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Abstract 

The study is a collaboration with the bathroom company SVEDBERGS. The purpose of this 

study is to provide indications of color temperature in the bathroom to SVEDBERG's 

customers. In the bathroom there are various activities such as makeup / shaving or bathing, 

so it is important to be able to adjust the lighting to provide good comfort to the users.  

With LED light sources it is possible to regulate color temperatures in detail. Therefore, this 

study will investigate which color temperature is most suitable for bathroom activities. 

Previous studies suggest that cold color temperatures from 4000 Kelvin (K) and above are 

more suitable as work light, while warm color temperatures from 2700K to 4000K are more 

suitable as relaxation light. 

More specifically, the study's questions are: "Which color temperature from 2700K to 6400K 

is most suitable for makeup / shaving?" And "What color temperature from 2700K to 6400K 

is most suitable for bathing?" 

The study`s data was examined and collected through a controlled experiment with 25 

participants, of which 15 were women and 10 were men, and the average age range was 40–

49 years. The experiment for each activity (makeup/shaving and bathing) consisted of three 

scenarios of color temperature (2500K; 4000K; 6400K) that were ordered systematically in 

two different sequences (i.e. 2700K/4000K/6400K, and 6400K/2700K/4000K) and a fourth 

scenario were participants choose the most preferred color temperature.  

During the experiment, the subjects had to evaluate the lighting's setting with focus on color 

temperature. The experiment used both qualitative and quantitative methods; survey questions 

at scale levels were used for answering which was the most preferred color temperature at 

each activity and the three scenarios, and a question with open-ended answer options where 

the participants had the opportunity to develop their answers were also used.  

Based on the results of this study, we recommend bathroom lighting that enables the 

regulation of both color temperature and intensity. For the make-up / shaving activity the 

results from this study show that the use of a color temperature of 4000K–4700K is 

recommended and for the bath activity the results shows that a color temperature of 2500K–

3000K is recommended. Bathroom lighting that can be regulated in accordance with 

individual needs and activities have the greatest potential to support social sustainability for 

SVEDBERG's customers, in for example, that it enables customer-choice of various color 

temperatures.  
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Sammanfattning 

Studien är ett samarbete med badrumsföretaget SVEDBERGS. Syftet med denna studie är att 

ge rekommendationer till SVEDBERGS kunder avseende färgtemperatur som är lämpligast i 

badrummet. I badrummet sker det olika aktiviteter som sminkning/rakning eller bad, därför är 

det viktigt att kunna anpassa belysningen för att bidra med en bra komfort till användarna. 

Med LED-ljuskällan finns det möjlighet att reglera färgtemperaturer i detalj. Denna studie 

kommer därför att undersöka vilken färgtemperatur som är lämpligast till olika 

badrumsaktiviteter.  

 

Tidigare studier tyder på att kalla färgtemperaturer från 4000 Kelvin (K) och uppåt är mera 

lämpliga som arbetsljus medan varma färgtemperaturer från 2700K till 4000K är mera 

lämpliga som avslappningsljus.  

Mer specifikt är studiens frågeställningar: ”Vilken färgtemperatur från 2700K till 6400K är 

lämpligast till sminkning/rakning?” och ”Vilken färgtemperatur från 2700K till 6400K är 

lämpligast till bad?”  

Studien genomfördes genom ett experiment med 25 stycken försökspersoner varav 15 stycken 

kvinnor och 10 stycken män och medelåldern var i åldersspannet 40–49år. Under 

experimentets gång fick försökspersonerna utvärdera belysningens inställning med fokus på 

färgtemperatur. Experimentet utfördes som två aktiviteter (sminkning/rakning och bad) och 

bestod av tre scenarios av färgtemperatur (2700K; 4000K; 6400K) som hade två olika 

ordningsföljder (dvs. 2700K/4000K/6400K och 6400K/2700K/4000K). Ordningsföljden 

bestämdes systematiskt i experimentet. Ett fjärde scenario i experimentet användes då 

försökspersonerna själva valde vilken färgtemperatur de föredrog utan att veta vilket exakt 

metriskt värde denna hade.  

Experimentet använde både kvalitativa och kvantitativa metoder som innefattade enkätfrågor i 

skalnivåer för de två aktiviteterna och de tre scenarios, samt en fråga med öppet 

svarsalternativ där försökspersonerna hade möjlighet att utveckla sina svar.  

Utifrån resultaten i denna studie rekommenderas en belysning där både färgtemperatur och 

intensitet kan regleras. Resultaten visar att vid aktiviteten sminkning/rakning rekommenderas 

en färgtemperatur på 4000K–4700K och vid aktiviteten bad rekommenderas en 

färgtemperatur på 2500K–3000K. Badrumsbelysning som kan regleras utifrån brukarnas 

aktiviteter och behov har den största potentialen att vara socialt hållbar för SVEDBERGS 

slutkunder eftersom den möjliggör att brukarna själva kan välja lämplig färgtemperatur.  
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Begreppsförklaring 

 

Belysningsstyrka (E): Är ett mått på hur mycket ljus som faller på en kvadratmeter. Mäts i 

lux. 

Dynamiskt ljus: Ljus som ändras efter det människans dygnsrytm. 

 

Färgtemperatur/Correlated Color temperature (CCT): Anger ljusets färg från en ljuskälla 

och mäts med enheten Kelvin (K). Färgtemperaturens skala är från rödaktig (varmt) till 

blåaktigt (kallt). Ju lägre siffra på Kelvin desto varmare färgtemperatur. 

 

Färgåtergivning (CRI/Ra): Anger hur bra en ljuskälla återger färger, på en skala från Ra-

indexet är 0 – 100, där 100 är bästa möjliga.  

 

Konventionella ljuskällor: Halogen, glödlampor, lysrör.  

 

LED (Light Emitting Diode): Är en lysdiod som utstrålar ljus. 

 

Ljusflöde: Är det ljus som kommer från en ljuskälla (mäts i lumen).  

 

Ljusfördelning: Hur ljuset fördelas.   

 

Ljusreglering: Kunna styra och reglera ljusnivåer och färgtemperaturer efter brukarens 

behov.   

 

Ljusstyrka (I): Intensiteten från ljuset i en riktning, mäts i candela (cd). 

 

NCS-kod: Natural Color System, är ett internationellt färgbeteckningssystem. 

 

Solid State Lighting (SSL): En teknik där t.ex. LED ljuskällor ersätter konventionella 

ljuskällor för allmän belysning. 

 

Spektralfördelning: Elektromagnetiska strålningar i olika våglängder. Det anges i enheten  

nm (nanometer) och synliga strålning alstras inom 380 till 780 nm, i färger från violett och 

blått via grönt och gult till rött.  

 

Tunable White: Dynamisk ljus som ändrar ljuskällans färgtemperatur och intensitet. 

 

Våglängder: Mäts i 380 till 780 nm som är inom det synliga ljuset. 

 

Ytfärger: Avser färgen som upplevs på ytor och föremål.  
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1 Introduktion 

Badrummet är en plats där många olika aktiviteter sker som exempelvis sminkning/rakning 

och bad. Det är därför viktigt att kunna anpassa belysningen på ett enkelt sätt utifrån vilken 

aktivitet som ska utföras. LED-ljuskällan är anpassningsbar då den kan reglera färgtemperatur 

och ljusflöde detta kan göra det svårt för brukare att veta vilken färgtemperatur de ska 

använda i ett badrum. När det gäller sminkning/rakning är det viktigt att kunna se detaljer och 

att belysningen ska kunna efterlikna dagsljuset, vilket anses vara lämpligast som ett arbetsljus 

(Wang, Xu, Zhang & Wang, 2017). Vid aktiviteten bad kan belysningen bidra till en lugn och 

avslappnad känsla (Noguchi & Sakaguchi, 1999). 

1.1 Bakgrund 

Studien genomförs som ett examensarbete på Jönköpings University, 15hp. Det är ett 

samarbete med badrumsföretaget SVEDBERGS som tillverkar badrumsinredning med 

integrerad belysning. SVEDBERGS grundandes av Holger Svedberg år 1920 och företaget 

började tillverka badrumsmöbler år 1962 med integrerad belysning. År 2017 började 

SVEDBERGS att integrera LED-ljuskällor med reglerbara färgtemperaturer i deras produkter. 

SVEDBERGS vill genom vårt examensarbete undersöka vilka färgtemperaturer de ska 

förhålla sig till i ett badrum som de sedan kan förmedla vidare till deras slutkunder 

(SVEDBERGS, 2019).  

Innan LED-ljuskällan fanns användes konventionella ljuskällor som exempelvis halogen, 

glödlampor och lysrör. Konventionella ljuskällorna kan inte reglera färgtemperaturer som 

LED-ljuskällan kan (Fridell Anter & Klarén, 2014). De konventionella ljuskällorna tillverkas 

inte längre eftersom de inte har samma egenskaper som LED-ljuskällan och klarar inte kraven 

enligt EU-direktivet (Ekodesigndirektivet, 2018). LED-ljuskällan har blivit framgångsrik för 

dess egenskaper som bland annat är färgtemperatur, ljusstyrka, färgindex, effektivitet, 

ljusfördelning, livslängd och en positiv påverkan på miljön (Nardelli, Deuschle, De Azevedo, 

Pessoa & Ghisi, 2017). En del LED-ljuskällor har Tunable White-funktion integrerat som 

innebär att färgtemperatur och ljusflöde anpassas efter det dynamiska ljuset. Det dynamiska 

ljuset används för att påverka dygnsrytmen när inte dagsljuset är tillgängligt (Chen, Zhu, Lee 

& Wu, 2016). Dagsljuset är dynamiskt och det naturliga ljuset är den egenskap som flera 

leverantörer eftersträvar i en LED-ljuskälla (Fagerhult, u.å.). För att ange hur väl en LED-

ljuskälla återspeglas i det naturliga ljuset används Planck´s kurva som ett hjälpmedel för att se 

om ljuskällan återger färgen på ett rättvist sätt (Annell, 2012). För att kunna redovisa detta 

används en spektralfördelning som beskriver ljuskällans våglängder. 

När det gäller den visuella upplevelsen av rummet är det hjärnans syncentrum som avgör hur 

rummet och materialen uppfattas (Hjertén, Mattsson & Westholm, 2001). Enligt Wänström 

Lindh: ”Perception av ljusfärg påverkas av färgtemperaturen, ljusnivån, ljusfördelningen i 

rummet, bländning och färger på rumsytor såväl som möbler” (Wänström Lindh, 2018). 

Detta innebär, i detta sammanhang, att det är flera faktorer som påverkar den visuella 

upplevelsen.  

Denna studie kommer fokusera på vilken färgtemperatur som är lämpligast till 

sminkning/rakning och bad. Färgtemperatur är ett mått på hur varmt eller kallt ljuset är som 

kommer från en ljuskälla, det mäts i Kelvin (K), ju lägre Kelvintal desto varmare är ljuset 

(Starby, 2014).  
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1.2 Problembeskrivning 

Nardelli et al. (2017) nämner i sin studie att LED-ljuskällan är reglerbar inom intervallet av 

färgtemperatur 2700K till 6500K. Det finns även LED-ljuskällor som har ett större intervall 

av färgtemperatur än 2700K till 6500K. Företaget SVEDBERGS utvecklar en 

spegelbelysning med reglerbar färgtemperatur från 2700K till 6400K. Det stora intervallet på 

färgtemperaturen gör det svårt för företaget att veta vilken färgtemperatur som är lämpligast i 

ett badrum och till olika typer av badrumsaktiviteter. 

1.3 Syfte och mål 

I problembeskrivningen framgår det att det finns många val av färgtemperaturer gällande 

dagens LED-ljuskällor. Detta gör det svårt för brukarna att veta vilken färgtemperatur de ska 

välja vid olika badrumsaktiviteter. Syftet med studien är därför att ta fram kunskap om vilken 

färgtemperatur som är lämpligast till olika badrumsaktiviteter.  

1.4 Frågeställningar 

Ett experiment genomfördes för att besvara frågeställningarna:  

− Vilken färgtemperatur från 2700K till 6400K är lämpligast till sminkning/rakning?  

− Vilken färgtemperatur från 2700K till 6400K är lämpligast till bad?  

1.4.1 Hypoteser 

Vid användning av en enda ljuspunkt i rummet är hypotesen:  

− Kallt ljus (4000K till 6400K) är ett lämpligare arbetsljus än varmt ljus  

(2700K till 4000K).  

− Varmt ljus (2700K till 4000K) är ett lämpligare avslappningsljus än kallt ljus  

(4000K till 6400K). 

1.5 Omfattning och avgränsningar 

Denna undersökning genomfördes i två experimentella kontrollerade miljöer. Studien tar inte 

hänsyn till rummets ytfärger eller material, utan använder sig enbart av artificiell belysning 

och därav inget dagsljus. Experimentet utfördes med en spegelbelysning från SVEDBERGS 

där LED-ljuskällan är integrerad (se Tabell 1). Varken ljusfördelning, färgåtergivning, effekt 

eller monteringshöjd tas i åtanke. Synfel eller brytningsfel är inget som beaktas. 

Undersökningen pågick under en dag och experimentet tog fem minuter per rum (aktivitet) 

och totalt tio minuter per grupp (två personer, tolv grupper). Studien behandlar ålder, kön och 

om det finns en viss kunskap inom belysning samt hur mycket tid som försökspersonerna 

spenderar per vecka i badrummet vid sminkning/rakning.  
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1.6 Disposition 

Kapitel två i rapporten redovisar den teoretiska bakgrunden som är en grund till studien. Den 

är indelad i fem delar som handlar om vad är ljus, artificiella ljuskällor, belysningsstyrka, 

spektralfördelning samt färgtemperatur. Kapitel tre innehåller val av metod till hur studien 

genomförs. Resultat, analys samt data från experimentet redovisas i kapitel fyra. Kapitel fem 

består av metoddiskussion och resultatdiskussion som tar upp frågor och diskussioner 

angående experimentet. Därefter finns slutsatser och rekommendationer samt vidare 

forskning. Avslutningsvis i rapporten finns referenser och bilagor.  
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2 Teoretisk bakgrund  

2.1 Vad är ljus? 

Ljus är elektromagnetisk strålning som alstrar ljus i olika våglängder. Dagsljuset ger ifrån sig 

alla våglängder och anses vara det naturliga ljuset. Det är solstrålningen som är synligt för oss 

människor och som uppfattas som solsken i låga och höga nivåer, därav kallas det ofta som 

naturligt ljus. Dagsljuset förknippas med flera hälsofördelar och det finns många olika studier 

som har undersökt sambandet mellan dagsljuset och människans hälsa (för en översikt, se 

Aries, Aarts & Van Hoof, 2015). Dagsljuset har många färgförändringar men de är oftast inte 

märkbara eftersom människors visuella system anpassar sig efter det naturliga ljuset.  

Gilman, Miller & Grimaila, (2013) beskriver hur färgtemperaturen efterliknar dagsljusets 

färgförändring under dagen. Dagsljuset kan variera från 2000K vid soluppgång, till 5000K vid 

direkt dagsljus, och vid mulen himmel upp till 10000K (Gilman et al., 2013). Det naturliga 

ljuset är något som eftersträvas i artificiella ljuskällor och för att få ett dynamisk ljus som 

ändras efter det visuella systemet kan Tunable White vara en möjlighet. Tunable White 

tekniken är en blandning av varma och kalla dioder som gör att färgtemperaturen kan regleras 

från 2700K till 6500K. Tunable White tekniken möjliggör att artificiell belysningen inomhus 

återskapar det naturliga dagsljusets dygnsrytm utomhus genom att anpassa belysningen efter 

solens uppgång och nedgång. Tekniken ger oss människor möjligheten till att återspegla 

belysningen efter den biologiska klockan genom att anpassa intensiteten och dess 

färgtemperatur samtidigt (Fagerhult, u.å.). Tunable White ger mer möjligheten att skapa olika 

belysningsförhållande som vid exempelvis arbete och avkoppling (Chen et al., 2016).  

Planck´s kurva är den ”svarta kroppens” kurva, det är ett teoretiskt begrepp för 

temperaturstrålare som har en steglös elektromagnetisk strålning och dess spektrum bestäms 

av temperatur som mäts i Kelvin (K). Denna kurva används för att ange hur väl artificiella 

ljuskällor återge färger på ett naturligt sätt (t.ex. Annell, 2012). Färgtemperaturen (CCT) är 

temperaturen på en svartkropp och beroende på vad det är för CCT-värden kan detta 

kategoriseras i varmt ljus 2500K till 3500K, neutralt ljus 3500K till 4500K och kallt ljus 

4500K till 5500K (Park & Runkle, 2018). 

2.2 Artificiella ljuskällor 

Det som alla artificiella ljuskällor har gemensamt är att de ger ifrån sig en elektromagnetisk 

strålning som ger ljus i olika våglängder. De artificiella ljuskällorna delas upp i kategorier:  

− Temperaturstrålare är glöd- och halogenlampor som innebär att ljuset alstras av en 

glödtråd som hettas upp, dessa ger ifrån sig ett ”varmare” ljus. Färgtemperaturerna är 

mellan 2800K till 3000K.  

− Urladdningslampor innefattar alla typer av lysrör som ger ifrån sig en UV-strålning 

som sedan omvandlas till synlig strålning med ett valfritt spektrum.  

− ”Solid state lighting” innefattar LED som har en helt annan teknik än de tidigare 

ljuskällorna både när det gäller energieffektivitet och möjligheten att få olika 

färgtemperaturer (Fridell et al., 2014). 
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2.2.1 LED 

LED är en förkortning för Light Emitting Diode. Lysdioden kommer upp i höga ljusflöden 

och har en livslängd på tiotusentals timmar som går att använda både inomhus och utomhus. 

För att dioden ska fungera måste dioden monteras ihop med ett kretskort, därför sätts flera 

lysdioder i ett kluster för att få fram en LED-ljuskälla. Vilken färg ljuset får beror på material 

samt hur dioden är tillverkad. Grundfärgerna på en lysdiod är grönt, rött, orange samt blått i 

olika nyanser (Renström & Håkansson, 2013).  

Lysdioderna kan regleras utan att ljusstyrkan försämras till skillnad från de ljuskällor 

(glödlampor, halogen och lysrör) som fasats ut. Detta gör att LED-ljuskällan används 

framgångsrikt många typer av miljöer (Gilman et al., 2013). Den har även blivit framgångsrik 

på grund av andra egenskaper som bland annat färgtemperatur, ljusstyrka, färgindex, 

ljusfördelning, effektivitet, livslängd och miljöpåverkan (Nardelli et al., 2017). Detta har gjort 

att LED-ljuskällan anses vara den lämpligaste ljuskällan att projektera med (Ahn, Jang, Leigh, 

Yoo & Jeong, 2014). 

 

2.2.2 Hållbarhet 

Effektivitet och livslängd ger möjligheten för energibesparing som bidrar till en positiv 

påverkan på miljön. Ekodesigndirektivets (se Bilaga 12) största fokus är att utveckla och 

miljöanpassa produkter som är hållbara för våra ekonomiska resurser. Ekodesigndirektivet 

föreskriver krav gällande energieffektiva produkter och klarar inte produkten kraven så 

förbjuds de att säljas i EU- länder. De konventionella ljuskällorna (glödlampor, halogen, 

lysrör) klarar inte kraven enligt Ekodesigndirektivet det är därför de har fasats ut 

(Ekodesigndirektivet, 2018). När det gäller LED-ljuskällans ekonomiska, ekologiska och 

sociala hållbarhet är Jägerbrand (2015) ifrågasättande då det inte finns några underlag eller 

riktlinjer gällande utvärdering av hållbarheten hos LED-ljuskällan. LED-ljuskällan utvärderas 

huvudsakligen utifrån energi, kostnad (ekonomisk hållbarhet), koldioxidutsläpp (ekologisk 

hållbarhet) men betydligt mindre hänsyn tas till den sociala hållbarheten (Jägerbrand, 2015). 

Den sociala hållbarheten är en förutsättning att människor får en god hälsa och välmående och 

detta bidrar till mer hållbara samhällen (Friberg, Alfvén, Helldén, Nilsson, Nordenstedt & 

Tomson, 2018). Social hållbarhet innebär exempelvis att människor har samma rättigheter 

och att människors behov ska tillgodoses (Folkhälsomyndigheten, 2018). Jägerbrand (2015) 

menar att det blir svårt för en ljusdesigner att välja en optimal LED-ljuskälla som har alla 

hållbara aspekter. 

 

2.3 Belysningsstyrka  

Den fotometriska enheten Lux är ett mått på belysningsstyrkan som innebär hur mycket ljus 

som faller på varje kvadratmeter av en belyst yta. Belysningsstyrka används när det handlar 

om människans uppfattning av ljus (t.ex. Jägerbrand, 2011). Belysningsstyrkan och 

färgtemperaturen har ett samband enligt Youran, Wei, Desheng, Feng, Xianwei, Jingjie & 

Guanying (2015). De har undersökt om uppfattningen hos personer ändras när man ändrar 

färgtemperatur och belysningsstyrka. Resultatet visade att färgtemperaturen 6000K vid 1000 

lux blev alltför starkt. Personerna bedömde att kombinationen med färgtemperaturen 3000K 

med en belysningsstyrka på 500 lux var lämpligast och när personerna utvärderade 

färgtemperaturen 6000K var belysningsstyrkan 750 lux lämpligast (Youran et al., 2015). 
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2.4 Spektralfördelning 

Den elektromagnetiska strålningen alstrar ljus i olika våglängder och det synliga ljuset har ett 

våglängdsområde från 380nm till 780nm. Våglängderna får oss människor att uppfatta olika 

färger på ljuset, våglängderna mäts oftast i ett spektrum (spektralfördelning) liknande 

regnbågen som har blått (korta våglängder, 380nm) till rött (långa våglängder, 780nm) ljus. 

De artificiella ljuskällorna är tillverkade så att de avger en strålning inom det synliga 

spektrumet. Det kan hända att de innehåller olika mängder av korta eller långa våglängder 

vilket kan göra att skillnaderna på ljusets färg kan bli stora mellan olika typer av ljuskällor 

(Fridell Anter & Klarén, 2014). Då det varken finns några mallar eller riktlinjer för hur 

armaturer med reglerbara färgtemperaturer ska redovisas finns det en risk att företag redovisar 

data från armaturen olika och det kan leda till förvirring (Spink & Cole, 2006). 

 

Bellia, Pedace & Barbato (2014) undersökte om spektralfördelningen har någon påverkan i en 

neutral miljö (inga ytfärger). Studien kom fram till att om ljuskällan alstrar korta eller långa 

våglängder så kan en neutral miljö upplevas olika. Det är därför viktigt att veta vilken 

spektralfördelning ljuskällan alstrar (Bellia et al., 2014).  

 

Figurerna 1–3 visar exempel på spektralfördelningarna i de LED-ljuskällor som detta 

experiment använde sig av. När färgtemperaturen ändras i en ljuskälla ändras även 

spektralfördelningen. I Figur 1 visas färgtemperaturen 2700K där våglängderna (380nm till 

780nm) har långa våglängder i det röda spektrumet, därav upplevs ljuset som varmt. I Figur 2 

redovisas färgtemperaturen 4000K där våglängderna har både långa och korta våglängder i 

hela spektrumet, därav upplevs ljuset som neutralt. I Figur 3 redovisas färgtemperaturen 

6400K där våglängderna har mer korta våglängder i spektrumet, därav upplevs ljuset som 

kallt. 

 

 

 

Figur 1 Färgtemperatur 2700K Figur 2 Färgtemperatur 4000K Figur 3 Färgtemperatur 6400K 
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2.5 Färgtemperatur  

 

Färgtemperaturen (CCT, Correlated Color Temperature) på ljuset från en ljuskälla mäts i 

Kelvin. CCT är temperaturen på en svartkropp. Beroende på vad det är för CCT-värden kan 

detta kategoriseras i varmt ljus, neutralt ljus och kallt ljus (Park & Runkle, 2018). Om 

färgtemperaturen är lägre än 3300K brukar ljuset upplevas varmt och om det är över 5400K 

upplevs det kallt, däremellan är det neutralt ljus (Starby, 2014). Referensljuset kan förknippas 

med dagsljuset som är det blå kalla ljuset, och elden som är det varma gula ljuset (Nardelli et 

al., 2017). 

Jiaqi, Dahua & Yandan, (2012) har genomfört en studie där de undersöker huruvida 

färgtemperatur har någon påverkan på rummets uppfattning. Studien påvisade att kallare 

färgtemperatur gör att uppfattningen av ett rum blir tydligare. Detta har också en påverkan på 

oss människor för att kunna se detaljer. Resultaten visade att 8000K och 5000K har en större 

påverkan än 3000K. Den lämpligaste kombinationen för ett detaljerat arbete visade sig vara 

5000K med 1000 lux avseende belysningsstyrka och färgtemperatur (Jiaqi et al., 2012).  

 

Det finns olika sätt att bedöma färgtemperatur i kombination med känslor och humör.   

Enligt Custers, De Kort, Ijsselsteijn & De Kruiff, (2010) föredrog män en kallare 

färgtemperatur (positivt) än kvinnorna som upplevde en kall färgtemperatur mer obehaglig 

(negativt).  

Enligt Gabel, Reichert, Maire, Schmidt, Schlangen, Kolodyazhniy, Garbazza, Cajochen 

&Viola (2017) har belysningen en påverkan på kortisol och melatonin. De undersökte om det 

var någon skillnad på äldre och yngre och resultatet visade att vid 9000K med 250 lux ökade 

kortisolhalterna hos de äldre (Gabel et al., 2017). Kortisol är ett hormon som har i uppgift att 

frigöra energi som behövs för att uppnå en övergång mellan aktivitet och inaktiviteter. 

Kortisolet är som högst när kroppen vaknar och producerar minst kortisol när den ska sova 

(Boyce, 2014). I en miljö där en avslappnad känsla är mest relevant bör varma 

färgtemperaturer med låga belysningsstyrkor förekomma. Detta beror på att det skapar en 

enkel sänkning av det centrala nervsystem som exempelvis kortisolhalten (Noguchi & 

Sakaguchi, 1999).  

I miljöer där detaljerat arbete förekommer är det viktigt att ha koncentration och ökad 

prestanda. Detta har studerats av Govèn, Laike, Pendse & Sjöberg, (2007) och de kom fram 

till att färgtemperaturen 6500K ökade prestandan och koncentrationen. Genom att öka 

färgtemperaturen, ökar även det blåa spektrumet i spektralfördelningen, vilket troligtvis 

bidrog till en högre prestanda och förbättrade den kognitiva förmågan när de utförde mer 

komplexa uppgifter (Govèn et al., 2007). Enligt en studie av Kazemi, Choobineh, Taheri & 

Rastipishe,(2018) noterades även liknande trender för deltagarnas prestanda vid olika typer av 

ljuskällor med färgtemperaturerna 3500K och 6500K. De kom fram till att det inte var så stor 

skillnad på olika sorters ljuskällor utan den största skillnaden var färgtemperaturen. 

Resultaten visade att det var en signifikant skillnad i prestandan på deltagarna när de utsattes 

för 6500K jämfört med 3500K. Studien rekommenderar att vid projektering installera en 

ljuskälla med lämplig färgtemperatur för ändamålet (Kazemi et al., 2018). 

Avslutningsvis har Wang et al. (2017) studerat vilken färgtemperatur som är mest lämplig till 

arbetsljus samt avkopplingsljus för brukarna. Studien visar att högre färgtemperatur från 

4000K och uppåt är lämplig som arbetsljus och lägre färgtemperatur från 2000K till 4000K 
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fungerar bättre till avkopplingsljus. Anledningen till detta kan vara att kallare blåare 

färgtemperatur från 4000K har en effekt på det mänskliga biologiska systemet, som gör att det 

ökar effektiviteten hos oss människor vilket bidrar till att man lättare ser detaljer. En varmare 

och gulare färgtemperatur 2000K till 4000K kan främja känslor som avslappning och en 

lugnande känsla (Wang et al., 2017). 
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3 Metod och genomförande 

Kapitel tre tar upp hur experimentet genomförs. Det innehåller vilken metod som använts, 

metodens relevans för frågeställningarna, genomförandet, deltagarna, experimentell situation, 

datainsamling och slutligen trovärdighet.  

3.1 Metodteori 

Metoden var ett experiment i en kontrollerad miljö där det genomfördes en medveten 

manipulation av färgtemperatur (oberoende variabeln) genom att undersöka lämpligast 

färgtemperatur till de olika badrumsaktiviteterna. Om standardiseringen ska vara hög är det 

endast försökspersonerna som får urskilja sig (Trost & Hultåker, 2016). 
Experimentet genomfördes med både kvantitativa och kvalitativa metoder. De kvantitativa 

innefattade enkätfrågor i skala där endast ändpunkterna var verbaliserade och som hade hög 

grad standardisering och strukturering (Trost & Hultåker, 2016). Skalorna var 0 till 5 där 0 

var ej lämplig och 5 var mycket lämplig (se Figur 4).  

Enkäten innefattade kvalitativa frågor med ett öppet svarsalternativ där försökspersonerna 

hade möjligheten att utveckla sina svar som bidrog till en semi-strukturerad fråga (Patel, & 

Davidson, 2011). En fördel med att använda öppet svarsalternativ är att se om 

försökspersonen har förstått frågan korrekt. En annan viktig fördel är att inte påverka vad 

försökspersonerna kommer svara detta genom att använda högt strukturerade frågor i skala 

där försökspersonerna endast kan kryssa i ett svarsalternativ. Fördel med högstrukturerade 

svarsalternativ är att oförutsägbara svar inte förekommer (Larsen, Kärnekull & Kärnekull, 

2009). Kvalitativ forskning bygger på tolkning och uppfattning som gör att den blir mindre 

strukturerad. Kvantitativ forskning bygger på siffror och generalisering och blir då mer 

strukturerad. Vår studie är kvalitativ och kvantitativ då den redogör människors upplevelser 

genom att försökspersonerna har möjlighet att ge egna kommentarer i enkäten (Bryman, 

2008).  Kelly (2017) skriver om att kvalitativa studier är i mycket stor omfattning av 

information och att kvantitativa studier visar på tendens och korrelation. 

Enkäten har olika skalnivåer; en nominalskala som innebär att svarsalternativen är 

kategoriserade, som exempelvis att försökspersonerna fick kryssa i kön och ålder. 

En annan skalnivå är kvotnivå som innebär att svarsalternativen rangordnas med en nollpunkt. 

I denna enkät var det en skala med en nollpunkt som var ej lämplig och en maxpunkt som var 

mycket lämplig (Johannessen & Tufte, 2003). Enkäten är konfidentiell för att värna om 

försökspersonernas integritet. Det lämnas inte ut några uppgifter till andra aktörer för att inte 

kunna identifiera försökspersonen vid redovisning av resultatet och därför blir 

försökspersonerna i denna rapport anonyma (Patel & Davidson, 2011). 

 

För att få en variation från den insamlade datan i experimentet så krävs en systematisk metod. 

Detta för att försökspersonerna inte ska påverkas i sina mätningar och ha så goda förutsättningar 

som möjligt och för att undvika systematiska fel när det gäller forskningsmetoden och minimera 

risken för felaktigt resultat (Bryman, 2008).   

När det handlar om experimentets giltighet eller relevans för studien är samlingsordet validitet, 

det finns hög eller låg validitet. Ett annat ord som används i forskningssammanhang är 

reliabilitet som innebär pålitlighet och precision. Detta är viktigt när svarsalternativen 

formuleras till enkäten som exempelvis skalnivåer genom att inte ha ett svarsalternativ i mitten 

som varken är bra eller dålig, det kan göra att reliabiliteten försämras (Larsen et al., 2009). 
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Figur 4 Sifferskala i enkät 

3.2 Genomförande 

En inbjudan (se Bilaga 1) till experimentet skickades till de anställda på företaget 

SVEDBERGS där de fick en kort introduktion angående experimentet samt att de fick 

möjlighet att boka in sig på en anmälningslista som kontaktpersonen ansvarade för. På 

anmälningslistan (se Bilaga 9) fanns olika tider att boka in sig på mellan kl.9.45-15.25. För att 

försökspersonernas arbete inte skulle påverkas utfördes experimentet i max tio minuter per 

anställd. Försökspersonerna i experimentet är anställda av SVEDBERGS på olika 

avdelningar, som produktion, lager och administration. Målgrupperna var kvinnor och män i 

åldrarna 18–60+år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studien utfördes 2019-03-05 i två kontrollerade miljöer (se Figur 5 och Figur 6) som var i 

Dalstorp där SVEDBERGS har sitt huvudkontor. Experimentet inleddes med en inspelad 

information (se Bilaga 2) som förklarade hur försökspersonerna skulle genomföra 

experimentet. Två försökspersoner per gång genomförde experimentet, i det ena rummet var 

det sminkning/rakning och i det andra rummet var det bad. I rummet med aktiviteten 

sminkning/rakning fick de möjligheten att välja antingen att sminka eller raka sig. Om de 

valde sminkning fick personen med sig en sminksvamp med en foundation som passade deras 

hudtyp och sedan fick de sminka sig under tiden de utvärderade belysningens inställning. Om 

de valde rakning fick personen med sig en rakhyvel och raklödder som de använde för att raka 

sig i ansiktet samtidigt som de utvärderade belysningens inställning. I rummet där bad 

aktiviteten utfördes fick personen sätta sig ner på en pall bredvid badkaret, på grund av att 

badkaret inte gick att montera fast. Försökspersonerna skulle försöka infinna sig känslan av 

att ta ett bad och därefter utvärdera vilken inställning av belysningen som var lämpligast för 

aktiviteten. 

Figur 6 De två kontrollerade miljöerna (bad till 

vänster, sminkning/rakning till höger) 

Figur 5 Visualisering av de två kontrollerade 

miljöerna i DIALux (bad till vänster, 

sminkning/rakning till höger) 
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Vid varje aktivitet fanns det tre förinställda scenarier med olika färgtemperaturer (se Bilaga 

3). För den första försöksgruppen tändes scenarierna upp i ordningen 2700K (scenario 1) 

/4000K (scenario 2) /6400K (scenario 3) och för nästkommande försöksgrupp tändes 

scenarierna upp i ordningen 6400K (scenario 1) /2700K (scenario 2) /4000K (scenario 3).  

För att säkerhetsställa att varken tiden på dygnet eller ordningen på färgtemperaturens 

inställning hade någon påverkan på resultatet användes en systematisk metod. Varannan 

försöksgrupp började med 2700K/4000K/6400K och varannan med 6400K/ 2700K/4000K (se 

Bilaga 4).  

Fjärde scenariot fick försökspersonerna själva bestämma vilken färgtemperatur som var 

lämpligast för de olika aktiviteterna. Under tiden reglerades belysningens inställning från 

2700K till 6400K, eller från 6400K till 2700K, sedan fick de utföra aktiviteten igen. De hade 

två tillfällen på sig att känna efter vilken inställning de bedömde var lämpligast. De 

informerade oss när de hade utfört aktiviteten och då gjordes en mätning med spektrometern 

för att mäta försökspersonernas val av färgtemperatur. Sista frågan i enkäten var en 

kontrollfråga för att se om försökspersonerna har en viss kunskap inom belysning. Om de 

svarar korrekt på båda kontrollfrågorna i enkäten anses försökspersonerna ha en viss kunskap 

inom belysning som kan påverka resultatet (se Bilaga 5).  

Varje scenario fick ta max en minut för att försökspersonerna skulle hinna genomföra 

experimentet på tio minuter utifrån SVEDBERGS krav. Efter halva tiden meddelades 

försökspersonerna att halva tiden hade gått (30 sekunder). Om de var färdiga innan en minut 

fick de meddela och gå vidare till nästa scenario. När alla fyra scenarierna var genomförda 

fick de gå vidare till nästa rum.  

Varje aktivitet tog fem minuter och experimentet tog totalt tio minuter per grupp med två 

personer. Experimentet var anonymt och konfidentiellt. Försökspersonerna var omedvetna om 

vad experimentet undersökte genom hela studien. De fick endast information om att de skulle 

utvärdera belysningens inställning. Det var totalt 25 försökspersoner som deltog i 

experimentet, men endast 23 som deltog i scenariot ”eget val av belysningens inställning” (se 

Kapitel 5.2).  Deltagarna var femton kvinnor och tio män. 

3.3 Experimentell situation 

Företaget SVEDBERGS byggde upp två rum där försökspersonerna utförde experimentet. De 

två kontrollerade miljöerna bestod av vita väggar, golv och tak i NCS-kod S0500-N och 

dimensionerna var 2 meter brett, 2 meter långt och 2,7 meter högt (se Figur 7). I första 

rummet till vänster där aktiviteten bad utfördes (se Figur 8) fanns en kommod i trä med ett 

vitt handfat och spegel ovanför, till vänster om kommoden fanns ett badkar med en pall 

bredvid. Inredningen i det andra rummet där aktiviteten sminkning/rakning utfördes (se Figur 

9) fanns en vit kommod med ett vitt handfat och en spegel ovanför. Den enda belysningen 

som förekom i experimentet var en spegel med integrerad belysning som gav både upp och 

nerljus med reglerbar färgtemperatur från 2700K till 6400K (se Bilaga 3). 
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3.3.1 Utrustning 

I experimentet användes en spektrometer som mäter ljuskällans färgtemperatur (K), 

belysningsstyrka (Lux), spektralfördelning och färgåtergivning (Ra). Detta gjordes för att 

säkerhetsställa att färgtemperaturen stämde överens med dess uppgifter från SVEDBERGS 

produktblad (se Bilaga 6). Belysningsstyrkan utmättes för att kontrollera att belysningsstyrkan 

inte ändrades när färgtemperaturen ändrades. Spektralfördelningen utmättes för att se 

ljuskällans olika våglängder. Färgåtergivning (Ra) utmättes för att se om det var samma 

färgåtergivning som ljuskällans data. När försökspersonerna själva skulle bedöma vilken 

färgtemperatur som var lämpligast så behövdes detta instrument för att mäta vilken 

färgtemperaturen de föredrog. Mätpunkten var vertikalt mot spegeln på en höjd av 1,6 meter 

över golv för stående personer (Franzell, 2013). Spektrometern var av fabrikatet AsenseTEK 

(se Bilaga 6). 

Figur 8 Utförande av aktiviteten bad 

Figur 7 Rummets dimensioner   

Figur 9 Utförande av aktiviteten sminkning/rakning 
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3.4 Datainsamling  

Experimentet använde sig utav en enkät för att samla in data (se Bilaga 7 och Bilaga 8). 

Ändamålet med enkäten var att få en förståelse av individens uppfattning av färgtemperaturer 

vid de olika aktiviteterna. För att bedöma om det fanns något samband med val av 

färgtemperatur innehöll enkäten kryssalternativ där kön, åldersspann och antal timmar per 

vecka försökspersonen sminkar/rakar sig.  

De tre första scenarierna var av hög grad standardisering och strukturering och var uppdelad 

som en fråga till varje scenario 2700K/4000K/6400K eller 6400K/2700K/4000K. Beroende 

på vilken ordning de började med som innefattade en sifferskala 0 till 5 där 0 är ej lämplig 

och 5 är mycket lämplig. Sista scenariot i aktiviteten innefattade en semistrukturerad fråga 

med ett öppet svarsalternativ där försökspersonen fick bedöma belysningens inställning och 

motivera varför den var mest lämplig till aktiviteten. Därefter gjordes en mätning med 

spektrometern för att få fram exakta värden på belysningens inställning som 

försökspersonerna hade valt. 

Sista frågan i enkäten var en kontrollfråga där försökspersonen fick svara på en fråga 

angående belysning, detta för att säkerhetsställa om de har en viss kunskap inom belysning. 

Tidsramen för de fyra scenariona var en minut per scenario och totalt fem minuter per 

aktivitet, tiden för hela experimentet är tio minuter per person. Antal deltagare var 25 

personer, där två personer började med 2700K och de nästkommande två började med 6400K 

(se Bilaga 4) detta för att få en systematisk ordning. När första aktiviteten var slutförd 

lämnades enkäten in och därefter påbörjade försökspersonen den andra aktiviteten med en ny 

enkät. 

3.5 Trovärdighet 

Studien bedömer den externa validiteten som låg eftersom experimentet genomfördes i en 

kontrollerad miljö som gör att de inte får samma verklighetsuppfattning som i ett verkligt 

badrum. Ett verkligt badrum har olika typer av material, ytfärger och eventuellt flera 

ljuskällor.  

Däremot är den interna validiteten hög eftersom den kan studeras vidare i senare forskning då 

de exakta måtten som finns i rapporten går att upprepa. Noggranna mätningar med 

spektrometern genomfördes både innan och under experimentet för att öka studiens 

trovärdighet. För att styrka den interna validiteten ytterligare genomfördes en mätning på 

färgtemperatur (CCT), belysningsstyrka (Lux), spektralfördelning och färgåtergivning (Ra) 

som sedan jämfördes med armaturens produktblad från SVEDBERGS. 
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4 Resultat och analys 

I resultat och analys redovisas empiri från experimentets frågeställningar. Först redovisas 

resultaten från aktiviteten sminkning/rakning sedan redovisas resultaten från aktiviteten bad. 

4.1 Inställda scenario i ordningen 2700K/4000K/6400K med aktiviteten 

sminkning/rakning 

När ordningsföljden var 2700K/4000K/6400K bedömde majoriteten färgtemperaturen 2700K 

(m (medelvärde)=2,17) och 6400K (m=2,42) som mindre lämpliga än jämfört med 4000K 

(m=3,42) (se Figur 10–12). 

 

 

   

 

4.2 Inställda scenario i ordningen 6400K/2700K/4000K med aktiviteten 

sminkning/rakning 

När ordningsföljden var 6400K/2700K/4000K bedömde majoriteten färgtemperaturen 4000K 

(m=3,92) som mer lämplig än jämfört med 2700K (m=1,69) och 6400K (m=3,15) (Figur 13-

15). Det var dock hög variation vid bedömningen av 2700K (Figur 14).  

 

 

 

Figur 13 Försökspersonernas bedömning 

vid scenario 1. Bars i staplarna visar 

standardavvikelsen. 

Figur 14 Försökspersonernas bedömning 

vid scenario 2. Bars i staplarna visar 

standardavvikelse. 

Figur 15 Försökspersonernas bedömning 

vid scenario 3. Bars i staplarna visar 

standardavvikelsen. 

Figur 10 Försökspersonernas bedömning 

vid scenario 1. Bars i staplarna visar 

standardavvikelsen. 

 Figur 11 Försökspersonernas bedömning 

vid scenario 2. Bars i staplarna visar 

standardavvikelsen.  

 Figur 12 Försökspersonernas bedömning 

vid scenario 3. Bars i staplarna visar 

standardavvikelsen. 
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4.3 Eget val av belysningens inställning med aktiviteten sminkning/rakning  

 

Figur 16 Eget val av belysningens inställning 

Resultatet visar att det var en stor spridning vid valet av färgtemperatur i belysningens 

inställning (se Figur 16). Tabell 1 redovisar exakta värden från scenario 4 som resulterade i ett 

medelvärde på 4749K. De flesta föredrog en färgtemperatur runt 3700K och 5900K. 

I enkäten fick försökspersonerna motivera val av belysningens inställning till 

sminkning/rakning. Utifrån försökspersonernas svar (se Bilaga 10) har åsikterna härletts till 

tre olika huvudgrupper, dessa huvudgrupper är: 

En tydlig belysning för den aktiviteten (elva försökspersoner) 

Kallare belysning som liknar dagsljuset (sju försökspersoner) 

Naturlig belysning med minst skuggbildning (sex försökspersoner) 

 

4.4 Antal timmar per vecka i genomsnitt som personen sminkar/rakar sig 

När det gäller aktiviteten sminkning förekom det att två försökspersonerna avvek från 

resterande försökspersoner då de sminkade sig 3–4h samt 7–8h per vecka (se Figur 17). 

Resterande kvinnor sminkade sig enbart 1–2h per vecka. 

Vid aktiviteten rakning (se Figur 18) var det två försökspersoner som inte rakade sig alls och 

resterande försökspersoner rakade sig 1–2h per vecka. Bortsett ifrån båda aktiviteterna 

förekom det inga direkta skillnader ifall man spenderade mer timmar per vecka i badrummet. 

 

 

Figur 17 Sminkning- antal timmar per vecka           Figur 18 Rakning- antal timmar per vecka 
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4.5 Eget val av belysningens inställning av färgtemperatur i olika åldersgrupper 

I Tabell 1 redovisas det tydligt att de äldre åldersspannen 50–59 år och 60+år bedömde att 

kallare färgtemperatur var mer lämplig till aktiviteten sminkning/rakning.   

 

Tabell 1 Eget val av belysningens inställning av färgtemperatur samt medelvärde, median, 

standardavvikelse, minimivärdet och maxvärdet i varje åldersgrupp 

Åldersspann 18 – 29år 30 – 39år  40 – 49år  50 – 59år  60+år  

Antal  3 stycken 5 stycken  5 stycken  8 stycken  2 stycken  

Medelvärdet  4523K 4203K 4549K 4928K 5826K 

Median 5128K 4168K  4293K  5287K 5826K 

Standardavvikelse  1065K 782K  699K 1024K  517K 

Minimivärdet  3293K 3135K 3798K 3818K 5460K 

Maxvärdet  5149K 5177K 5634K 5900K 6192K 

4.6 Eget val av belysningens inställning av färgtemperatur utifrån kön 

I Tabell 2 redovisas försökspersonernas eget val av belysningens inställning med aktiviteten 

sminkning/rakning i de olika könen. Resultatet visar att kvinnor bedömde olika färgtemperaturer, 

kvinnorna valde ett lägre minimivärde och ett högre maxvärde än männen valde. Kvinnornas 

minimivärde var 3135K och maxvärdet var 6192K och männens minimivärde var 3557K och 

maxvärde var 5886K. Kvinnornas val medförde således att de fick ett högre medelvärde för 

färgtemperaturen (4823K) än männens val (4631K). Medelvärdet beror på att det var några kvinnor 

som bedömde en högre färgtemperatur än vad resterande försökspersoner gjorde.  

 

 

Tabell 2 Eget val av belysningens inställning av färgtemperatur samt medelvärdet, median, 

standardavvikelse, minimivärdet och maxvärdet för kvinnor och män 

Kön  Kvinna  Man   

  Sminkning  Rakning  

Antal 14 stycken 9 stycken  

Medelvärde 4823K 4631K 

Median 4955K 4686K 

Standardavvikelse  1015K 890K 

Minimivärdet 3135K 3557K 

Maxvärdet  6192K 5886K 
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4.7 Inställda scenario i ordningen 2700K/4000K/6400K med aktiviteten bad 

 

När ordningsföljden var 2700K/4000K/6400K bedömde majoriteten av försökspersonerna att 

2700K (m=3,25) var mer lämplig till aktiviteten bad än jämfört med 4000K (m=1,58) och 

6400K (m=1,92) (Figur 20–22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

4.8 Inställda scenario i ordningen 6400K/2700K/4000K med aktiviteten bad 

När ordningsföljden var 6400K/2700K/4000K är resultatet att majoriteten av 

försökspersonerna bedömde 2700K (m=3,62) som mer lämplig för aktiviteten bad än jämfört 

med 4000K (m=2,69) och 6400K (m=1,85) (Figur 23–25).  

 

 

 

 

Figur 20 Försökspersonernas bedömning 

vid scenario 1. Bars i staplarna visar 

standardavvikelsen. 

Figur 21 Försökspersonernas bedömning 

vid scenario 2. Bars i staplarna visar 

standardavvikelsen. 

Figur 23 Försökspersonernas bedömning 

vid scenario 1. Bars i staplarna visar 

standardavvikelsen. 

Figur 24 Försökspersonernas bedömning 

vid scenario 2. Bars i staplarna visar 

standardavvikelsen. 

Figur 25 Försökspersonernas bedömning 

vid scenario 3. Bars i staplarna visar 

standardavvikelsen. 
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Figur 22 Försökspersonernas bedömning 

vid scenario 3. Bars i staplarna visar 

standardavvikelsen. 
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4.9 Eget val av belysningens inställning av färgtemperatur med aktiviteten bad. 

Figur 26 Eget val av belysningens inställning av färgtemperatur 

 

Resultatet visar tydligt vilken av belysningens inställning gällande färgtemperatur de flesta av 

försökspersonerna föredrog (se Figur 26). De flesta föredrog runt 2700K till 3000K alltså ett 

varmare färgtemperatur. Tabell 3 redovisar exakta värden från scenario 4 som resulterade i ett 

medelvärde på 3151K. De flesta föredrog färgtemperatur runt 2700 till 3000K. 

I enkäten på scenario 4 fick försökspersonerna motivera val av belysningens inställning till 

bad. Utifrån försökspersonernas svar (se Bilaga 11) har åsikterna härletts till tre olika 

huvudgrupper. Dessa huvudgrupper är:  

Ett varmare ljus ger en behaglig och avslappnad känsla (arton försökspersoner) 

Neutral belysning (fem försökspersoner) 

Dämpad belysning (två försökspersoner) 

4.10 Eget val av belysningens inställning i olika åldersgrupper 

I Tabell 3 redovisas att åldersspannet 60+år hade högsta minimivärdet och högsta maxvärdet, 

denna till skillnad från de andra. Åldersspannet 40–49år föredrog varmare färgtemperatur än 

de resterande åldersspannen.  

Tabell 3 Eget val av belysningens inställning av färgtemperatur samt medelvärdet, median, 

standardavvikelse, minimivärdet och maxvärdet i varje åldersgrupp 

Åldersspann 18 – 29år 30 – 39år  40 – 49år  50 – 59år  60+år  

Antal 3 stycken  5 stycken  5 stycken  8 stycken  2 stycken  

Medelvärde  3249K 3003K 2776K 3223K 4016K 

Median  3167K  2786K  2711K 2928K   4016K 

Standardavvikelse  629K  516K 169K 1026K  1504K  

Minimivärdet  2666K 2449K 2665K 2673K 2953K 

Maxvärdet  3967K 3612K 3072K 5734K 5080K 

 

4.11 Eget val av belysningens inställning av färgtemperatur gällande kön 

I Tabell 4 redovisas försökspersonernas eget val av belysningens inställning med aktiviteten 

bad i de olika könen. Resultatet visar att kvinnor bedömde olika färgtemperaturer, kvinnorna 

hade ett lägre minimivärde och ett högre maxvärde än männen. Kvinnornas minimivärde var 

2449K och maxvärdet var 5734K och männens minimivärde var 2664K och maxvärde var 

3612K. Kvinnorna hade ett högre medelvärde (3270K) än männen (2965K). Att värdena var 

högre hos kvinnorna kan bero på att det var några kvinnor som bedömde en högre 

färgtemperatur än vad resterande försökspersoner gjorde. 

 

BAD 
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Tabell 4 Eget val av belysningens inställning av färgtemperatur samt medelvärdet, median, 

standardavvikelse, minimivärdet och maxvärdet för kvinnor och män 

Kön  Kvinna  Man  

Antal   14 stycken 9 stycken  

Medelvärde 3270K 2965K 

Median 2928K 2786K 

Standardavvikelse  979K 355K 

Minimivärdet 2449K 2664K 

Maxvärdet  5734K 3612K 

 

4.12 Kontrollfrågor 

För att se om försökspersonerna inte har någon kunskap inom belysning fick de besvara två 

kontrollfrågor. Den ena kontrollfrågan var: Vad är Lux? Den andra var: Vad är Kelvin? Om 

de svarade korrekt på båda kontrollfrågorna i enkäten anses de ha en viss kunskap inom 

belysning som kan påverka resultatet. I enkätfrågan fanns det två försökspersoner som 

svarade korrekt på båda kontrollfrågorna, därav anses 8% har en viss kunskap inom belysning 

(se Bilaga 5).      
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5 Diskussion och slutsatser 

Detta kapitel inleder med en resultatdiskussion där det har gjorts en sammanfattande 

beskrivning på vad experimentet har kommit fram till. Därefter kommer en metoddiskussion 

med resultatets innebörd och studiens svagheter. Kapitlet avslutas med slutsatser och 

rekommendationer och förslag på vidare forskning.  

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Färgtemperatur som enligt studien är lämpligast till aktiviteten sminkning/rakning 

Utan hänsyn till vilken ordning på färgtemperaturen försökspersonerna började med blev vårt 

resultat att de bedömde 4000K som lämpligast till aktiviteten sminkning/rakning. Detta 

stödjer tidigare forskning. Wang et al. (2017) kom fram till att 4000K bedöms som lämpligast 

till arbetsljus. Wang et al. (2017) jämförde flera färgtemperaturers förhållande men oavsett 

inställning kom studien fram till att en kall färgtemperatur föredrogs när man arbetade och en 

varm färgtemperatur när man skulle koppla av. Studiens viktigaste slutsatser var 

belysningsfaktorerna och dess påverkan på människans uppfattning samt komfort. Vi 

studerade mer komforten på människan uppfattning i olika aktiviteter i badrummet och 

försökte relatera till studiens förhållande för att kunna dra parallella sammanhang. Likheten 

mellan vår studie och Wang et al (2017) är att båda undersökte när man arbetar och när man 

ska koppla av. Vi studerade badrumsförhållande för två aktiviteter (sminkning/rakning och 

bad) medan Wang et al. (2017) undersökte belysningsförhållande i en industriell arbetsmiljö. 

Den studien visade att arbetarnas produktivitet förbättrades när de hade en belysning med kall 

färgtemperatur. 

 

Vårt resultat visar att det inte förekom någon större skillnad på kvinnor och män.  

Kvinnorna fick ett medelvärde på 4823K och männen fick ett medelvärde på 4631K.  

Detta stödjer inte tidigare forskning som beskriver att männen upplevde en kallare 

färgtemperatur som positivt till skillnad från kvinnorna som upplevde den kalla 

färgtemperaturen som negativt (Custers et al., 2010).  

Detta kan bero på att de endast undersökte 10 män och 10 kvinnor som var i åldrarna 19–44 

år. I vår studie undersökte vi fler män och kvinnor och hade en större spridning i ålder.  

Custers et al. (2010) undersökte belysningen i en butiksmiljö vilket är annorlunda jämfört 

med en badrumsmiljö. I Custers et al. (2010) undersökning skulle försökspersonerna endast 

bedöma belysningen i de olika butiksmiljöerna medan i vår studie skulle man utföra en 

aktivitet utan dess påverkan av belysningen. Det som var likheter mellan vår studie och 

Custers et al. (2010) var att försökspersonerna hade svarsalternativ som ”inte helt lämpliga” 

till ”helt lämpliga”. 

Våra resultat indikerar att äldre föredrar en kallare färgtemperatur. Enligt Gabel et al. (2017) 

ökade kortisolhalterna mer hos de äldre vid en kallare färgtemperatur. De undersökte dock 

enbart subjektiv sömnighet och jämförde äldre och yngre. De hade ögats påverkan i åtanke 

och beskrev att förlusten av ögats ganglionsceller med åldern kan ha en påverkan av att äldre 

behöver mer ljusstyrka. Ögat har även en påverkan på hur vi uppfattar spektralfördelningen 

vilket kan resultera i att äldre föredrar en kallare färgtemperatur. I vår studie undersökte vi 

varken kortisol eller melatonin utan det är något vi drar paralleller till vid aktiviteten 

sminkning och rakning. Det krävs en mer vakenhet för att kunna utföra aktiviteten på 

lämpligast sätt. Efter experimentet har vi dragit kopplingar till att de äldre föredrar en kallare 

belysning, vilket kan bero på att deras öga har åldrats och således kräver en högre ljusstyrka 

och kallare belysning.  



 

21 

Med hänsyn till ordningen 2700K/4000K/6400K av scenarierna som försökspersonerna 

började experimentet med är resultaten 2700K (m=2,17), 4000K (m=3,42), 6400K (m=2,42). 

I den andra ordningen 6400K/2700K/4000K av scenarierna är resultaten 6400K (m=3,15), 

2700K (m=1,69), 4000K (m=3,92).  

Vi observerade att det inte bidrog till några tydliga effekter av ordningsföljden på hur 

försökspersonerna bedömde de olika färgtemperaturerna. Resultatet visar att både 2700K och 

6400K hade högre värden när de var först. 

När försökspersonerna själva fick bestämma vilken inställning som var lämpligast, blev 

resultatet ett medelvärde på 4749K. Detta kan bero på att 4000K har våglängder i både blått, 

gult och rött och därför anses som en mer neutral belysning (Nardelli et al., 2017). 

 

De fick även motivera med egna ord varför de valde den belysningens inställning. Elva 

försökspersoner beskrev belysningens inställning som en ”tydlig belysning för aktiviteten”. 

Sju försökspersoner motiverade belysningens inställning som en ”kallare belysning som 

liknar dagsljuset” och resterande sex försökspersoner motiverade som ”Naturlig belysning 

med minst skuggbildning” (se Bilaga 10). Försökspersonerna var omedvetna om vad 

experimentet undersökte men ändå visas ett samband på hur försökspersonernas motiverade 

belysningens inställning. Sambandet är att försökspersonerna förknippar belysningens 

inställning som en dagsljusliknande belysning. Aries et al (2015) skriver att dagsljuset 

upplevs som ett kallare ljus och är det naturliga ljuset vilket stödjer försökspersonernas egen 

motivering. Människor utsätts för dagsljus varje dag och dagsljuset var den främsta och enda 

ljuskällan förr innan man införde elektrisk belysning. Anledningen kan vara att 

försökspersonerna i vår studie förknippar dagsljuset med varma och kalla färgtemperaturer. 

5.1.2 Färgtemperatur som enligt studien är lämpligast till aktiviteten bad  

Oavsett ordningen bedömde försökspersonerna 2700K som den lämpligaste färgtemperaturen 

till aktiviteten. Gällande färgtemperaturen 4000K bedömde försökspersonerna den som ej 

lämplig. Detta beror antagligen på av att de gick från ett varmt ljus till ett kallare ljus vilket 

innebar att 4000K upplevdes mycket kallare än 2700K. När försökspersonerna påbörjade 

ordningsföljden med 4000K till 6400K (då regleringen var från ett kallt ljus till ett ännu 

kallare ljus) bedömdes istället 4000K som en mer lämpligare belysning än jämfört med 

6400K.   

 

I enkäten framgick det att två kvinnor utmärkte sig från resterande försökspersoner, dessa två 

kvinnor bedömde en färgtemperatur på 5734K samt 5080K som mer lämplig. Om dessa två 

individer tas bort från datat blir medelvärdet för kvinnorna (2914K) mer liknande männens 

medelvärde (2965K). En potentiell anledning att dessa kvinnor valde högre färgtemperatur 

kan bero på att de även tillhörde det äldre ålderspannet. Detta stämmer överens med tidigare 

studier som visar att ögat åldras och kan då behöva kallare belysning (Gabel et al., 2017), 

såsom diskuterats ovan. När det gäller åldersspannen är sambandet även här att det äldsta 

åldersspannet (60+år) föredrog en kallare färgtemperatur, med ett medelvärde på 4016K. 

Detta stödjer tidigare forskning som diskuterats i aktiviteten sminkning/rakning. 

 

Vår slutsats blir att oavsett vilken färgtemperatur som försökspersonerna initialt började 

experimentet med så ser man en tydlig vilken färgtemperatur som försökspersonerna 

föredrog. I ordningsföljden 2700K/4000K/6400K är resultaten att 2700K (m=3,25) rankas 

högst som lämplig, och i ordningsföljden 6400K/2700K/4000K bedömdes 2500K (m=3,62) 

som lämpligast. Skillnaden gentemot andra färgtemperaturer i experimentet var här markant.  
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När försökspersonerna själva fick bestämma när belysningens färgtemperaturinställning var 

lämpligast blev resultatet ett medelvärde på 3151K och utan hänsyn till de två kvinnorna som 

utmärkte sig blev det totala medelvärdet 2936K. Detta stämmer överens med tidigare 

forskning (Wang et al., 2017) som visar att färgtemperaturer mellan 2000K–4000K är mest 

lämpligast som avkopplingsljus. Detta ser vi tydliga likheter med vårt resultat då 

försökspersonerna bedömde den varma färgtemperaturen som lämpligast till aktiviteten bad. 

Däremot så genomfördes deras experiment i 30 minuter med sex ljusförhållanden och mellan 

ljusförhållandena utsattes försökspersonerna för en mörkanpassning.  

 

Försökspersonerna fick även motivera varför de valde belysningens inställning och det visade 

sig att försökspersonerna associerade aktiviteten bad till en avslappnad känsla som förknippas 

med en värmande eld. En varmare färgtemperatur kan ge känslan som mer dämpad (lägre 

belysningsstyrka) än vad en kallare färgtemperatur ger. Våglängderna i färgtemperaturen 

2700K innehåller färgerna gult, orange och rött som gör att vi människor associerar det mer 

till en glödande eld (Nardelli et al., 2017).  

5.1.3 Sammanlagd diskussion 

Vårt resultat visar att det går att generalisera vilken färgtemperatur som är lämpligast i ett 

badrum. Vid sminkning/rakning är det totala medelvärdet 4749K i försökspersonernas egna 

val av vad som anses vara en lämplig färgtemperatur till den aktiviteten och i det 

kontrollerade experimentet bedömdes 4000K som lämpligast. Däremot visar vårt resultat att i 

åldersspannet 60+år blev medelvärdet högre och därför kan det behövas ännu kallare 

färgtemperatur på belysningen för denna grupp. 

Vid aktiviteten bad visar försökspersonerna egna val av färgtemperaturen ett medelvärde på 

3151K och i det kontrollerade experimentet bedömdes 2500K som lämpligast. Därav kan vi 

se att resultatet visar att försökspersonerna föredrar en varmare färgtemperatur till aktiviteten 

bad.  

Experimentets resultat kan orsaka målkonflikter som kan innebära att slutkunden upplever 

produkten för komplicerad och att de förinställda scenarierna som studien har kommit fram 

till inte används eller används på inkorrekt sätt. Detta kan bidra till att slutkunden inte köper 

produkten eller inte använder produktens fulla funktion. Om produkten inte används till sin 

avsedda funktion kan detta bidra till att det blir en konflikt med den ekonomiska hållbarheten 

genom att SVEDBERGS producerar en produkt som inte används eller köps. Den sociala 

hållbarheten kan innebära att brukarna använder produkten fel som kan bidra till negativ 

påverkan på människans hälsa ifall synbarheten inte blir tillräcklig för vissa åldersgrupper. 

Det kan innebära fara för ett åldrande öga då de förinställda scenarierna möjligtvis inte är 

tillräckliga eller används på inkorrekt sätt. Denna studie har inte tagit hänsyn till ögats 

åldrande men enligt studien av Gabel et al. (2017) behövs det mer ljusstyrka samt en kallare 

färgtemperatur för ett åldrande öga. Därför är det viktigt att ha tydliga instruktioner som är 

anpassad för alla åldrar så att brukarna förstår syftet med produktens förinställda scenarier.  

I badrummet utförs det olika aktiviteter som kräver olika färgtemperaturer för att människor 

bedömer olika när det gäller färgtemperatur. Tunable White tekniken kan vara ett alternativ 

för att den kan reglera ljuskällans färgtemperaturer och intensitet samtidigt (Chen et al., 

2016). Automatisk dynamisk styrning anpassas efter den biologiska klockan som innebär att 

färgtemperaturen regleras under dygnets alla timmar. Utan den automatiska styrningen kan 
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individen själv anpassa färgtemperaturen och intensiteten efter behov (Fagerhult, u.å.). Vilket 

gör att Tunable White tekniken är en enkel lösning för ett rum där flera aktiviteter utförs.  

5.2 Metoddiskussion  

Kvotskala och nominalskala som samlats in från enkäten användes som en grund till det 

hypotesprövande experimentet. Experimentet användes som metod för att ge förståelse över 

vad försökspersonerna anser vara en lämplig färgtemperatur i ett badrum. För att få en djupare 

förståelse och uppfattning genomförde försökspersonerna två badrumsaktiviteter och därav 

valdes en experimentell metod.  

När det gäller validiteten (det vill säga giltigheten) i denna rapport anser vi att metoden som 

användes fungerade väl och var tidseffektivt. Även fast experimentet inte fick ta längre tid än 

tio minuter per person anser vi att det var tillräckligt med tid eftersom belysning handlar om 

upplevelser, uppfattningar och intryck. Däremot hade Wang et al. (2017) ett experiment på 30 

minuter vilket gör att det är komplicerat att definiera hur långt tidsintervall som experimentet 

bör disponeras. Innan försökspersonerna genomförde experimentet fick de lyssna på en 

inspelad information (se Bilaga 2) som förklarade hur experimentet skulle gå tillväga. 

Försökspersonerna fick samma information vilket ökar reliabiliteten och bidrar till att inte 

systematiska fel förekommer. Detta minimerar risker för felaktigheter i resultatet (Bryman, 

2008).  

 

Enkät användes som datainsamling, scenario 1 till 3 var av hög standardisering och 

strukturering och innebar att försökspersonerna fick välja en sifferskala från 0 till 5. Det var sex 

olika lägen som gjorde att de inte kunde välja någon siffra i mitten och därav ökar validiteten 

(Larsen, Kärnekull & Kärnekull, 2009). Enkäten valdes för att experimentet var tidspressat och 

sifferskalan var ett bra alternativ för att hinna utföra experimentet samtidigt. Eftersom 

belysningen handlar om uppfattning anser vi att kvotskala fungerade bra. På det fjärde scenariot 

fick försökspersonerna själva bedöma och motivera belysningens inställning (färgtemperatur) 

som var lämpligast. Mätverktyget fungerade ej på de två första försökspersonerna och därför 

blev det två bortfall som kan ha påverkat vårt resultat gällande det totala medelvärdet.  

Med spektrometern mätte vi färgtemperatur, belysningsstyrka, spektralfördelning och 

färgåtergivning. Detta utfördes för att öka reliabiliteten och kontrollera att våra mätningar 

visade de faktiska förhållanden och ifall uppgifterna från produktdatan stämde överens med 

våra egna mätningar. Det visade sig att produktdatan från armaturtillverkaren inte stämde 

överens med den datan vi fick från egna mätningar med spektrometern. När färgtemperaturen 

ändras så ändrades även belysningsstyrkan, spektralfördelningen och färgåtergivningen 

(Bilaga 3). Studien tog inte med fler aspekter från spektrometern för att det inte var relevant 

för experimentet då endast färgtemperatur studerades.  

 

Försökspersonerna var uppdelade så att varannan började med 2700K och varannan med 

6400K detta skulle bli en systematisk ordning och öka trovärdigheten (Bryman, 2008).   

Varför vi endast valde dessa två intervaller på färgtemperaturerna är för att det var den 

möjliga övergången på belysningens inställning. När experimentet skulle genomföras 

påvisades det att den naturliga övergången på färgtemperaturen från kallt till varmt, 

(6400K/2700K/4000K) inte var naturlig. Vi hade gärna önskat att övergången var 

6400K/4000K/2700K eftersom vi anser att det är en mer naturlig övergång. Vi tror att det kan 

ha en påverkan på resultatet eftersom mittläget (2700K) blir belysningens inställning som 

försökspersonerna jämförde med.  
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Kontrollfrågorna på enkäterna användes för att se om försökspersonerna inte hade någon 

kunskap inom belysning (se Bilaga 5). Val av kontrollfrågorna anser vi vara optimala för att 

se om försökspersonerna inte hade någon kunskap inom belysning. Vi tror att om de har en 

viss kunskap inom belysning kan det bidra till att de förstår experimentets innebörd som leder 

till en bias i studien. Svarade försökspersonerna korrekt på båda kontrollfrågorna ansågs de 

kunniga inom belysning. Det var två försökspersoner som svarade korrekt på båda 

kontrollfrågorna vilket ger 8% av hela undersökningsgruppen. Då procentsatsen inte är så hög 

anser vi att detta inte bidrar till någon större avvikelse i experimentet.  

 

För att ytterligare öka validiteten fick försökspersonerna kryssa i hur ofta de sminkar eller 

rakar sig per vecka. Detta är för att se om det finns något samband mellan resultaten och hur 

ofta de sminkar eller rakar sig. Hade svarsalternativen på enkäten varit minuter istället för 

timmar hade validiteten blivit högre och eventuellt avslöjat ett samband. Sambandet hade 

kunnat vara att de som sminkar/rakar sig mer per vecka hade möjligtvis högre krav på 

belysningen. 

 

Den externa validiteten är inte hög då experimentet genomfördes i en kontrollerad miljö. Det 

gör att försökspersonerna inte får samma verklighetsuppfattning som i ett badrum. Däremot är 

den interna validiteten hög eftersom det kan studeras vidare i forskning i liknande experiment 

som kan utföras med de exakta måtten och använda sig av samma förutsättningar. I en verklig 

badrumsmiljö tas det hänsyn till möblemang, ytfärger, material, inredning och flera ljuskällor.  

 

Mätningen av färgtemperatur var på samma höjd i båda kontrollerade miljöerna. I rummet där 

aktiviteten bad utfördes var försökspersonen längre ifrån spegelbelysningen vilket delvis kan 

ha haft en påverkan på resultatet.  

 

Experimentet använde bara en spegelbelysning eftersom SVEDBERGS inte tillverkar några 

andra armaturer och därför studeras enbart en armatur i badrummet i denna studie. Det kan 

förekomma flera ljuskällor i verkliga badrum. I den kontrollerade miljön anser vi att det var 

tillräckligt med en spegelbelysning och att det är vanligt även i verkliga mindre badrum. 

Skulle ett badrum ha andra ytfärger och möblemang som absorberar mer ljus kan fler 

ljuskällor behövas. Detta gör att vårt experiment blir trovärdigt eftersom vi använde de mått 

och ytfärger som gör att det inte behövdes flera ljuskällor.  

 

Eftersom det var en kontrollerad miljö blev det komplikationer med att badkaret inte var 

fastmonterat, detta gjorde att försökspersonerna inte kunde lägga sig ner i badkaret. De fick 

sätta sig ner på en pall och försöka föreställa sig ett bad som gör att experimentet i detta fall 

inte blir lika trovärdigt.  

 

Fördelen med samarbetet med SVEDBERGS var att variationen av deltagarna i experimentet 

bidrog till en större spridning på både ålder och kön. Vi hade önskat att det var mer jämnt 

fördelat på varje åldersspann och lika många kvinnor som män för att öka validiteten. 
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Genom ett experiment i en kontrollerad miljö har två olika badrumsaktiviteter utvärderats för 

att ta reda på vilken färgtemperatur som är lämpligast för varje aktivitet. Försökspersonerna 

har fått utföra aktiviteterna sminkning/rakning och bad och sedan har resultaten analyserats.   

Följande slutsatser har konstaterats: 

Resultatet visar att vid en mer detaljerad aktivitet såsom sminkning/rakning föredrar 

försökspersonerna en kallare färgtemperatur med ett medelvärde på 4749K vid eget val.  

I resultatet från experimenten med de förinställda scenarierna bedömde majoriteten 4000K 

som mest lämplig. 

Resultatet visar att vid aktiviteten bad föredrar försökspersonerna en varmare färgtemperatur 

med ett medelvärde på 3151K vid eget val.  I resultatet från experimenten med de förinställda 

scenarierna bedömde majoriteten 2700K som mest lämplig.  

Denna studie uppmärksammar att önskvärda färgtemperaturer kan variera eftersom det 

handlar om individens uppfattning, känslor och behov. Vi anser att det bör finnas två 

förinställda scenarier med inställning 4000K-4700K till sminkning/rakning och 2500K-3000K 

till bad samt en reglerbar funktion så att individer kan anpassa efter sina behov.   

5.4 Vidare forskning 

Experimentet handlar om uppfattning och känslor och därför är det svårt att definiera vilken 

färgtemperatur som är lämpligast till badrumsaktiviteten sminkning/rakning och bad. Därför 

bör mer forskning om detta utföras, exempelvis:  

− Undersöka vilken färgtemperatur försökspersonerna har på belysningen hemma när 

de sminkar/rakar sig eller badar, för att se om det har någon koppling till vilken 

färgtemperatur de föredrar.  

− Undersöka innebörden av ögats åldrande, synfel och ögonsjukdomar eftersom det kan 

ha en påverkan på hur ljuset uppfattas.  

− Undersöka om det finns något samband mellan hur många minuter per vecka som 

försökspersonerna sminkar/rakar sig och hur de även motiverar belysningens 

inställning. En annan fråga är ifall de som sminkar/rakar sig oftare har högre krav på 

belysningen.  

− Undersöka mer djupgående samverkan av färgtemperaturen och belysningsstyrkan för 

att få en bättre helhet och mer trovärdigt resultat.  

− Undersöka andra ytfärger och material i ett badrum och se om det uppfattas 

annorlunda.  
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LJUSDESIGN 
Vi är två studenter från Tekniska 
Högskolan i Jönköping som fått 
möjligheten att samarbeta med er, 
SVEDBERGS. Vi kommer att behöva 
utföra ett experiment som kommer 
hjälpa oss att föra vetenskapen framåt 
och därför behöver vi din hjälp! 

Vi kommer att utföra experimentet den  
5 mars kl.09.45-15.10 
Undersökningen förväntas ta ca 10min 
per tillfälle och är superenkel att utföra. 
Anmälning krävs för att delta och vi 
hoppas vi kan få eran hjälp. 

Tack på förhand,  
Beika och Johanna. 

BILAGA 1



MANUS 

. Hej och välkomna, mitt namn är Johanna och Beika, vi kommer från tekniska högskolan i 
Jönköping och studerar till ljusdesign. Vi håller just nu på med vårt examensarbete det är 
därför vi gör detta experiment.

. Tack för att ni ville samverka. Experimentet kommer att vara helt anonymt. Detta är frivilligt 
och om ni skulle behöva får ni avsluta närsomhelst. Här får ni lyssna på lite information 
angående experimentet ni ska göra.

. Ni ska nu får gå in i varsitt rum där ni ska utföra varsin aktivitet. I det ena rummet ska man 
antingen raka sig eller sminka sig och i det andra rummet ska ni låtsas ta ett bad.

. Ska du sminka dig får du med en foundation som passar din hudtyp.

. Ska du raka dig får du med dig raklödder och en rakhyvel.

. Ska du bada är det bara att gå in och lägga sig i badkaret.

. I varje rum kommer ni att få vara med om tre stycken förinställda scenarier. Ni börjar med 
att utföra aktiviteten, ni har max en minut på er på varje förinställt scenario och totalt fem 
minuter per rum. Om ni blir klara tidigare med scenarierna så säg till så kan vi gå vidare.

. Är aktiviteten sminkning ska ni ta lite foundation i ansiktet. Är aktiviteten rakning ska ni ta 
lite raklödder i ansiktet och låtsas raka er med rakhyveln. Är aktiviteten bad ska ni lägga er 
ner i badkaret. Efter varje scenario ska ni utvärdera och kryssa i enkäten hur ni tycker 
belysningens inställning är i rummet till just den aktiviteten ni utför.

. Vi säger till när halva tiden har gått per scenario, alltså 30 sekunder så ni har tid till att 
besvara enkäten. När det gått en minut så ändras belysningens inställning och då gör ni 
samma process igen.

. På det fjärde scenariot ska ni få reglera belysningen till vad ni tycker är lämpligast för den 
aktiviteten. Detta har ni en också minut på er och vi säger till efter halva tiden.

. När ni är färdiga med alla scenarier så ger ni den helt ifyllda enkäten till oss.

. Efter det går ni vidare till nästa rum, ni får med er en ny enkät och genomför samma process 
fast med en annan aktivitet.

. Det kommer senare komma ut information på ert intranät om vad vi har studerat.

14. Har ni några frågor annars kör vi igång!
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PRODUKTBLAD 

TYP
BILD  

SPEKTRALFÖRDELNING

Från SWEDBERGS 

SWEDBERGS (Egen mätning 2700K) 

Färgtemperatur: 2678K (Kelvin) 

Belysningsstyrka: 559Lux  

Ra: 92 

SWEDBERGS (Egen mätning 4000K) 

Färgtemperatur: 3930K (Kelvin) 

Belysningsstyrka: 523Lux  

Ra: 98 
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SWEDBERGS (Egen mätning 6400K) 

Färgtemperatur: 6066K (Kelvin) 

Belysningsstyrka: 459Lux  

Ra: 98 



Försöksperson

RUM: 
Sminkning/Rakning

Utför aktivitet i
2700K

Utför aktivitet i 
4000K

Utför aktivitet i
6400K

Utför aktivitet 
som regleras 

själv

Lämna in enkät

Försöksperson

RUM: 
Bad

Utför aktivitet i
2700K

Utför aktivitet i 
4000K

Utför aktivitet i
6400K

Utför aktivitet 
som regleras 

själv

Lämna in enkät

Experiment börjar med 2700K 

Försöksperson

RUM: 
Sminkning/Rakning

Utför aktivitet i
6400K

Utför aktivitet i 
2700K

Utför aktivitet i
4000K

Utför aktivitet 
som regleras 

själv

Lämna in enkät

Försöksperson

RUM: 
Bad

Utför aktivitet i
6400K

Utför aktivitet i 
2700K

Utför aktivitet i
4000K

Utför aktivitet 
som regleras 

själv

Lämna in enkät

Experimentet börjar med 6400K 
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JA NEJ JA NEJ 

1 X 1 X

2 X 2 X

3 X 3 X

4 X 4 X

5 X 5 X

6 X 6 X

7 X 7 X

8 X 8 X

9 X 9 X

10 X 10 X

11 X 11 X

12 X 12 X

13 X 13 X

14 X 14 X

15 X 15 X

16 X 16 X

17 X 17 X

18 X 18 X

19 X 19 X

20 X 20 X

21 X 21 X

22 X 22 X

23 X 23 X

24 X 24 X

25 X 25 X

26 X 26 X

Vad är lux? Vad är KELVIN?
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Välj språ k ▼

E nglish │  中文

S earch

Lighting Passport

L ighting Passport S PE C

Product Type 
L ighting 
Passport 
E ssence

L ighting 
Passport 
S tandard

L ighting 
Passport 
F lagship

S ize Width ︰  68.5 
mm
Depth ︰  17 mm
Height ︰ 56 
mm

Width ︰  68.5
mm
Depth ︰  17 mm
Height ︰  56 mm

mm
Depth ︰  17 mm 
Height ︰  189 
(Include ipod 
touch)

Width : 68.5

AS E NS E TE K PR ODUCTS S OFTWAR E NE WS K NOWLE DGE

R E S E LLE R S R E GIS TR ATION

Feature S ituation S PE C E ndorsement

Publisher Feedback
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Net Weight 76.5 g ± 1 g 76.5 g ± 1 g

Wavelength 
R ange 

380～780 nm 380～780 nm 380 ～780 nm

Illuminance 
R ange 

Measurable : 
5~50,000 lux
R eliable 
Chromaticity : 
100~50,000 lux

Measurable : 
5~50,000 lux 
※20 ~ 200,000
lux
R eliable
Chromaticity :
50~50,000 lux
※200 ~200,000
lux

Measurable : 
5~50,000 lux

Reliable
Chromaticity : 
50~50,000 lux

Output 
wavelength 
pitch

1 nm 1 nm 1 nm

Optical 
R esolution
(FWHM)

10 nm 8 nm 8 nm

R epeatability x, y ︰ ＜ 0.0015 x, y ︰ ＜ 0.001 x, y ︰ ＜ 0.001

Accuracy
(@  1,000 lux 
S tandard Light 
S ource)

x, y ：± 0.003
Illuminance：± 5 
%
CCT ：± 3 %

x, y ：± 0.002
Illuminance：±
%
CCT ：± 2 %

x, y ：± 0.002
Illuminance：± 3

Integration Time 6 ms ～ 16 s 6 ms ～ 16 s

Language
(S GM Plus)
(S GE  Plus)

Traditional 
Chinese, 
S implified 
Chinese, 
E nglish

Traditional 
Chinese, 
S implified 
Chinese, 
E nglish

Language
(S GM)
(S GE )

Traditional 
Chinese, 
S implified 

Traditional 
Chinese, 
S implified S implified 

English

211 g  +-  2g
( inc lude 
ipod touch)

Y

Y

Traditional
Chinese 

Traditional 
Chinese, 
S implified 
Chinese, 
E nglish

6 ms ～ 16 s

%
CCT ：± 2 %



Product Type 
L ighting 
Passport 
E ssence

L ighting 
Passport 
S tandard

Chinese, 
E nglish, 
J apanese, 
French, 
German, 
R ussian,
Italian,
Turkish,
S panish,
S uomi

Chinese, 
E nglish, 
J apanese, 
French, 
German, 
R ussian,
Italian,
Turkish,
S panish,
S uomi

Measurement 
Mode

S ingle, 
Multiple, 
S ubtract 
Background

S ingle, 
Multiple, 
Continuous
S ubtract 
Background

S ingle, 
Multiple, 
Continuous
S ubtract 
Background

Measurement 
Capability

CCT
CIE  1931 
CIE  1976 
S pectrum
C78.377-2008
IE C-S DCM
CR I (R a) (R 1-
R 8) 
R 1 ～ R 15 
CQS
TLCI (Qa)
Gamut Area 
Index (GAI)
Illuminance 
Foot Candle 
Peak 
Wavelength (λp)
Melanopic 
Lux：US  $9.99
Circadian 
stimulus：Public 
10 records 

>>>More 
Applications 
‧Transmittance
‧Agricultural

CCT
Duv
CIE  1931 
CIE  1976 
S pectrum
C78.377-2008
IE C-S DCM
CR I (R a) (R 1-
R 8) 
CR I (R e) (R 1-
R 15) 
R 1 ～ R 15 
CQS
TLCI (Qa)
Gamut Area 
Index (GAI)
Illuminance 
Foot Candle 
PPFD
Peak 
Wavelength (λp) 
Dominant 
Wavelength (λD)
Purity
S P ratio
Melanopic Lux：
Free
Circadian 

CCT
Duv
CIE  1931 
CIE  1976 
S pectrum
C78.377-2008
IE C-S DCM
CR I (R a) (R 1-
R 8) 
CR I (R e) (R 1-
R 15) 
R 1 ～ R 15 
CQS
TLCI (Qa)
Gamut Area 
Index (GAI)
Illuminance 
Foot Candle 
PPFD
Peak 
Wavelength (λp) 
Dominant 
Wavelength (λD)
Purity
S P ratio
Melanopic Lux：
Free
Circadian 

Chinese, 
E nglish, 
J apanese, 
French, 
German, 
R ussian,
Italian,
Turkish,
S panish,
S uomi

L ighting 
Passport 
F lagship



Product Type 
L ighting 
Passport 
E ssence

L ighting 
Passport 
S tandard

L ighting 
Passport 
F lagship

Lighting
‧S tudio

stimulus：Public 
10 records

>>>More 
Applications 
‧Transmittance
‧Agricultural
Lighting
‧S tudio

stimulus：Public 
10 records

>>>More 
Applications 
‧Transmittance
‧Agricultural
Lighting
‧S tudio

Key Features Photograph
Note 
Auto Connection 
Auto Dark 
Calibration 
Data 
Comparison
GPS  Orientation
S ocial Media 
Integration

Photograph
Note 
Data F ilter
Auto Connection 
Auto Dark 
Calibration 
Data 
Comparison
WiF i Transfer
GPS  Orientation
S ocial Media 
Integration

Photograph
Note 
Data F ilter
Auto Connection 
Auto Dark 
Calibration 
Data 
Comparison
WiF i Transfer
GPS  Orientation
S ocial Media 
Integration

Additional function 1. TM-30-15 (R f,
R g &
Diagram)：
49.99 US D 
(iOS /Android 
IAP)
APPs：S GE

2. S mart Pass
(S mart Pass)：
20 US D
(iOS /Android
IAP)
APPs：
S GE /S GAL/S GS
※ Users can
get it for Free
just by E mailing
your records to
at least 3 users.

1. TM-30-15 (R f,
R g &
Diagram)：
FR E E  
(iOS /Android)
APPs：S GM

2. S mart Pass
(S mart Pass)：
20 US D
(iOS /Android
IAP)
APPs：
S GM/S GAL/S GS
※ Users can get
it for Free just by
E mailing your
records to at
least 3 users.

1. TM-30-15 (R f,
R g &
Diagram)：
FR E E  
(iOS /Android)
APPs：S GM

2. S mart Pass
(S mart Pass)：
20 US D
(iOS /Android
IAP)
APPs：
S GM/S GAL/S GS
※ Users can get
it for Free just by
E mailing your
records to at
least 3 users.

Operating 
Temperature/Humidity

0 ~ 35 °C , 
relative humidity 

0 ~ 35 °C , 
relative humidity 

0 ~ 35 °C , 
relative humidity 



Product Type 
L ighting 
Passport 
E ssence

L ighting 
Passport 
S tandard

L ighting 
Passport 
F lagship

under 80% with 
no condensation

under 80% with 
no condensation

under 80% with 
no condensation

S torage Temperature/ 
Humidity R ange

-10 ~ 45 °C ,
relative humidity
of 85% or less
(@  35 °C) with
no condensation

-10 ~ 45 °C ,
relative humidity
of 85% or less
(@  35 °C) with
no condensation

-10 ~ 45 °C ,
relative humidity
of 85% or less
(@  35 °C) with
no condensation

APP S GE  Plus
S GE
S GT
S GAL
S GS
S GS -Tablet

S GM Plus
S GM
S GT
S GAL
S GS
S GS -Tablet

S GM Plus
S GM
S GT
S GAL
S GS
S GS -Tablet

S pectrum Genius 
PC_ S tandard

200 US D FR E E FR E E

S pectrum Genius
PC_ Advanced

500 US D 500 US D 500 US D

※High Intensity model available

*Measurement Condition: with NIS T traceable
light source and instruments.
*AS E NS E TE K reserves the right to modify the
specification of its products without prior notice.

Calibration S ystem includes

■Low pressure line lamp for wavelength
calibration.
■Lighting S ource S ystem with NIS T traceable
driver(#0501132531 LPS -100)
■S pectrophotometer for photometric calibration
that traces NIS T traceable calibration source
(#07099996 IE S  1000)



Calibration Certificate

News

Asensetek will be 
exhibiting at Hong Kong 
International Light Fair
09/21/2018 

S pectrum Genius 
C loud：Multi-R ecord 
R eports 06/14/2018 

Lighting Navigator wins 
the Alighting Award as a 
“Top 10 Tech” product!
06/12/2018 

New Feature Coming 
S oon for S pectrum 
Genius C loud: ‘Multi-
R ecord R eports’!
06/05/2018 

Asensetek’s “Lighting 
Navigator” Wins 
Alighting Award “Top 10 
Tech” Prize 06/01/2018 

J oin Our S ocial 
Networks

Come join us and like 

us! Here you will get the 

latest news about 

everything!

 Facebook

 Twitter

 Weibo

 Y outube

 Linkedin

Where to buy?

To get your hands on 
Lighting Passport, just 
find your local 
distributors here or 
contact us directly for 
assistance.

US A & Canada:，Allied 
S cientific Pro

Germany, S witzerland, 
Austria: LE Dclusive.de 

China: eLicht Lighting 
Academy
China: S hanghai and 
sheng instrument 
technology Co., LTD

Taiwan:AS Y S  
Corporation

More

Contact Us

Asensetek Incorporation
TE L: +886-2-22185577
E mail: 
service@ asensetek.co
m
Address: 8F ., No.43, 
Fuxing R d., X indian 
Dist., New Taipei C ity 
23150, Taiwan

Copyright ©  2018 Asensetek Official. 



    AKTIVITETEN
  SMINKNING/RAKNING 

Kryssa i ett alternativ: 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år   år>

Kryssa i ett alternativ: Kvinna Man Vill ej svara 

Hur många timmar sminkar/rakar du dig i genomsnitt per vecka? (Kryssa i ett alternativ) 

0 h 1-2 h 3-4 h 5-6 h 7-8 h 9> h

0= Ej lämplig  

5= Mycket lämplig 

Scenario :  
Kryssa i ett alternativ som beskriver hur belysningens i ställ i g upplevs för den aktivitet du utför? 

0 1 2 3 4 5 

 Ej lämplig    Mycket lämplig 

Scenario : 
Kryssa i ett alternativ som beskriver hur belysningens i ställ i g upplevs för den aktivitet du utför? 

0 1 2 3 4 5 

 Ej lämplig    Mycket lämplig 

Scenario :
Kryssa i ett alternativ som beskriver hur belysningens i ställ i g upplevs för den aktivitet du utför?  

0 1 2 3 4 5 

 Ej lämplig    Mycket lämplig 

Scenario : 
Motivera med egna ord varför du valde den här belysningens inställning för aktiviteten? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Fråga : 
Vad är LUX? 

_________________________________________________________________________________ 

S i k i g Rak i g Kryssa i vilke  aktivitet 
so  ge o förs:
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AKTIVITETEN BAD
 

Kryssa i ett alternativ: 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60> år

Kryssa i ett alternativ: Kvinna Man Vill ej svara 

0= Ej lämplig  

5= Mycket lämplig 

Scenario 1:  

Kryssa i ett alternativ som beskriver hur belysninge s i ställ i g upplevs för den aktivitet du utför? 

0 1 2 3 4 5 

 Ej lämplig    Mycket lämplig 

Scenario 2: 

Kryssa i ett alternativ som beskriver hur belysningens i ställ i g upplevs för den aktivitet du utför? 

0 1 2 3 4 5 

 Ej lämplig    Mycket lämplig 

Scenario 3:  

Kryssa i  ett alternativ som beskriver hur belysningens i ställ i g upplevs för den aktivitet du utför?  

0 1 2 3 4 5 

 Ej lämplig    Mycket lämplig 

Scenario 4:  

Motivera med egna ord varför du valde den här belysningens inställning för aktiviteten? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Fråga :  

Vad är Kelvin? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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TID NAMN TID NAMN

9.45-9.55 9.45-9.55

10.00-10.10 10.00-10.10

10.15-10.25 10.15-10.25

10.30-10.40 10.30-10.40

10.45-10.55 10.45-10.55

11.00-11.10 11.00-11.10

11.15-11.25 11.15-11.25

11.30-11.40 11.30-11.40

11.45-11.55 11.45-11.55

12.00-13.00 LUNCH LUNCH LUNCH

13.00-13.10 13.00-13.10

13.15-13.25 13.15-13.25

13.30-13.40 13.30-13.40

13.45-13.55 13.45-13.55

14.00-14.10 14.00-14.10

14.15-14.25 14.15-14.25

14.30-14.40 14.30-14.40

14.45-14.55 14.45-14.55

15.00-15.10 15.00-15.10

15.15-15.25 15.15-15.15

SMINKNING/RAKNING BAD 
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Scenario 4 Sminkning/Rakning 6400K-2700K-4000K 

- Mycket klarare ljus, lätt att se (5177K) RAKNING

- Skarp belysning, ganska kallt innan det går över till gult, tror det som är närmast dagsljus

(5628K) SMINKNING

- Ser ansiktet tydligt (3818K) RAKNING

- Tycker det var bäst ljus så man såg bra (4168K) SMINKNING

- Bra med lite starkare det gula var svårare (5857K) SMINKNING

- Mest likt dagsljus (4240K) SMINKNING

- Jag tycker om lite vitare ljus (3557K) RAKNING

- Ljuset känns som dagsljus (4293K) SMINKNING

- Ljuset är behagligt för ögonen, ger ändå bra makebelysning (3135K) SMINKNING

- Pga. Man ser ansiktet när du sminkar dig bättre (5127K) SMINKNING

- 3:an (scenario 3, 4000k) syns bäst för rakning (5460K) RAKNING

- Vill ha ett kallare ljus så att man ser sig själv (inget värde) SMINKNING

- Behagligt ljus (inget värde) RAKNING

Scenario 4 Sminkning/Rakning 2700K-4000K-6400K 

- Behagligt ljus att sminka sig i. Bättre ljus. (5900K) SMINKNING

- Bra starkt ljus så att man ser ordentligt (3834K) SMINKNING

- Kändes som att färgen var mest rättvis i detta ljus. (3293K) SMINKNING

- Såg mest tydligt, minst skuggor. (3798K) RAKNING

- Tycker jag får en bra ljusbild i spegeln så det blir lättare att sminka sig. (6192K) SMINKNING

- Neutralt liknar solljus, bäst färgåtergivning. (3853K) RAKNING

- Kallt ljus är bäst när man jobbar med ansiktet. (5886K) RAKNING

- Kallare krispigare ljus, skavanker syns bättre. (4686K) RAKNING

- Bra ljusstyrka ser ordentligt konturer i ansiktet. Bra skärpa i ljuset! (5934K) SMINKNING

- Tydligast ljus. (4784K) SMINKNING

- Det var mest naturligt ljus, dom andra gav skuggor eller sminket försvann mot hyn. (5149K)

SMINKNING

- Ok. (5447K) RAKNING

En tydlig och behaglig belysning för den aktiviteten 

Mycket klarare ljus, lätt att se 

Ser ansiktet tydligt 

Tycker det var bäst ljus så man såg bra 

Bra med lite starkare det gula var svårare 

Ljuset är behagligt för ögonen, ger ändå bra makebelysning 

Pga. Man ser ansiktet när du sminkar dig bättre 
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3:an (scenario 3, 4000k) syns bäst för rakning 

Behagligt ljus att sminka sig i. Bättre ljus. 

Bra starkt ljus så att man ser ordentligt 

Tydligast ljus. 

Behagligt ljus 

Ok 

Kallare belysning som liknar dagsljuset 

Skarp belysning, ganska kallt innan det går över till gult, tror det som är närmast dagsljus 

Mest likt dagsljus 

Ljuset känns som dagsljus 

Neutralt liknar solljus, bäst färgåtergivning. 

Kallt ljus är bäst när man jobbar med ansiktet. 

Kallare krispigare ljus, skavanker syns bättre 

Vill ha ett kallare ljus så att man ser sig själv 

Naturlig belysning med minst skuggbildning 

Jag tycker om lite vitare ljus 

Kändes som att färgen var mest rättvis i detta ljus. 

Såg mest tydligt, minst skuggor. 

Tycker jag får en bra ljusbild i spegeln så det blir lättare att sminka sig. 

Bra ljusstyrka ser ordentligt konturer i ansiktet. Bra skärpa i ljuset! 

Det var mest naturligt ljus, dom andra gav skuggor eller sminket försvann mot hyn 



Scenario 4 Bad 6400K-2700K-4000K 

- Ett lugnande ljus, avslappnade. (2786K) MAN

- Inte för kall(blå) och inte för varm (gul). (3167K) KVINNA

- Lugn och varm belysning. (2664K) MAN

- Jag tycker detta var bäst för den var mysig och avslappnande. (2449K) KVINNA

- Lite lagom sken inte stark men behagligt. (2861K) KVINNA

- Lite varmare och mysigare ljus. (3072K) KVINNA

- Jag tycker det känns varmare med lite gulare ljus. (2673K) MAN

- Kä s so  detta ljuset är ” ysigast” lite so  tä da ljus. (2665K) KVINNA

- Var mycket varmare, lättare att koppla och finna ro. (2682K) KVINNA

- Varmare ton ej så stickande i ögonen. (5734K) KVINNA

- Trevligare med lite gulare ljus. (2953K) MAN

- Vill ha ett varmare ljus till aktiviteten bad. (inget värde) KVINNA

- Mjukt och behagligt, tillräckligt ljus för att läsa. (inget värde) MAN

Scenario 4 Bad 2700K-4000K-6400K 

- Behagligare ljus att ligga och njuta i ett badkar. Man blir lugnare. (3061K) KVINNA

- Dämpad belysning till badet är avslappnande. (2995K) KVINNA

- Jag gillar det varmare ljuset. Mår nästan illa av det kalla ljuset mot de vita väggarna. (2666K)

KVINNA

- Gillar dämpad belysning, då jag finner det stämningsfullt. (2711K) MAN

- Tycker det känns som ett mer vilsamt ljus. (5080K) KVINNA

- Neutralt, liknar solljus, bra färgåtergivning. (3612K) MAN

- Varmt ljus ger en bättre känsla när man badar (spakänsla). (2763K) MAN

- Varmt ljus, avslappnande, ganska lugnt. (3490K) MAN

- Ett varmare och behagligare sken om man ska slappa i badet! (2764K) KVINNA

- Mjukt avslappnande ljus. (2671K) KVINNA

- Mjukt och behagligt ljus, myskänsla men man ser ändå. (3916K) KVINNA

- Ok. (3033K) MAN

Ett varmare ljus ger en behaglig och avslappnad känsla. 

Ett lugnande ljus, avslappnade. 

Lugn och varm belysning. 

Jag tycker detta var bäst för den var mysig och avslappnande. 

Lite varmare och mysigare ljus. 

Jag tycker det känns varmare med lite gulare ljus. 

Var mycket varmare, lättare att koppla och finna ro. 

Varmare ton ej så stickande i ögonen. 

Vill ha ett varmare ljus till aktiviteten bad. 

Behagligare ljus att ligga och njuta i ett badkar. Man blir lugnare. 
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Tycker det känns som ett mer vilsamt ljus 

Varmt ljus ger en bättre känsla när man badar (spakänsla). 

Varmt ljus, avslappnande, ganska lugnt. 

Ett varmare och behagligare sken om man ska slappa i badet! 

Mjukt avslappnande ljus. 

Mjukt och behagligt ljus, myskänsla men man ser ändå. 

Kä s so  detta ljuset är ” ysigast” lite so  tä da ljus 

Trevligare med lite gulare ljus 

Jag gillar det varmare ljuset. Mår nästan illa av det kalla ljuset mot de vita väggarna 

Neutral belysning 

Inte för kall(blå) och inte för varm (gul). 

Neutralt, liknar solljus, bra färgåtergivning. 

Ok. 

Lite lagom sken inte stark men behagligt. 

Mjukt och behagligt, tillräckligt ljus för att läsa. 

Dämpad belysning 

Dämpad belysning till badet är avslappnande. 

Gillar dämpad belysning, då jag finner det stämningsfullt. 



DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/125/EG 

av den 21 oktober 2009 

om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter 

(omarbetning) 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR 
ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen, särskilt artikel 95, 

med beaktande av kommissionens förslag, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitТ
téns yttrande ( 1 ), 

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget ( 2 ), och 

av följande skäl: 

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av
den 6 juli 2005 om upprättande av en ram för att fastТ
ställa krav på ekodesign för energianvändande produkТ
ter ( 3 ) har ändrats väsentligt. Eftersom nya ändringar som
endast gäller utvidgning av tillämpningsområdet så att
alla energirelaterade produkter omfattas ska göras, bör
det direktivet av tydlighetsskäl omarbetas.

(2) Skillnaderna mellan medlemsstaternas lagar och admiТ
nistrativa bestämmelser om ekodesign för energirelateТ
rade produkter kan skapa handelshinder och snedvriden
konkurrens i gemenskapen och följaktligen ha en direkt
inverkan på upprättandet av den inre marknaden och hur

den fungerar. Endast genom att harmonisera nationella 
lagar kan sådana handelshinder och den illojala konkurТ
rensen förebyggas. Genom en utvidgning av tillämpТ
ningsområdet till alla energirelaterade produkter kan kraТ
ven på ekodesign för alla viktiga energirelaterade produkТ
ter harmoniseras på gemenskapsnivå. 

(3) Energirelaterade produkter står för en stor del av användТ
ningen av naturresurser och energi i gemenskapen. De
medför också en rad andra viktiga miljöpåverkningar. De
allra flesta produktkategorier som finns på gemenskapsТ
marknaden påverkar miljön i mycket olika grad, även om
de fungerar på i stort sett samma sätt. För att gynna en
hållbar utveckling bör ständiga minskningar av dessa
produkters övergripande miljöpåverkan uppmuntras, i
synnerhet genom att de främsta källorna till negativ milТ
jöpåverkan kartläggs och genom att överföring av föroТ
rening undviks, när förbättringen inte medför orimligt
höga kostnader.

(4) Många energirelaterade produkter har stora möjligheter
att förbättras, för att minska påverkan på miljön och
spara energi med hjälp av bättre formgivning, vilket
också leder till ekonomiska besparingar för näringslivet
och för slutanvändarna. Förutom produkter som förbruТ
kar, genererar, överför och mäter energi kan vissa enerТ
girelaterade produkter, inbegripet byggprodukter såsom
fönster och isolermaterial eller produkter för vattenförТ
brukning som duschmunstycken och kranar i hög grad
bidra till stora energibesparingar.

(5) Ekodesign för produkter intar en central plats i gemenТ
skapsstrategin för en integrerad produktpolicy. Detta är
en förebyggande strategi som syftar till att optimera proТ
dukternas miljöprestanda och samtidigt bevara deras anТ
vändningskvalitet, och den erbjuder därför nya och konТ
kreta möjligheter för tillverkarna, konsumenterna och
samhället.
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(6) Ökad energieffektivitet - bland annat genom en effektiТ
vare slutanvändning av elektriciteten - anses vara en avТ
görande förutsättning för att utsläppsmålen för växthusТ
gaser i gemenskapen ska uppnås. Efterfrågan på elektriciТ
tet är den kategori av slutanvändning av energi som 
växer snabbast, och om inga politiska åtgärder vidtas 
beräknas efterfrågan öka under de kommande 20-30 
åren. En avsevärd minskning av energianvändningen anТ
ses vara möjlig enligt kommissionens förslag i Europeiska 
klimatförändringsprogrammet (ECCP). KlimatförändТ
ringen är ett av de prioriterade områdena i gemenskapens 
sjätte miljöhandlingsprogram, fastställt i EuropaparlamenТ
tets och rådets beslut nr 1600/2002/EG ( 1 ). EnergibespaТ
ring är den mest kostnadseffektiva metoden för att öka 
försörjningstryggheten och minska importberoendet. 
Därför bör omfattande åtgärder vidtas och omfattande 
mål fastställas på efterfrågesidan. 

(7) Åtgärder bör vidtas redan under den energirelaterade proТ
duktens designfas, eftersom det är då den förorening som 
produkten vållar under sin livscykel bestäms och större 
delen av kostnaderna uppstår. 

(8) En sammanhängande ram för tillämpningen av gemenТ
skapskrav på ekodesign för energirelaterade produkter 
bör fastställas i syfte att säkra fri rörlighet för de produkТ
ter som uppfyller sådana krav samt minska deras överТ
gripande miljöpåverkan. Sådana gemenskapskrav bör 
följa principerna för sund konkurrens och internationell 
handel. 

(9) Kraven på ekodesign bör fastställas med hänsyn till måТ
len och prioriteringarna i gemenskapens sjätte miljöhandТ
lingsprogram, varvid – när så är lämpligt – de tillämpliga 
målen för de relevanta temainriktade strategierna för det 
programmet ska beaktas. 

(10) Syftet med detta direktiv är att uppnå en hög skyddsnivå 
för miljön genom att minska de energirelaterade produkТ
ternas potentiella miljöpåverkan, vilket i slutändan komТ
mer att gynna konsumenterna och andra slutanvändare. 
En hållbar utveckling kräver också att vederbörlig hänsyn 

tas till de föreslagna åtgärdernas effekter på hälso- och 
sjukvårdsområdet samt deras sociala och ekonomiska 
konsekvenser. Att förbättra produkternas energi- och reТ
surseffektivitet bidrar till att trygga energiförsörjningen 
och minska efterfrågan på naturresurser, vilket är en förТ
utsättning för sund ekonomisk verksamhet och följaktliТ
gen för hållbar utveckling. 

(11) En medlemsstat som anser det nödvändigt att behålla 
nationella bestämmelser som grundar sig på tvingande 
behov avseende miljöskydd, eller att införa nya bestämТ
melser grundade på nya vetenskapliga belägg med anТ
knytning till miljöskydd för att lösa ett problem som 
är specifikt för den medlemsstaten och som uppkommer 
efter beslutet om den tillämpliga genomförandeåtgärden, 
får göra det i enlighet med de villkor som fastställts i 
artikel 95.4, 95.5 och 95.6 i fördraget, i vilket föreskrivs 
en anmälningsskyldighet till och godkännande av komТ
missionen. 

(12) För att maximera miljövinsterna av förbättrad design kan 
det komma att visa sig nödvändigt att konsumenterna 
informeras om energirelaterade produkters miljömässiga 
egenskaper och miljöprestanda och får råd om hur de ska 
använda produkten på ett miljövänligt sätt. 

(13) Strategin i kommissionens meddelande av den 18 juni 
2003 ”Integrerad produktpolitik – Miljöpåverkan ur livsТ
cykelperspektiv”, som är ett viktigt innovativt inslag i 
gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram, syftar till 
att minska produkternas miljöpåverkan under hela deras 
livscykel, inbegripet urval och användning av råvaror, 
tillverkning, emballage, transport och distribution, instalТ
lering och underhåll, användning och omhändertagande 
av uttjänta produkter. Om det redan i designfasen tas 
hänsyn till en produkts miljöpåverkan under hela dess 
livscykel, finns det stora möjligheter att främja miljöförТ
bättringar på ett kostnadseffektivt sätt, inbegripet när det 
gäller resurs- och materialeffektivitet för att därigenom 
bidra till att uppnå målen i den temainriktade strategin 
för hållbar användning av naturresurser. Flexibiliteten bör 
vara tillräcklig för att göra det möjligt att integrera denna 
faktor i produktdesignen och samtidigt ta hänsyn till 
tekniska, funktionella och ekonomiska faktorer. 

(14) Även om det är önskvärt med en samlad strategi avseТ
ende miljöprestanda, bör en minskning av utsläppen av 
växthusgaser genom ökad energieffektivitet anses vara ett 
prioriterat miljömål i avvaktan på att en arbetsplan antas.
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(15) Det kan vara nödvändigt och berättigat att upprätta speТ
cifika kvantifierade krav på ekodesign för vissa produkter 
eller miljöaspekter hos dessa, för att kunna garantera att 
deras påverkan på miljön blir så liten som möjligt. Med 
beaktande av hur viktigt det är att bidra till att uppnå 
målen enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändring och utan att det 
påverkar den samordnade strategi som främjas i detta 
direktiv, bör de åtgärder som erbjuder stora möjligheter 
att till en låg kostnad minska utsläppen av växthusgaser i 
viss mån prioriteras. Dessa åtgärder kan också bidra till 
en hållbar resursanvändning och utgöra ett viktigt bidrag 
till det tioåriga ramprogram om hållbar produktion och 
konsumtion som antogs på världstoppmötet om hållbar 
utveckling i Johannesburg den 26 augusti–4 september 
2002. 

(16) Energirelaterade produkters energiförbrukning i standby- 
eller frånläge bör som en allmän princip och när det är 
lämpligt minskas till den miniminivå som krävs för att 
produkterna ska fungera. 

(17) Samtidigt som de produkter som har bäst prestanda och 
bästa tillgängliga teknik på marknaden, även på den inТ
ternationella marknaden, bör vara utgångspunkten, bör 
nivån på kraven på ekodesign fastställas på grundval av 
såväl tekniska och ekonomiska som miljömässiga analyТ
ser. Flexibla metoder för att fastställa kravnivån kan göra 
det lättare att uppnå snabba förbättringar av miljöpreТ
standan. De berörda parterna bör rådfrågas och samТ
arbeta aktivt i samband med denna analys. Om obligatoТ
riska åtgärder fastställs krävs samråd med berörda parter. 
Sådana samråd kan understryka behovet av att åtgärderna 
införs gradvis eller att övergångsåtgärder tillämpas. InföТ
randet av delmål gör politiken mer förutsägbar, vilket 
innebär att produktutvecklingscykeln kan beaktas och 
det blir lättare för berörda parter att planera långsiktigt. 

(18) Alternativa åtgärder, t.ex. självreglering från näringslivets 
sida, bör prioriteras, om det är troligt att dessa åtgärder 
kommer att bidra till att de politiska målen nås snabbare 
eller till lägre kostnad än vid obligatoriska krav. LagstiftТ
ningsåtgärder kan bli nödvändiga om marknadskrafterna 
inte utvecklas i rätt riktning eller tillräckligt snabbt. 

(19) Självreglering, inklusive frivilliga avtal i form av ensidiga 
åtaganden från näringslivets sida, kan möjliggöra snabba 
framsteg genom snabbt och kostnadseffektivt genomТ
förande och ger möjlighet till en flexibel och lämplig 
anpassning till tekniska möjligheter och tendenser på 
marknaden. 

(20) Vid bedömningen av frivilliga avtal eller andra åtgärder 
för självreglering som beskrivs som alternativ till genomТ
förandeåtgärderna bör det finnas information om åtminТ
stone följande: möjligheter till deltagande, mervärde, reТ
presentativitet, kvantitativt uttryckta och etappvis förТ
delade mål, det civila samhällets medverkan, övervakning 
och rapportering, kostnadseffektiv förvaltning av självТ
regleringsinitiativ och hållbarhet. 

(21) Kommissionens meddelande av den 17 februari 2002 
om miljöavtal på gemenskapsnivå inom ramen för handТ
lingsplanen för en bättre och enklare lagstiftning kan ge 
användbar vägledning vid bedömningen av självreglering 
från näringslivets sida inom ramen för detta direktiv. 

(22) Detta direktiv bör även främja en integrering av ekodeТ
signtänkande i små och medelstora företag och i mycket 
små företag. Ett sätt att underlätta en sådan integrering 
skulle kunna vara att se till att det finns gott om lättТ
tillgänglig information om huruvida deras produkter biТ
drar till en hållbar utveckling. 

(23) Energirelaterade produkter som uppfyller de krav på ekoТ
design som fastställs i genomförandeåtgärder till detta 
direktiv bör förses med CE-märkning och tillhörande inТ
formation, så att de kan släppas ut på den inre markТ
naden och röra sig fritt. Det krävs en strikt övervakning 
av genomförandeåtgärdernas efterlevnad för att miljöТ
påverkan av de reglerade energirelaterade produkterna 
ska kunna minskas och sund konkurrens säkerställas. 

(24) När kommissionen utarbetar genomförandeåtgärderna 
och arbetsplanen bör den samråda med såväl företrädare 
för medlemsstaterna som produktgruppens berörda parТ
ter, t.ex. industrin, inbegripet små och medelstora företag, 
hantverksföretag, fackföreningar, återförsäljare, detaljТ
handlare, importörer, miljöskyddsgrupper och konТ
sumentorganisationer. 

(25) När kommissionen utarbetar genomförandeåtgärder bör 
den också beakta befintlig nationell miljölagstiftning, särТ
skilt beträffande giftiga ämnen, som bör bevaras enligt 
vad medlemsstaterna meddelat, utan att befintliga och 
berättigade skyddsnivåer i medlemsstaterna sänks. 

(26) Hänsyn bör tas till de moduler och regler som är avsedda 
att användas i direktiven om teknisk harmonisering och 
som fastställs i Europaparlamentet och rådets beslut nr 
768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram 
för saluföring av produkter ( 1 ).
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(27) Tillsynsmyndigheterna bör utbyta information om planeТ
rade åtgärder som omfattas av detta direktiv i syfte att 
förbättra marknadsövervakningen, med beaktande av EuТ
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering 
och marknadskontroll i samband med saluföring av proТ
dukter ( 1 ). I ett sådant samarbete bör elektroniska komТ
munikationsmöjligheter och relevanta gemenskapsprogrТ
am utnyttjas i största möjliga mån. Utbyte av inforТ
mation om miljöprestandan under livscykeln och om 
resultaten av designlösningarna bör underlättas. InsamТ
ling och spridning av den samlade kunskap som genereТ
ras genom tillverkarnas insatser på ekodesignområdet är 
en av de främsta vinsterna med detta direktiv. 

(28) Ett behörigt organ är vanligtvis ett offentligt eller privat 
organ som utsetts av offentliga myndigheter och som 
kan erbjuda nödvändiga garantier för opartiskhet och 
tillgång till teknisk sakkunskap för att utföra en kontroll 
av produkten med hänsyn till dess överensstämmelse 
med de tillämpliga genomförandeåtgärderna. 

(29) Eftersom det är viktigt att förhindra bristande överensТ
stämmelse bör medlemsstaterna se till att de nödvändiga 
åtgärderna finns tillgängliga för en effektiv marknadsТ
övervakning. 

(30) Det kan vara lämpligt att överväga kompletterande verkТ
samhet för utbildning och information om ekodesign till 
små och medelstora företag. 

(31) Det är av vikt för att den inre marknaden ska kunna 
fungera att det finns standarder som harmoniserats på 
gemenskapsnivå. Så snart en hänvisning till en sådan 
standard offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidТ
ning, bör överensstämmelse med denna innebära att 
överensstämmelse förutsätts med motsvarande krav i 
den genomförandeåtgärd som antagits på grundval av 
detta direktiv, även om också andra sätt att påvisa sådan 
överensstämmelse bör tillåtas. 

(32) En av de viktigaste avsikterna med harmoniserade stanТ
darder bör vara att hjälpa tillverkarna att tillämpa de 
genomförandeåtgärder som antas enligt detta direktiv. 
Sådana standarder kan vara väsentliga vid fastställande 
av metoder för mätning och test. När det gäller allmänna 
ekodesignkrav kan harmoniserade standarder i hög grad 
bidra till att ge tillverkarna vägledning om hur en viss 
produkts ekologiska profil ska fastställas i enlighet med 
kraven i den tillämpliga genomförandeåtgärden. Dessa 

standarder bör tydligt ange förhållandet mellan klausuТ
lerna och de krav det gäller. Syftet med harmoniserade 
standarder bör inte vara att fastställa gränser för miljöТ
aspekterna. 

(33) Internationella standarder såsom ISO 14040 utgör anТ
vändbara referenser för de definitioner som används i 
detta direktiv. 

(34) Detta direktiv överensstämmer med vissa principer för 
genomförandet av den nya metoden i enlighet med råТ
dets resolution av den 7 maj 1985 om en ny metod för 
teknisk harmonisering och standarder ( 2 ) och för hänvisТ
ningar till harmoniserade europeiska standarder. I rådets 
resolution av den 28 oktober 1999 om standardiseringТ
ens roll i Europa ( 3 ) uppmanas kommissionen att underТ
söka om principen i den nya metoden kan tillämpas på 
områden som ännu inte omfattas, som ett sätt att förТ
bättra och förenkla lagstiftningen där så är möjligt. 

(35) Detta direktiv utgör en komplettering till befintliga geТ
menskapsinstrument, såsom rådets direktiv 92/75/EEG av 
den 22 september 1992 om märkning och standardiseТ
rad konsumentinformation som anger hushållsapparaters 
förbrukning av energi och andra resurser ( 4 ), EuropaparТ
lamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av 
den 17 juli 2000 om ett reviderat gemenskapsprogram 
för tilldelning av miljömärke ( 5 ), Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om 
avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elekТ
troniska produkter (WEEE) ( 6 ), Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 
om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen 
i elektriska och elektroniska produkter ( 7 ), EuropaparlaТ
mentets och rådets direktiv 2006/121/2006 av den 
18 december 2006 om ändring av rådets direktiv 
67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författТ
ningar om klassificering, förpackning och märkning av 
farliga ämnen för att anpassa det till förordning (EG) nr 
1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier (Reach) samt om inrätТ
tande av en europeisk kemikaliemyndighet ( 8 ) och EuroТ
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 106/2008 
av den 15 januari 2008 om ett gemenskapsprogram för 
energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning ( 9 ). SyТ
nergieffekter mellan detta direktiv och de befintliga geТ
menskapsinstrumenten bör bidra till att öka deras respekТ
tive verkan och ställa upp konsekventa krav för tillverТ
karna.
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(36) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta 
direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 
1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens geТ
nomförandebefogenheter ( 1 ). 

(37) Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att ändra eller 
upphäva rådets direktiv 92/42/EEG ( 2 ) samt EuropaparlaТ
mentets och rådets direktiv 96/57/EG ( 3 ) och 
2000/55/EG ( 4 ). Sådana ändringar eller upphävanden 
måste antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG. 

(38) Kommissionen bör dessutom ges befogenhet att anta 
genomförandeåtgärder som fastställer krav på ekodesign 
för definierade energirelaterade produkter, inbegripet geТ
nomförandeåtgärder under övergångsperioden och, när 
så är lämpligt, föreskrifter om hur de olika miljöaspekТ
terna ska vägas mot varandra. Eftersom dessa åtgärder 
har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentТ
liga delar av detta direktiv genom att komplettera det 
med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG. 

(39) Kommissionen bör på grundval av erfarenheterna av tillТ
lämpningen av detta direktiv, direktiv 2005/32/EG och 
genomförandeåtgärderna se över det här direktivets funkТ
tion, metoder och effektivitet och bedöma om det är 
lämpligt att utvidga tillämpningsområdet så att det också 
omfattar andra produkter än energirelaterade produkter. 
Vid den översynen bör kommissionen samråda med föТ
reträdare för medlemsstaterna och med berörda parter. 

(40) Medlemsstaterna bör fastställa vilka sanktioner som ska 
tillämpas vid överträdelser av de nationella bestämmelser 
som antas i enlighet med det här direktivet. Dessa sankТ
tioner bör vara effektiva, proportionella och avskräcТ
kande. 

(41) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att garantera 
att den inre marknaden fungerar väl genom att kräva att 
produkter är tillräckligt miljövänliga, inte i tillräcklig utТ
sträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därТ
för, på grund av dess omfattning och verkningar, bättre 
kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta 
åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål. 

(42) Skyldigheten att införliva detta direktiv med nationell 
lagstiftning bör endast gälla de bestämmelser som utgör 
en innehållsmässig ändring i förhållande till direktiv 
2005/32/EG. Skyldigheten att införliva de oförändrade 
bestämmelserna följer av direktiv 2005/32/EG. 

(43) Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigТ
heter vad gäller tidsfristerna för införlivande med natioТ
nell lagstiftning av de direktiv som anges i del B i bilaga 
IX. 

(44) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning ( 5 ) uppmuntras medlemsstaterna 
att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta 
egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensТ
stämmelsen mellan direktivet och införlivandeåtgärderna 
samt att offentliggöra dessa tabeller. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Syfte och tillämpningsområde 

1. I detta direktiv upprättas en ram för fastställande av geТ
menskapens krav på ekodesign för energirelaterade produkter i 
syfte att garantera fri rörlighet för sådana produkter inom den 
inre marknaden. 

2. Enligt detta direktiv ska det fastställas krav som energireТ
laterade produkter som omfattas av genomförandeåtgärder ska 
uppfylla för att få släppas ut på marknaden och/eller tas i bruk. 
Detta bidrar till en hållbar utveckling genom ökad energieffekТ
tivitet och högre miljöskyddsnivå, samtidigt som försörjningsТ
tryggheten avseende energi ökar. 

3. Detta direktiv ska inte tillämpas på transportmedel för 
personer eller varor. 

4. Detta direktiv och de genomförandeåtgärder som antas 
enligt det ska inte påverka gemenskapslagstiftningen om avfallsТ
hantering och om kemikalier, inklusive gemenskapslagstiftning 
om fluorerade växthusgaser. 

Artikel 2 

Definitioner 

I detta direktiv gäller följande definitioner:
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1. energirelaterad produkt (en produkt): en produkt som påverkar
energiförbrukningen när den används och som släpps ut på
marknaden och/eller tas i bruk, inklusive delar avsedda att
ingå i energirelaterade produkter som omfattas av detta diТ
rektiv, vilka släpps ut på marknaden och/eller tas i bruk som
enskilda delar för slutanvändare och vilkas miljöprestanda
kan bedömas separat. 

2. komponenter och underenheter: delar som är avsedda att ingå i
produkter och som inte släpps ut på marknaden och/eller tas
i bruk som enskilda delar för slutanvändare eller vilkas miljöТ
prestanda inte kan bedömas separat. 

3. genomförandeåtgärder: åtgärder som antagits i enlighet med
detta direktiv och som fastställer krav på ekodesign för anТ
givna produkter eller för miljöaspekter av dessa. 

4. utsläppande på marknaden: första gången en produkt blir tillТ
gänglig på gemenskapsmarknaden för distribution eller anТ
vändning inom gemenskapen, antingen mot betalning eller
gratis och oberoende av försäljningsmetod. 

5. ibruktagande: första gången en produkt används i avsett syfte
av en slutanvändare i gemenskapen. 

6. tillverkare: fysisk eller juridisk person som tillverkar produkter
som omfattas av detta direktiv och som är ansvarig för att
den produkten överensstämmer med detta direktiv i samТ
band med dess utsläppande på marknaden och/eller ibruktaТ
gande, under eget namn eller varumärke eller för eget bruk.
Om tillverkare enligt definitionen i den första meningen i
denna punkt eller importör enligt definitionen i punkt 8
saknas, ska varje fysisk eller juridisk person som släpper ut
produkter på marknaden och/eller tar produkter som omfatТ
tas av detta direktiv i bruk anses vara tillverkare. 

7. representant: fysisk eller juridisk person som är etablerad i
gemenskapen och som erhållit skriftlig fullmakt från tillverТ
karen att handla på dennes vägnar när det gäller samtliga
eller en del av förpliktelserna och formaliteterna i samband
med detta direktiv. 

8. importör: fysisk eller juridisk person etablerad inom gemenТ
skapen som inom sin näringsverksamhet släpper ut en proТ
dukt från tredjeland på gemenskapens marknad. 

9. material: allt material som används under en produkts livsТ
cykel. 

10. produktdesign: de olika processer som omvandlar de juriТ
diska, tekniska, säkerhetsmässiga, funktionella, marknadsТ
mässiga eller andra krav som en produkt ska uppfylla till
den tekniska specifikationen för produkten. 

11. miljöaspekt: element eller funktion hos en produkt som kan
påverka miljön under produktens livscykel. 

12. miljöpåverkan: förändring av miljön som helt eller delvis
orsakats av produkter under deras livscykel. 

13. livscykel: de på varandra följande och sammanhängande staТ
dier som en produkt genomgår från och med användning
av råvaror till och med slutligt omhändertagande. 

14. återanvändning: process som innebär att en produkt eller
dess komponenter, efter att ha nått slutet av sin första
användningsperiod, används på nytt i samma syfte som
den/de utformades för, inklusive fortsatt användning av
en produkt som lämnats till en insamlingsanläggning, en
distributör, ett materialåtervinningsföretag eller en tillverТ
kare, samt återanvändning av en produkt efter rekonditioТ
nering. 

15. materialåtervinning: upparbetning i en produktionsprocess av
avfallsmaterial till deras ursprungliga ändamål eller till anТ
dra ändamål, undantaget energiåtervinning. 

16. energiåtervinning: användning av brännbart avfall som ett
sätt att generera energi genom direkt förbränning, med eller
utan annat avfall men med återvinning av värmen. 

17. återvinning: sådan tillämplig åtgärd som avses i bilaga II B
till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av
den 5 april 2006 om avfall ( 1 ).

18. avfall: ämne eller föremål i de kategorier som anges i bilaga
I till direktiv 2006/12/EG och som innehavaren gör sig av
med eller har för avsikt eller är skyldig att göra sig av med.

19. farligt avfall: allt avfall som omfattas av artikel 1.4 i rådets
direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt
avfall ( 2 ).

20. ekologisk profil: beskrivning, i enlighet med den genomföranТ
deåtgärd som gäller för produkten, av den input och output
(såsom material, utsläpp och avfall) som följer en produkt
under hela dess livscykel, vilka är av betydelse för dess
miljöpåverkan och uttrycks i fysiska, mätbara kvantiteter.
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21. en produkts miljöprestanda: resultatet av tillverkarens hanteТ
ring av produktens miljöaspekter, så som det avspeglas i 
dess tekniska dokumentation. 

22. förbättring av miljöprestanda: förfarandet att förbättra en proТ
dukts miljöprestanda under flera generationer, men inte 
nödvändigtvis alla produktens miljöaspekter samtidigt. 

23. ekodesign: integrering av miljöaspekter i produktdesignen i 
syfte att förbättra produktens miljöprestanda under hela 
dess livscykel. 

24. krav på ekodesign: krav med anknytning till en produkt eller 
designen av en produkt, vilket syftar till att förbättra dess 
miljöprestanda, eller krav på tillhandahållande av uppgifter 
om en produkts miljöaspekter. 

25. allmänna krav på ekodesign: krav på ekodesign på grundval 
av den ekologiska profilen i sin helhet beträffande en proТ
dukt, utan några fastställda gränsvärden för enskilda miljöТ
aspekter. 

26. specifika krav på ekodesign: kvantifierbart och mätbart krav på 
ekodesign vilket gäller en bestämd miljöaspekt av en proТ
dukt, t.ex. energianvändning under drift, beräknat för en 
bestämd effekt. 

27. harmoniserad standard: teknisk specifikation som antagits av 
ett erkänt standardiseringsorgan genom ett mandat från 
kommissionen enligt det förfarande som anges i EuropaТ
parlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 
1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska 
standarder och föreskrifter ( 1 ), i syfte att fastställa europeТ
iska krav, som inte är bindande. 

Artikel 3 

Utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande 

1. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att se 
till att produkter som omfattas av genomförandeåtgärder endast 
får släppas ut på marknaden och/eller tas i bruk om de överТ
ensstämmer med dessa åtgärder och är försedda med CE-märkТ
ning i enlighet med artikel 5. 

2. Medlemsstaterna ska utse myndigheter med ansvar för 
marknadsövervakning. De ska ordna så att dessa myndigheter 
har och använder sig av nödvändiga befogenheter för att kunna 
vidta lämpliga åtgärder i enlighet med sina skyldigheter enligt 
detta direktiv. Medlemsstaterna ska fastställa de behöriga mynТ
digheternas arbetsuppgifter, befogenheter och organisationsТ
struktur, och de behöriga myndigheterna ska ha rätt att 

a) i adekvat omfattning utföra lämpliga kontroller av produkТ
ters överensstämmelse samt ålägga tillverkaren eller dess reТ
presentant att dra tillbaka icke överensstämmande produkter 
från marknaden i enlighet med artikel 7, 

b) begära in alla nödvändiga upplysningar från de berörda parТ
terna enligt vad som föreskrivs i genomförandeåtgärderna, 

c) ta stickprov på produkterna och kontrollera deras överensТ
stämmelse. 

3. Medlemsstaterna ska hålla kommissionen informerad om 
resultatet av marknadsövervakningen och kommissionen ska i 
lämpliga fall vidarebefordra denna information till de andra 
medlemsstaterna. 

4. Medlemsstaterna ska se till att konsumenter och andra 
berörda parter kan lämna kommentarer till de behöriga mynТ
digheterna om produkternas överensstämmelse. 

Artikel 4 

Importörens ansvar 

Om tillverkaren inte är etablerad inom gemenskapen och inte 
har någon representant ska importören ha följande samtliga 
skyldigheter: 

a) Se till att den produkt som släppts ut på marknaden och/ 
eller tagits i bruk överensstämmer med detta direktiv och 
med den tillämpliga genomförandeåtgärden. 

b) Hålla EG-försäkran om överensstämmelse och den tekniska 
dokumentationen tillgängligt. 

Artikel 5 

Märkning och EG-försäkran om överensstämmelse 

1. Innan en produkt som omfattas av genomförandeåtgärder 
släpps ut på marknaden och/eller tas i bruk, ska den förses med 
CE-märkning och en EG-försäkran om överensstämmelse ska 
utfärdas, varigenom tillverkaren eller dennes representant förТ
klarar och försäkrar att produkten överensstämmer med alla 
relevanta bestämmelser i den tillämpliga genomförandeåtgärden. 

2. CE-märkningen består av bokstäverna ”CE”, enligt vad som 
anges i bilaga III. 

3. EG-försäkran om överensstämmelse ska innehålla de uppТ
lysningar som anges i bilaga VI och hänvisa till den tillämpliga 
genomförandeåtgärden.
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4. Det ska vara förbjudet att förse produkter med märken 
som kan vilseleda användarna när det gäller CE-märkningens 
innebörd eller utformning. 

5. Varje medlemsstat får kräva att den information som ska 
lämnas enligt del 2 i bilaga I ska föreligga på dess officiella 
språk, när produkten når slutanvändaren. 

Medlemsstaterna ska också tillåta att informationen lämnas på 
ett eller flera andra av de officiella språken i Europeiska unioТ
nens institutioner. 

När första stycket tillämpas, ska medlemsstaterna ta särskild 
hänsyn till 

a) om informationen kan ges med hjälp av harmoniserade symТ
boler, erkända koder eller andra åtgärder, och 

b) vilken typ av användare produkten vänder sig till och vilken 
typ av information som ska lämnas. 

Artikel 6 

Fri rörlighet 

1. Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa eller förhindra 
utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande inom sitt terТ
ritorium av en produkt som överensstämmer med alla relevanta 
bestämmelser i den tillämpliga genomförandeåtgärden och som 
är försedd med CE-märkning i enlighet med artikel 5, på grundТ
val av krav på ekodesign avseende de parametrar för ekodesign i 
del 1 i bilaga I som omfattas av den tillämpliga genomförandeТ
åtgärden. 

2. Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa eller förhindra 
utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande inom sitt terТ
ritorium av en produkt som är försedd med CE-märkning i 
enlighet med artikel 5, på grundval av krav på ekodesign avТ
seende de parametrar för ekodesign i del 1 i bilaga I för vilka 
det i den tillämpliga genomförandeåtgärden föreskrivs att inga 
krav på ekodesign är nödvändiga. 

3. Medlemsstaterna får inte förhindra att produkter som inte 
överensstämmer med bestämmelserna i den tillämpliga genomТ
förandeåtgärden demonstreras på t.ex. handelsmässor, utställТ
ningar och demonstrationer, under förutsättning att det synligt 
anges att produkterna inte kommer att släppas ut på marknaden 
och/eller tas i bruk förrän överensstämmelse uppnåtts. 

Artikel 7 

Skyddsklausul 

1. Om en medlemsstat konstaterar att en produkt som är 
försedd med CE-märkning enligt artikel 5 och använd på det 
sätt som avses inte överensstämmer med alla de relevanta beТ
stämmelserna i den tillämpliga genomförandeåtgärden, ska tillТ
verkaren eller dennes representant vara skyldig att bringa proТ

dukten i överensstämmelse med bestämmelserna i den tillämpТ
liga genomförandeåtgärden och/eller med CE-märkningen och 
se till att överträdelsen upphör enligt de villkor som medlemsТ
staten fastställer. 

Om det finns tillräckliga bevis för att produkten eventuellt brisТ
ter i överensstämmelse ska medlemsstaten vidta de nödvändiga 
åtgärderna vilka, beroende på hur allvarlig den bristande överТ
ensstämmelsen är, kan innebära förbud att släppa ut produkten 
på marknaden tills överensstämmelse uppnåtts. 

Om den bristande överensstämmelsen fortsätter, ska medlemsТ
staten fatta beslut om att begränsa eller förbjuda utsläppande på 
marknaden och/eller ibruktagande av produkten i fråga eller se 
till att den dras tillbaka från marknaden. 

Om produkten förbjuds eller dras tillbaka från marknaden ska 
kommissionen och de andra medlemsstaterna genast informeras 
om detta. 

2. I varje beslut som en medlemsstat fattar med stöd av detta 
direktiv vilket begränsar eller förbjuder utsläppandet på markТ
naden och/eller ibruktagande av en produkt ska grunderna för 
beslutet anges. 

Ett sådant beslut ska genast delges den berörda parten, som 
samtidigt ska underrättas om vilka rättsmedel denne har enligt 
gällande lag i den berörda medlemsstaten samt vilka tidsfrister 
som gäller för dessa. 

3. Medlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen 
och de övriga medlemsstaterna om varje beslut som fattats i 
enlighet med punkt 1, med angivande av skälen för beslutet och 
särskilt med uppgift om huruvida den bristande överensstämТ
melsen beror på 

a) underlåtenhet att uppfylla kraven i den tillämpliga genomТ
förandeåtgärden, 

b) felaktig tillämpning av de harmoniserade standarder som 
avses i artikel 10.2, 

c) brister i de harmoniserade standarder som avses i 
artikel 10.2. 

4. Kommissionen ska utan dröjsmål inleda samråd med de 
berörda parterna och får inhämta tekniska utlåtanden från obeТ
roende externa experter. 

Efter samrådet ska kommissionen omedelbart underrätta den 
medlemsstat som har fattat beslutet samt de övriga medlemsТ
staterna om sin uppfattning. 

Om kommissionen anser att beslutet inte är välgrundat, ska den 
omedelbart underrätta medlemsstaterna om detta.
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5. Om det beslut som avses i punkt 1 i denna artikel baseras 
på brister i en harmoniserad standard, ska kommissionen omeТ
delbart inleda det förfarande som avses i artikel 10.2, 10.3 och 
10.4. Kommissionen ska samtidigt underrätta den kommitté 
som avses i artikel 19.1. 

6. Medlemsstaterna och kommissionen ska, när så är motiТ
verat, vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa sekretess för 
de uppgifter som lämnats under förfarandet. 

7. De beslut som medlemsstaterna fattar i enlighet med 
denna artikel ska offentliggöras på ett klart och öppet sätt. 

8. Kommissionens yttrande om dessa beslut ska offentliggöТ
ras i Europeiska unionens officiella tidning. 

Artikel 8 

Bedömning av överensstämmelse 

1. Innan en produkt som omfattas av genomförandeåtgärder 
släpps ut på marknaden och/eller tas i bruk, ska tillverkaren 
eller dennes representant se till att en bedömning görs av proТ
duktens överensstämmelse med alla de relevanta kraven i den 
tillämpliga genomförandeåtgärden. 

2. Förfarandena för bedömningen av överensstämmelse ska 
anges i genomförandeåtgärderna och ge tillverkarna möjlighet 
att välja mellan intern designkontroll enligt bilaga IV till detta 
direktiv och ledningssystemet enligt bilaga V till detta direktiv. 
När det är motiverat och står i proportion till riskerna, ska 
förfarandet för bedömning av överensstämmelse anges bland 
tillämpliga moduler i enlighet med bilaga II till beslut nr 
768/2008/EG. 

Om en medlemsstat har starka indikationer på att en produkt 
troligen brister i överensstämmelse ska den medlemsstaten så 
fort som möjligt offentliggöra en grundlig bedömning av proТ
duktens överensstämmelse, vilken får utföras av ett behörigt 
organ för att, om det är lämpligt, korrigerande åtgärder ska 
kunna vidtas i god tid. 

Om en produkt som omfattas av genomförandeåtgärder utforТ
mas av en organisation som är registrerad i enlighet med EuТ
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 av 
den 19 mars 2001 om frivilligt deltagande för organisationer i 
gemenskapens miljölednings- och miljöredovisningsordning 
(EMAS) ( 1 ) och designfunktionen omfattas av denna registrering, 
ska denna organisations ledningssystem förutsättas överensТ
stämma med kraven i bilaga V till detta direktiv. 

Om en produkt som omfattas av genomförandeåtgärder utforТ
mas av en organisation vars ledningssystem omfattar produktТ
designen och som genomförts i enlighet med harmoniserade 
standarder vars referensnummer har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning, ska detta ledningssystem förutsättas 
överensstämma med motsvarande krav i bilaga V. 

3. När en produkt som omfattas av genomförandeåtgärder 
har släppts ut på marknaden och/eller tagits i bruk, ska tillТ
verkaren eller dennes representant bevara relevanta handlingar 
om den genomförda bedömningen av överensstämmelse och de 
försäkringar om överensstämmelse som utfärdats samt hålla 
dem tillgängliga för inspektion av medlemsstaterna under tio 
år efter det att den sista produkten har tillverkats. 

De relevanta handlingarna ska ställas till förfogande senast tio 
dagar efter mottagandet av en begäran från den behöriga mynТ
digheten i en medlemsstat. 

4. De handlingar om bedömningen av överensstämmelse och 
EG-försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 5 ska 
utarbetas på något av de officiella språken i Europeiska unioТ
nens institutioner. 

Artikel 9 

Förutsatt överensstämmelse 

1. Medlemsstaterna ska betrakta produkter som är CE-märkta 
enligt artikel 5 som överensstämmande med de relevanta beТ
stämmelserna i den tillämpliga genomförandeåtgärden. 

2. Medlemsstaterna ska betrakta produkter för vilka harmoТ
niserade standarder har tillämpats och vilkas referensnummer 
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning som överТ
ensstämmande med alla de relevanta kraven i den tillämpliga 
genomförandeåtgärd som dessa standarder rör. 

3. En produkt som tilldelats gemenskapens miljömärke i enТ
lighet med förordning (EG) nr 1980/2000 ska förutsättas överТ
ensstämma med kraven på ekodesign i den tillämpliga genomТ
förandeåtgärden, om miljömärkningen uppfyller dessa krav. 

4. För förutsatt överensstämmelse inom ramen för detta diТ
rektiv får kommissionen i enlighet med det föreskrivande förТ
farande som avses i artikel 19.2 besluta att andra miljömärken 
uppfyller villkor motsvarande villkoren för gemenskapens milТ
jömärke i enlighet med förordning (EG) nr 1980/2000. De 
produkter som har tilldelats sådana andra miljömärken ska förТ
utsättas överensstämma med kraven på ekodesign i den tilТ
lämpliga genomförandeåtgärden, om miljömärkningen uppfyller 
dessa krav.
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Artikel 10 

Harmoniserade standarder 

1. Medlemsstaterna ska i möjligaste mån se till att lämpliga 
åtgärder vidtas för att göra det möjligt att samråda med berörda 
parter på nationell nivå i samband med utarbetandet och överТ
vakningen av de harmoniserade standarderna. 

2. Om en medlemsstat eller kommissionen anser att de harТ
moniserade standarder vilkas tillämpning förutsätts uppfylla speТ
cifika bestämmelser i en tillämplig genomförandeåtgärd inte helt 
uppfyller dessa bestämmelser, ska den berörda medlemsstaten 
eller kommissionen informera den ständiga kommitté som inТ
rättats genom artikel 5 i direktiv 98/34/EG om detta och ange 
skälen till detta. Kommittén ska så snabbt som möjligt avge ett 
yttrande. 

3. Mot bakgrund av kommitténs yttrande ska kommissionen 
besluta att offentliggöra, inte offentliggöra, delvis offentliggöra, 
behålla eller dra tillbaka hänvisningarna till de berörda harmoТ
niserade standarderna i Europeiska unionens officiella tidning. 

4. Kommissionen ska underrätta det berörda europeiska stanТ
dardiseringsorganet och om nödvändigt utfärda ett nytt mandat 
för att revidera de berörda harmoniserade standarderna. 

Artikel 11 

Krav på komponenter och underenheter 

Det får i genomförandeåtgärderna krävas att en tillverkare eller 
en representant för denna som släpper ut komponenter och 
underenheter på marknaden och/eller tar dem i bruk ska lämna 
tillverkaren av en produkt som omfattas av genomförandeåtgärТ
derna relevanta uppgifter om komponenternas eller underenheТ
ternas materialsammansättning samt energi-, material- och/eller 
resursanvändning. 

Artikel 12 

Administrativt samarbete och informationsutbyte 

1. Medlemsstaterna ska se till att lämpliga åtgärder vidtas för 
att uppmuntra myndigheter med ansvar för genomförandet av 
detta direktiv att samarbeta med varandra samt att informera 
varandra och kommissionen för att bidra till ett väl fungerande 
direktiv, särskilt genomförandet av artikel 7. 

I det administrativa samarbetet och informationsutbytet ska 
elektroniska kommunikationsmedel utnyttjas i största möjliga 
mån, varvid relevanta gemenskapsprogram kan ge stöd. 

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilka mynТ
digheter som är ansvariga för tillämpningen av detta direktiv. 

2. De närmare detaljerna kring och strukturen för inforТ
mationsutbytet mellan kommissionen och medlemsstaterna 
ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande som 
avses i artikel 19.2. 

3. Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att uppТ
muntra och bidra till det samarbete mellan medlemsstaterna 
som avses i denna artikel. 

Artikel 13 

Små och medelstora företag 

1. När det gäller program som små och medelstora företag 
och mycket små företag kan gynnas av ska kommissionen beТ
akta initiativ som hjälper små och medelstora företag och 
mycket små företag att integrera miljöaspekter, energieffektivitet 
inkluderat, i designen av sina produkter. 

2. Riktlinjer som omfattar särskilda egenskaper hos de små 
och medelstora företag som är verksamma inom berörd proТ
duktsektor får åtfölja en genomförandeåtgärd. Vid behov, och i 
enlighet med punkt 1, får kommissionen ta fram ytterligare 
material för att underlätta tillämpningen av detta direktiv för 
små och medelstora företag. 

3. Medlemsstaterna ska se till, särskilt genom att stärka nätТ
verk och strukturer för stöd, att små och medelstora företag och 
mycket små företag uppmuntras att tillämpa en miljövänlig 
strategi redan i samband med produktdesignen, och att anpassa 
sig till kommande europeisk lagstiftning. 

Artikel 14 

Konsumentinformation 

I enlighet med tillämplig genomförandeåtgärd ska tillverkare, på 
det sätt de anser lämpligt, se till att konsumenter av produkter 
får 

a) nödvändig information om den roll de kan fylla för en hållТ
bar användning av produkten, och 

b) produktens ekologiska profil och fördelarna med ekodesign, 
om genomförandeåtgärderna kräver det.
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Artikel 15 

Genomförandeåtgärder 

1. När en produkt uppfyller kriterierna i punkt 2 i denna 
artikel ska den omfattas av en genomförandeåtgärd eller en 
självreglering i enlighet med punkt 3 b i denna artikel. Dessa 
genomförandeåtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar 
av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i 
artikel 19.3. 

2. De kriterier som avses i punkt 1 är följande, nämligen 

a) produkten ska stå för en betydande försäljnings- och hanТ
delsvolym inom gemenskapen, normalt mer än 200 000 
enheter under ett år enligt senast tillgängliga uppgifter, 

b) produkten ska, med beaktande av de kvantiteter som släpps 
ut på marknaden och/eller tas i bruk, ha betydande miljöТ
påverkan inom gemenskapen, i enlighet med gemenskapens 
strategiska prioriteringar i beslut nr 1600/2002/EG, och 

c) produkten ska ha en betydande potential för förbättring när 
det gäller miljöpåverkan utan att det medför orimliga kostТ
nader, och särskilt ta hänsyn till 

i) avsaknad av annan relevant gemenskapslagstiftning eller 
oförmåga hos marknadskrafterna att ta itu med probleТ
met på lämpligt sätt, och 

ii) stor skillnad i miljöprestanda mellan produkter på markТ
naden med likvärdig funktion. 

3. När kommissionen utarbetar ett utkast till genomförandeТ
åtgärd ska den beakta eventuella synpunkter från den kommitté 
som avses i artikel 19.1 samt 

a) gemenskapens prioriteringar på miljöområdet, t.ex. dem som 
fastställs i beslut nr 1600/2002/EG eller i Europeiska klimatТ
förändringsprogrammet från kommissionen, och 

b) relevant gemenskapslagstiftning och självreglering, t.ex. frivilТ
liga avtal, som efter en bedömning i enlighet med artikel 17 
förväntas uppnå de politiska målen snabbare eller till lägre 
kostnad än vid obligatoriska krav. 

4. När kommissionen utarbetar ett utkast till genomförandeТ
åtgärd ska den 

a) beakta produktens livscykel och alla väsentliga miljöaspekter, 
bland annat energieffektiviteten; omfattningen på analysen av 

miljöaspekterna och förbättringarnas genomförbarhet ska stå 
i proportion till deras betydelse; antagandet av kraven på 
ekodesign vad gäller en produkts väsentliga miljöaspekter 
ska inte försenas i onödan på grund av osäkerheter beträfТ
fande andra aspekter, 

b) genomföra en analys vilken ska beakta effekterna på miljön, 
konsumenter och tillverkare, inbegripet små och medelstora 
företag, i fråga om konkurrenskraft (även på marknader 
utanför gemenskapen), innovation, marknadstillträde samt 
kostnader och nytta, 

c) beakta befintlig nationell miljölagstiftning som medlemsstaТ
terna anser relevant, 

d) hålla lämpliga samråd med berörda aktörer, 

e) förbereda en motivering till utkastet till genomförandeåtgärd 
på grundval av den bedömning som avses i led b, och 

f) fastställa genomförandedatum, eventuella stegvisa åtgärder 
eller övergångsåtgärder eller övergångsperioder, med beakТ
tande av i synnerhet eventuella konsekvenser för små och 
medelstora företag eller för särskilda produktgrupper som 
främst tillverkas av små och medelstora företag. 

5. Genomförandeåtgärder ska uppfylla samtliga följande kriТ
terier: 

a) Det får inte bli betydande negativa konsekvenser när det 
gäller produktens sätt att fungera, sett ur användarens synТ
vinkel. 

b) Hälsa, säkerhet och miljö får inte påverkas negativt. 

c) Det får inte bli betydande negativa konsekvenser för konТ
sumenterna, i synnerhet i fråga om produktens prisnivå och 
livscykelkostnader. 

d) Det får inte bli betydande negativa konsekvenser för industТ
rins konkurrenskraft. 

e) I princip får fastställandet av ett krav på ekodesign inte få till 
följd att tillverkarna måste använda patentskyddad teknik. 

f) Åtgärderna får inte medföra en orimlig administrativ börda 
för tillverkarna. 

6. Genomförandeåtgärderna ska innehålla krav på ekodesign 
i enlighet med bilaga I och/eller bilaga II.
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Specifika krav på ekodesign ska införas för bestämda miljöТ
aspekter som har betydande påverkan på miljön. 

I genomförandeåtgärderna får det också föreskrivas att det inte 
är nödvändigt med några krav på ekodesign när det gäller de i 
del 1 i bilaga I angivna specifika parametrarna för ekodesign. 

7. Kraven ska vara så formulerade att det säkerställs att 
marknadsövervakningsmyndigheterna kan kontrollera produkТ
ternas överensstämmelse med kraven i genomförandeåtgärden. 
I genomförandeåtgärden ska specificeras huruvida kontrollförТ
farandet kan utföras antingen direkt på produkten eller med 
stöd av den tekniska dokumentationen. 

8. Genomförandeåtgärderna ska omfatta punkterna i förteckТ
ningen i bilaga VII. 

9. Kommissionens relevanta undersökningar och analyser 
under utarbetandet av genomförandeåtgärderna bör göras tillТ
gängliga för allmänheten, med särskild hänsyn till tillgänglighet 
och användning för intresserade små och medelstora företag. 

10. I förekommande fall ska en genomförandeåtgärd som 
fastställer kraven för ekodesign innehålla föreskrifter om hur 
de olika miljöaspekterna ska vägas mot varandra. Dessa åtgärТ
der, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreТ
skrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 19.3. 

Artikel 16 

Arbetsplan 

1. I enlighet med kriterierna i artikel 15 och efter att ha hört 
det samrådsforum som avses i artikel 18 ska kommissionen 
senast den 21 oktober 2011 upprätta en arbetsplan, som ska 
göras tillgänglig för allmänheten. 

I arbetsplanen ska det för de tre påföljande åren fastställas en 
vägledande förteckning över produktgrupper som betraktas som 
prioriterade för antagande av genomförandeåtgärder. 

Arbetsplanen ska ändras regelbundet av kommissionen efter det 
att den har hört samrådsforumet. 

2. Under en övergångsperiod, medan den första arbetsplanen 
enligt punkt 1 i denna artikel utarbetas, ska kommissionen dock 
i enlighet med kriterierna i artikel 15 och efter att ha hört 
samrådsforumet, och om lämpligt, på förhand införa 

a) genomförandeåtgärder och därvid börja med de produkter 
som i enlighet med Europeiska klimatförändringsprogramТ
met har konstaterats erbjuda stora möjligheter till en kostТ
nadseffektiv minskning av utsläppen av växthusgaser, till 

exempel utrustning för uppvärmning av byggnader och vatТ
ten, elektriska motorsystem, belysning i hushålls- och tjänsТ
tesektorn, hushållsapparater, kontorsutrustning i hushålls- 
och tjänstesektorn, konsumentelektronik samt värme-, ventiТ
lations- och klimatanläggningar, och 

b) en separat genomförandeåtgärd för att minska en produktТ
grupps stand by-förluster. 

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 19.3. 

Artikel 17 

Självreglering 

Frivilliga avtal eller andra åtgärder för självreglering som beТ
skrivs som alternativ till genomförandeåtgärderna i detta direkТ
tiv ska minst bedömas utifrån bilaga VIII. 

Artikel 18 

Samrådsforum 

Kommissionen ska se till att den vid genomförandet av sina 
uppgifter, när det gäller varje genomförandeåtgärd, eftersträvar 
ett väl avvägt deltagande av företrädare för medlemsstaterna och 
alla produktens eller produktgruppens relevanta intressenter, 
t.ex. industrin, inbegripet små och medelstora företag, hantТ
verksföretag, fackföreningar, återförsäljare, detaljhandlare, imТ
portörer, miljöskyddsgrupper och konsumentorganisationer. 
Dessa parter ska i synnerhet bidra till att definiera och se 
över genomförandeåtgärderna, undersöka effektiviteten hos de 
etablerade systemen för marknadsövervakning och bedöma friТ
villiga avtal och andra åtgärder för självreglering. Dessa parter 
ska sammanträda i ett samrådsforum. Arbetsordningen för foТ
rumet ska fastställas av kommissionen. 

Artikel 19 

Kommittéförfarande 

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté. 

2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelТ
serna i artikel 8 i det beslutet. 

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara 
tre månader. 

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 
och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande 
av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
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Artikel 20 

Sanktioner 

Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser för överträdelser av 
de nationella bestämmelser som antas enligt detta direktiv och 
ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de genomТ
förs. Sanktionerna som fastställs ska vara effektiva, proportioТ
nella och avskräckande, med hänsyn till graden av bristande 
överensstämmelse och antalet enheter med produkter med brisТ
tande överensstämmelse som släppts ut på gemenskapsmarkТ
naden. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till 
kommissionen senast den 20 november 2010 och därefter 
utan dröjsmål alla ändringar som gäller dem. 

Artikel 21 

Översyn 

Kommissionen ska senast 2012 se över detta direktivs effektiТ
vitet, inklusive genomförandeåtgärder, vilket bland annat omfatТ
tar 

a) de metoder som används för att fastställa och täcka väsentТ
liga miljöparametrar, såsom resurseffektivitet, med hänsyn 
till produkternas hela livscykel, 

b) tröskeln för genomförandeåtgärder, 

c) mekanismer för marknadsövervakning, och 

d) eventuella relevanta incitament till självreglering. 

Efter denna översyn och med beaktande särskilt av erfarenheТ
terna i samband med detta direktivs utvidgade tillämpningsТ
område ska kommissionen i synnerhet bedöma lämpligheten 
av att utvidga direktivets tillämpningsområde till produkter 
som inte är energirelaterade, i syfte att väsentligt minska miljöТ
påverkan under sådana produkters hela livscykel, efter det att 
den har hört det samrådsforum som avses i artikel 18, samt när 
så är lämpligt förelägga Europaparlamentet och rådet förslag om 
ändring av direktivet 

Artikel 22 

Sekretess 

Krav på tillverkarens och/eller dennes representants tillhandahålТ
lande av den information som avses i artikel 11 och i del 2 i 
bilaga I ska vara proportionella, och hänsyn ska tas till legitim 
sekretess för kommersiellt känslig information. 

Artikel 23 

Införlivande 

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra förТ
fattningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 1–9, 11, 

14, 15 och 20 och bilagorna I–V, VII och VIII senast den 
20 november 2010. De ska genast överlämna texten till dessa 
bestämmelser till kommissionen. 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla 
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisТ
ning när de offentliggörs. De ska också innehålla ett uttalande 
om att hänvisningar i lagar och andra författningar till direktiv 
som upphävts genom detta direktiv ska tolkas som hänvisningar 
till det här direktivet. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen 
ska göras och om hur uttalandet ska formuleras ska varje medТ
lemsstat själv utfärda. 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten 
till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de 
antar inom det område som omfattas av detta direktiv. 

Artikel 24 

Upphävande 

Direktiv 2005/32/EG, ändrat genom de direktiv som anges i del 
A i bilaga IX, ska upphöra att gälla dock utan att det påverkar 
medlemsstaternas skyldigheter när det gäller tidsfristerna för 
införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges 
i del B i bilaga IX. 

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisТ
ningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jämТ
förelsetabellen i bilaga X. 

Artikel 25 

Ikraftträdande 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det 
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Artikel 26 

Adressater 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Strasbourg den 21 oktober 2009 

På Europaparlamentets vägnar 

J. BUZEK 

Ordförande 

På rådets vägnar 

C. MALMSTRÖM 

Ordförande
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BILAGA I 

Metod för att upprätta allmänna krav på ekodesign 

(som det hänvisas till i artikel 15.6) 

De allmänna kraven på ekodesign syftar till att förbättra produktens miljöprestanda och inriktas på produktens betydande 
miljöaspekter, utan att några gränsvärden fastställs. Metoden som avses i denna bilaga ska tillämpas när det är olämpligt 
att fastställa gränsvärden för den produktgrupp som utvärderas. Kommissionen ska fastställa de betydande miljöaspekТ
terna när den utarbetar det utkast till genomförandeåtgärd som ska överlämnas till den kommitté som avses i artikel 19.1, 
varvid dessa särskilt ska anges i genomförandeåtgärden. 

När kommissionen utarbetar genomförandeåtgärder som innehåller allmänna krav på ekodesign enligt artikel 15 ska den 
för den produkt som omfattas av genomförandeåtgärden fastställa de relevanta parametrarna för ekodesign bland dem 
som anges i förteckningen i del 1, kraven på tillhandahållande av information bland dem som anges i förteckningen i del 
2 och de krav på tillverkaren som förtecknas i del 3. 

Del 1. Parametrar för ekodesign av produkter 

1.1 De betydande miljöaspekterna ska fastställas med beaktande av följande faser i produktens livscykel i den mån de rör 
produktdesignen: 

a) Urval och användning av råvaror. 

b) Tillverkning. 

c) Emballage, transport och distribution. 

d) Installation och underhåll. 

e) Användning. 

f) Uttjänt produkt, vilket innebär en produkt i det tillstånd den är vid slutet av sin första användningsperiod och 
fram till det slutliga omhändertagandet. 

1.2 För varje fas ska följande miljöaspekter bedömas, när det är relevant: 

a) Förväntad användning av material, energi och andra resurser, t.ex. färskvatten. 

b) Förväntade utsläpp i luft, vatten och mark. 

c) Förväntade föroreningar på grund av fysiska effekter, t.ex. buller, vibrationer, strålning och elektromagnetiska fält. 

d) Förväntad mängd avfall. 

e) Möjligheter till återanvändning och återvinning av material och/eller energi med hänsyn till direktiv 2002/96/EG. 

1.3 När det är lämpligt ska följande parametrar särskilt användas och vid behov kompletteras med andra för att 
utvärdera möjligheten att förbättra de miljöaspekter som avses i punkt 1.2: 

a) Produktens vikt och volym. 

b) Användning av återvunnet material. 

c) Användning av energi, vatten och andra resurser under hela livscykeln.
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d) Användning av ämnen som är klassificerade som farliga för hälsan och/eller miljön enligt rådets direktiv 
67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackТ
ning och märkning av farliga ämnen ( 1 ), och med hänsyn till lagstiftningen om utsläppande på marknaden och 
användning av särskilda ämnen, t.ex. rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden 
av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) ( 2 ) eller direktiv 2002/95/EG. 

e) Mängd och art av de konsumtionsvaror som behövs för att korrekt använda och underhålla produkten. 

f) Möjlighet till återanvändning och materialåtervinning uttryckt i: antal använda material och komponenter, 
användning av standardkomponenter, tidsåtgång vid demontering, eventuella specialverktyg som behövs för 
demontering, användning av kodningsstandarder för komponenter och material för att kartlägga komponenter 
och material som kan återanvändas eller materialåtervinnas (även ISO-märkning av plastdelar), användning av 
material som är lätta att återvinna, enkel åtkomst till värdefulla och andra återvinningsbara komponenter och 
material, enkel åtkomst till komponenter och material som innehåller farliga ämnen. 

g) Införlivande av använda komponenter. 

h) Undvikande av tekniska lösningar som gör det svårare att återanvända och återvinna komponenter och hela 
apparater. 

i) Förlängning av livstiden uttryckt i: garanterad minimilivstid, garanterad minimileveranstid för reservdelar, moТ
dularitet, uppgraderingsmöjligheter, reparationsmöjligheter. 

j) Avfallsmängd och mängd farligt avfall. 

k) Utsläpp i luften (växthusgaser, försurande ämnen, flyktiga organiska föreningar, ozonnedbrytande ämnen, 
långlivade organiska föroreningar, tungmetaller, små partiklar och svävande partiklar) utan att det påverkar 
tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning 
av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränТ
ningsmotorer som ska monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg ( 3 ). 

l) Utsläpp i vatten (tungmetaller, ämnen som är skadliga för syrebalansen, långlivade organiska föroreningar). 

m) Utsläpp i mark (särskilt läckage och utsläpp av farliga ämnen under produktens användning och risken för 
urlakning vid dess deponering som avfall). 

Del 2. Krav på tillhandahållande av information 

I genomförandeåtgärderna får det krävas att tillverkaren ska tillhandahålla information, vilket kan påverka hur produkten 
hanteras, används eller återvinns av andra parter än tillverkaren. Den informationen kan vara t.ex. följande: 

a) Information från produktdesignern om tillverkningsprocessen. 

b) Konsumentinformation om en produkts viktigaste miljömässiga egenskaper och miljöprestanda som medföljer proТ
dukten när den släpps ut på marknaden för att göra det möjligt för konsumenterna att jämföra dessa aspekter av 
produkterna. 

c) Konsumentinformation om hur produkten ska installeras, användas och underhållas för att minimera dess miljöТ
påverkan och för att säkra så lång livstid som möjligt, samt information om hur produkten ska lämnas tillbaka när 
den är uttjänt och i tillämpliga fall information om den period när reservdelar finns tillgängliga och om möjligheterna 
till uppgradering av produkter. 

d) Uppgifter om behandlingsanläggningar för demontering, materialåtervinning eller omhändertagande av uttjänta proТ
dukter. 

Informationen bör om möjligt finnas på själva produkten. 

I informationen ska hänsyn tas till förpliktelser i samband med annan gemenskapslagstiftning, t.ex. direktiv 2002/96/EG.
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Del 3. Krav på tillverkaren 

1. Tillverkare av en produkt ska göra en bedömning av den produktmodellen under hela dess livscykel, genom att arbeta 
med de miljöaspekter som i genomförandeåtgärden fastställs som sådana aspekter som kan ändras väsentligt genom 
produktdesignen och baserat på realistiska antaganden om normala förhållanden och syftet med användningen. Andra 
miljöaspekter kan utvärderas på frivillig basis. 

På grundval av denna bedömning ska tillverkarna sedan fastställa produktens ekologiska profil. Den ska baseras på de 
egenskaper hos produkten som är relevanta ur miljösynpunkt och resursanvändning och utsläpp/restprodukter under 
hela produktens livscykel uttryckt i fysiska, mätbara kvantiteter. 

2. Tillverkaren ska använda bedömningen för att utvärdera alternativa designlösningar och produktens uppnådda miljöТ
prestanda i förhållande till riktmärken. 

Riktmärken ska fastställas av kommissionen i genomförandeåtgärden på grundval av den information som samlats in 
när åtgärden utarbetades. 

Vid valet av en särskild designlösning ska en lämplig balans uppnås mellan de olika miljöaspekterna och mellan 
miljöaspekter och andra relevanta faktorer, t.ex. hälsa och säkerhet, tekniska funktionskrav, krav på kvalitet och 
prestanda samt ekonomiska aspekter, även tillverkningskostnader och säljbarhet, samtidigt som all tillämplig lagТ
stiftning ska följas.
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BILAGA II 

Metod för att fastställa specifika krav på ekodesign 

(som det hänvisas till i artikel 15.6) 

Specifika krav på ekodesign syftar till att förbättra en viss miljöaspekt hos en produkt. De kan i tillämpliga fall vara 
utformade som krav på minskad förbrukning av en särskild resurs, t.ex. begränsningar av resursanvändningen i olika faser 
i produktens livscykel (t.ex. gränser för vattenförbrukning under produktens användningsfas, gränser för mängden av ett 
bestämt material som får ingå i produkten eller krav på att en viss mängd återvunnet material används). 

När kommissionen utarbetar genomförandeåtgärder som innehåller specifika krav på ekodesign enligt artikel 15 ska den 
för den produkt som omfattas av genomförandeåtgärden fastställa de relevanta parametrarna för ekodesign bland dem 
som anges i förteckningen i del 1 i bilaga I, och fastställa nivåerna på dessa krav i enlighet med det föreskrivande 
förfarande som avses i artikel 19.2, enligt följande: 

1. Vid en teknisk, miljömässig och ekonomisk analys ska en rad representativa modeller av produkten på marknaden
väljas ut och tekniska möjligheter för att förbättra produktens miljöprestanda identifieras, samtidigt som dessa alterТ
nativs ekonomiska bärkraft ska beaktas och märkbara försämringar för konsumenterna undvikas när det gäller
prestanda eller användbarhet. 

Den tekniska, miljömässiga och ekonomiska analysen ska också, för de miljöaspekter som beaktas, identifiera proТ
dukterna med bäst prestanda och bästa tillgängliga teknik på marknaden. 

Prestandan hos de produkter som finns tillgängliga på internationella marknader och riktmärken i andra länders
lagstiftning ska beaktas både i samband med analysen och när kraven fastställs. 

På grundval av denna analys och med beaktande av den tekniska och ekonomiska genomförbarheten samt förbättТ
ringspotentialen, ska konkreta åtgärder vidtas i syfte att minimera produktens miljöpåverkan. 

När det gäller de representativa modellernas energianvändning i drift ska nivån för energieffektivitet eller energianТ
vändning fastställas i syfte att uppnå minsta möjliga kostnad för slutanvändarna under produktens hela livscykel och
hänsyn ska tas till konsekvenserna för andra miljöaspekter. Vid analysen av livscykelkostnaderna används en realränta
baserad på uppgifter från Europeiska centralbanken och en realistisk livstid för produkten. Den är baserad på summan
av ändringarna i inköpsprisen (som följer av ändringar i industrikostnaderna) och i driftsutgifterna, som följer av de
olika möjligheterna till tekniska förbättringar, som diskonteras under de representativa produkternas livstid. DriftsТ
utgifterna täcker i första hand energianvändning och ytterligare utgifter för andra resurser, t.ex. vatten eller rengöringsТ
medel. 

Det ska genomföras en känslighetsanalys som omfattar de relevanta faktorerna (t.ex. priset på energi och andra
resurser, kostnaden för råvaror eller produktionskostnader, diskonton) och i förekommande fall även de externa
miljökostnaderna, inklusive uteblivna utsläpp av växthusgaser, i syfte att kontrollera om det skett väsentliga ändringar
och om de övergripande slutsatserna håller. Kraven ska anpassas i överensstämmelse med detta. 

En liknande metod får tillämpas på andra resurser, t.ex. vatten. 

2. För att utveckla de tekniska, miljömässiga och ekonomiska analyserna får uppgifter som är tillgängliga inom ramen för
annan gemenskapsverksamhet användas. 

Detsamma gäller uppgifter från befintliga program i andra delar av världen för fastställande av specifika krav på
ekodesign för produkter som förekommer vid handel med Europeiska unionens ekonomiska partner. 

3. Vid fastställande av datumet för kravets ikraftträdande ska hänsyn tas till hur lång tid det kommer att ta att ge
produkten en ny design.
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BILAGA III 

CE-märkning 

(som det hänvisas till i artikel 5.2) 

CE-märkningen ska vara minst 5 mm hög. Om CE-märkningen förminskas eller förstoras ska proportionerna i ovanståТ
ende modell bibehållas. 

CE-märkningen ska anbringas på produkten. Om detta inte är möjligt ska märkningen anbringas på förpackningen och på 
de medföljande dokumenten.
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BILAGA IV 

Intern designkontroll 

(som det hänvisas till i artikel 8.2) 

1. I denna bilaga beskrivs det förfarande genom vilket tillverkaren eller dennes representant, som uppfyller de förpliktelser 
som fastställs i punkt 2, förklarar och försäkrar att produkten överensstämmer med relevanta krav i den tillämpliga 
genomförandeåtgärden. EG-försäkran om överensstämmelse kan omfatta en eller flera produkter och ska bevaras av 
tillverkaren. 

2. Tillverkaren ska sammanställa teknisk dokumentation som gör det möjligt att bedöma produktens överensstämmelse 
med kraven i den tillämpliga genomförandeåtgärden. 

Denna dokumentation ska i synnerhet innehålla: 

a) En allmän beskrivning av produkten och dess avsedda användning. 

b) Resultaten av relevanta miljöbedömningsstudier som utförts av tillverkaren och/eller hänvisningar till litteratur om 
miljöbedömningar eller fallstudier som används av tillverkaren vid utvärdering, dokumentation och fastställande av 
olika lösningar för produktdesignen. 

c) Produktens ekologiska profil om det krävs enligt genomförandeåtgärden. 

d) Element i produktdesignspecifikationen som rör produktens miljömässiga designaspekter. 

e) En förteckning över de standarder som avses i artikel 10 och som helt eller delvis har använts samt en beskrivning 
av de lösningar som har valts för att uppfylla kraven i den tillämpliga genomförandeåtgärden, om de standarder 
som avses i artikel 10 inte har använts eller om dessa standarder inte fullt ut täcker kraven i den tillämpliga 
genomförandeåtgärden. 

f) En kopia av de uppgifter som rör produktens miljömässiga designaspekter som ska lämnas i enlighet med kraven i 
del 2 i bilaga I. 

g) Resultaten av mätningarna av de krav på ekodesign som utförts, även detaljer om dessa mätningars överensstämТ
melse med de krav på ekodesign som fastställs i den tillämpliga genomförandeåtgärden. 

3. Tillverkaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera att produkten tillverkas i enlighet med de designТ
specifikationer som avses i punkt 2 och i enlighet med kraven i den tillämpliga åtgärden.
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BILAGA V 

Ledningssystem för bedömning av överensstämmelse 

(som det hänvisas till i artikel 8.2) 

1. I denna bilaga beskrivs det förfarande genom vilket den tillverkare som uppfyller förpliktelserna i punkt 2, förklarar
och försäkrar att produkten uppfyller kraven i den tillämpliga genomförandeåtgärden. EG-försäkran om överensТ
stämmelse kan omfatta en eller flera produkter och ska bevaras av tillverkaren. 

2. Ett ledningssystem kan användas för bedömning av produktens överensstämmelse förutsatt att tillverkaren inför de
miljörelaterade delar av ledningssystemet som avses i punkt 3. 

3. Miljödelar i ledningssystemet 

I denna punkt anges de delar i ett ledningssystem och de förfaranden genom vilka tillverkaren kan påvisa att
produkten uppfyller kraven i den tillämpliga genomförandeåtgärden. 

3.1 Policy beträffande produktens miljöprestanda 

Tillverkaren ska kunna påvisa överensstämmelse med kraven i den tillämpliga genomförandeåtgärden. Tillverkaren 
ska också kunna tillhandahålla ramar för att fastställa och revidera målsättningar och indikatorer för produktens 
miljöprestanda, för att förbättra produktens övergripande miljöprestanda. 

Alla de åtgärder som antagits av tillverkaren för att förbättra produktens övergripande miljöprestanda och fastställa 
produktens ekologiska profil, genom design och tillverkning, om det krävs enligt genomförandeåtgärden, ska 
dokumenteras systematiskt och grundligt i form av skriftliga förfaranden och instruktioner. 

Dessa förfaranden och instruktioner ska särskilt omfatta en adekvat beskrivning av 

a) förteckningen över dokument som ska upprättas för att påvisa produktens överensstämmelse, och som - om
det är relevant - ska göras tillgängliga, 

b) målsättningarna och indikatorerna för produktens miljöprestanda samt organisationsstruktur, ansvarsområden
och ledningens befogenheter liksom resursfördelningen när det gäller genomförande och uppdatering, 

c) de kontroller och tester som ska utföras efter tillverkningen för att kontrollera produktens prestanda i förhålТ
lande till indikatorerna för miljöprestanda, 

d) förfaranden för kontroll av den krävda dokumentationen och garantier för att den uppdateras, och

e) metoden för att kontrollera miljöinslagens genomförande och effektivitet i ledningssystemet.

3.2 Planering 

Tillverkaren ska fastställa och uppdatera 

a) förfaranden för fastställandet av produktens ekologiska profil,

b) målsättningar och indikatorer för produktens miljöprestanda, i vilka hänsyn tas till tekniska alternativ för att
uppfylla de tekniska och ekonomiska kraven, och 

c) ett program för att uppnå dessa målsättningar.

3.3 Genomförande och dokumentation
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3.3.1 Dokumentationen av ledningssystemet ska särskilt uppfylla följande: 

a) Ansvarsområden och befogenheter ska definieras och dokumenteras i syfte att säkra produktens miljöprestanda, 
samtidigt som det rapporteras om hur översyn och förbättringar genomförs. 

b) Det ska utarbetas dokument med beskrivningar av den metod för designkontroll och verifikation som införts 
och de förfaranden och systematiska åtgärder som används vid produktdesignen. 

c) Tillverkaren ska upprätta och uppdatera information för att beskriva de viktigaste miljörelaterade delarna i 
ledningssystemet och förfarandena för att kontrollera alla dokument som krävs. 

3.3.2 Dokumentationen av produkten ska särskilt innehålla följande: 

a) En allmän beskrivning av produkten och dess avsedda användning. 

b) Resultaten av relevanta miljöbedömningsstudier som utförts av tillverkaren och/eller hänvisningar till litteratur 
om miljöbedömningar eller fallstudier som används av tillverkaren vid utvärdering, dokumentation och fastТ
ställande av olika lösningar för produktdesignen. 

c) Produktens ekologiska profil om det krävs enligt genomförandeåtgärden. 

d) Dokument som innehåller en redogörelse för resultaten av mätningarna av de krav på ekodesign som genomТ
förts, även detaljerade uppgifter om dessa mätningars överensstämmelse med de krav på ekodesign som fastТ
ställs i den tillämpliga genomförandeåtgärden. 

e) Tillverkaren ska fastställa specifikationer, i vilka det särskilt framgår vilka standarder som tillämpats. Om 
standarderna i artikel 10 inte tillämpats eller om de inte fullt ut omfattar kraven i den tillämpliga genomТ
förandeåtgärden, ska specifikationerna innehålla en beskrivning av de medel som använts för att uppnå överТ
ensstämmelse. 

f) En kopia av den information som rör produktens miljömässiga designaspekter som ska lämnas i enlighet med 
kraven i del 2 i bilaga I. 

3.4 Kontroll och korrigerande åtgärder 

3.4.1 Tillverkaren ska 

a) vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera att produkten kommer att tillverkas i enlighet med designТ
specifikationerna och med kraven i den tillämpliga genomförandeåtgärden, 

b) fastställa och uppdatera förfaranden för att undersöka och hantera bristande överensstämmelse samt genomföra 
de ändringar i de dokumenterade förfarandena som följer av de korrigerande åtgärderna, och 

c) minst vart tredje år utföra en fullständig intern revision av ledningssystemet med avseende på dess miljödelar.
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BILAGA VI 

EG-försäkran om överensstämmelse 

(som det hänvisas till i artikel 5.3) 

EG-försäkran om överensstämmelse ska innehålla följande upplysningar: 

1. Tillverkarens eller dennes representants namn och adress. 

2. En beskrivning av modellen så att den kan identifieras entydigt. 

3. I förekommande fall, hänvisningar till de harmoniserade standarder som använts. 

4. I förekommande fall, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts. 

5. I förekommande fall, hänvisningar till annan gemenskapslagstiftning som innehåller bestämmelser om anbringande av 
CE-märkningen. 

6. Namnet på den person som är bemyndigad att underteckna bindande dokument på tillverkarens eller dennes repreТ
sentants vägnar, samt personens underskrift.
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BILAGA VII 

Genomförandeåtgärdernas innehåll 

(som det hänvisas till i artikel 15.8) 

Genomförandeåtgärden ska särskilt innehålla följande: 

1. En exakt definition av den eller de typer av produkter som omfattas.

2. Kraven på ekodesign för de produkter som omfattas, genomförandedatum, stegvisa åtgärder eller övergångsåtgärder
eller övergångsperioder: 

a) Om det rör sig om allmänna krav på ekodesign, ska de relevanta faserna och aspekterna bland dem som nämns i
punkt 1.1 och 1.2 i bilaga I, åtföljda av exempel på parametrar bland dem som nämns i punkt 1.3 i bilaga I, anges
som riktlinjer för att utvärdera förbättringarna i fråga om fastställda miljöaspekter. 

b) Om det rör sig om specifika krav på ekodesign ska nivån anges.

3. De parametrar för ekodesign som avses i del 1 i bilaga I för vilka inga krav på ekodesign är nödvändiga.

4. Kraven rörande installationen av produkten, om det är direkt relevant för miljöprestandan.

5. De mätningsstandarder och/eller mätmetoder som ska användas. Om möjligt ska harmoniserade standarder vilkas
referensnummer offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning användas.

6. Närmare upplysningar om bedömningen av överensstämmelse enligt beslut 93/465/EEG:

a) Om de moduler som ska användas skiljer sig från modul A, ska de faktorer som leder till att ett särskilt förfarande
väljs anges. 

b) Om det är relevant, ska kriterierna för godkännande och/eller certifiering av tredje part anges.

Om andra moduler fastställs i andra EG-krav för samma produkt, ska modulen som fastställs i genomförandeåtgärden 
gälla för det berörda kravet. 

7. Krav på att tillverkarna ska överlämna uppgifter, framför allt om de faktorer i den tekniska dokumentationen som
behövs för att underlätta kontrollen av huruvida produkten överensstämmer med genomförandeåtgärden. 

8. Längden på den övergångsperiod under vilken medlemsstaterna ska tillåta utsläppande på marknaden och/eller ibrukТ
tagande av produkter som uppfyller gällande bestämmelser inom deras territorium vid den tidpunkt då genomförandeТ
åtgärden antas. 

9. Datum för utvärderingen och en eventuell revidering av genomförandeåtgärden, med hänsyn till takten i den tekniska
utvecklingen.
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BILAGA VIII 

Självreglering 

(som det hänvisas till i artikel 17) 

Förutom det grundläggande rättsliga kravet på att självregleringsinitiativ ska vara förenliga med alla bestämmelser i 
fördraget (framför allt om den inre marknaden och konkurrens) samt med gemenskapens internationella åtaganden, 
bland dem också bestämmelserna för multilateral handel, kan följande icke uttömmande förteckning över vägledande 
kriterier användas för att bedöma möjligheten att godkänna självregleringsinitiativ som alternativ till en genomförandeТ
åtgärd enligt detta direktiv: 

1. Möjligheter till deltagande 

Aktörer från tredjeländer ska ha möjlighet att delta i både självregleringsinitiativens förberedande fas och genomТ
förandefas. 

2. Mervärde 

Självregleringsinitiativen ska skapa ett mervärde (jämfört med den vanliga näringsverksamheten) i form av bättre 
miljöprestanda som helhet hos de produkter som berörs av dem. 

3. Representativitet 

Näringslivet och dess sammanslutningar som medverkar i en självreglerande åtgärd ska företräda en bred majoritet av 
den relevanta ekonomiska sektorn, med så få undantag som möjligt. Man ska se till att konkurrensbestämmelserna 
respekteras. 

4. Kvantitativt uttryckta och etappvis fördelade mål 

De mål som uppställs av de berörda parterna ska vara klara och entydiga och ha en väldefinierad utgångspunkt. Om 
ett självregleringsinitiativ omfattar en längre tidsrymd ska även etappmål ingå. Övervakningen av att målen och 
etappmålen nås ska kunna ske på ett trovärdigt sätt och till ett överkomligt pris med hjälp av klara och tillförlitliga 
indikatorer. Utvecklingen av dessa indikatorer ska underlättas med hjälp av information från forskning samt vetenТ
skapliga och tekniska bakgrundsuppgifter. 

5. Det civila samhällets medverkan 

För att tillförsäkra insyn ska självregleringsinitiativen offentliggöras, även med hjälp av Internet och andra elektroniska 
informationsmedel. 

Samma ska gälla för etappvisa och slutliga övervakningsrapporter. De berörda parterna, däribland medlemsstater, 
näringslivet, frivilligorganisationer på miljöområdet och konsumentföreningar, ska få möjlighet att yttra sig om självТ
regleringsinitiativen. 

6. Övervakning och rapportering 

Varje självregleringsinitiativ ska ha ett väl utformat system för övervakning med en tydlig ansvarsfördelning mellan 
näringslivet och oberoende kontrollörer. Kommissionens avdelningar ska inbjudas att tillsammans med parterna i 
självregleringsinitiativet övervaka att målen nås. 

Planen för övervakning och rapportering ska vara ingående, medge insyn och präglas av objektivitet. Det ska även 
fortsättningsvis tillkomma kommissionens avdelningar att med bistånd av den kommitté som avses i artikel 19.1 
bedöma om målen i de frivilliga avtalen eller andra åtgärder för självreglering har uppnåtts. 

7. Kostnadseffektiv förvaltning av självregleringsinitiativ 

Förvaltningskostnaderna för självregleringsinitiativ, framför allt för övervakningen, får inte vara oskäligt betungande i 
förhållande till initiativens mål samt jämfört med andra tillgängliga politiska styrmedel.

SV 31.10.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 285/33



8. Hållbarhet 

Självregleringsinitiativen ska utgöra ett svar på de politiska målen för detta direktiv, bland dem dess helhetsperspektiv,
och vara förenliga med de ekonomiska och sociala dimensionerna av en hållbar utveckling. Skyddet av konsumenТ
ternas intressen, dvs. hälsa, livskvalitet och ekonomiska intressen, ska också ingå i målen. 

9. Förenlighet med andra incitament 

Självregleringsinitiativen kommer knappast att leda till de resultat som förväntas om andra faktorer och incitament,
såsom marknadens krav, skatter eller nationell lagstiftning, ger motstridiga signaler till dem som medverkar i självТ
regleringsinitiativet. Politisk konsekvens är viktig i detta sammanhang och ska beaktas vid bedömningen av effekten
hos ett självregleringsinitiativ. 

BILAGA IX 

DEL A 

Upphävt direktiv och ändringar av det 

(som det hänvisas till i artikel 24) 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG 
(EUT L 191, 22.7.2005, s. 29) 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/28/EG 
(EUT L 81, 20.3.2008, s. 48) 

Endast artikel 1 

DEL B 

Förteckning över tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning 

(som det hänvisas till i artikel 24) 

Direktiv Sista datum för införlivande 

2005/32/EG 11 augusti 2007 

2008/28/EG —
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BILAGA X 

Jämförelsetabell 

Direktiv 2005/32/EG Detta direktiv 

Artiklarna 1–20 Artiklarna 1–20 

Artikel 21 — 

Artikel 22 — 

Artikel 23 Artikel 21 

Artikel 24 Artikel 22 

Artikel 25 — 

— Artikel 23 

— Artikel 24 

Artikel 26 Artikel 25 

Artikel 27 Artikel 26 

Bilagorna I–VIII Bilagorna I–VIII 

— Bilaga IX 

— Bilaga X
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