälp av 2-vägs ANOVA och med påföljande 
parvisa jämförelser i form av Bonferronis test. Data analyserades först separat för de 
olika kontexterna och därefter gemensamt. Pearson-korrelation genomfördes för att 
finna hur fysiska och sensoriska parametrar kunde samvariera. För en överblick av 
resultaten genomfördes även en multivariat analys genom PCA - principalkomponent 
analys (Albinsson m.fl., 2013). 

 

2.1 Försöken i laboratorium 
RISEs multisensoriska laboratorium består av 12 bås (se Figur 1) där varje person som 
ingår i den tränade panelen avskilt kan utföra de sensoriska analytiska bedömningarna. 
Båsen är utförda så att ljusstörningar från såväl omgivande rum som närliggande bås 
eliminerats. En färgkarta i en fotoram (med glas för halva bilden) och en tidskrift 
användes som hjälpmedel för att bedöma några av belysningsparametrarna. 

  

Figur 1 Försöksbås i det multisensoriska laboratoriet på RISE i Borås. Till vänster syns bås 1-8, 
med fördragna draperier. Till höger ses insidan av ett bås med de objekt som användes för 
bedömning av några av belysningsparametrarna.  
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Panelen bestod av 8 personer som arbetar på RISE. Paneldeltagarna hade fullgod syn 
på vart och ett av ögonen (efter eventuell korrektion med glasögon eller linser), inga 
diagnostiserade ögonsjukdomar, felfritt färgseende och två fullt fungerande ögon.  

De första timmarna ägnades åt träning och kalibrering. Nästan alla paneldeltagare 
hade varit med vid tidigare försök och man utgick därför från en tidigare uppsättning 
parametrar som skulle bedömas, nämligen: 

• Bländning 
• Flimmer 
• Ljuskällans gulhet 
• Värme från ljuskällan 
• Ojämnhet (ljusojämnhet på vägg) 
• Skuggkaraktärer så som skärpa och antal skuggor 
• Reflexer 
• Kontrast 
• Färgåtergivning (färgmättnad) 

Definitioner för parametrarna diskuterades och bestämdes, och genom träning på två 
träningsprodukter klargjordes skalan för varje parameter så att likvärdiga bedömningar 
genomfördes. Bedömningsformulär och definitioner återfinns i Bilaga 2 och 3.  

Vissa parametrars definitioner förtydligades jämfört med tidigare försök, så som 
ojämnhet. Ett 3-centimetersmått lades också i båsen för att vara till hjälp för att 
bedöma skuggans skärpa. Bedömningspunkten för bländning ändrades till något av 
båsens hörn då den aktuella armaturen, mindre LED-spotlights, bländade mer än de 
tidigare armaturerna (något större LED-downlights med reflektor). Färgåtergivning har 
visat sig vara en utmaning att bedöma och den definierades om jämfört med tidigare 
försök och vi det aktuella försöket bedömdes färgmättnad utan jämförelse med 
referensfärg.  

Efter träningen gjordes huvudförsöken i form av bedömningar av de produkter som 
skulle utvärderas. Bedömningarna genomfördes i randomiserad ordning för att minska 
påverkan av föregående produktbedömning. Varje produkt bedömdes i triplikat, det vill 
säga tre gånger. Vid en försöksuppställning med fyra produkter och 12 bås innebar 
detta att deltagarna endast besökte samma bås en gång under bedömningarna. 
Träningsprodukterna placerades också i andra bås än vid träningen för att minimera 
påverkan på resultaten. 

När alla paneldeltagare hade intagit sina respektive bås släcktes omgivande belysning i 
laboratoriet för att minimera eventuell störning. Varje bedömning av en ny produkt 
föregicks sedan av en 60 sekunder lång adaptionsperiod, då paneldeltagarna befann sig 
i båset utan att göra bedömningar.  

Armaturerna som testades i de aktuella försöken var infällda LED-spotlights (se Figur 
2) med en spridningsvinkel på 36°, RA>90 (färgåtergivning) och ljusflöden mellan 510 
och 340 lm. De hade en effekt på 6,8 W. Tre produkter med olika korrelerade 
färgtemperaturer (CCT) testades och dessutom ingick en fjärde produkt som hade en 
äldre elektronik, se Tabell 1.  
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Figur 2 Fyra LED-spotlights av denna typ testades i försöken 

 

Tabell 1 Specifikation för de fyra produkter som har användes i försöken. 

Produkt-
beteckning  
(i rapporten) 
L=lab. miljö 
R=verklig 
miljö 

Produktnamn Produkt
-typ 

Färg-
tempe
ratur 
(CCT) 

Ljusflödet 
(lumen, 
lm) 

Kommen-
tar 

AA(L)/(R) 

LED-Spot Hide-a-lite 
Bright Eye G2 Tilt 36° 
Vit 2700K  
(E-nummer:  
74 643 69) 

Spotlight 2700 K 510  

BB(L)/(R) 

LED-Spot Hide-a-lite 
Bright Eye G2 Tilt 36° 
Vit 3000K (E-
nummer:  
74 643 70) 

Spotlight 3000 K 560  

CC(L)/(R) 

LED-Spot Hide-a-lite 
Bright Eye G2 Tilt 36° 
Vit 4000K 
(E-nummer:  
74 643 71) 

Spotlight 4000 K 600  

DD(L)/(R) 

LED-Armatur Hide-a-
lite Bright Eye Multi 6 
Tilt Vit 3000K  
(E-nummer:  
74 512 12) 

Spotlight 3000 K 340 
Äldre 
teknik 
(elektronik) 
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2.1.1 Fysikaliska mätningar 

För att kunna korrelera belysningens uppmätta och upplevda egenskaper 
karakteriserades belysningsprodukterna även fotometriskt genom fysikaliska 
mätningar av ljusparametrar såsom luminans, illuminans (belysningsstyrka), spektra 
och färgtemperatur (CCT – Correlated Colour Temperature). Luminans och illuminans 
mättes med en fotometer (Hagner S4) medan spektra och färgparametrar mättes med 
en handhållen spektrometer (Metrue SIM-2), se Figur 3. 

Den horisontella belysningsstyrkan i mitten av bordet mättes med och utan en person i 
båset. Luminans mättes på bordet, på väggen rakt fram och högt upp på väggen, på 
tidskriften och på den röda rektangeln utan glas framför färgkartan i ramen. 

 

      

Figur 3 Fysikaliska ljusmätningar genomfördes parallellt med de sensoriska bedömningarna. 

 

2.2 Försöken i verklig kontext 
Samma belysningsprodukter testades även i en verklig kontext som bestod av två 
kontorsrum som finns i RISE forskningsvilla i Borås (Figur 4). Villan uppfördes 2014 
för att kunna testa produkter och system i en verklig miljö med verkliga förutsättningar 
och begränsningar.  
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Figur 4 RISE forskarvilla som inhyser kontorsrum där försök i verklig kontext utfördes.  

 

För att kunna jämföra resultaten mellan laboratoriemiljön och kontorsmiljön 
bedömdes samma belysningsparametrar (förutom ljuskällans värme eftersom detta 
inte var praktiskt möjligt då avståndet till ljuskällan var för långt) och 
försöksuppställningen i laboratoriet, inklusive de objekt som användes, efterliknades i 
så stor utsträckning som möjligt. En vit duk lades på skrivborden (efterliknade båsens 
vita bordsskiva) och fönstren täcktes så att påverkan från dagsljusinsläpp minimerades 
(se Figur 5). Samma försökspanel som användes i laboratoriemiljö deltog. 

 

 

 

 

Figur 5 Belysningsprodukterna bedömdes i kontorsrum 
av samma panel och med samma parametrar och objekt 
som i laboratoriet. 

I varje rum var tre armaturer monterade i taket och två bedömare vistades i rummet 
samtidigt för att göra sina bedömningar (Figur 5).  

De olika produkterna bedömdes återigen i randomiserad ordning och i triplikat. 
Träning av panelen hade genomförts dagen före, i samband med 
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laboratoriebedömningar, varför enbart en kort repetition föregick bedömningarna i den 
nya kontexten. 

 

2.2.1 Fysikaliska mätningar 

För försöken i verklig kontext uppmättes horisontell illuminans på skrivbordsytan och 
resulterande färgtemperatur och färgåtergivning i rummet för varje typ av ljuskälla. 
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3 Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultaten uppdelade på laboratoriemiljön och den verkliga 
kontexten. De sensoriska bedömningarna och fysikaliska mätningarna redovisas först 
för sig, varefter korrelationerna dem emellan presenteras. 

Utgångspunkten vad det gäller de bedömda produkterna (Tabell 1) var att undersöka 
om och hur armaturerna skiljde sig åt samt att jämföra resultaten mellan 
laboratoriekontext och verklig kontext. Nästa steg var att korrelera data från de 
sensoriska bedömningarna med data från de fysikaliska mätningarna i syfte att finna 
för vilka parametrar samvariation förekom. 

 

3.1 Sensoriska resultat från laboratoriemiljön 
Figur 6 visar resultaten från de sensoriska bedömningarna i laboratoriemiljön (L), och 
Figur 7 tillsammans med Tabell 2 visar för vilka egenskaper och mellan vilka prover det 
finns signifikanta skillnader. Resultaten visar att:  

• Det var generellt inte stor skillnad mellan produkterna. 
• Ny och äldre teknik verkade inte ha någon stor inverkan på de upplevda 

egenskaperna, dvs BBL och DDL hade väldigt lika värden i de allra flesta 
bedömda egenskaperna. Dock fanns det signifikanta skillnader mellan 
produkterna för värme och multipla skuggor.  

• Olika färgtemperaturer hade däremot en inverkan på bedömningen av flera av 
egenskaperna, dvs för de allra flesta egenskaper var det AAL och CCL som utgör 
den högsta respektive lägsta medelvärdena, medan BBL och DDL låg mellan 
(förutom för värme och multipla skuggor). 

• Stora signifikanta skillnader kunde ses för ljuskällans gulhet som följer 
färgtemperaturerna och textkontrast där det var det kallaste ljuset (CCL) som 
skiljde ut sig med högst medelvärde. 

• Signifikanta skillnader förelåg även för upplevelsen av gul (färgmättnad), 
multipla skuggor och ojämnhet. För gul mättnad stämde resultatet med 
färgtemperaturerna. Ordningen för ojämnhet följde färgtemperaturerna, där 
det var signifikant skillnad mellan AAL och CCL.  

• Signifikanta skillnader fanns också för värme och skuggans skärpa (vid ram). 
• Dessutom, baserat på analys av varje paneldeltagares MSE (mean square error) 

och p-värde gjorde paneldeltagarna godkända bedömningar. (Två mindre bra 
bedömningar noterades för ojämnhet, där det var två bedömare som inte 
kunnat replikera sina bedömningar). 
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Figur 6 Spindeldiagram som visar medelvärden från de sensoriska bedömningarna av de 15 
parametrarna för de fyra armaturerna AAL, BBL, CCL och DDL (laboratoriemiljön). 

 

 

Figur 7 Diagrammet visar för vilka egenskaper det finns signifikanta skillnader för de sensoriska 
bedömningarna i laboratoriemiljön (baserade på F-värden och sannolikhetsvärden). 
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Tabell 2 Tabellen visar för vilka prover det förekommer signifikanta skillnader för de sensoriska 
bedömningarna i laboratoriemiljön (SIGN SKILL = signifikanta skillnader, IS = inga signifikanta 
skillnader) 

 AAL BBL CCL DDL 

Ljuskällans gulhet 

AAL -    

BBL SIGN SKILL -   

CCL SIGN SKILL SIGN SKILL -  

DDL SIGN SKILL IS SIGN SKILL - 

Värme 

AAL -    

BBL IS -   

CCL IS IS -  

DDL IS SIGN SKILL IS - 

Ojämnhet 

AAL -    

BBL IS -   

CCL SIGN SKILL IS -  

DDL IS IS IS - 

Skugga vid ram 

AAL -    

BBL IS -   

CCL IS IS -  

DDL SIGN SKILL IS IS - 

Multipla skuggor 

AAL -    

BBL SIGN SKILL -   

CCL SIGN SKILL IS -  

DDL IS SIGN SKILL SIGN SKILL - 

Textkontrast 

AAL -    

BBL IS -   

CCL SIGN SKILL SIGN SKILL -  

DDL IS IS SIGN SKILL - 
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 AAL BBL CCL DDL 

Gul (mättnad) 

AAL -    

BBL IS -   

CCL SIGN SKILL IS -  

DDL IS IS IS - 

 

3.1.1 Fysikaliska mätningar i laboratoriemiljön 

Resultat från de fysikaliska mätningarna återfinns i Tabell 3. 

Alla ljuskällor drevs med samma ström (750 mA) och eftersom de äldre ljuskällorna 
(DD) var mest ineffektiva blir illuminanser och luminanser lägre för denna ljuskälla. 
Även färgåtergivningen var sämre för den äldre modellen. Den kallvita (CC) ljuskällan 
var mest effektiv vilket syns på de högre luminanserna och högre illuminans på 
bordsytan. 

Tabell 3 Medelvärden och standardavvikelser från mätningar på de fyra typerna av armaturer i 
laboratoriemiljön (tre produkter av varje sort). 

Prov AAL (m±std) BBL (m±std) CCL (m±std) DDL (m±std) 

Illuminans (lux)     

Bord, tomt bås 1013±66 1105±23 1199±13 596±23 

Bord, person i bås 960±65 1062±27 1178±16 570±20 

Luminans (cd/m2)     

Vägg rakt fram 114±7 117±11 136±3 68±4 

Hörn uppe vid tak 35±1 37±2 43±1 17±3 

Tidskrift 21±2 21±1 21±2 11±2 

Bord 261±15 275±8 317±7 141±19 

Röd utan glas 34±1 31±4 32±3 17±2 

Skarv mellan vägg och 
tak 

45±1 52±1 63±4 31±5 

CCT (K) 2752±5 3091±6 4076±35 3077±15 

Färgåtergivning RA 93,3±0,3 93,6±0,1 91,0±0,1 87,2±0,1 

 

Spektrum från den varmvita ljuskällan (AA) hade ett större bidrag av rött ljus, medan 
den kallvita (CC) hade större bidrag från blått ljus. Luminansen från den rödfärgade 
rektangeln i färgkartan var högre, relativt de övriga produkterna, i varmvitt ljus, vilket 
är rimligt eftersom spektrum för varmvitt ljus har ett större bidrag i det röda ljuset.    
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3.1.2 Korrelationer mellan sensoriska och fysikaliska 

parametrar 

För att utvärdera graden av samvarians mellan fysikaliska och sensoriska mätningar 
genomfördes Pearson-korrelationer, se Tabell 4. Korrelations-koefficienter på 0.7 eller 
högre noterades. Följande samvariationer mellan sensoriska och fysikaliska parametrar 
observerades: 

• Flimmer korrelerade negativt till Illuminans och flera av Luminans-måtten. Då 
medelvärdet för upplevelsen av flimmer var nära noll (Figur 6) var detta inte en 
relevant korrelation. 
 

• Färgtemperatur korrelerade starkt till flera egenskaper så som Ljuskällans 
gulhet och Kontrast tidskrift. Paneldeltagarna bedömde att läsbarheten var 
högre i det kallvita ljuset. 
 

• Färgtemperatur samverkade även med Reflexparametrarna (Reflex i bord och 
Reflex i tidskrift) och Bländning, dock ser man att dessa egenskaper inte 
signifikant skiljde sig åt i bedömningarna (Figur 7).  
 

• Det fanns även en positiv korrelation mellan Färgtemperatur och Ojämnhet på 
den bakre väggen i båsen, vilket betydde att man upplevde att det kallvita ljuset 
gav en mer skuggig och ojämn/skarp övergång mellan mörka och ljusa fält på 
väggen jämfört med det varmvita ljuset (Tabell 2). 
 

• Även Färgmättnad för de gula, gröna och röda färgerna samverkade starkt 
negativt med Färgtemperatur. Man såg också detta tydligt från bedömningarna 
men endast för den gula färgen (Tabell 2). Det vill säga, gul färg upplevdes mer 
mättat i det varmvita ljuset jämfört med det kallvita ljuset. 
 

• Blå (färgmättnad) har hög korrelationsfaktor för alla Illuminans- och 
Luminans-mått, vilket skulle kunna tyda på att den blå färgen upplevdes 
mindre mättad i högre ljusnivåer, dock ser man inga skillnader mellan 
armaturerna i bedömningarna. Grön (färgmättnad) uppvisade snarlika 
korrelationer, men inte heller den gröna färgen bedömdes olika av panelen.  
 

• De tre egenskaperna för skuggor (Skuggans skärpa vid ram, Skuggans skärpa 
bakre kant och Multipla skuggor) visade på höga korrelationstal för nästan alla 
Illuminans- och Luminans-mått. Panelbedömningarna visade på signifikanta 
skillnader för Multipla skuggor där man såg att högre ljusnivåer bedömdes ge 
färre skuggor för vissa armaturer (jämförelse av CCL och DDL). Eftersom även 
Färgtemperaturen visade på negativ korrelation mot Multipla skuggor så kan 
detta även tolkas som ett kallare ljus kan ge färre skuggor än ett varmare ljus. 
Men dessa samvariationer är något svåra att tolka eftersom bedömningarna av 
multipla skuggor inte visar på entydiga samband. 
Från bedömningarna såg man vidare att där fanns signifikanta skillnader för 
Skuggans skärpa vid ram, där man kunde se tendenser till att högre ljusnivåer 
upplevdes ge skarpare skugga (jämförelse av AAL och DDL). 
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Även Skuggans skärpa bakre kant visade på en negativ samvariation med 
Färgtemperaturen. Paneldömningarna visade dock inte på några skillnader 
mellan armaturerna för denna skuggegenskap. 
Vidare samvarierade Skuggans skärpa vid sidan om ramen starkt med 
Färgåtergivning (Ra), vilket inte har någon naturlig förklaring och kan därför 
bortses från. 
 

• Värme var starkt korrelerad med nästan alla fysikaliska egenskaper förutom 
färgtemperaturen. Värme utmärkte sig dock inte vid bedömningarna. 
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Tabell 4 Pearson-korrelationer som visar samvariationen mellan sensoriska bedömningar och fysikaliska mätningar i laboratoriemiljön. Tabellen visar enbart höga 
korrelationer, med korrelationskoefficient ≥ |±0.7|. 

Egenskaper 
Bländ-

ning Flimmer 
Ljus-

källans 
gulhet 

Värme 
Ojämn-

het 

Skuggans 
skärpa 
vid ram 

Skuggans 
skärpa 
bakre 
kant 

Multipla 
skuggor 

Reflex 
bord 

Reflex 
tidskrift 

Kontrast 
tidskrift Röd Blå Grön Gul 

Illuminans (lux) 

Bord, tomt bås  -0,9  0,9  0,9 -0,9 -0,8 0,7    -0,9 -0,8  

Bord, person i 
bås 

 -0,8  0,9  0,8 -0,9 -0,8 0,8    -0,9 -0,8  

Luminans (cd/m2) 

Vägg rakt fram  -0,9  0,8  0,9 -0,9 -0,8 0,7    -0,9 -0,8  

Hörn uppe vid 
tak 

 -0,9  0,9  0,9 -0,9 -0,8 0,7    -0,9 -0,8  

Tidskrift  -0,9  0,9  1,0 -0,8      -0,9   

Bord  -0,9  0,9  0,9 -0,9 -0,8 0,7    -0,9 -0,8  

Röd utan glas  -1,0  0,8  1,0 -0,7      -0,9   

Skarv mellan 
vägg och tak 

0,7 -0,7  0,8  0,7 -1,0 -0,9 0,9  0,8  -0,9 -0,9  

CCT (K) 0,8  -1,0  0,8  -0,8 -0,8 0,9 0,8 1,0 -0,8  -0,9 -1,0 

Färg-
återgivning, 
RA 

 -0,8  0,8  0,9          
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3.2 Sensoriska resultat i verklig kontext 
Figur 8 visar resultaten från de sensoriska bedömningarna i den verkliga kontexten (R), 
och Figur 9 tillsammans med Tabell 5 visar för vilka egenskaper och mellan vilka 
prover det finns signifikanta skillnader. Figur 10 ger en översiktsbild som visar knappt 
100 % av den totala variationen i data för både bedömningarna gjorda i laboratorie- 
och verkliga miljön. Resultaten visade att:  

• De flesta av egenskaperna som uppvisade signifikanta skillnader i laboratoriet 
visade sig också vara signifikanta i den verkliga kontexten. Gul (färgmättnad) 
skiljde mellan produkterna men hade lägre signifikans i den verkliga kontexten 
och textkontrast hade lägre signifikans i laboratoriemiljön. I den verkliga 
kontexten fanns det signifikanta skillnader även för röd (färgmättnad), vilket 
följde färgtemperaturerna, och för bländning. 

• Vid bedömning i verklig kontext visade medelvärdena att BBR och DDR tycktes 
vara lika i flera av de bedömda egenskaperna, förutom för textkontrast. Dock 
var det i jämförelse med laboratoriemiljön inte lika många egenskaper där 
armaturerna AAR och CCR stod för högsta respektive lägsta medelvärdena. 

• Baserat på analys av varje paneldeltagares MSE (mean square error) och p-
värde gjorde paneldeltagarna godkända bedömningar även i kontorsmiljön. 
(Här fanns det också två mindre bra bedömningar för ojämnhet, där det är två 
bedömare som inte kunnat replikera sina bedömningar). 

• Om man jämför resultatet för samma armaturer mellan de två miljöerna fann 
man skillnader i bedömningar för följande egenskaper: 

o Ojämnhet (för alla fyra armaturerna) 
o Skugga bakre kant (för BB och CC) 
o Multipla skuggor (för alla fyra armaturerna) 
o Reflektion bord (för alla fyra armaturerna) 

• Det var främst egenskaperna ljuskällans gulhet och textkontrast som utmärkte 
sig tydligast i resultatet i den sammanlagda bilden för båda miljöerna (Figur 10) 
och dessa egenskaper var tydligt kopplade till ljuskällornas färgtemperaturer 
(produkterna AA och CC). Produkterna BB och DD låg mitt emellan och var 
generellt svåra att särskilja för de undersökta egenskaperna.  
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Figur 8 Spindeldiagram som visar medelvärden från de sensoriska bedömningarna av de 14 
parametrarna för de fyra armaturerna AAR, BBR, CCR och DDR (verklig kontext).  

 

 

Figur 9 Diagrammet visar för vilka egenskaper det finns signifikanta skillnader för de sensoriska 
bedömningarna i verklig kontext (baserade på F-värden och sannolikhetsvärden).  
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Tabell 5 Tabellen visar för vilka prover det förekommer signifikanta skillnader för de sensoriska 
bedömningarna i verklig kontext (SIGN SKILL = signifikanta skillnader, IS = inga signifikanta 
skillnader) 

 AAR BBR CCR DDR 

Bländning 

AAR -    

BBR IS -   

CCR IS IS -  

DDR IS IS SIGN SKILL - 

Ljuskällans gulhet 

AAR -    

BBR SIGN SKILL -   

CCR SIGN SKILL SIGN SKILL -  

DDR SIGN SKILL IS SIGN SKILL - 

Ojämnhet 

AAR -    

BBR IS -   

CCR IS SIGN SKILL -  

DDR IS SIGN SKILL IS - 

Multipla skuggor 

AAR -    

BBR SIGN SKILL -   

CCR SIGN SKILL SIGN SKILL -  

DDR IS SIGN SKILL SIGN SKILL - 

Textkontrast 

AAR -    

BBR SIGN SKILL -   

CCR SIGN SKILL SIGN SKILL -  

DDR IS SIGN SKILL SIGN SKILL - 

Röd (mättnad) 

AAR -    

BBR SIGN SKILL -   

CCR SIGN SKILL SIGN SKILL -  

DDR SIGN SKILL IS SIGN SKILL - 
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 AAR BBR CCR DDR 

Gul (mättnad) 

AAR -    

BBR SIGN SKILL -   

CCR SIGN SKILL SIGN SKILL -  

DDR SIGN SKILL IS SIGN SKILL - 

 

 

 

 

 

Figur 10 Översiktsbild som visar knappt 100 % av den totala variationen i data från de sensoriska 
bedömningarna (laboratoriemiljön och verklig kontext).  
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3.2.1 Fysikaliska mätningar i verklig kontext 

Resultat från de fysikaliska mätningarna återfinns i Tabell 6. 

Tabell 6 Resultat från mätningar för de fyra typerna av armaturer (verklig kontext). 

Prov AAR BBR CCR DDR 

Illuminans (lux) 
Skrivbord 

270 320 353 163 

CCT (K) 2769 3113 4068 3113 

Färgåtergivning RA 94,0 94,1 91,5 88,1 

 

I den verkliga miljön är det inte lika kontrollerade förhållanden som i 
laboratoriemiljön. Rummen var lite olika och illuminansen på bordet blev lite olika i de 
två rummen. Vidare påverkar möbler, golv, väggar och gardiner den uppmätta 
färgtemperaturen. 

 

3.2.2 Korrelationer mellan sensoriska och fysikaliska 

parametrar 

För att utvärdera graden av samvarians mellan fysikaliska och sensoriska mätningar 
genomfördes Pearson-korrelationer, se Tabell 7. Korrelations-koefficienter på 0.7 eller 
högre noterades. Följande samvariationer mellan sensoriska och fysikaliska parametrar 
observerades: 

• Färgtemperaturen korrelerade starkt negativt med Färgmättnad för alla 
färger. Panelbedömningarna visade att för gul och röd (färgmättnad) fanns 
signifikanta skillnader, där man tydligt såg att i kallare ljus upplevdes gul och 
röd mindre mättade (Tabell 5 och Figur 8). 
 

• Färgtemperaturen korrelerade även starkt med Ljuskällans gulhet och 
Kontrast tidskrift. Vilket till exempel betyder att paneldeltagarna bedömde att 
läsbarheten var högre i det kallvita ljuset. 
 

• Reflex bord samvarierade även starkt med Färgtemperaturen, men uppvisade 
inga skillnader i bedömningarna (Figur 9). 
 

• Positiva korrelationer återfanns även mellan Färgtemperaturen och 
egenskaperna Bländning, Ojämnhet och Multipla skuggor.  
För Bländning såg man att det kallaste ljuset gav mer bländning än en av de 
varmare ljuskällorna (Tabell 5).  
För Ojämnhet upplevde man att det kallvita ljuset gav en mer skuggig och 
ojämn/skarp övergång mellan mörka och ljusa fält på väggen jämfört med ett av 
de varmvita ljusen (Tabell 5 och Figur 8). 
För Multipla skuggor är det inte en helt entydig tendens i bedömningarna med 
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avseende på ljuskällornas färgtemperatur; dock kan konstateras att den kallaste 
ljuskällan (CCR) ansågs ge flest skuggor.  
 

• Illuminans korrelerade med Bländning och Kontrast tidskrift. I 
bedömningarna var de armaturerna som hade störst uppmätt skillnad i 
illuminans (CCR och DDR) som skiljde sig åt, där högre ljusnivå bländade mer 
än en lägre. Läsbarheten tenderade att bedömas högre vid högre ljusnivå. 
 

• Reflexparametrarna (Reflex bord och Reflex tidskrift) och Blå (färgmättnad) 
visade också på samvariation med Illuminansen; dock utan att dessa 
egenskaper uppvisade några skillnader vid bedömningarna.  
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Tabell 7 Pearson-korrelationer som visar samvariationen mellan sensoriska bedömningar och fysikaliska mätningar i verklig kontext. Tabellen visar enbart höga 
korrelationer, med korrelationskoefficient ≥ |±0.7|. 

Egenskaper Bländ-
ning 

Flimmer 
Ljus-

källans 
gulhet 

Ojämn-
het 

Skuggans 
skärpa 
vid ram 

Skuggans 
skärpa 

bakre kant 

Multipla 
skuggor 

Reflex 
bord 

Reflex 
tidskrift 

Kontrast 
tidskrift 

Röd Blå Grön Gul 

Illuminans 
(lux) 
Skrivbord 

0,9       0,8 0,7 0,7  -0,7   

CCT (K) 0,7  -1,0 0,7   0,7 1,0  1,0 -0,9 -0,9 -0,8 -0,9 

Färg-
återgivning, 
RA 

   -0,8           
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4 Slutsatser och reflektioner 
 

4.1 Insikter sensorisk belysningsbedömning 
En generell slutsats från försöken är att de överlag godkända bedömningarna visar att 
det är möjligt att använda sensorisk metodik för att genomföra objektiva 
belysningsbedömningar även för de testade belysningsprodukterna, dvs mindre LED-
spotlights. Försöken redovisade i denna rapport tillsammans med tidigare försök visar 
på ett tänkbart sätt att beskriva människans upplevelser av belysning, vilket bidrar till 
viktig kunskap som kan användas för att komplettera de gängse fysikaliska 
ljusmätningarna med upplevelsebaserade parametrar. 

Det sker en ständig utveckling av ljuskällor och armaturer, där de gäller att de både 
möter de krav som ställs på att de ska vara allt mer energieffektiva och att de samtidigt 
ger en god ljuskvalitet. Av de produkter som testades i försöken beskrivna i denna 
rapport kunde man se prov på denna förbättring genom de fysikaliska mätningarna av 
de två likaratade produkterna (3000 K) där den äldre modellen gav betydligt lägre 
illuminanser och luminanser liksom sämre färgåtergivning jämfört med den nyare 
modellen. Det fanns även skillnader i de sensoriska bedömningarna vad det gäller 
värmeavgivning och skuggkaraktär (multipla skuggor), där den äldre modellen gav ett 
högre medelvärde för skuggorna men dock ett lägre medelvärde för värmen. Varför det 
såg ut så här är inte känt.  

Ytterligare resultat från de sensoriska bedömningarna bekräftade resultat från de 
tidigare försöken (Boork et al, 2017) då man såg att färgtemperaturen spelade en stor 
roll för flera av de bedömda egenskaperna; inte minst förstås för ljuskällans gulhet och 
för läsbarhet (textkontrasten).  

Som nämnts vid tidigare försök är bedömningar av färg en fortsatt utmaning och något 
man bör se om man kan utveckla vidare. För gul (färgmättnad) gick det att urskilja 
skillnader i både laboratoriemiljön och i verklig kontext och som väntat följde det 
ljuskällornas färgtemperaturer. Liknande tendens sågs även för röd (färgmättnad) i den 
verkliga kontexten.  

Man kunde även se att bedömningarna i laboratoriet och verklig kontext (kontorsmiljö) 
i stort sett var likvärdiga, men det var fler saker som ”störde” i kontorsmiljön jämfört 
med testerna gjorda i laboratoriemiljön. Flera av egenskaperna var inte helt enkla att 
bedöma i de aktuella kontorsrummen och det är troligt att det är det som visade sig i 
resultaten för ojämnhet, skuggkaraktärer och reflektion. Exempelvis var väggen, som 
användes för att bedöma ojämnhet, tapetserad med en ljus randig tapet vilket kan vara 
en orsak till svårigheter i bedömningarna. Den duk som användes på skrivbordsytan 
gav inte heller lika tydliga skillnader i egenskaper (så som skuggor och reflexer) som 
bordsytan i båsen. Å andra sidan kan några av de bedömda egenskaperna upplevas som 
att de förstärks i en mindre kontrollerad miljö och göra att exempelvis färger kommer 
fram på ett annat sätt än i laboratoriebåsen. Detta kan tänkas vara en förklaring till att 
man uppfattade skillnader i bländning beroende på illuminansnivån för olika 
belysningsprodukter i den verkliga kontexten. Man kan tänka sig att effekten blev 
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tydligare i kontorsrummen som är större än båsen och som även hade tre LED-spottar 
installerade jämfört med endast en ljuskälla i laboratoriet. Att man inte heller hade 
kontroll på ljusnivån i rummet i anslutning till kontorsummen kan också ha påverkat 
ögats adaption till olika ljusnivåer på ett annat sätt än vad det gjorde i 
laboratoriemiljön. 

Vidare kan man fundera på hur man bör mäta de fysikaliska parametrarna på bästa och 
mest relevanta sätt. Exempelvis på vilket sätt illuminanser och luminanser mäts i båsen 
och i den verkliga kontexten. Hur skulle man kunna förbättra mätningarna och skulle 
det kunna påverka korrelationerna mellan dessa och de sensoriska bedömningarna. En 
möjlig förbättring skulle vara att använda en luminanskamera för att tydligt se hela 
luminansfördelningen i rummet. 

I jämförelse med den verkliga kontext som användes i de tidigare försöken, dvs en 
korridorsmiljö (se Boork et al, 2017), var det fler aspekter som ”störde” i kontorsmiljön. 
Man kan säga att det blev ett lite mer brokigt resultat när man jämförde laboratorie- 
och verklig miljö, vad gäller signifikanta skillnader. Repeterbarheten var även för dessa 
försök bättre i laboratoriemiljön. 

Under laboratorieförsöken uppkom en diskussion om att likadana produkter 
uppfattades skilja sig åt. Med avseende på färgtemperaturen kan man inte från de 
fysikaliska mätningarna se skillnader av den graden att det mänskliga ögat skulle 
kunna uppfatta detta. Skillnaderna i illuminans-värden är inte heller så tydliga att de 
uppfattas av människan när de observeras var för sig. Vissa produkter visade dock på 
en något större spridning (AA och DD), men man kan inte utesluta att detta kan bero 
på andra felkällor såsom att mätpunkter och monteringar inte varit identiska i de olika 
båsen. Från de fysikaliska mätningarna, kan man således anse att de uppmätta 
skillnaderna mellan produkter av samma typ är acceptabla. Dock är upplevda 
skillnader av intresse att undersökas ytterligare.  

Resultaten från möjliga samband mellan de fysikaliska mätningarna och sensoriska 
bedömningarna är inte alltid lätt att tolka. Det finns inte alltid tydliga tendenser, eller 
samvariation, vilket visar att fysikaliska och sensoriska mätningar ger kompletterande 
information om belysning.  

 

4.2 Fortsatt utveckling av metoden 
Att ytterligare utveckla och visa på potentialen i sensoriska belysningsbedömningar är 
av intresse efter de positiva resultat som hitintills framkommit från de olika 
försöksomgångarna i detta projekt. Som vid all metodutveckling finns det aspekter som 
behöver bearbetas ytterligare. Här diskuteras några sådana aspekter som framkommit 
vid försöken. 

I den fortsatta verifieringen och utvecklingen av metoden är det av intresse att 
ytterligare förbättra bedömningarna av färg. Exempelvis har färgmättnad som ett mått 
på färgåtergivning visat sig vara svårt att definiera, då det uppfattas mycket olika av 
paneldeltagarna. Nästkommande försök kommer därför sannolikt ha särskilt fokus på 
just färgåtergivning för att utveckla detta vidare och undersöka vilka begrepp och 
tillvägagångssätt som visar sig bäst lämpade och runt vilka man kan erhålla en samsyn. 
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Erfarenheter och idéer från det tidigare genomförda OPTIMA-projektet, där 
bedömning av färgåtergivning ingick (se Fridell Anter, 2011), är en bra utgångspunkt 
om området ska studeras mer i detalj. 

Att testa metoden för andra typer av produkter, inklusive större armaturer är också av 
intresse så att metoden blir allmängiltig för ett bredare sortiment av 
belysningsprodukter. Ytterligare en aspekt som diskuterats, särskilt med tanke på 
testerna i kontorsrummen, var betydelsen av var man placerar en armatur i ett rum. 
Det vill säga hur närheten till t ex väggar och fönster påverkar upplevelsen. För att testa 
detta krävs det troligtvis några mycket tydliga skilda rumsplaceringar med olika 
karaktärer. Hur man gör jämförbara bedömningar i verklig kontext där det finns fler 
saker som ”stör” bedömningarna kommer fortsatt vara föremål för diskussion och 
utveckling. Andra saker som har kommit upp i diskussioner med representanter från 
belysningsbranschen är påverkan av paneldeltagarnas kläder, där en likfärgig (vit) 
klädsel skulle kunna användas i framtida försök för att eliminera denna felkälla. Ännu 
en förändring som man skulle kunna testa i framtida försök är att göra ett 
försöksupplägg med oerhört mycket träning av panelen eftersom dessa försök, liksom 
tidigare försök (Boork et al, 2017), har visat sig att träning för att uppnå samsyn på 
egenskaperna som ska bedömas är av stor betydelse för bedömningsresultaten. Man 
skulle också kunna tänka sig att rikta in nästkommande försök på några få specifika 
egenskaper för att se om det ger effekt i form av mer entydiga resultat som blir lättare 
att tolka. Ett exempel är att man skulle kunna fokusera på den ljusbild som ljuskällan 
ger på väggar, vilken idag är formulerad som upplevd ljusojämnhet på båsets bakre 
vägg. 
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Bilaga 1 Sensorisk analys av 
produkter 

Denna beskrivning är hämtad från den i projektet tidigare publicerade rapporten 
Boork, M., Wendin, K., Nordén, J. & Nilsson Tengelin, M.: “Innemiljö i nytt ljus: 
Metoder för objektiv bedömning av belysning” E2B2 Rapport 2017:3, 2017. 

Människan har så länge det har funnits utbud av varor och tjänster bedömt dessa med 
hjälp av sina sinnen. Den vetenskapliga disciplinen sensorisk analys definierades 1974 
av Sidel och Stone (Stone och Sidel, 2004). Inom sensoriken mäter, analyserar och 
tolkar man reaktioner på egenskaper hos varor, produkter och tjänster som de upplevs 
med de mänskliga sinnena: syn, lukt, smak, känsel och hörsel. Sensorisk analys 
innefattar både kvalitativa och kvantitativa angreppssätt, samt mätning med både 
konsumenter som ger subjektiva omdömen och tränade bedömare som gör objektiva 
bedömningar. Disciplinen utgör i dagsläget en unik och viktig del inom ett fåtal 
branscher, men skulle kunna appliceras på bred front inom de flesta branscher som 
sysslar med produkt- och tjänsteutveckling, kvalitetskontroll och marknadsföring. En 
bransch som kommit långt är livsmedelsbranschen där man huvudsakligen förlitar sig 
på analyser av produkter med hjälp av lukt- och smaksinnena. Förutom inom 
livsmedels-branschen används sensoriska metoder bland annat inom bilindustrin, se 
Giboreau m.fl. (2001), och förpackningsindustrin, där exempelvis TetraPak har ett eget 
sensoriskt laboratorium. Därtill finns exempel på studier där sensoriska paneler 
använts för att bedöma lukter från byggnadsmaterial (Knudsen m.fl., 2007) och kvalitet 
på inomhusluft (Kolarik och Toftum, 2012). 

Tränade bedömare, en så kallad analytisk panel utgör ett mätinstrument för objektiv 
bedömning av produkters egenskaper. Den består därför av personer som är lämpliga 
att utföra bedömningen, bland annat genom väl utvecklade sinnen för de parametrar 
som ska bedömas (Albinsson m.fl., 2013). Den objektiva bedömningen inkluderar 
ingen form av subjektiv värdering av produkten, utan parametrarna bedöms enligt en 
skala som är gemensam för samtliga paneldeltagare. En vanlig metod inom analytisk 
sensorisk utvärdering är Qualitative Descriptive Analysis, QDA (Stone och Sidel, 2004; 
Lawless och Heymann, 2010), där resultaten analyseras genom statistiska metoder, 
variansanalys (ANOVA) och Principal Component Analysis (PCA) (Lawless och 
Heymann, 2010). Fysikaliska mätningar tillhandahåller kompletterande data till den 
statistiska analysen. Data kan även sammankopplas med konsumentundersökningar 
för att identifiera vilka av produktens parametrar som styr kundnöjdheten. 
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Bilaga 2 Bedömningsformulär 
Nedan visas bedömningsformuläret som användes vid de sensoriska 
belysningsbedömningarna. Parametrarna bedöms med en linjeskala från 0-100 med 
två förankringspunkter vid lite (10) och mycket (90). 

SENSORISKA BEDÖMNINGAR AV BELYSNING 

Bedömar nr. : ………………………….  Provnr ………………………. 
 
 
   Intensitet 
TAK 
 
Bländning 
     |         |   
 lite mycket 

 

Flimmer 
     |         |   
 lite mycket 

 

Ljuskällans gulhet 
     |         |   
 lite mycket 

 
Värme 
     |         |   
 lite mycket 

 

VÄGG 
 
Ojämnhet 
     |         |   
 lite mycket 

 

BORDSSKIVA 
 
Skuggans skärpa vid ram 
     |         |   
 lite mycket 

 

Skuggans skärpa bakre kant 
     |         |   
 lite mycket 

 

Multipla skuggor 
     |         |   
 lite mycket 

 

Reflex bord 
     |         |   
 lite mycket 
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Reflex tidsskrift 
     |         |   
 lite mycket 

 
Kontrast tidsskrift 
     |         |   
 lite mycket 

 
RAM 
 
Färgmättnad röd 
     |         |   
 lite mycket 

 
Färgmättnad blå 
     |         |   
 lite mycket 

 
Färgmättnad grön 
     |         |   
 lite mycket 

 
Färgmättnad gul 
     |         |   
 lite mycket 
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Bilaga 3 Definitioner av parametrar 
I Tabell 8 listas de egenskaper som bedömdes, liksom deras definition och i vilken 
punkt de bedömdes. I Figur 11 visas också bedömningspunkterna. 

Tabell 8 Parameterlista som användes vid belysningsbedömningarna (för bedömningspunkter, se 
Figur 11) 

Observations-
punkt 

Egenskap Definition 

Tak Bländning Grad av bländning – ögats irritation. Titta nedifrån och 
upp mot något av båsets hörn (dvs titta inte direkt på 
ljuskällan). Rör huvudet och titta rakt fram mot hörnet. 

 Flimmer Grad av flimmer (titta på texten som är uppsatt på väggen 
i skarven mellan vägg och tak) 

 Ljuskällans 
gulhet 

Grad av gulhet (titta på texten som är uppsatt på väggen i 
skarven mellan vägg och tak) 

 Värme Grad av värme på handryggen (håll handen 1 cm under 
armaturerna i 5 sek) 

Vägg Ojämnhet Ljusojämnhet på hela bakre väggen. 
Lite = helt jämn fördelning/jämn gradient,  
Mycket = skuggig och ojämn/skarp övergång mellan 
mörka och ljusa fält 

Bordsskiva Skuggans skärpa 
vid ram 

Den dominanta skuggans skarphet på bordet av ramens 
vänstra sida (3 cm från ramens framkant, mät med 3-
centimetersmåttet som ligger i båset) vid nedre hörnet i 
höjd med bakre sidan på ramen. 

 Skuggans skärpa 
bakre kant 

Den dominanta skuggans skarphet och entydighet från 
ramens övre kant på bordet, nära väggen där bord möter 
vägg. 

 Multipla skuggor Grad av multipla skuggor nära väggen där bord möter 
vägg. Mycket = flera väldefinierade skuggor 

 Reflex bord Grad av reflex i bordsskivan framför ram med glasskiva 
(nära ramen och när du varierar kroppsställning) 

 Reflex tidskrift Slå upp sidan 54. Rulla tidskriften till halva sidan, lyft 
tidskriften och titta på bilden i övre kant. Bedöm 
styrka/grad av reflex i bilden. Bedöm maximal reflex. 
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Observations-
punkt 

Egenskap Definition 

 Kontrast tidskrift Slå upp sidan 117 och läs valfri del av texten (brödtexten i 
Candidatorannonsen). Låt tidskriften ligga på bordet. 
Bedöm kontrast som ett mått på läsbarhet. 

Ram Färgmättnad röd Titta på färgkarta i ram utan glas. Bedöm färgmättnad. 
Titta på en färg åt gången genom att hålla för de övriga 
färgerna.   

 Färgmättnad blå Titta på färgkarta i ram utan glas. Bedöm färgmättnad. 
Titta på en färg åt gången genom att hålla för de övriga 
färgerna. 

 Färgmättnad 
grön 

Titta på färgkarta i ram utan glas. Bedöm färgmättnad. 
Titta på en färg åt gången genom att hålla för de övriga 
färgerna. 

 Färgmättnad gul Titta på färgkarta i ram utan glas. Bedöm färgmättnad. 
Titta på en färg åt gången genom att hålla för de övriga 
färgerna. 

 

 

   

Figur 11. Bedömningspunkter för bländning (hörn), flimmer (skarv) och ljuskällans gulhet (skarv) 
överst, för de olika skuggningarna från fotoramen till vänster och reflex i tidskrift till höger.  

  



36 

© RISE Research Institutes of Sweden 

 

Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public 

sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international 

level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all 

manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are 

instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE 

Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. 

 

I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett 

konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder 

alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för 

framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av 

svenska staten. 

  

 

 

RISE Research Institutes of Sweden 

Box 857, 501 15  BORÅS 

Telefon: 010-516 50 00 

E-post: info@ri.se, Internet: www.sp.se / www.ri.se 

Energi och cirkulär 

ekonomi 

SP Rapport 2017:23 

ISSN 0284-5172 

 


	Förord
	Innehåll
	Sammanfattning
	1 Inledning
	1.1 Sammanfattning av tidigare försök

	2 Genomförande
	2.1 Försöken i laboratorium
	2.1.1 Fysikaliska mätningar

	2.2 Försöken i verklig kontext
	2.2.1 Fysikaliska mätningar


	3 Resultat
	3.1 Sensoriska resultat från laboratoriemiljön
	3.1.1 Fysikaliska mätningar i laboratoriemiljön
	3.1.2 Korrelationer mellan sensoriska och fysikaliska parametrar

	3.2 Sensoriska resultat i verklig kontext
	3.2.1 Fysikaliska mätningar i verklig kontext
	3.2.2 Korrelationer mellan sensoriska och fysikaliska parametrar


	4 Slutsatser och reflektioner
	4.1 Insikter sensorisk belysningsbedömning
	4.2 Fortsatt utveckling av metoden

	5 Referenser
	Bilaga 1 Sensorisk analys av produkter
	Bilaga 2 Bedömningsformulär
	Bilaga 3 Definitioner av parametrar

