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Bakgrund till undersökningen 

Under hösten 2021 anordnade EESU projektet två workshops för att titta närmare på vit LED-

belysning med olika förvalda parametrar i färgåtergivningen. Professionella inom belysning riktad 

mot områdena scen, forskning och utställningar bjöds in.  

Detta var ett led i projektets arbete med att ta fram en kravställning för vit LED-belysning. 

Undersökningen låg till grund för att se vilka parametrar kunde refereras till miniminivåer för ett bra 

vitt ljus. Parametrarna som tittades på var: CCT(K), Duv, CRI Ra, CRI Re, R9, TLCI, GAI, GAI BB8, GAI 

BB15, TM-30-20 Rf, TM 30-20 Rg, Rf, h1, CQS, Lux värde, IR, UV och Illuminance Elsec 775. 

Undersökningen hade inte en tes som skulle bevisas eller motbevisas. 

Följande externa personer/institut har varit viktiga för genomförande av workshops: 

● Pia Mylly - senior marknadsundersökare, konsult 

● Göteborgsoperan 

 

Workshops har genomförts som följande: 

1. Framtagning av armaturer och ljusbilder 

Standarden ANSI/IES TM-30-20 utvärderades av Ljusteknik i Linköping AB, Teaterteknik AB 

samt Riksteatern för att se ifall den kunde användas som underlag för att ta fram olika 

ljusbilder. Efter detta förprogrammerade och mätte Ljusteknik i Linköping AB en 7 LEDs 

ljuskälla, ETC Source Four LED Series 2 Lustr., för att se ifall den kan programmeras till olika 

förutbestämda parametrar. Teaterteknik AB och Ljusteknik i Linköping AB tog därefter fram 

ett underlag på olika ljusbilder för utvärdering i workshopen. Man bestämde sig även för att 

ha trepunktsbelysning i varje bås för att undvika en “platt” ljusbild. Tre ETC source four junior 

575W profiler med halogenljuskälla samt tre Spotlight cs 100 W LED-Profiler (CRI Ra 97, TM-

30-20 Rf 94) användes också till varsin ljusbild. Man önskade använda halogen som referens 

så denna ljusbild kom upp två gånger under dagen. En önskan med ljusbilderna var att få till 

olika slags variationer för att se hur individuella parametrar ligger i skalorna för bäst och 

sämst. 1 

 

Bild 1: Spectrum per kanal  armatur ETC S4 Lustr2  

 

 
1 Bilaga 1: Struktur workshop 
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2. Framtagning av frågeformulär 

En extern marknadsundersökare med mångårig erfarenhet tog fram enkät och enkätfrågor i 

samråd med projektgruppen. Underlaget följde till större delen liknande studier2 som gjorts 

tidigare i andra länder.  

Där hade studier gjorts med icke professionella inom belysningsområdet och med annan 

agenda. Detta underlag anpassades för att se vad som fungerar i en svensk kontext med 

yrkesverksamma och med det forskningsbehov som fanns för kravställningen. Samtidigt var 

man mån om att underlaget kunde användas för vidare studier samt för att kunna användas i 

jämförelse med internationella undersökningar i ett vidare perspektiv. Kön, ålder, eventuell 

färgblindhet och antal år inom belysningsbranschen inom olika områden skulle noteras. 

Personlig information skulle hanteras endast av marknadsundersökare och bli borttagen i alla 

rapporter som genererades. 

 

    Bild 2: Enkät - Information från deltagarna 

 

 
2 Se appendix 2: Referensmaterial 

ANSI/IES TM-30-20, “IES Method for Evaluating Light Source Color Rendition.” Kan laddas ned på ies.org 

 Royer M, Wilkerson A, Wei M, Safranak S. “Experimental validation of color rendition specification criteria 

based on ANSI/IES TM-30-18.” Lighting Research & Technology 2019; Online before print. DOI: 

10.1177/1477153519857625 
 M. Royer, A. Wilkerson, M. Wei et al., “Human perceptions of colour rendition vary with average fidelity, 

average gamut, and gamut shape,” Lighting Research & Technology, 49(8), 966-991 (2016).  
 M. Royer, A. Wilkerson, and M. Wei, “Human perceptions of colour rendition at different chromaticities,” 

Lighting Research & Technology, Online before print, DOI: 10.1177/1477153517725974 (2017).  
 F. Zhang, H. Xu, and H. Feng, “Toward a unified model for predicting color quality of light sources,” Applied 

Optics, 56(29), 8186-8195 (2017).  
 T. Esposito, and K. Houser, “Models of colourquality over a wide range of spectral power distributions,” 

LightingResearch & Technology, Online Before Print. DOI: 10.1177/1477153518765953., (2018). 
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Bild 3: Enkät - frågorna för båsen 

 

3. Planering av workshop samt framställning av bås och innehåll 

Då ett underlag på minst 35 personer krävdes för att få ett statistiskt underlag, planerades 

workshops för att ta upp till 35 personer per stad i tre städer. Fyra bås antogs räcka mot att 

man delar upp deltagarna i två lag med mindre grupper. Ett lag som går runt i båsen och en 

annan som vilar ögonen i ett pausutrymme.3 

Dessa bås byggdes av Riksantikvarieämbetet med tanken att de skulle kunna ställas upp i en 

fyrkant med öppningar åt olika håll alternativt stå på rad. Båsen målades neutralt grå och 

borden med föremålen täcktes med en grå duk. Detta för att lyfta fram föremålen som skulle 

observeras. 

Objekten i båsen togs fram för att få en bra bredd på olika färger och ytor. Projektet försökte 

även hålla sig till objekt som folk enkelt kände igen.  

Läskburkar, godisaskar, färgglada muffinsformar och piprensare, strumpbyxor i två olika 

nyanser, pride flagga, frukt och grönt. Knäckebröd, chips i ett plastglas och en grön växt stod 

på en hylla eller på ett bord. En målad tavla med olika färger samt en printad 

färgreferenskarta hängdes upp på väggarna. En vit hylla på väggen samt vita papptallrikar 

användes för att få in även vita nyanser i rummet.4 

En inbjudan som riktade sig till ljussättare, ljustekniker, forskare och andra som arbetade 

med färg och ljus inom främst scen och utställningar skickades ut. Adresser sammanställdes 

med hjälp av medverkande företag och intressentorganisationer. Förutom riktade 

mejlutskick, lades även en öppen inbjudan ut på EESU projektets Facebooksida. Totalt 

skickades över 300 mejl ut med inbjudan till workshops i Stockholm, Göteborg och Skellefteå.  

 

 
 

 

 
3 Bilaga 1: Struktur workshop 
4 Bilaga 1: Struktur workshop 
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Bild 4: Program 

 

              Bild 5:  Ett av de fyra identiska båsen med innehåll. 

Tyvärr blev det för få anmälda i Skellefteå för att kunna genomföra en workshop där. Corona 

pandemin orsakade stora problem med att hitta en lämplig lokal enligt tidtabellen och det i 

sin tur gjorde att inbjudan till workshopen skickades ut väldigt sent. 
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4. Workshop i Stockholm 

       

Förberedelser 

Projektets första workshop gjordes hos Riksteatern i Stockholm.  

Alla medlemmar i projektet, förutom Riksantikvarieämbetet var på plats och byggde. 

Ljusteknik i Linköping hade förprogrammerat ett ljusbord med alla ljusbilder som skulle visas. 

Dock visade det sig vid första kontrollmätningen att varje armaturs färgåtergivning skilde sig 

från det som vi förväntade oss av programmeringen. Armaturerna var inhyrda och hade 

använts olika mycket, någonting som ansågs vara anledningen. Alla armaturerna fick därför 

programmeras enskilt på plats för att få fram korrekt färgåtergivning.  

Alla mätningar gjordes av Ljusteknik i Linköping AB ihop med RISE Research Institutes of 

Sweden. 

 

De intervall som parametrarna låg mellan i Stockholm listas nedan. 5 

 
CCT 2442-5910 

DUV -0,0303 -0,0287 

CRI Ra 51-100 

CRI Re 41-99 

R9 (-129)-98 

TLCI 34-100 

 22-146 

GAI BB8 31-196 

GAI BB15 36-180 

TM 30-20 Rf 66-100 

TM 30-20 Rg 69-127 

Rf, h1 44-100 

Rcs, h1 1%-31% 

CQS 54-100 

Illuminance (Lux) 402-2583 

IR 1,3-11,7 

UV 0-188 

Illuminance Elsec 775 443-2868 

  

 

 

 

Bild 5: Ritning av bås med upphängning av armaturer i befintligt råsystem på Riksteatern, Stockholm 

 

 

 
5 Appendix 1: Mätdata - Tabell 1 
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Genomförande 

Deltagarna prickades av och bjöds på kaffe och smörgås vid ankomst. 

Efter ett kort välkomsttal och presentation av EESU projektet6 hanterades workshopen av vår 

externa marknadsundersökare.  

Frågeformulären delades ut och alla frågor gicks igenom i förväg så att alla förstod upplägget. 

Det poängterades att svaren skulle vara individuella och att under övriga kommentarer fick 

de gärna skriva ned alla intryck de fick. Deltagarna placerades i mindre grupper på 3-5 

personer som sedan fick ett startbås som de skulle starta varje omgång med. Endast halva 

gruppen startade med att gå runt båsen i sina mindre grupper, den andra delen stannade 

kvar vid kaffeborden och väntade på sin tur.  

Totalt skulle deltagarna gå runt i hela 7 separata omgångar, där varje omgång hade 4 unika 

ljusbilder - ett per bås. Varje omgång planerades ta totalt 10 min. De första 4 x 2 minuterna 

skulle spenderas i varje bås och de sista 2 minuterna fick deltagarna disponera fritt och gå 

runt och titta i alla bås om de ville. I praktiken blev det att de första två omgångarna tog 

längre tid än planerat, då alla deltagarna tog sitt jobb på stort allvar och spenderade närmare 

3 min per bås. De sista tre omgångarna gick snabbare än beräknat, då deltagarna hade vant 

sig vid proceduren och blev snabbare på att identifiera det som de skulle koncentrera sig på. 

Mellan omgångarna var de i pausutrymmet i 10 minuter och vilade ögonen medan den andra 

gruppen gick runt båsen.  

Belysningen i pausutrymmet bestod av en neutral vit LED belysning (Spotlight cs 50W LED-

fresnel i taket på 3000K och TM-30-20 Rf 94.  Deltagarna ombads att inte lämna lokalen för 

att ljusintrycken skulle vara samstämmiga dem emellan. Tyvärr var toaletterna utanför 

lokalen vilket gjorde att kontaminering av annan belysning kunde förekomma. 
 

 

Bild 6: Underlaget för Stockholm med båsen i en kub. 

 

Efter lunch gavs ett föredrag om om standarden TM-30-20. Föredraget hölls av Riksteatern 

som ihop med Teaterteknik AB hade tagit fram underlaget. Detta gjordes som ett tack till de 

som deltog och även som ett sätt att upplysa om att standarden finns. 

 
6 Bilaga 2: PPT - Introduktion EESU 
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I Stockholm deltog 28 personer, varav 19 var män och 9 var kvinnor. Medelåldern var 53 år 

och den totala erfarenheten låg på 426 år inom teater, 171 inom museum och 329 år under 

övrigt. 

 

5. Workshop i Göteborg 

Förberedelser 

En skillnad som behövde göras mellan städerna var uppställning av båsen. I Göteborg sattes 

båsen upp i en rad med öppningarna åt samma håll. Detta på grund av att råsystemet inte 

hade byggts färdigt i lokalen. Projektet fick i stället använda upphängd tross för frontljus och 

vevstativ för bakljus. Detta gjorde att man inte har samma mörkertid mellan ljusbilderna i de 

olika städerna och det blev en större risk för påverkan av de andra ljusbilderna.  

Bild 7: Ritning på båsen i Göteborg ihop med deltagarnas flödesriktningar. 

I Göteborg flyttade man ljusomgångarna även några steg och startade med omgång 3. Denna 

metod med att skifta vilken ljusbild deltagarna i Göteborg ser först jämfört med deltagarna i 

Stockholm, är ett systematiskt sätt att försöka korrigera felkällor i svaren, som härrör från 

långa frågeformulär eller långa sessioner. Deltagarna blir helt enkelt trötta och tappar fokus 

efter ett tag. 

Då projektet ursprungligen enbart var tänkt att vara i Stockholm, fanns det inte en egentlig 

budget för att lägga upp en workshop även i Göteborg. Coronaeffekten gjorde att vi antog att 

vi skulle få färre deltagare till workshopen i Stockholm än vi hade planerat, så det blev 

nödvändigt att täcka upp eventuell bortfall med en eller flera till workshops för att få ihop ett 

minimum av 35 deltagare. Reserestriktioner och restriktioner runt möten hade precis släppt 

och det fanns en osäkerhet om hur många som skulle våga sig till en workshop där man 

träffade andra ansikte mot ansikte i ett mindre utrymme. 

För att hålla nere utgifterna skickade projektet endast några få personer till Göteborg. 

Riksteatern som höll i ANSI TM-30-20 föredraget, Ljusteknik i Linköping som tog ansvar för 

ljusrigg och programmering. Projektledaren på RISE tog över rollen som den externa 

marknadsundersökaren hade haft. Från RISE i Borås kom även Per Olof Hedekvist som en 

extra resurs. Göteborgsoperan lånade ut lokalen gratis och projektet betalade endast för 

personal på plats som även hjälpte till att rigga och riva. 

Varje ljusbild i båsen mättes upp i förväg av Ljusteknik i Linköping AB för att se att allt 

stämde. Armaturerna var märkta innan nedtagning i Stockholm för att säkerställa att samma 
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armaturer användes till samma ljusbilder i båda städerna. Samma mätinstrument användes i 

båda städerna. 

Tyvärr kunde man inte undgå en avvikelse gällande avstånden och därmed en skillnad av 

illuminansen av ljuskällorna mellan Göteborg och Stockholm. Detta då man hade olika 

riggningsmöjligheter i de olika lokalerna. Detta inverkade på LUX värde, IR, UV och Elsec 775.  

Viss variation gällande övriga parametrar syns i tabellerna mellan Stockholm och Göteborg, 

men här räknar vi med att felmarginaler i mätutrustningen var ansvarig för de siffrorna7.6 

 

Genomförande 

Workshoppen i Göteborg följde exakt samma upplägg som Stockholm. Även här var 

toaletterna utanför lokalen. 

I Göteborg deltog 20 personer, varav 13 män och 7 var kvinnor. Medelåldern var 52 år och 

den totala erfarenheten låg på 180 år inom teater, 141 inom museum och 133 år under 

övrigt. 

De intervall som parametrarna låg mellan i Göteborg listas nedan.   

 

 
CCT 2402-5859 

DUV -0,0268 -0,0258 

CRI Ra 53-100 

CRI Re 43-99 

R9 (-126)-98 

TLCI 34-100 

GAI 22-142 

GAI BB8 31-175 

GAI BB15 36-164 

TM 30-20 Rf 66-100 

TM 30-20 Rg 69-125 

Rf, h1 45-100 

Rcs, h1 (-20%)-31% 

CQS 54-100 

Illuminance (Lux) 344-1640 

IR 1,1-6,1 

UV 0-111 

Illuminance Elsec 775 391-1929 

 

 

 

  

 
7 Appendix 1: Mätdata -  Tabell 1 och 2 
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Diskussion 

Projektgruppen har diskuterat det genererade underlaget under två tillfällen: 

1. Genom att diskutera omdömen som getts i workshops i jämförelse mot vad de värden som 

finns i de uppmätta parametrarna.8 

2. Genom att jämföra vad deltagarna har tyckt om olika ljusbilder med olika standarder för att 

mäta färgåtergivning. 

 

Diskussion 1:  

● Från workshop datan kan vi se att halogenarmaturen är en av de tre topprankade i omdöme 

för acceptans och gillande.  

● Vi kan också se att en ljusbild (Ljusbild 10) med dåliga värden också rankades bland de tre 

bästa. Från underlaget kan vi se att de flesta värdena ligger på gränsen eller under ett värde 

som man vanligtvis anser visar på en undermålig färgåtergivning. Ändå ansåg deltagarna att 

detta var en ljusbild som både accepterades och gillades högt. 

 

 

Bild 8: Ljusbild 10 i Stockholm 

 

● Enligt tidigare forskning har man noterat att ett färgåtergivningsindex till exempel CRI Ra 

värde med fördel kan kombineras ihop med en färgomfångssindex till exempel GAI(gamut 

area index), för att “säkerställa både god färgdifferentiering samt tillfredsställande 

uppfattningar av objektsfärgens ''livfullhet'' och ''naturlighet''.9 GAI ger dock missvisande 

värden för färgtemperaturer under 5000 K då GAI utgår från referensljuskällan D50. 

● Vi tittade därför närmare på TM30-20 Rg. som har korrigeringar för färgtemperaturer under 

5000 K och därmed är ett mer lämpligt metod för scen och utställningsbelysning.  

● En annan av de tre bästa ljusbilderna var den vita LED-armaturen som vi hade som referens. I 

diskussionerna ansåg projektgruppen att en vit LED-armatur alltid är att föredra för vitt ljus 

över en flerfärgad armatur. Detta då man med en flerfärgad armatur behöver blanda till alla 

färgerna vilket kan bli problematiskt.  

Slutsatsen av detta är att de mätmetoder som används idag inte visar hela bilden. Projektet anser att 

en färgåtergivningsindex och en färgomfångsindex bör användas tillsammans. Att använda GAI, CRI 

Ra och CRI Re är otillräckligt då vi idag har mer noggranna metoder än dessa. 

 

 

 

 
8 Bilaga 1: Struktur workshop samt Bilaga 3: EESU Workshop - avanonymiserad  rensad data 
9 “Färgåtergivning: En berättelse om två parametrar” Mark S. Rea, * Jean P. Freyssinier-Nova Lighting Research Center, 

Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY 12180 
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Diskussion 2: 

Då diskussion 1 fick som slutsats att mätmetoderna inte visar hela sanningen bestämde 

projektgruppen att titta på hur dessa korrelerar med deltagarnas omdömen för ljusbilderna. 

● Det man kan se är att de standarder som bäst följer deltagarnas gillande och ogillande är 

TLCI, CQS och TM-30-20. 

● TLCI, The Television Lighting Consistency Index, är televisionens metod att redovisa 

filmkamerans förmåga att återge färger. Den är inte anpassad till människans öga även om 

den är en av de bättre på att följa folks gillande i undersökningen. Därför anser inte projektet 

att man ska använda den i första hand för annat än för kamera. 

● CQS, Color Quality Scale, som har utvecklats av NIST (National Institute of Standards and 

Technology). I CQS testas ljuskällan mot 15 färger och innehåller även mättade färger till 

skillnad från CRI.  

● Fördelen med att titta på standarden TM-30-20 är att man får ut mer information och data 

än med de andra. Med en mätning kan man få ett brett underlag för att kunna jämföra till 

exempel en ljuskälla som man gillar med en referensljuskälla. Detta då TM-30-20 använder 

99 färgutvärderingsprover. Vilket är många fler än de andra standarderna använder. ANSI 

TM-30-20 har även färgvektorgrafik som visar kulörtons- och mättnadsförskjutningar. 

Slutsatsen av detta är densamma som i Diskussion 1. Att de mätmetoder som används idag inte visar 

hela bilden och att projektet anser att en färgåtergivningsindex och en färgomfångsindex bör 

användas tillsammans.  
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Feedback från enkäterna 

Omdömen - Deltagarna svarade på följande frågor: 

Naturtroget 

Ljussättningen gör att föremålens färger ser ut att vara Naturtrogna (Normal) – Onaturliga (Shifted) 

Mättnad 

Ljussättningen gör att föremålens färger ser ut att vara Mättade (Saturated) – Bleka (Unsaturated) 

Livlig 

Ljussättningen gör att föremålens färger ser ut att vara Livfulla (Vivid) – Tråkiga (Dull) 

Gilla 

Min övergripande uppfattning om hur ljussättningen får föremålen att se ut är att: Jag gillar det – Jag 

ogillar det 

Ovanstående omdömen kunde väljas i åtta steg (1-8) 

OBS: Skalan är vänd, i förhållande till enkäten, så att till exempel naturtrogna får som max 8 poäng 

och onaturliga får 1 poäng. Gäller alla ovanstående omdömen. 

Accept 

Allmänt så är sättet som ljussättningen får färgerna att synas  Acceptabelt – Inte acceptabelt. 

OBS: Också här är poängskalan vänd så att acceptabelt  får 1 poäng och inte acceptabelt får 0 poäng 

Grundläggande fakta om diagrammen 

 

Två olika orter (Stockholm och Göteborg) 

Samma teoretiska unika ljusbilder (22 st) 

Några ljusbilder förekom två gånger på varje ort 

Fyra bås och sju omgångar blir 28 visade ljusbilder på varje ort 

Olika resultat (uppmätta värden) 

Sammanlagt 56 st uppmätta ljusbilder 

I Stockholm 24-28 svar 

I Göteborg 16-20 svar 

 

Diagrammen visar på: 

● Samvariation mellan omdömen 

● Samvariation mellan omdömen och uppmätta värden 

● Samvariation mellan uppmätta värden 

● Samvariation mellan olika metoder för att mäta färgåtergivning 
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Samvariation mellan omdömen 

Naturtrogna 

 

Hög samvariation mellan de olika omdömena. Deltagarna gillade när det är mer “naturtroget”. 

Största samvariationen är mellan livfulla och mättade.   
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Gillar 

 

Stockholm vs Göteborg 
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Det finns en tydlig samvariation mellan omdömena Mättnad och Livfulla. Vi kommer därför vidare i 

dokumentet bara redovisa omdömet Mättnad.                
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Samvariation mellan omdömen och uppmätta värden 

Naturtrogna 

 

CRI Ra och CRI Re har betydligt lägre samvariation med omdömet naturtroget än TLCI, CQS och 

TM-30-20 Rf.  
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Gillar 

 

Här ser vi samma tendenser i Gillar som i Naturtroget. Däremot har vi ingen samvariation med 

färgtemperatur och ljusstyrka.   
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Accept/Mättnad 

 

 

 

I accept ser vi samma tendens som tidigare med att TLCI, CQS och TM-30-20 Rf följer dessa väl. Vi har 

en viss samvariation mellan upplev mättnad och TM-30-20 Rg. 
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Samvariation mellan olika metoder för att mäta färgåtergivning 

 

 

 

 

CRI Ra och Re har lika samvariation trots att det är nästan dubbelt så många färgutvärderingsprover i 

CRI Re än i CRI Ra. 

TLCI, CQS samt TM-30-20 Rf följer varandra väldigt väl, medan CRI Ra och CRI Re skiljer ut sig.  
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Slutsats 

 

Projektgruppen har inte kunnat ta fram en generell miniminivå för ett bra vitt ljus. Projektgruppen 

anser att man istället utifrån syftet med ljussättningen behöver fastställa miniminivåer för vissa 

parametrar. Detta anser vi kan göras med TM-30-20 Annex E.  

Projektet anser även att ett färgåtergivningsindex och ett färgomfångsindex bör användas 

tillsammans, men att GAI, CRI Ra och CRI Re är otillräckliga och vi bör istället använda nyare och 

noggrannare metoder. 

Från workshopen konstaterar vi vidare att de mätmetoder som bäst stämde överens med 

deltagarnas omdömen var TLCI, CQS och TM-30-20. (TLCI & CQS är endast fidelitetsmått) 

Av dessa tre rekommenderas TM-30-20 eftersom den använder de senaste kunskaperna inom 

kolorimetri, använder fler utvärderingsfärger, innehåller både färgfidelitetsmått och 

färgomfångsmått samt ger en stor mängd utdata. 

En annan slutsats från workshopen är att vi kan påvisa betydande samvariationer mellan omdömena 

“naturtroget”, “mättnad”,  “livfullhet” och ”gillar”. Vilket också stämmer väl överens med omdömet 

“acceptans”. 
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Appendix I: Mätdata  

 

 

I tabellerna har rödmarkerats de ljusbilder som fått absolut underkänt och grönmarkering på de 

ljusbilder som fått de tre bästa resultaten. Gulmarkerade ljusbilder förekommer mer än en gång i 

undersökningen.  

 

Tabell 1: uppmätta parametrar från workshopen i Stockholm (referensbord – halogen fresnel) 

Tabell 2: uppmätta parametrar från workshopen i Göteborg 
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Appendix II: Referensmaterial 

 

 


