
Nya metoder för bättre mätning av belysningens 
användarupplevelse och komfort

Magdalena Boork, E2B2 årskonferens 2016
1



Upplägg

 Varför belysningsbedömning?

 Hur gör man?

 Metodik

 Inblick i bedömarens vardag

 Slutsatser och lärdomar

 Summering

Projekttitel: 
Innemiljö i nytt ljus – metoder för objektiv bedömning av belysning

Avslutas oktober 2016

2

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_gjBcb7sV8DXVM&tbnid=NO5usHkQGXs7NM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zumaline.com/lang-en/antenne/374-lampa-podlogowa-antenne.html&ei=YPxRUcz0GsmE4ASu44DYAg&bvm=bv.44342787,d.bGE&psig=AFQjCNHYVu-mFxX7m12RcoOI_CdKgiZxTQ&ust=1364413907858035
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_gjBcb7sV8DXVM&tbnid=NO5usHkQGXs7NM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zumaline.com/lang-en/antenne/374-lampa-podlogowa-antenne.html&ei=YPxRUcz0GsmE4ASu44DYAg&bvm=bv.44342787,d.bGE&psig=AFQjCNHYVu-mFxX7m12RcoOI_CdKgiZxTQ&ust=1364413907858035


Varför belysningsbedömning?

 Uppmätt belysning ≠ upplevd belysning 

 Fånga upplevda egenskaper 

 Underlätta…

 …att ställa krav som utgår från användaren, dess
behov och komfort

 …att utveckla energieffektiv belysning som är 
attraktiv och skapar en god upplevelse

Långsiktigt mål: 
Minskad energianvändning för belysning med 
bibehållen eller förbättrad belysningskvalitet
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Användaren
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→ Människan som 
mätinstrument

Objektiva mätningar 
av upplevelsen

Sensorik



Sensorisk metodik
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Analytiska bedömningar
Beskrivande/objektiv

Fysikaliska mätningar

Konsumenttest
Gillande/subjektiv



Inblick i bedömarens vardag
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Urvalskriterier

 Fullgod syn på vart och ett av ögonen

 Inga diagnostiserade ögonsjukdomar

 Felfritt färgseende

 Två fungerande ögon
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Parametrar, exempel
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 Bländning

 Flimmer

 Ljuskällans gulhet

 Ojämnhet (Ljusojämnhet på väggen)

 Skuggans skärpa vid ram

 Reflex bord/tidskrift

 Läsbarhet tidskrift

 Färgdjuphet röd/blå/grön/gul



Formulär

 Linjeskala

 Två förankringspunkter, lite/mycket
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Träning/kalibrering



Bedömningar
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Bedömningar
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Preliminära slutsatser & lärdomar

 Det är möjligt att göra objektiva belysningsbedömningar

 Verklig kontext kan ersätta lab, men bättre skärpa i bås

 Kan dra slutsatser om karaktäristiska egenskaper

 Panelens träning är viktig! 

 Utmaning: bedömning av färg
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Sammanfattning

Varför?

 Energieffektiva produkter som skapar god komfort

 Krav som utgår från användarens upplevelse och 
komfort

Hur?

 Objektiva bedömningar i laboratorium med tränad 
panel

 Kombinera sensoriska och traditionella ljusmätningar

 Konsumenttester för att ta reda på vad 
konsumenterna gillar

→ Förståelse för vad som styr gillandet av 
belysning
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Analytiska bedömningar
Beskrivande/objektiv

Fysikaliska mätningar

Konsumenttest
Gillande/subjektiv



Tack för er uppmärksamhet!

Magdalena.Boork@sp.se
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