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Abstract 

Abstract 

There are still too many households in Sweden that use mostly incandescent light 

for lighting, using incandescent or halogen bulbs. This causes a substantial part of 

the unnecessary surplus of carbon-dioxide that is one of the reasons for global 

warming. Therefore, this degree project aims to promote a greener environment 

by studying and paying attention to factors that have an influence in the lighting 

context. 

The purpose of this degree project is to gain a better understanding of how the 

LED light is experienced in a home environment. The work will show how LED 

light source's current quality is evaluated based on individual room experiences, 

and if additional quality improvements are needed. The objective is to turn the 

public's attitude in a more positive direction where LED can contribute to a more 

ecologically sustainable environment. 

To investigate how LEDs are perceived in home environments an experimental 

study was performed which was based on the following research questions: How 

is LED light quality experienced compared to halogen light, how is personal 

wellbeing perceived in relationship to halogen and LED light, how are room 

experience and room character affected if halogen light is replaced by LED light 

in a home environment and are there any differences in these experiences between 

lighting designers and non lighting designers? 

Two identical test-rooms were used. They were identical in size, interior design 

and lighting design. Halogen bulbs were used in one room and LED lights were 

used in the other room. A survey was used to get answers to the questions above. 

The results have been analyzed and detailed room analysis was also made. 

The results showed that the light, regardless of light-source, influenced the 

participant's well-being and their room experience in different ways, depending on 

the occupational group they belonged to. It was also found that the difference in 

quality of light between halogen light and LED light is no longer significant. The 

presently available LED lights are improving and are worthy replacements for 

incandescent and halogen lamps. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Det finns fortfarande för många hushåll i Sverige som använder mest glödljus för 

belysning, i form av glödlampor eller halogenlampor. Detta orsakar en väsentlig 

del av det onödiga överskott av koldioxidutsläpp som är en av orsakerna till den 

globala uppvärmningen. Därför avser detta examensarbete att försöka skapa en 

grönare miljö genom att studera och uppmärksamma faktorer som påverkar val av 

ljuskällor i belysningssammanhang. 

Syftet med examensarbetet är att få en ökad förståelse för hur LED-ljuset upplevs 

i hemmiljö. Arbetet ska visa hur LED-ljuskällans nuvarande kvalité bedöms 

utifrån individuella rumsupplevelser samt om ytterligare kvalitetsförbättringar 

behövs. Detta görs för att kunna vända allmänhetens inställning i en mer positiv 

riktning gentemot LED, vilket kan bidra till en mer ekologiskt hållbar miljö. 

För att undersöka hur LED fungerar i hemmiljö genomfördes en experimentell 

studie med syfte att besvara följande frågor: hur upplevs LED-ljusets kvalité 

jämfört med halogenljusets, hur tror man att det egna välmåendet påverkas av 

halogenljus respektive LED-ljus, hur påverkas rumsupplevelsen och 

rumskaraktären om halogenljus ersätts med LED-ljus och finns det några 

skillnader mellan ljusdesigners och icke ljusdesigners upplevelse av halogenljus och 

LED-ljus i hemmiljö? 

Det byggdes upp två likadana försöksrum som hade samma förutsättningar både 

storleksmässigt, inredningsmässigt och belysningsmässigt. Den enda skillnaden var 

de installerade ljuskällorna, då det användes halogenlampor i det ena rummet och 

LED-lampor i det andra rummet. En enkätundersökning genomfördes, resultatet 

analyserades och en utförlig rumsanalys gjordes. 

Resultatet visade att ljuset, oavsett ljuskälla, påverkade deltagarnas välmående och 

rumsupplevelse på olika sätt, beroende på vilken yrkesgrupp de tillhörde. Det 

visade sig också att skillnaden i ljuskvalitén mellan halogenljus och LED-ljus inte 

längre är omfattande. Dagens LED-lampor utvecklas alltså positivt och är redan 

en värdig ersättare till glöd- och halogenlampor.   

Nyckelord 

glödlampa, halogenlampa, hemmiljö, LED-lampa, ljus, ljuskvalité, miljö, påverkan 

av ljus, rumsupplevelse, välmående 
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1 Inledning 
Detta examensarbete genomfördes som en del av Kandidatprogrammet på 

Tekniska Högskolan i Jönköping inom området Ljusdesign. 

I en experimentell studie undersöktes hur ljusförhållandet, ljusupplevelsen och 

rumskaraktären förändras samt hur förändringen upplevs genom att jämföra ljuset 

från halogenlampor och LED (Light Emitting Diode, ljusemitterande diod).  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Det används ca 80 miljoner glödlampor med en medeleffekt på 40W varje år i 

Sverige (Belysningsbranschen, 2013). Dessa ljuskällor är energislukande och bidrar 

till den globala uppvärmningen eftersom växthusgasen, koldioxid bildas under 

elproduktionen. Sverige är ett miljömedvetet land och har många gånger visat sin 

goda vilja när det gäller miljön. Energimyndigheten initierade 

forskningsprogrammet Internationell Klimatpolitik (Energimyndigheten, 2011) som 

stödjer forskning och utredningar som bidrar till ett förbättrat underlag för 

internationella klimatförhandlingar (Energimyndigheten, 2013a). Utfasning av 

glödlampor började för några år sedan (Energimyndigheten, 2013b). Strävan efter 

energieffektivisering är ingen nyhet och tekniken utvecklas ständigt även i 

belysningsbranschen. Fokus läggs mestadels på offentliga miljöer eftersom den 

större försäljningen av armaturer och ljuskällor där gör det mer lönsamt för 

tillverkare att arbeta mot den än att arbeta mot hemmiljö. 

Sverige har ett kallt klimat och människor associerar värme med varmtonat ljus. 

Glödlampans varma ljussken upplevs oftast behagligt (Starby, 2006), vilket 

förklarar att glödljuset föredras av de flesta människor i Sverige. Detta är sannolikt 

en av anledningarna till att det fortfarande är glödlampan eller dess något 

effektivare version, halogenlampan som dominerar i de flesta hushåll. 

LED har nu funnits på marknaden i några år, dock med bristande ljusfärg, 

färgåtergivning och livslängd (Annell, 2014). I den äldre generationens LED-

ljuskälla (se figur 1) alstrades ett blåaktigt ljus och det ledde till att allmänheten 

blev missnöjd med ljuset från denna ljuskälla. 

                                                                                                                               
a           Figur 1. Spektralfördelning på äldre och nyare generations LED (Fridell Anter, 2011, s. 48)  
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Det blåaktiga ljuset hos äldre generationens LED-ljuskälla berodde på ljuskällans 

spektralfördelning där ljuset innehåller mycket mer av kortare våglängder än av 

längre våglängder i det spektrum som genererar en visuell respons hos människan. 

Detta och det högre priset, jämfört med glöd- eller halogenlampor, är troligen skäl 

till att svenska konsumenter är osäkra på om de ska investera i en 

belysningslösning med LED även om det skulle vara betydligt mer energieffektivt.  

Däremot förändrades läget avsevärt under år 2013 tack vare att 

Ekodesignförordningen kompletterades med bland annat skärpta krav på ljusfärg, 

färgåtergivning och livslängd. Dessutom kommer de större tillverkarna ut med 

bättre kvalité i allt fler utförande (Annell, 2014)  

Med tanke på energieffektiviteten och den långa livslängden samt den förbättrade 

ljuskvalitén på LED-lampor, kan dessa ljuskällor bli värdiga ersättare till de 

föråldrade glöd- och halogenlamporna. För att öka kännedom om den förbättrade 

ljuskvalitén, är det motiverat att genomföra en experimentell studie om hur de 

senaste LED-lamporna upplevs i privata hushåll. 

1.2 Teknisk bakgrund 

Idag finns det mängder av olika sorters ljuskällor på marknaden som kan användas 

på olika tillämpningsområden både för hemmabruk och för den offentliga sektorn. 

Skillnaden mellan prestanda bland de olika ljuskällorna är stor och blir större i takt 

med utvecklingen, speciellt när man tittar på skillnaden mellan 

glödlampan/halogenlampan och LED-lampan. Däremot blir kvalitetsmässiga 

skillnader mellan dessa allt mindre och LED-lampans ljuskvalité blir mer likvärdig 

glöd- och halogenlampans (Annell, 2014). 

1.2.1 Glödlampa  

Glödlampan har varit omtyckt sedan 1860 när glödljuset infördes i Sverige. 

Liksom halogenlampan är glödlampan en så kallad temperaturstrålare som 

producerar ljus under hög värme. Ju högre värme, desto mer ljus. Ljuset alstras 

genom upphettning av en volframglödtråd till en viss temperatur med hjälp av 

elektricitet. I glödlampans glaskolv tillsätts även en gas, antingen argon eller kväve, 

för att minska glödtrådens förångning. Ljuset från en glödlampa har den bästa 

möjliga färgåtergivningen med Ra-index 100. Den höga ljuskvalitén med den 

utmärkta färgåtergivningsförmågan beror på ljuskällans kontinuerliga 

spektralsammansättning (Annell, 2014).   
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En annan fördel med glödljuset är dess varma ljussken med en färgtemperatur på 

ca. 2700K vilket upplevs som behagligt i de flesta sammanhang. Glödlampan är 

enkel att ljusreglera och kräver inget driftdon. Däremot behövs det mycket 

elenergi jämfört med ljusmängden som produceras eftersom det mesta av energin 

går åt till att alstra värme och glödlampan därför har ett ljusutbyte på enbart 10-15 

lm/W. Förutom den låga prestandan har denna ljuskälla en kort livslängd på 1000 

timmars brinntid. Livslängden kan fördubblas genom att spänningen dimras ner 

till 95% men kan också halveras med endast 5% överspänning i elnätet (Starby, 

2006; Annell, 2014). 

1.2.2 Halogenlampa 

Halogenlampan är ett något effektivare alternativ och i stort sätt fungerar den 

likadant som en glödlampa men den arbetar med en så kallad regenererande 

process. Till gasen i glaskolven tillsätts det halogen som är samlingsnamnet för 

grundämnena brom, jod, klor och fluor. Med hjälp av något av dessa grundämnen 

sätts en funktion igång som gör att gasen "fångar upp" de förångade 

volframpartiklarna i en kemisk förening. Dessa föreningar blir till exempelvis 

volframbromid vilket hindrar ljuskällans kolv från att svärtas. När dessa förenade 

partiklar kommer i närheten av den heta glödtråden, löses de upp och 

volframpartiklarna förs tillbaka till tråden. Detta gör att livslängden fördubblas 

med bibehållen ljuskvalité och ger en 30% effektivare ljuskälla jämfört med 

glödlampan (Starby, 2006; Annell, 2014). 

1.2.3 LED  

LED tillhör ljuskällefamiljen som ger ett så kallat elekroluminiscensljus eller SSL 

(Solid-state lighting). Ljuset alstras i en halvledare, oftast kisel och när strömmen 

passerar genom dioden, frigörs energi i form av fotoner, det vill säga ljus (Starby, 

2006). LED finns i olika utföranden beroende på tillämpningsområde. För 

hemmabruk brukar man använda begreppet LED-lampor som är avsedda att 

ersätta glöd- och lågenergilampor med standardsockel E14 eller E27. Dessa 

ersättningslampor brukar även kallas retrofit (Annell, 2014).  

Beroende på utförande och fabrikat har LED-lampor ca. fyra till fem gånger bättre 

ljusutbyte jämfört med halogen- respektive glödlampor. Livslängden är också 

betydligt bättre och ligger på 20000-50000 timmar. Färgåtergivningen ligger nu 

över Ra 80 och i vissa fall nära eller över Ra 90 vilket gör att ljuskällans ljuskvalité 

är jämförbar med glöd- eller halogenlampans (Annell, 2014). 
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1.3 Syfte och frågeställning 

1.3.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att få en ökad förståelse för hur LED-ljuset upplevs 

i hemmiljö. Arbetet ska visa hur LED-ljuskällans nuvarande kvalité bedöms 

utifrån individuella rumsupplevelser samt om ytterligare kvalitetsförbättringar 

behövs. Detta görs för att kunna vända allmänhetens inställning till en mer positiv 

riktning för LED, vilket kan bidra till en mer ekologiskt hållbar miljö. 

1.3.2 Frågeställning 

Studien har som övergripande mål att identifiera hur ljuskvalitet hos LED upplevs, 

d v s hur välmående, rumsupplevelse och rumskaraktär i hemmiljö påverkas om 

halogenlampor ersätts med LED-lampor. 

Dessa faktorer bröts ner till följande frågor: 

1). Hur upplevs LED-ljusets kvalité, jämfört med halogenljusets, i hemmiljö?  

2). Hur tror man att det egna välmåendet påverkas av halogenljus respektive 

LED-ljus i hemmiljö? 

3). Hur påverkas rumsupplevelsen och rumskaraktären om halogenljus ersätts 

med LED-ljus i hemmiljö? 

4). Finns det några skillnader mellan ljusdesigners och icke ljusdesigners 

upplevelse av halogenljus och LED-ljus i hemmiljö? 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen genomfördes under en vecka i två identiskt inredda försöksrum 

som simulerar vardagsrum i privata bostäder. De använda ljuskällorna tillverkades 

av ett och samma företag och färgtemperaturen låg på 2700-2800K. Ljuskällornas 

färgåtergivning understeg inte Ra 80. Undersökningen genomfördes enbart med 

artificiellt ljus utan dagsljusinsläpp. 
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1.5 Disposition 

Rapporten är uppbyggd enligt följande: 

Efter inledningen med arbetets bakgrund och syfte i kapitel 1 redovisas den 

teoretiska bakgrunden till arbetet i kapitel 2. I kapitel 3 klargörs vilka metoder som 

valdes och hur undersökningen genomfördes. I kapitel 4 redovisas resultatet från 

undersökningen samt dess analys, därefter i kapitel 5 förs diskussioner om 

resultatet och metoderna i förhållande till validitet och reliabilitet. I kapitel 5 dras 

även slutsatser grundade på arbetets resultat och såväl metoder som resultat 

diskuteras. Avslutningsvis ges även några rekommendationer. Huvudtexten följs 

av referenslista samt bilagor. 

1.6 Begreppsförklaringar 

De sju visuella grundbegreppen: 

Ljusnivå – hur ljust eller mörkt rummet upplevs i sin helhet. 

Ljusfördelning – förhållandet mellan ljusa och mörka delar av rummet (Klarén, 

2011). 

Skuggor – "upplevelsen av skuggornas verkan i rummet som helhet" (Klarén, 2011, s. 22) 

Reflexer – återspeglingar av ljus från belysta ytor. 

Bländning – kontrastskillnader i ljushet som upplevs obehaglig eftersom 

skillnaderna är större än vad ögat kan anpassa sig till. 

Ljusfärg – den färg som ljuset i rummet upplevs ha, beroende av samspelet 

mellan rummets färger och ljuset. 

Ytfärg – Med ytfärg menas den färg som uppfattas höra samman med en viss yta i 

rummet (Klarén, 2011).  

Färgåtergivning – hur väl ljuskällan förmår återge kulörer jämfört med belysning 

med en referensljuskälla (dagsljus eller glödljus). Färgåtergivningsgraden anges 

som procent (1-100) i ett Ra-index (Rendering average index) och representerar ett 

medelvärde för färgåtergivning (Starby, 2006).  

Färgtemperatur – den absoluta temperaturen, mätt i Kelvin (K), hos en 

teoretiskt definierad ”svartkropp” som med ökad temperatur avger ett ljus som 

först är glödande rött och till slut blåvitt. Måttet används för att bestämma hur 

varmt eller kallt ljuset hos en temperaturstrålare (som glöd- och halogenlampan) är 

(Starby, 2006). 

Korrelerad färgtemperatur – beräknas, för ljuskällor med diskontinuerliga 

spektra, genom matematiska jämförelser med en temperaturstrålares 

spektralfördelning vid olika temperaturer (Liljefors, 2006).  
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LED – förkortning för Lighting Emitting Diode som betyder ljusemitterande 

diod (Starby, 2006). 

Ljusflöde – det strålningsflöde, justerat i förhållande till ögats känslighet, som en 

ljuskälla avger i alla riktningar per sekund. Ljusflödet mäts i lumen (lm), (Starby, 

2006). 

Ljusstyrka – mått på hur stor ljusintensiteten är hos en ljuskälla i en specifik 

riktning. Ljusstyrkan mäts i candela (cd), (Starby, 2006). 

Ljusutbyte – hur mycket ljus i förhållande till effekten som en ljuskälla alstrar. 

Ljusutbytet mäts med hjälp av enheten Lumen per Watt (lm/W) (Starby, 2006). 

Luminans – mått på hur mycket ljus som reflekteras från en yta. Det mäts i 

candela per kvadratmeter (cd/m2), (Starby, 2006). 

Temperaturstrålare – ljuskällor (glödlampa, halogenlampa) som, liksom solen, 

alstrar ljus vid hög temperatur (Annell, 2014).
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2 Teoretisk bakgrund 

Människor påverkas av sin omgivande miljö vare sig det är ute i naturen eller 

inomhus i ett rum. Det finns många faktorer som sätter sin prägel på vår 

omgivning och påverkar oss människor både fysiskt och psykiskt.  

2.1 Färg, ljus och rum 

För att kunna skapa en trivsam fysisk miljö, vilket bidrar till människans 

välbefinnande, måste man fördjupa sina kunskaper om vilka aspekter som har 

inverkan på hur man upplever och påverkas av sin omgivning.  

Ljuset är inte bara ett medel som underlättar människans vardagliga rutiner, såsom 

att utföra en synuppgift och att orientera sig i sin omgivning, utan genom att 

påverka hur omgivningen framträder kan ljuset förstärka eller försvaga ett 

känslomässigt stämningsläge (Küller, 2005). 

Ljus, färg och hur man upplever dessa, är faktorer som påverkar både människan 

och rumsupplevelsen. Det finns ett samspel mellan färg, ljus, rum och människa 

(Fridell Anter, 2007). Om den omgivande världen vore skuggfri och om allt hade 

samma färg då vore det omöjligt att se olika former och föreställa sig en visuell 

värld. Man ser skuggor men de kan betraktas som färger i andra sammanhang, då 

skuggor kan visa exempelvis kulörton och nyansskillnader precis som ytfärger. 

Däremot betyder detta inte att omvärlden uppfattas som tvådimensionella bilder 

av olikfärgade ytor utan den tolkas i tre dimensioner, vilket innebär att ett rumsligt 

sammanhang skapas (Klarén, 2006).  

Ljusupplevelsen är beroende av synsinnets fysiska respons på elektromagnetisk 

strålning inom ett avgränsat våglängdsområde (Knez, 2005). "Det synliga ljuset" 

som skapar en respons i synnerven ligger inom våglängdsområdet 380–780 

nanometer (Küller, 2006). Dock är det viktigt att understryka att elektromagnetisk 

strålning, i fysikalisk mening inte är något synligt fenomen (Liljefors, 2006). 

Ögat registrerar skillnader i den fysiska energin. Responsen skapas av kemiska 

processer som skickar elektriska signaler till hjärnan via synnerver. När man på 

1930-talet började forska kring ljusets inverkan på människan, fokuserades det 

mest på samspelet mellan ljuset och ögat. Därför baserades rekommendationerna 

för en god inomhusbelysning på ljusets direkta effekter (Knez, 2005). 

Man har huvudsakligen studerat två fenomen, synkomfort och synprestation i 

relation till fysiska kvalitetskriterierna. Exempelvis har man ofta använt 

kvalitetskriterierna belysningsstyrka eller luminans, som har ett starkt samband 

med synprestation och som genom lämplig fördelning kan skapa goda 

förutsättningar för synkomfort och synprestation (Knez, 2005). 
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Resultat från preferensstudier, bland annat Heerwagens (1990), visar att miljöns 

tillämpningsområde påverkar hur intensiv belysning som föredras. Det finns även 

forskningsresultat som visar att färgtemperaturen har olika påverkan på det 

emotionella stämningsläget bland män och kvinnor (Knez, 1995).  

Färgtemperaturen har också inverkan på problemlösningsförmågan i kognitiva 

uppgifter (Knez, 2001a; Knez & Hygge, 2002). Däremot understryker Knez 

(2005) att forskare inte är eniga och att deras forskningsresultat, om vilken 

ljusmiljö är den mest tillämpbara för olika åldrar och kön, inte stämmer överens. 

Forskningen kan inte med säkerhet visa att den kritiska ljusparametern för 

känslomässiga och kognitiva aspekter är färgtemperaturen. Men man kan trots det 

med en viss säkerhet säga att ljusmiljön har icke-visuella psykologiska effekter dvs. 

inte enbart perceptuella utan också emotionella och kognitiva processer påverkas 

(Knez 2001b).  

Beroende på ljusets riktning påverkas upplevelsen av ett visst objekt i rummet. 

Det innebär att ljuset har en modelleringsförmåga som beroende av ljusfördelning 

och skuggbildning. Modelleringsförmågan är väsentlig i relation till 

rumsgestaltning men det har ännu inte konstruerats ett instrument för att mäta 

detta komplexa fenomen, som exempelvis för belysningsstyrkan eller luminansen 

(Knez, 2005).  
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2.2 Miljöaspekter 

I det moderna samhället är elektriskt ljus en grundläggande förutsättning för att 

kunna skapa en fungerande tillvaro i det vardagliga livet. Den elektriska 

belysningen utgör 25% av den totala energibrukningen och är en bidragande 

faktor till den globala uppvärmningen eftersom koldioxid bildas under 

elproduktionen (Belysningsbranschen, 2013). 

Enligt rapporten "UPPLYS SVERIGE" (Belysningsbranschen, 2013) finns det en 

stor besparingspotential hos elbelysning både i den offentliga sektorn och i de 

privata hushållen. Sveriges regering har rekommenderat att EU bör minska sina 

koldioxidutsläpp med åtminstone 30% beräknat från basåret 1990 fram till 2020. 

Om Sverige antar denna utmaning skulle det betyda ca. 15 miljoner ton mindre 

koldioxid utsläpp varav 2,5 miljoner ton mindre belysningsrelaterat utsläpp 

(Belysningsbranschen, 2013).  

I tabellen nedan (figur 2) ser man att det bara i de privata hushållen finns 

möjlighet att minska koldioxidutsläppen med 700 000 ton genom att använda 

moderna energieffektiva ljuskällor. Det motsvarar en tredjedel av den totala 

besparingspotentialen i belysningssammanhang både med hänsyn till miljö och 

ekonomi. 

                                            
a   Figur 2. Tabell från "UPPLYS SVERIGE" (Belysningsbranschen, 2013, s. 6) som visar                                   
a   minskning av koldioxidutsläpp och besparningsmöjligheter i elförbrukningen i olika sektorer                                                       

Detta skulle innebära ytterligare ett viktigt steg mot en grönare och mer ekologiskt 

hållbar miljö som skulle lämnas vidare till den kommande generationen. 
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3 Metod och genomförande  

3.1 Experimentell studie 

Hur ljuskvalitet hos LED upplevs undersöktes i ett experiment där upplevelsen av 

ljuset från den nya generationens LED-ljuskällor upplevs i jämförelse med ljuset 

från halogen. Två försöksrum inreddes som likadana vardagsrum i en 

privatbostad. Försöksrummen låg på bottenvåningen nära den välfrekventerade 

aulan på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) vilket var viktigt för att kunna få 

med tillräckligt många deltagare i studien.  

I den andra delen av studien gjordes visuell analys av försöksrummen. Rummen 

var lika stora och hade samma mått både i bredd, längd och höjd (se figur 3).  

 

     Figur 3. Ritning av försöksrum A och B  

Eftersom experimentet genomfördes utan dagsljusinsläpp användes 

mörkläggningsgardiner. Dessa var vita (NCS: S 0300-N) i båda rummen. Väggarna 

var också vita men av en annan nyans (NCS: S 0500-N). Golvet var belagt med 

gråmelerad linoleum (NCS: S 5502-B).  

De möbler och dekorationsdetaljer som användes till inredningen var neutrala och 

enkla för att eventuella skillnader i smak inte skulle påverka 

undersökningsresultatet. För att undvika enformighet och skapa en mer 

verklighetstrogen känsla, bröts neutraliteten av med några färgrika detaljer. 

Inredningens färger identifierades genom matchning med NCS-färgprover (se 

förteckning i bilaga 1). 
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I det ena rummet installerades armaturer bestyckade med LED-ljuskällor och i det 

andra rummet användes ljuskällor med glödljus i form av halogenlampor.  

Rummen belystes med likadana armaturer för att undvika eventuella skillnader i 

andra tekniska parametrar såsom ljusspridning och avbländning. Armaturerna som 

kom från företagen Markslöjd och IKEA var: Saga 41 pendelarmatur (se figur 4), 

Saga Shade 41 golvarmatur (se figur 5) med stativet Klang (se figur 6) och Kajuta 

som dekorativ bordsarmatur (se figur 7).  

 

           

     Figur 4. Armaturen Saga 41 från Markslöjd       Figur 5. Armaturen Saga Shade 41 från Markslöjd            

                 

     Figur 6. Stativet Klang från Markslöjd               Figur 7. Armaturen Kajuta från IKEA



Metod och genomförande 

 

15 

Bordsarmaturen (L 1) placerades på ett vitt sidobord i vänstra hörnet vid fönstret, 

golvarmaturen (L 2) stod i högra hörnet vid fönstret och pendelarmaturen (L 3) 

monterades nedpendlad från taket i rummets mitt ovanför soffborden 1,9 m över 

färdigt golv till armaturens underkant. Samtliga armaturer placerades på samma 

ställen i båda rummen (se figur 8). 

 

     Figur 8. Armaturplacering i försöksrum A och B  

Ljuskällorna, halogenlampan och LED-lampan, hade en färgtemperatur på 2800K 

respektive 2700K och färgåtergivningen låg på Ra 100 respektive Ra 87. Till 

experimentet användes ljuskällor från IKEA.  

I det halogenljusbelysta rummet (se figur 9) var den totala installerade effekten 

109W och det totala ljusflödet låg på 1630 lm som fördelades i tre armaturer. En 

bordsarmatur 25W med 370 lm, en golvarmatur 42W med 630 lm och en 

pendelarmatur 42W med 630 lm.  

 

     Figur 9. Försöksrum A med halogenljus  
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I det LED-ljus belysta rummet (se figur 10) användes lägre effekter men eftersom 

LED är betydligt effektivare än halogenlampan gav dessa ljuskällor ungefär samma 

ljusflöde. Den totala installerade effekten låg på 27W som gav totalt 1600 lm 

ljusflöde. Det installerades 7W med 400 lm i bordsarmaturen, 10W med 600 lm i 

golvarmaturen och 10W med 600 lm i pendelarmaturen. 

 

     Figur. 10 Försöksrum B med LED-ljus  

3.1.1 Deltagare 

Urvalet av deltagare skedde slumpmässigt under försöksperioden på 

högskoleområdet. Dessutom annonserades evenemanget för studenter och lärare 

på JTH via facebook och e-post.  

Deltagarna hade olika yrkesinriktningar och kategoriserades till olika grupper. En 

grupp bestod av ljusdesigners medan den andra gruppen omfattade deltagare från 

andra yrkesområden såsom maskiningenjör, datanättekniker, möbeldesigner etc. 

vilka kallades gruppen "övriga".  

Kategoriseringen gjordes för att kontrollera om det fanns skillnader i resultatet 

mellan ämneskunniga ljusdesigners och andra yrkesgrupper. Svaren från 

enkätundersökningen sammanställdes och analyserades utifrån dessa gruppers. 
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Sammanlagt 42 personer varav 37% ljusdesigner och 63% från andra yrken som 

deltog i undersökningen (se figur 11) och majoriteten bestod av kvinnor (63 %). 

  

Figur 11. Diagrammet visar yrkesfördelningen bland deltagarna 

3.1.2 Enkätundersökning 

En enkät (se bilaga 2) togs fram med stöd av Trost (2012). Enkäten utformades i 

en lättförståelig form med en värderingsskala från ett till fem, mellan motsatta 

kvaliteter/upplevelser för att underlätta processen för deltagarna. Det gavs också 

möjlighet att lägga till egna kommentarer. Enkäten framställdes i digitalt format på 

Google Drive. Det trycktes även några pappersenkäter ifall någon inte hade 

smartphone eller föredrog pappersenkät.  

Enkäten bestod huvudsakligen av tre delar förutom den inledande delen. Dessa 

delar handlade om skillnaden mellan det LED-belysta rummet och det 

halogenbelysta rummet avseende upplevelsen av ljusets kvalité personligt 

välmående och rummet och dess karaktär.  

Utformningen av frågorna baserades på flera beprövade enkätformulär. Frågorna 

om hur man upplever ljuset i rummet baserades på ett belysningsupplevelsetest 

(Küller & Wetterberg, 1993) med skalor till motsatspar av ord relaterade till olika 

ljusegenskaper. Av dessa skalor valdes åtta stycken ut (se enkät, bilaga 1). De 

utvalda skalorna var de som bedömdes mest lättförståeliga och relevanta för att 

enkelt kunna beskriva hur ljuset upplevs i försöksrummen. Originalenkäten bestod 

av sjustegsskalor som reducerades till femstegsskalor för att bättre fungera för 

användning i mobiltelefon. 

Med tanke på tidigare studier som visar att människors känslotillstånd påverkas av 

ljus på olika sätt (Fridell Anter, 2007), ställdes några frågor om hur man 

känslomässigt påverkades av ljuset. Frågorna utformades i form av femstegsskalor 

med motsatspar av känslor (se enkät, bilaga 2). Syftet med detta var ta reda på hur 

försökspersonerna upplevde att de påverkades av de olika sorters ljuskällorna.  

Ljus-
designers 

37% 

Övriga 
63% 

Yrkesfördelning 
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Enligt Küller (1972) är det möjligt att bedöma en viss miljö på många olika sätt 

såväl storleksmässigt som utseendemässigt. Han utvecklade en så kallad SMB 

modell (Semantisk Miljöbeskrivning). Modellen innehåller ett antal sjustegs 

skattningsskalor där man ska markera hur man upplever den miljö man befinner 

sig i, utifrån olika aspekter. Några relevanta nyckelord togs direkt från denna 

modell och användes i en skala med motsatspar. Urvalet bestämdes utifrån vad 

som bedömdes vara mest tillämpningsbart för ett neutralt inrett vardagsrum. 

Dessa skalor anpassades till övriga delar i enkäten där det användes 

femstegsskalor. 

Alla skalor har tolkats som att egenskap/kvalitétskriterie på vänster sida av skalan 

är negativ och på höger sida positiv. Skalvärdena utvärderades enligt följande, då 1 

betydde dåligt, 2 bristande, 3 medelmåttigt, 4 tillfredställande eller ganska och 5 

bra. Analyen gjordes med hänsyn tagen till denna värderingsskala. 

Det ställdes även en extrafråga om vilken ljuskälletyp som dominerar i deltagarnas 

hem. Detta gjordes för att se om antagandet angående glöd- och 

halogenljusdominans i svenska hushåll stämmer överens med verkligheten. 

3.1.3 Procedur 

Deltagarna fick börja antingen i det halogenljusbelysta rummet och sedan fortsätta 

i det LED-ljus belysta rummet eller tvärtom. 

Deltagarna fick muntliga instruktioner enligt ett försöksprotokoll (se bilaga 3, 4) 

innan de fick börja. Protokollet konstruerades för att proceduren skulle följa 

planen och vara likadan för alla deltagare och var dels uppsatt på utsidan av 

dörrarna till båda försöksrummen (se figur 12 och 13), dels lagt i båda rummen på 

soffbordet.  

Deltagarna fick fylla i enkäten via sina smartphone genom en länk via en så kallad 

QR kod (se bilaga 4) som var uppsatt på utsidan av dörrarna till försöksrummen 

(se figur 12 och 13). 

 

     Figur 12. Dörren till Försöksrum A                       Figur 13. Dörren till Försöksrum B  
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Deltagarna blev ombedda att vistas i det ena rummet först och ta 5 minuter på sig 

att observera rummets färger, rummets ljuskaraktär och rummets karaktär från 

olika håll. Därefter fick de besvara enkäten utifrån sina upplevelser. Detta gjordes 

innan de lämnade det först besökta rummet. Vid behov förklarades frågorna av 

försöksledaren som var på plats under tiden. Efter besöket i första rummet fick 

deltagarna utföra samma procedur i det andra rummet och till sist fick de skicka in 

enkäten via sina mobiler. 

De enskilda enkäterna ingick i analysen endast om samtliga svar besvarades enligt 

anvisningarna i försöksprotokollet och om deltagaren mådde bra både psykiskt 

och fysiskt. Det bedömdes utifrån svaret från frågan "Hur mår du just nu?" som 

besvarades genom att sätta markering på en skala mellan ett och fem. Då det stod ett 

för dåligt och fem för bra. Tre var lägsta värdet för deltagande. 

Efter sammanställnigen av resultatet visade sig att 36 st. digitala enkäter och 4 st. 

pappersenkäter fylldes i sin helhet, vilket innebär en hög svarsfrekvens med enbart 

2 st. borfall. För antal deltagare enligt ålders- och yrkesfördelning se figur 14. 

 

Figur 14. Diagrammet visar antal deltagare som lämnade in fullständigt ifylld enkät                                         
enligt ålders- och yrkesgrupp  
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3.1.4 Analys av försöksrummen 

Försöksrummen studerades och analyserades utifrån de sju visuella 

grundbegreppen; ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, reflexer, bländning, ljusfärg, 

ytfärger (Liljefors, 2006). Detta gjordes för att kunna se skillnader på hur olika 

ljuskaraktärer och skillnader på de ovannämnda ljuskällornas kvalité kan påverka 

rummet i hemmiljö. Analyser av ljusmiljön för både rummen genomfördes med 

hjälp av observationsformuläret från "PERCIFAL" (Klarén, 2011). Detta 

formulär utgår ifrån de sju visuella grundbegreppen men innehåller även ett 

åttonde begrepp, ljusfläckar, vilket inte användes i analysen. 

Det togs även fotografier med syftet att visualisera rummen. Bilderna behandlades 

inte eftersom de bedömdes stämma bra med den verkliga upplevelsen av 

ljusfärgen i båda rummens fall. 

Båda försöksrummen studerades genomgående från flera betraktningsvinklar (se 

figur 15) såväl horisontellt som vertikalt. 

 

     Figur 15. Betraktningsvinklar i försöksrum A och B 

Dessutom genomfördes observation utifrån frågorna från enkätundersökningen 

vid analystillfället. Detta och anteckningarna i observationsformuläret utgjorde 

sedan grunden för analysen av rummen.
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4 Resultat och analys 
Resultatet från denna experimentella studie redovisas i sin helhet och i form av en 

jämförelse och en deskriptiv analys av svaren mellan ljusdesigners och övriga 

yrkesgrupper som deltog i enkätundersökningen. Dessutom presenteras en analys 

av försöksrummen där enkätundersökningen ägde rum. Resultatpresentationen 

och dess analys är utgångspunkten för att besvara arbetets frågeställning om hur 

LED fungerar i hemmiljö. 

4.1 Enkätundersökningens resultat 

En av de inledande frågorna i enkäten som försökspersonerna fyllde i, var "Vilken 

ljuskälletyp dominerar i ditt hem?". Resultatet från denna fråga visar en tydlig 

dominans av ineffektiva ljuskällor, då mer än hälften, 28 av 40 deltagare hade fler 

glöd- eller halogenlampor än moderna och effektivare ljuskällor i sina hem. Det 

var bara 11 deltagare som hade mest lågenergilampor och endast en deltagare som 

hade i huvudsak LED-lampor i sina hem (se figur 16).  

 

Figur 16. Diagrammet visar sammansättningen av den dominerande ljuskällan hemma hos                                

deltagarna i undersökningen 

Detta resultat visar att många använder energislukande ljuskällor såsom 

glödlampor och halogenlampor. 
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Färgerna i båda rummen upplevdes som lite mer naturliga än förvrängda (se figur 

17). Om man tittar på resultatet utifrån samtligas svar på frågan om 

färgåtergivningen, kan man se att skillnaden i färgupplevelsen mellan rummen är 

ganska liten (R=0.3). Trots det, är det fortfarande halogenljuset som återger 

färgerna på ett mer naturligt sätt (m=3.85) utifrån den visuella färgupplevelsen. 

 

Figur 17. Medelvärden för olika deltagarkategoriers och samtligas färgupplevelse i de olika ljusmiljöerna 

Ljusdesignerna upplevde rummets färger tillfredställande naturliga (m=4.1) i det 

halogenljusbelysta rummet medan i det LED-ljusbelysta rummet satte de betyg lite 

över det medelmåttiga (m=3.4), vilket är en ganska stor skillnad (R=0.7). 

Deltagarna från övriga yrken upplevde färgerna mer naturliga (m=3.7) i det LED-

ljusbelysta rummet, dock med minimal skillnad (R=0.1). I båda rummen upplevde 

de ljuset närmare tillfredställande naturligt. 

Det visade sig att det finns en tydlig skillnad (R=0.5) mellan yrkesgruppernas 

uppfattning om färgupplevelsen/färgåtergivningsförmågan av halogenljuset, då 

ljusdesignerna tyckte att halogen var mycket bättre (ljusdesigners: m=4.1 resp. 

övriga: m=3.6). Däremot var skillnaden betydligt mindre i resultatet mellan det 

LED-ljusbelysta och det halogenljusbelysta rummet enligt gruppen övriga (R=0.1). 
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På frågan "Hur bra tycker du det går att se i det här ljuset?" gav deltagarna mycket 

enhetliga svar (se figur 18). Resultatet visar att det finns en liten skillnad (R=0.15) 

gällande den allmänna synprestationen mellan de olika ljusmiljöerna utifrån 

samtligas svar. Det finns inte så stor skillnad (R=0.2) mellan hur deltagarna från 

olika deltagarkategorier upplevde hur bra det gick att se allmänt i det LED-

ljusbelysta rummet och inte så stor skillnad (R=0.1) i det halogenljusbelysta 

rummet. Skillnaden är också liten (R=0.1) mellan ljusdesignernas svar från de olika 

ljusmiljöerna och de övrigas svar (R=0.2). 

 

Figur 18. Medelvärden för olika deltagarkategoriers och samtligas allmänna synprestation i de olika ljusmiljöerna 
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Samtliga deltagares svar på nästan alla, sju kvalitetskriterier visar att på 

femstegsskalan lutar resultatet åt det positiva änden av värderingsskalan med 

varierande marginal mellan deltagarkategorierna, ljusdesigners och övriga (se figur 

19). 

 

Figur 19. Medelvärden för olika deltagarkategoriers och samtligas ljusupplevelse i försöksrum A med halogenljus 

Bland kvalitetskriterierna finns ett motsatspar, ojämnt fördelat - jämnt fördelat, som är 

svårdefinierat angående vilket beskrivande ord som är det positiva. Men nästan 

alla hade samma uppfattning om att ljuset var varken jämnt- eller ojämnt fördelat 

och skillnaden mellan grupperna var minimal (R=0.2). 

Ljusdesignerna tyckte att det var helt flimmerfritt (m=5) medan de övriga satte 

något lägre betyg (m=4.6), dock fortfarande långt över strecket tillfredställande. 

Däremot var skillnaden betydligt större mellan gruppernas svar gällande 

bländfrihet (R=0.7). I genomsnitt tyckte alla att ljuset var tillfredställande 

avbländat (m=4.05) även om deltagarna från de övriga yrkesgrupperna satte 

betyget något lägre (m=3.7) än tillfredställande. 
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Ljuset upplevdes lite över medelmåttigt naturligt och varierat (m=3.2) enligt 

gruppen övrigas svar medan ljusdesignerna satte högre betyg och tyckte att ljuset 

var nästan tillfredställande både naturligt (m=3.8) och varierat (m=3.7). Ljuset var 

tillfredställande varmt enligt ljusdesigners medan de övriga var något mindre 

positiva (m=3.7). Behagligheten upplevdes tillfredställande med liten skillnad 

mellan grupperna (ljusdesigners: m=4.2 resp. övriga: m=3.9) och ljusheten 

uppfattades av båda grupperna vara mellan medelmåttig och tillfredställande 

(ljusdesigners: m=3.5 resp. övriga: m=3.6 p). 

Samtliga deltagares svar på nästan alla sju kvalitetskriterier visar att det LED-

ljusbelysta rummets resultat ligger över medelmåttigt på värderingsskalan men 

med varierande marginal för de enskilda kvalitetskriterierna samt för 

deltagarkategorierna, ljusdesigners och övriga (se figur 20). 

 

Figur 20. Medelvärden för olika deltagarkategoriers och samtligas ljusupplevelse i försöksrum B med LED-ljus 

Undantaget i detta rum var ljusets variation som upplevdes medelmåttig av 

ljusdesigners medan deltagarna från de övriga yrkesgrupperna upplevde 

variationen något sämre än medelmåttig (m=2.7). 
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 Ljusfördelningen låg något över medel (ljusdesigners: m=3.3 resp. övriga: m=3.5) 

och upplevdes, av samtliga deltagare, lite jämnare fördelat jämfört med i det 

halogenljusbelysta rummet (halogenrummet: m=3 resp. LED-rummet m=3.4). 

Gällande flimmer är skillnaden försumbar (R=0.05) och resultatet av samtligas 

svar är ”nästan flimmerfritt”, d v s nästan samma (m=4.55), som i det 

halogenljusbelysta rummet (m=4.6). 

Det visade sig att de olika grupperna upplever bländningens omfattning på olika 

sätt med en stor marginal (R=0.9). Enligt ljusdesigners var ljuset nära välavbländat 

(m=4.6), t o m bättre än i det halogenljusbelysta rummet (m=4.4). Gruppen övriga 

tyckte att det var något sämre avbländat i det LED-ljusbelysta rummet, dock sattes 

betyget mittemellan medelmåttigt och tillfredställande i båda rummen 

(halogenrummet: m=3.7 resp. LED-rummet: m=3.5). Resultatet för samtligas svar 

på denna fråga blev detsamma (m=4.05) som i halogenrummet. 

LED-lampornas ljus upplevdes strax över medelmåttigt naturligt av samtliga 

(m=3.25) utan några större skillnader (R=0.1) mellan grupperna. Däremot om 

man jämför ljusdesignernas åsikt om hur naturligt LED-ljuset upplevdes, då ser 

man att det ligger mycket närmare medelmåttigt (m=3.3) än tillfredställande som 

halogenljusets (m=3.8).  

De övriga uppfattade LED-ljuset ungefär lika varmt, mittemellan medelmåttigt 

och tillfredställande (m=3.5), men lite varmare med halogenlampor (m=3.7). 

Ljusdesignerna hade en annan uppfattning och tyckte att ljuset var betydligt 

varmare med LED-lampor. Betyget (m=4.4), på hur varmt ljuset upplevdes, sattes 

mellan tillfredställande och bra i detta rum medan i det halogenljusbelysta rummet 

upplevdes ljuset tillfredställande av ljusdesignerna.  

Ljuset från LED-lamporna upplevdes något mer behagligare och var 

tillfredställande enligt de övriga, medan ljusdesignerna tyckte att LED-ljuset var 

något mindre behagligare och betyget (m=3.6) av detta hamnade mittemellan 

medelmåttigt och tillfredställande. Upplevelsen av ljusheten visade något sämre 

resultat jämfört med halogenljus och det låg strax över medelmåttigt (m=3.1) 

enligt ljusdesignerna men ljusheten upplevdes tvärt om enligt de övriga som satte 

betyget närmare tillfredställande (m=3.7). 

Utifrån kommentarerna, som vissa angav, om hur ljuset upplevdes generellt, 

framkom det att de flesta ljusdesigners föredrog halogenljuset. Ljuset tycktes vara 

naturligt, hade en mer varierad ljusfördelning med tydligare kontraster dessutom 

kändes det mer behagligt och trevligt. Någon tyckte till och med att det var en 

lättnad att komma in i det halogenljusbelysta rummet medan några ljusdesigners 

upplevde motsatsen. Vissa upplevde LED-ljuset mysigare och varmare dessutom 

tyckte någon att ljuset kändes naturligare och det var mer kontraster med skarpare 

skuggor som gjorde ljuset trevligare än halogenljuset.  
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I de övrigas kommentarer framkom det också tydligt att åsikterna var delade. 

Vissa upplevde halogenljuset mysigt, trevligt och trivsamt medan andra tyckte att 

LED-ljuset var behagligare. Klagomål förekom i båda rummen angående reflexer 

eller blänk i tavelglaset och att ljuset kändes för jämnt fördelat. 

Resultatet från hur man upplever ljuset visade att ljusdesignerna och gruppen 

övriga hade olika uppfattning om ljusets kvalité eller egenskaper beroende 

yrkesinriktning. Man upplevde ljuset olika och det syns tydligt att ljusdesignerna 

bedömde ljuset mer positivt, oavsett ljuskälla, än de övriga i de flesta fall. Det 

visade sig också att kvalitetsskillnaden mellan halogenlampor och LED-lampor, 

utifrån deltagarnas upplevelse, var minimal. Resultatet visade också att ljuset från 

halogenlamporna upplevdes något positivare utifrån de flesta kriterier, dock inte 

alla kriterier och inte av samtliga deltagare. 

Det finns en tydlig skillnad mellan de olika yrkesgruppernas uppfattning om hur 

deltagarna trodde att det egna välmåendet påverkades i halogenljus (se figur 21). 

 

Figur 21. Medelvärde för ljusets påverkanseffekt enligt olika deltagarkategoriers och samtligas svar i försöksrum 
A med halogenljus  

Deltagare från gruppen övriga blev varken trötta eller pigga av halogenljuset 

(m=3) medan ljusdesignerna tyckte att de blev något piggare, dock var skillnaden 

liten (R=0.3). Samtliga deltagare kände sig ganska lugna (m=4.15) och det blev 

nästan ingen skillnad (R=0.1) hur de olika deltagargrupperna påverkades utifrån 

denna aspekt.  

1 2 3 4 5 

Trött 

Orolig 

Irriterad 

Vantrivs 

Hur påverkades deltagarna av ljuset? 
Rum A med halogenljus 

 

Ljusdesigners Övriga Samtliga 

Pigg 

Trivs 

Glad 

Lugn 

Skala 1-5 

    Dåligt                       Bristande              Medelmåttigt               Ganska                          Bra 



Resultat och analys 

28 

Deltagarna från gruppen övriga kände sig knappt glada (m=3.4), medan 

ljusdesignerna kände sig betydligt gladare (m=4.1) vilket visar en ganska stor 

skillnad (R=0.7). Resultatet för samtligas svar blev att trivseln var ganska bra 

(m=3.95) men gruppen övriga kände lite mindre trivsel (m=3.8) jämfört med 

ljusdesigners (m=4.1) i rummet med halogenljus. 

Resultatet för samtligas svar om hur de tyckte att det egna välmåendet påverkades 

av ljuset från olika ljuskälletyper visade att deltagargrupperna hade olika 

uppfattning (se figur 22). Det visade sig också att skillnaden mellan hur halogen- 

och LED-ljuset uppfattades påverka välmåendet var ganska oväsentlig och att 

båda ljuskälletyperna hade omtyckta egenskaper utifrån känsloaspekterna i 

svarsalternativen. 

 

Figur 22. Medelvärde för ljusets påverkanseffekt enligt olika deltagarkategoriers och samtligas svar i försöksrum 
B med LED-ljus 

I det LED-ljusbelysta rummet kände ljusdesignerna sig tröttare (m=2.7) med 

ganska stor marginal (R=0.6) jämfört med i det halogenljusbelysta rummet 

(m=3.3). Däremot tyckte de övriga att LED-ljuset var något mer piggande 

(m=3.1) jämfört med halogenljuset (m=3) men skillnaden var marginell (R=0.1). 

Resultatet utifrån samtligas svar på denna fråga visar att de flesta inte kunde 

avgöra riktigt om de blev påverkade (m=2.9). Detta gäller även i det halogenljus-

belysta rummet (m=3.15). 
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Ljusdesignerna kände sig ganska lugna (m=4.1) även i LED-ljusbelysta rummet 

jämfört med det halogenljusbelysta rummet (m=4.2). De övriga yrkesgrupperna 

blev betydligt mindre lugna men satte betyget närmare ganska lugn (m=3.6) i det 

LED-ljusbelysta rummet. 

Skalan irriterad - glad visar ett jämförelsevis enigt resultat, då samtliga kände sig 

snarast ganska glada (m=3.6) än medelmåttigt glada. "Glädjenivån" blev marginellt 

högre (m=3.5) hos de övriga i LED-ljuset jämfört med halogenljuset (m=3.4). 

Men hos ljusdesignerna visade det sig vara tvärt om, då de kände sig mindre glada 

(m=3.7) i LED-ljuset med en märkbar skillnad (R=0.4). Utifrån samtligas svar var 

man något mindre gladare i LED-ljusbelysta rummet (m=3.6) men med mycket 

liten marginal (R=0.15). Samtliga grupper var helt eniga om trivselfaktorn i LED-

ljusbelysta rummet, då alla tyckte att det var nästan ganska trivsamt (m=3.75) i 

detta rum. 

Ljusdesignernas kommentarer visade att de flesta kände sig piggare i det 

halogenljusbelysta rummet medan i det LED-ljusbelysta rummet blev man 

lugnare. Några av gruppen övriga kände sig lugn, någon blev rastlös och någon 

kände sig energisk av LED-ljuset medan i det halogenljusbelysta rummet blev 

någon lugn och någon annan tröttnade. Dessutom kände någon att det var 

instängt och tyckte att det var svårt att fokusera sig i det skarpa ljuset. 
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Det sammanlagda resultatet visar att deltagarna hade generellt olika uppfattningar 

om hur det halogenljusbelysta rummet upplevdes men med varierande marginal 

(se figur 23). 

 

Figur 23. Medelvärdet för olika deltagarkategoriers och samtligas rumsupplevelse i försöksrum A med halogenljus 

Båda deltagargrupperna upplevde det halogenljusbelysta rummet något mer 

modernt än ålderdomligt och resultatet (m=3.55) från samtligas svar hamnade 

mellan medelmåttigt och ganska modernt. Skillnaden mellan gruppernas 

uppfattning blev nästan omåttlig (R=0.1). 

 Samtligas svar visar att det halogenljusbelysta rummet upplevdes snarare 

stimulerande (m=3.4) än tråkigt även om resultatet från gruppen övriga knappt 

översteg medelmåttigt (m=3.2). Däremot blev det en tydlig nivåskillnad (R=0.4) 

av "stimuleringsgraden" mellan de olika grupperna, då ljusdesignerna var mer 

positiva och tyckte att rummet var lika stimulerande som modernt (m=3.6).  

Utifrån samtligas svar upplevdes halogenrummets storlek ungefär likadant och 

resultatet (m=2.85) hamnade strax under medelmåttigt. Trivselfaktorn bedömdes 

ganska positivt utifrån samtligas svar (m=4) men det finns en märkbar skillnad 

(R=0.4) mellan åsikterna, då de övriga upplevde det halogenljusbelysta rummet 

mindre trivsamt (m=3.8) än ljusdesignerna (m=4.2). 
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Det sammanlagda resultatet av rumsupplevelsen visade att det fanns en märkbar 

skillnad mellan de olika deltagargrupparnas uppfattning och att de ämneskunniga 

ljusdesigners var tydligt mer kritiska mot LED-ljusets förmåga att skapa en 

trevligare rumsmiljö (se figur 24). 

 

Figur 24. Medelvärdet för olika deltagarkategoriers och samtligas rumsupplevelse i försöksrum B med LED-ljus 

Det LED-ljusbelysta rummet upplevdes mindre modernt med en märkbar skillnad 

(R=0.35) av båda grupper och rummet visade sig vara medelmåttigt modernt 

(m=3.2). De övriga upplevde detta rum marginellt modernare än ljusdesignerna. 

Ljusdesignerna upplevde LED-rummet mindre stimulerande (m=2.9) med en 

betydlig skillnad (R=0.7) jämfört med deltagarna från gruppen övriga som tyckte 

att rummet var bara något mindre stimulerande (m=3) med liten skillnad (R=0.2). 

Det genomsnittliga resultatet visar en knappt medelmåttig (m=2.95) 

"stimuleringseffekt" i det LED-ljusbelysta rummet. 

Deltagarna från gruppen övriga upplevde att det LED-ljusbelysta rummets storlek 

var lika liten som det halogenljusbelysta rummets (m=2.8) medan ljusdesignerna 

upplevde det LED-ljusbelysta rummet ännu mindre (m=2.6). 
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Ljusdesignerna upplevde mycket mindre trivsel och tyckte att vistelsen i detta rum 

var snarare medelmåttigt trivsam (m=3.4) jämfört med det halogenljusbelysta 

rummet (m=4.2). Däremot hade de övriga samma uppfattning om trivseln i det 

LED-ljusbelysta rummet som i det halogenljusbelysta, då de ansåg att LED-

rummet var nästan ganska trivsamt (m=3.8).  

Rummet i sin helhet skapade mindre positiva känslor i det LED-ljusbelysta 

rummet utifrån kommentarerna som ljusdesignerna gav, då vissa tyckte att det var 

dassigt, mindre realistiskt, mer onaturligt och för jämnt belyst. Däremot fanns det 

några som tyckte inte om det kallare halogenljuset. 

4.2 Analys av försöksrummen 

Rumsanalysen utgår från de sju visuella grundbegreppen och behandlar varje 

aspekt i följande ordning; ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, reflexer, bländning, 

ljusfärg och ytfärger. I analysen behandlas även resultatet från egen observation av 

rummen utifrån enkätfrågorna. 

Ljusnivån var tillfredställande i både rummen med tanke på rummets funktion. 

Allmänt var det tillräckligt ljust i båda rummen. Det var liten skillnad mellan 

rummen men det halogenljusbelysta rummet (se figur 25) var lite ljusare jämfört 

med det LED-ljusbelysta rummet (se figur 26). 

 

    Figur 25. Försöksrum A med halogenljus                   Figur 26 Försöksrum B med LED-ljus 

Trots att ljuset uppträdde någorlunda jämnt fördelat i båda rummen, fanns det 

tydliga skillnader i ljusfördelningen. Även om båda ljuskälletyperna hade klara glas, 

spreds ljuset ändå på olika sätt i vissa delar av rummen. 
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Det halogenljusbelysta rummet var ljusare på väggarna, runt golvarmaturen, på 

sofforna, vid dörren, runt bordsarmaturen, på tavlorna och allmänt i ögonhöjd (se 

figur 27, 29 och 31). 

 

     Figur 27. Försöksrum A med halogenljus                  Figur 28. Försöksrum B med LED-ljus 

Däremot var det, i det LED-ljusbelysta rummet, ljusare på soffbordet, större delen 

av mörkläggningsgardinen, på golvet, på taket och vid bokhyllan (se figur 28, 30 

och 32). 

 

a   Figur 29. Taket med pendelarmatur i försöksrum        Figur 30. Taket med pendelarmatur i försöksrum                                   
PPA med halogenljus                                                  B med LED-ljus  

 

     Figur 31. Bordsarmaturen i försöksrum                     Figur 32. Bordsarmaturen i försöksrum                                   
P  A med halogenljus                                                  B med LED-ljus  
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Som det syns på figur 29, 31 och 33 gav ljuset från halogenlamporna en tydligare 

ljusbild och skapade ett skarpare mönster. Det syns klart på soffan samt runt 

bords- och golvarmaturen på väggen. LED-ljuset gav mindre tydliga, eller inga, 

sådana effekter (se figur 30, 32 och 34). 

  

     Figur 33. Golvarmaturen i försöksrum A                 Figur 34. Golvarmaturen i försöksrum B                                  
P   med halogenljus                                                      med LED-ljus  

Skuggorna uppträdde också i olika former, skärpa och färger i försöksrummen 

beroende på var i rummet de förekom. I det halogenljusbelysta rummet var 

soffbordets skugga ganska diffus och lite gråaktig (se figur 35), medan skuggan i 

det LED-ljusbelysta rummet var mycket tydligare, hade skarpa gränser och 

framträdde i en gulare färg (se figur 36). 

 

     Figur 35. Försöksrum A med halogenljus                  Figur 36. Försöksrum B med LED-ljus 

Även godisskålens skugga var betydligt skarpare i rummet med LED-ljus            

(se figur 36). Till vänster om soffan syns dess skugga som uppträdde på samma 

sätt som soffbordets (se figur 37 och 38). 
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     Figur 37. Försöksrum A med halogenljus                  Figur 38. Försöksrum B med LED-ljus 

Störande reflexer förekom på tavlornas glasskivor på ungefär samma sätt i båda 

rummen (se figur 39 och 40). Betraktningsvinkeln spelade stor roll för hur mycket 

reflexer det blev (se figur 27, 28, 31 och 32). 

Både golv- och takarmaturernas lampskärmar hade ganska påtaglig ljustransparens 

men bländande inte i något av rummen (se figur 29, 30, 33 och 34). 

 

     Figur 39. Försöksrum A med halogenljus                  Figur 40. Försöksrum B med LED-ljus  

Det enda stället där det uppstod bländning i en viss mån, förekom det när man 

tittade mot bordsarmaturen från vissa betraktningsvinklar. Detta gällde för båda 

rummen (se figur 39 och 40). 

Beroende på vilket rum man befann sig i, var ljusfärgen olika. Huvudsakligen var 

det ljuskällans ljuskaraktär och färgtemperatur som orsakade den påtagliga 

skillnaden mellan det halogenljusbelysta rummet och det LED-ljusbelysta rummet 

(se figur 25-40). I det LED-ljusbelysta rummet var ljusfärgen mycket varmare och 

framträdde i en gulaktig form medan i det halogenljusbelysta rummet uppträdde 

den "krispigare" och i betydligt vitare form. 
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Det var en uppenbar skillnad mellan hur ytfärgerna framträdde i rummen beroende 

på vilken ljuskälla som användes (se figur 25-40). I det halogenljusbelysta rummet 

uppträdde ytfärgerna betydligt kallare än i det LED-ljusbelysta rummet där alla 

ytor och dess färger var varma. Nyansskillnader av en och samma färg var det mer 

synligt i rummet med halogenljus. Exempelvis i det halogenljusbelysta rummet på 

taket (se figur 29) syns det att ett cirkelformat mönster skapades som hade en 

tydlig vit nyans men inuti cirkel var det lite rosaaktigt. I hörnen på taket vid 

dörrens sida var takytan mörkare och hade en grågrönaktig nyans precis som på 

väggytan vid bokhyllan (se figur 29 och 33). Det vänstra hörnet vid fönstersidan 

på taket var takytan lite gråaktigt medan det högra hörnet var den lite rosaaktig 

som inuti cirkeln. Ett annat exempel är sofforna där lika tydliga nyansskillnader 

kunde iakttas (se figur 39).  

Det visade sig även att betraktningsvinkeln har också en stor betydelse på hur man 

upplever ytfärgerna(se figur 33 och 35). 

Jämfört med dagsljus som referens uppträdde ytfärgerna generellt naturligare i det 

halogenljusbelysta rummet än i det LED-ljusbelysta rummet när rummet 

studerades i sin helhet, dock även kallare. Däremot vissa ytfärger var mer naturliga 

med LED-ljuset än halogenljuset, exempelvis soffbordets yta, bokhyllan, krukorna 

på fönsterbänken och de varma färgerna, röda och gula nyanser, på tavlorna och 

böckerna på bokhyllan (se exempelvis figur 25 och 26). 
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5 Diskussioner och slutsatser 

5.1 Resultatdiskussion  

Enligt undersökningens resultat är, i de flestas hem, fortfarande större delen av 

ljuskällorna ineffektiva. Att många fortfarande använder ineffektiva ljuskällor 

(Belysningsbranschen, 2013) såsom glödlampor och halogenlampor kan väcka en 

viss oro när man tänker på miljön.  

Arbetet skulle visa hur LED-ljuskällans nuvarande kvalité för att utifrån detta 

kunna säga om ytterligare kvalitetsförbättringar behövdes eller i bästa fall kunna 

vända allmänhetens inställning till en mer positiv riktning för LED, vilket i sin tur 

skulle kunna bidra till en mer ekologiskt hållbar miljö. 

Resultatet visar att mellan halogenlampor och LED-lampor var skillnaden i ljusets 

kvalité inte så omfattande. Båda ljuskälletyperna hade sina fördelar. Ljuset från 

halogenlamporna upplevdes något positivare utifrån de flesta kriterier. 

Halogenlampans klarare och krispigare ljus skapade betydligt mer framträdande 

ljusspel på vissa ytor vilket genererade större variation i rummet. Detta och LED-

lampans något diffusare ljusspridning resulterade att halogenlampans ljus 

föredrogs av majoriteten. 

Trots att resultatet visade att det fortfarande är halogenljuset som upplevs återge 

färgerna på ett mer naturligt sätt så visade det sig även att skillnaden i upplevd 

färgåtergivning är ganska liten. Detta innebär att den nya LED-tekniken har 

utvecklats positivt gällande färgåtergivningsförmåga. Detta visar även att de 

skärpta kraven, gällande färgåtergivning, i Ekodesignförordningen (Annell, 2014), 

påverkat branschen. 

Det kan även konstateras att deltagargrupperna hade olika uppfattning om ljusets 

kvalité och/eller egenskaper, då ljusdesignerna i de flesta fall, oavsett ljuskälla, 

betygsatte ljuset mer positivt än de övriga. Det fanns en märkbar skillnad mellan 

de två deltagargruppernas rumsupplevelse och antagligen granskade ljusdesigners 

rummens ljus utifrån yrkesaspekter. Trots detta visade det sammanlagda resultatet 

ingen stor skillnad, vilket tyder på att den nya generationens LED-ljuskällors 

ljuskvalité närmar sig halogenljusets positiva visuella egenskaper. 
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Upplevelsen av hur man påverkades av ljuset skiljde sig minimalt mellan de två 

ljuskällorna och båda upplevdes påverka deltagarna på ett positivt sätt, även om 

grupperna upplevde olika påverkan. Det finns alltså märkbara skillnader mellan 

hur deltagarna från olika yrkesområden upplever att de påverkas av ljuset. Detta 

kan vara ett komplement till Knez (1995) studie som visade att färgtemperaturen 

har olika påverkan på det känslomässiga stämningsläget men utifrån jämförelse 

mellan olika kön. 

Ljusfärgen påverkas av armaturen, rummets ytor och inredning men tanken var att 

eftersom allting var detsamma i båda rummen, så borde dessa faktorer inte ha 

påverkat upplevda skillnader mellan halogenljuset och LED-ljuset. De utvalda 

kulörerna kan dock ha passat LED-ljusets diskontinuerliga spektrum mer eller 

mindre väl. 

Det fanns en liten skillnad mellan LED-lampornas färgtemperatur (2700K) och 

halogenlampornas (2800K) enligt tillverkarens datadeklaration. Enligt Starby 

(2006) föredrar man varmare ljus i nordligare länder. Några av deltagare ogillade 

ändå det varmare ljuset från LED-lamporna: ljuset upplevdes för gult och dassigt 

och påverkade trivseln på ett negativt sätt. Eftersom ljuskällorna hade olika 

färgåtergivning så kan man inte sluta sig till om det är ljusfärgen eller 

färgåtergivningen som gör att man föredrar det ena eller det andra ljuset. 

Resultatet från rumsanalysen visade påtagliga ljushetsskillnader och skillnader i hur 

ljuset uppträdde i försöksrummen. Detta kan bero på ljuskällornas utformning. 

Eftersom halogenlampan har en liten sockel kan ljuset spridas fritt och runt om 

från glödtråden. Däremot kräver LED-lampan ett inbyggt driftdon som skymmer 

en del av ljusflödet (Annell, 2014). Dessutom var armaturerna utformade för att 

skapa ljusspel på olika rumsytor. Dessa faktorer påverkade också resultatet av 

rumsupplevelsen. 

Eftersom reflexerna förekom på samma ställen med samma intensitet, hade det 

ingen betydelse vilken ljuskälletyp som användes för belysningen. Den obetydliga 

bländning som uppstod, påverkades inte heller märkbart av ljuskällornas 

utformning och karaktär, utan verkar mest ha berott av armaturernas utformning. 
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5.2 Metoddiskussion 

Enkäten framställdes både i tryckt och i digital form men den tryckta formen 

användes bara fyra gånger. Anledningen till att en digital enkät användes var att 

kunna utesluta fel som skulle generera bortfall, såsom att välja fler alternativ än 

tillåtet eller glömma fylla i några svar. Det visade sig vara en tillgång att ha den 

digitala enkäten eftersom bortfallen begränsades till minimala nivåer. Tekniken 

krånglade bara några gånger och det var endast två enkäter som inte kom in. 

Enkätprotokollet och de muntliga instruktionerna bidrog också till att säkerställa 

ett konsekvent genomförande under veckan då undersökningen ägde rum.  

Kvalitén på de använda ljuskällorna var inte den bästa, och spektralfördelningen 

för LED-ljuskällorna var okänd. Det betyder att LED-ljuset i samspelet med just 

detta rummets utvalda färger kan ha fått en extra gulaktig ljusfärg. 

Eftersom undersökningen skedde på dagtid sipprade det in lite dagsljus vid 

mörkläggningsgardinernas kanter som troligtvis påverkade ljuset i båda 

försöksrum. Rummen hade dock samma mörkläggning och deltagarnas 

bedömningar i båda rummen genomfördes i en följd. Därför bedöms också 

påverkan av detta som obetydlig.  

Inredningen i försöksrummen var identisk ända ner i detalj, vilket skapade en bra 

förutsättning för att deltagarna skulle kunna koncentrera sig på hur rummet och 

rummets ljus upplevdes. Däremot fattades det några detaljer i rummen som hade 

förbättrat "illusionen" av ett riktigt vardagsrum vilket kanske hade lett till ett mer 

korrekt resultat. Till exempel hade en TV-bänk med TV eller ett mer hemtrevligt 

trägolv kunnat öka hemkänslan i rummen. 

I båda försöksrummen fick deltagarna svara på samma frågor och de uppmanades 

att inte lämna rummen förrän samtliga frågor, avseende rummet man vistades i, 

besvarats vilket skapade en god förutsättning för ett grundligt utförande av 

enkätundersökningen. 

Det gjordes ingen jämförelse av om det fanns någon skillnad mellan olika kön 

gällande hur välmåendet påverkades av ljuset, så som Knez (1995) studie om 

färgtemperaturen gjorde. Istället valdes att studera skillnad utifrån en annan 

demografisk aspekt, nämligen yrkeskategori.  

Medelvärdesystemet och värderingsskalan gjorde det lätt att jämföra och utvärdera 

svaren. De valda orden och motsatsparen var lämpliga för att kunna undersöka 

hur LED-ljusets kvalité upplevs jämfört med halogenljusets. Däremot hade ett 

kanske mer rättvisande och komplett resultat uppnåtts om samtliga motsatsparen 

från belysningsupplevelsetestet (Küller & Wetterberg, 1993) togs med i sin helhet. 
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Ett mer komplett resultat med bättre förutsättningar för analys hade uppnåtts om 

ett beprövat instrument användes i sin helhet för att beskriva hur välmåendet 

upplevdes påverkas. I denna del av enkäten upptäcktes även ett fel efteråt 

eftersom det ena motsatta paret, irriterad - glad, blivit felskrivet, då det borde ha 

stått ledsen - glad.  

I enkätens sista del, gällande utformning av frågorna och analyssystem, 

återanvändes samma metod som i tidigare delar. Det fungerade här också, då det 

gick lätt att både sammanställa, jämföra och analysera svaren. Dock hade resultat 

även här blivit mer tillförlitligt ifall samtliga aspekter från SMB-modellen (Küller, 

1972) i sin helhet använts. Det hade även gett ett grundligare underlag till analysen 

av rumsupplevelsen.  

Ett annat misstag var det att kommentarfälten i de olika delarna inte var 

obligatoriska därmed blev det bara få som beskrev sina upplevelser. Därmed blev 

kommentarerna inte så användbara för analysen. 

De egna analyserna av rummen gav en ökad förståelse för de testade ljuskällornas 

kvalitetsskillnader på ett mer ingående sätt utifrån ett rumsligt sammanhang. 

Efter genomförd studie visade det sig att det hade varit fördelaktig att även ta med 

lågenergilampor i ett tredje rum i studien. Detta skulle ge ett resultat gällande en 

bredare palett med tillgängliga ljuskällor.  

Metoder och genomförande har i de flesta delar fungerat väl men p.g.a. de ovan 

nämnda bristerna har studien en lägre validitet. Avgörande data är relevanta och 

studien gjordes utifrån lämpliga aspekter som ger stöd till slutsatserna även om 

dessa hade kunnat bli starkare med en mer komplett intern validitet. Studien har 

extern validitet, då det deltog ett fyrtiotal personer i undersökningen. 

Med hjälp av samma verktyg och samma tillvägagångssätt kan en likadan studie 

upprepas och resultaten bör då bli liknande. Därmed har studien en tillräcklig 

reliabilitet.  
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Följande slutsatser kan dras baserat på undersökningens resultat: 

 Rummets ljuskällor påverkar hur man upplever rummet och hur 

sinnesstämningen varieras. 

 Halogenljuset har fortfarande bättre ljuskvalité och visuella egenskaper än 

LED-ljuset men skillnaden är nästan försumbar. 

 Generellt sett tror majoriteten att det egna välmåendet påverkas positivt av 

både halogen- och LED-ljus men halogenljuset har en mer positiv 

påverkanseffekt. 

 Rumsupplevelsen och rumskaraktären påverkas olika beroende på 

ljuskälletyp, dess tekniska parametrar, visuella egenskaper och ljuskvalité. 

 Skillnader mellan ljusdesigners och icke ljusdesigners upplevelser är 

varierande men det syns tydligt att ljusdesigners var mer kritiska mot LED-

ljuset än icke ljusdesigners.  

Examensarbetet visar att det återstår en del arbete för att kunna åstadkomma en 

grönare miljö med hjälp av energieffektiva ljuskällor i hemmiljö.  

 Det finns en del aspekter kvar som bör förbättras angående LED-

ljuskällans kvalité, såsom färgåtergivning och ljusspridning för att den skall 

kunna matcha glödljusets kvalité helt. 

 Fler studier om ljuskvalité bör utföras i större skala för att få en djupare 

insyn i hur människor upplever ljuset och vilka de avgörande 

kvalitetskriterierna är som mest kan påverka valet av ljuskällor.   

 Det vore intressant att se om resultatet skulle bli annorlunda ifall en 

liknande studie genomfördes i riktiga hem med betydligt fler deltagare. En 

sådan undersökning skulle ge underlag för en mer djupgående analys.  
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7 Bilagor 
Bilaga 1 Inredningslista 

Bilaga 2 Enkätprotokoll 

Bilaga 3 Försöksprotokoll utanför rummet 

Bilaga 4 Försöksprotokoll i rummet 

Bilaga 5 QR kod 
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Bilaga 1 Inredningslista 

Inredningen i båda rum omfattade följande:  

2 st. beige soffor (NCS: S 0502-Y)  

1 st. vitt sidobord (NCS: S 0300-N)  

2 st. små soffbord (ljus ek, NCS: S 2030-Y10R)  

1 st. senapsfärgad matta (NCS: S 1002-Y50R)  

1 st. svart sittpuff (NCS: S 8505-B20G)  

2 st. växter i gula krukor (NCS: S 1060-G90Y)  

1 st. bokhylla (ljus bok, NCS: S 2030-Y10R) med några böcker på  

4 st. inramade fotografier  

3 st. ljusskål med blockljus (ej tända)  

1 st. genomskinlig glasskål med lösgodis  

1st. genomskinlig glasvas med lyckobambu   
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Bilaga 2 Enkätprotokoll 

 

Ljuskvalité i hemmiljö 

Undersökningen går ut på att ta reda på hur ljusets kvalité upplevs, hur 

välmåendet och rumsupplevelsen påverkas av ljuset. Besök båda rummen 

och fyll i enkäten medan du vistas i rummen.  
*Obligatorisk fråga 

1) Vilket kön har du?* 

 Man 

 Kvinna 

 

2) Hur gammal är du?* 

 18-29 

 30-49 

 50< 

 

3) Vad är ditt nuvarande eller blivande yrke?* 

 Ljusdesigner 

 Övrigt:______________ 

  

4) Hur mår du just nu?* 

Sätt en markering på skalan. 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Dåligt      Bra 

 

5) Vilken ljuskälletyp dominerar i ditt hem?* 

 Glödlampa 

 Halogenlampa 

 Lågenergilampa 

      LED  
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6) Vilket rum besöker du först?* 

 Rum A 

 Rum B 

 

7.1) Hur upplever du ljuset i detta rum?* 

Sätt en markering på nedanstående skalor. 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Mörkt      Ljust 

 

7.2) Hur upplever du ljuset i detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Obehagligt      Behagligt 

 

7.3) Hur upplever du ljuset i detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Kallt      Varmt 

 

7.4) Hur upplever du ljuset i detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Enformigt      Varierat 
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7.5) Hur upplever du ljuset i detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Onaturligt      Naturligt 

 

7.6) Hur upplever du ljuset i detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Bländande      Avbländat 

7.7) Hur upplever du ljuset i detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Flimrande      Flimmerfritt 

 

7.8) Hur upplever du ljuset i detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Ojämnt fördelat      Jämnt fördelat 

 

Här kan du skriva egna kommentarer om hur du upplever 

ljuset i detta rum. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

  

8) Hur bra tycker du det går att se i det här ljuset?* 

Sätt en markering på skalan. 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Dåligt      Bra 
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9) Hur upplever du rummets färger?* 

Sätt en markering på skalan. 

 
1 2 3 4 5 

 

Förvanskade      Naturliga 

 

10.1) Hur påverkas du av ljuset i detta rum?* 

Sätt en markering på nedanstående skalor. 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Trött      Pigg 

 

10.2) Hur påverkas du av ljuset i detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Orolig      Lugn 

 

10.3) Hur påverkas du av ljuset i detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Irriterad      Glad 

 

10.4) Hur påverkas du av ljuset i detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Vantrivs      Trivs 

 

Här kan du skriva egna kommentarer om hur du påverkas 

av ljuset i detta rum. 
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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11.1) Hur upplever du detta rum?* 
Sätt en markering på nedanstående skalor. 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Ålderdomligt      Modernt 

 

11.2) Hur upplever du detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Tråkigt      Stimulerande 

 

11.3) Hur upplever du detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Litet      Stort 

 

11.4) Hur upplever du detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Otrivsamt      Trivsamt 

 

Här kan du skriva egna kommentarer om hur du upplever 

detta rum. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Kontrollera att du har svarat på samtliga 

obligatoriska frågor. Lämna rummet om samtliga 

obligatoriska frågor är besvarade och vänta på vidare 

instruktioner från försöksledaren. 
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12) Vilket rum besöker du nu?* 

 Rum A 

 Rum B 

 

13.1) Hur upplever du ljuset i detta rum?* 

Sätt en markering på nedanstående skalor. 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Mörkt      Ljust 

 

13.2) Hur upplever du ljuset i detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Obehagligt      Behagligt 

 

13.3) Hur upplever du ljuset i detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Kallt      Varmt 

 

13.4) Hur upplever du ljuset i detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Enformigt      Varierat 
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13.5) Hur upplever du ljuset i detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Onaturligt      Naturligt 

 

13.6) Hur upplever du ljuset i detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Bländande      Avbländat 

 

13.7) Hur upplever du ljuset i detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Flimrande      Flimmerfritt 

 

13.8) Hur upplever du ljuset i detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Ojämnt fördelat      Jämnt fördelat 

 

Här kan du skriva egna kommentarer om hur du upplever 

ljuset i detta rum. 
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

14) Hur bra tycker du det går att se i det här ljuset?* 

Sätt en markering på skalan. 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Dåligt      Bra 
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15) Hur upplever du rummets färger?* 

Sätt en markering på skalan. 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Förvanskade      Naturliga 

 

16.1) Hur påverkas du av ljuset i detta rum?* 

Sätt en markering på nedanstående skalor. 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Trött      Pigg 

 

16.2) Hur påverkas du av ljuset i detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Orolig      Lugn 

 

16.3) Hur påverkas du av ljuset i detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Irriterad      Glad 

 

16.4) Hur påverkas du av ljuset i detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Vantrivs      Trivs 

 

Här kan du skriva egna kommentarer om hur du påverkas 

av ljuset i detta rum. 
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________  



Bilagor 

54 

17.1) Hur upplever du detta rum?* 

Sätt en markering på nedanstående skalor. 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Ålderdomligt      Modernt 

 

17.2) Hur upplever du detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Tråkigt      Stimulerande 

 

17.3) Hur upplever du detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Litet      Stort 

 

17.4) Hur upplever du detta rum?* 

 
1 2 3 4 5 

 

Otrivsamt      Trivsamt 

 

Här kan du skriva egna kommentarer om hur du upplever 

detta rum. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Kontrollera att du har svarat på samtliga 

obligatoriska frågor. (Tryck på SKICKA nedan om 

samtliga obligatoriska frågor är besvarade.) 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 Försöksprotokoll på dörren utanför rummet 

 
GÖR SÅ HÄR 

 Ladda ner applikationen QR posten om du har Iphone eller          

QR droid om du har android 

 

 Scanna QR koden. Det sitter på båda dörrar till försöksrummen. Du 

behöver skanna bara den ena.  

 

 Öppna länken till enkäten (med hjälp av QR applikationen) 

 

 Tänk på att ena änden av skal(a)frågorna syns inte i mobilen! 

Sätt fingret på skärmen och rör det i sidled!  

 

 Besvara frågor mellan 1- 5  

 

 Gå in i det rum som försöksledaren anvisar 

 

 Ta på dig 5 minuter för att studera rummet och ljuset i rummet.  

 

 Börja fylla i enkäten från fråga 6 

 

 Fyll i enkäten fram till fråga 11.4 

 

 Kontrollera att du har svarat på samtliga obligatoriska frågor. 

Lämna rummet om samtliga obligatoriska frågor är besvarade och 

vänta på vidare instruktioner från försöksledaren 

 

 I nästa rummet ska du också ta på dig 5 minuter för att studera 

rummet och ljuset i rummet.  

 

 Fortsätt fylla i enkäten från fråga 12 

 

Kontrollera att du har svarat på samtliga obligatoriska frågor. Tryck på 

SKICKA längst ner på enkäten om samtliga obligatoriska frågor är 

besvarade. Tack för din medverkan!  
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Bilaga 4 Försöksprotokoll i rummet 

 
GÖR SÅ HÄR: 

 
 Ta på dig 5 minuter för att studera rummet och ljuset i rummet 

 

 Börja fylla i enkäten från fråga 6 

 
 Tänk på att ena änden av skal(a)frågorna syns inte i 

mobilen! Sätt fingret på skärmen och rör det i sidled!  

 
 Fyll i enkäten fram till fråga 11.4 

 

 Kontrollera att du har svarat på samtliga obligatoriska frågor. 

Lämna rummet om samtliga obligatoriska frågor är besvarade och 

vänta på vidare instruktioner från försöksledaren 

 

 I nästa rummet ska du också ta på dig 5 minuter för att studera 

rummet och ljuset i rummet.  

 

 Fortsätt fylla i enkäten från fråga 12 

 

Kontrollera att du har svarat på samtliga obligatoriska frågor. Tryck på 

SKICKA längst ner på enkäten om samtliga obligatoriska frågor är 

besvarade. Tack för din medverkan!  
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Bilaga 5 QR kod 

 

Ljuskvalité i hemmiljö 

QR KOD 

 

 


