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Abstract

Projektet har haft som syfte att i samarbete med Örsjö Belysning AB ta fram en 
vägghängd armatur för hotell som ska ha funktion som ljus till att läsa vid sängen. 
Lampan har haft krav på hållbar utveckling. Lampan har en energieffektiv 
ljuskälla, vald med hänsyn till sitt syfte, och ingående material har valts med 
stark miljöhänsyn. Form och funktion har varit viktiga begrepp och har parallellt 
följts åt i projektet. Produkten har konstruerats för en okomplicerad isärtagning 
så att delarna enkelt kan sorteras och återvinnas vid armaturens avslutade an-
vändning. 

Ledord: Belysning, väggarmatur, hotell, sänglampa, läslampa, hållbar utveckling. 

Abstract (in English)

The project has served to, in cooperation with Örsjö Belysning AB, develop a 
wall mounted luminaire for hotel rooms that will function as a bedside reading 
light. The lamp has had requirements for sustainable development. The lamp has 
an energy-efficient light source, selected for its purpose, and the materials have 
been selected by strong environmental concerns. Form following function is an 
important concept for this project. The product is designed for a straightforward 
disassembly so that parts can be easily sorted and recycled at the end of use of the 
fixture.
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1 BAKGRUND
	
	

  Lampan är mittpunkten i ett rum, i varje rum. Man föreställer sig lika   
  lite ett hus utan lampa som en lampa utan hus.
    
     Gaston Bachelard, Lågan av ett ljus, 1961

Belysning har alltid haft betydelse för människans sätt att leva. Dagens ljus och 
nattens mörker, liksom hur belysningen är utformad, påverkar sociala relationer 
och mänsklig interaktion. I Anden i lampan1 skriver Jan Garnert om den artificiella 
belysningens utveckling, från elden till talgljuset och fotogenlampan, och vidare 
till elektrisk belysning under 1900-talet. Författare som Ivar Lo Johansson och 
Albert Viksten har vittnat om att när glödljuset kom betraktades det närmast som 
ett mirakel. De var uppväxta med att varje vinterkväll samlas, hela familjen, kring 
en brasa eller aftonlampa. Plötsligt fanns inte bara en nyvunnen möjlighet till 
avskildhet, utan också en möjlighet att skingra det tidigare ointagliga mörkret.

1	 	Garnert,	1993,	citatet	av	Bachelard	är	hämtat	ur	Garnert



Belysning är dock mer än ett tekniskt begrepp. Ljuset är till för att vi skall se, 
men också för att skapa miljö, stämning och trygghet. Dess fulla sanning finns 
inte i fysiken, inte heller i konsten, utan skapas snarare i gränslandet mellan 
estetik och teknik. Ljuset är ett verktyg för att uppleva rum och väcka känslor. 
Ljuset gör det möjligt att uppfatta och förstå vår omgivning. Det kan förändra 
ett rum eller en plats fullständigt och är ett starkt hjälpmedel i skapandet av en 
atmosfär eller hur man vill att betraktaren ska uppfatta ett rum eller tingen däri. 
I en bra ljusmiljö känner vi oss trygga och kan utföra våra arbetsuppgifter på 
ett tillfredsställande sätt. God belysning ger möjligheter att variera stämningar, 
antingen genom att styra ljus, eller genom val av armaturer och ljuskällor. 
Belysning förbrukar dock energi. Därför finns det ett behov av att söka 
energieffektiva lösningar utan att ge avkall på god synergonomi och trivsam miljö.   
 Möjligheterna med belysning är oändliga och ingången till detta arbete grundar 
sig i mitt intresse för ljus och belysning, att bredda min kunskap och att utvecklas 
inom området, samt få en ökad förståelse för ljusets kvaliteter, möjligheter och 
egenskaper. Samtidigt vill jag gå djupare i begreppet hållbar utveckling. Som 
designer är jag jätteviktig för den framtida utvecklingen. Man kan inte blunda 
för en produkts produktion om den påverkar människor och vår planet negativt. 
Jag kan infiltrera och påverka. Som designer har jag stor makt, potential och 
ansvar att förändra mot det bättre, med hopp om att skapa mer intresse för hållbar 
utveckling och påverka andra.  

1.1 Problemområdets avgränsning
Projektet behandlar ljus i offentlig miljö. Arbetet har begränsats till att formge en 

vägglampa för hotellbruk med krav på hållbar utveckling. 

1.2 Problemformulering/frågeställning
Hur designar jag en armatur som betonar form och design men som fortfarande 
står för hållbar utveckling? Hur gör jag den så energieffektiv som möjligt utan 
att ge avkall på ljuset? Hur ska armaturen designas så att vid dess avslutade 
förbrukning enkelt kan monteras isär för återvinning av delar, och på ett tydligt 
sätt påvisa detta?
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1.3 Mål och syfte
Att i samarbete med Örsjö Belysning AB ta fram en vägghängd armatur för hotell 
med krav på hållbar utveckling. Lampan skall ha funktion som ljus till att läsa 
vid sängen. Lampan skall ha en energieffektiv ljuskälla och ingående material skall 
väljas med stark miljöhänsyn. Produkten skall konstrueras för en okomplicerad 
isärtagning så att delarna enkelt kan sorteras. Samtidigt ska jag på ett personligt 
plan utvecklas i min designprocess och inom området belysning, och att bli bättre 

på att tänka termer ljus, belysning och form. 

1.4 Örsjö Belysning AB 

Ledord: Erfarenhet Kvalitet Nytänkande. 

Örsjö Belysning AB ligger i sydöstra Småland och här sker all utveckling, produktion 
och lagerhantering. Örsjö har 60 års erfarenhet av kvalificerade belysningslösningar 
med hög kvalitet för olika miljöer. På utvecklingsavdelningen konstrueras 
standardprodukter men även specialmodeller efter kundens önskemål. Örsjö 
verkar för helhetskunnande, kvalitet och effektiv kostnadskontroll, samt erbjuder 
ett brett produktsortiment för olika ändamål. Örsjö följer en miljöstrategi som 
förbättrar både processer och produkter och de avser att öka miljömedvetenheten 
inom företaget. I sortimentet finns bl.a. Disc, den första belysning som  blivit 

Svanenmärkt. 
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2 TEORI OCH METOD

2.1 Teoretisk ram
Litteraturstudier har utförts om ljusets historia och utveckling utifrån Jan Garnerts 
Anden i lampan. Metoderna orienteringskunskap och hermeneutik är den teoretiska 

ramen jag använt för det praktiska handlandet. 

2.1.1 Orienteringskunskap 
Med ett holistiskt förhållningssätt avser jag det sätt som jag som samlat fakta för 
att få en helhet både för projektet som sådant och i resultatet. Orienteringskunskap 
handlar om erfarenhetsbaserad kunskap, likaså om gestaltning genom förståelse 
och överblick av de olika fält som projektet berör. Detta har jag använt i projektet 
för att gestalta armaturen och dess kärnvärden. Orienteringskunskap inom de olika 
fälten och letandet efter kunskap inom de komplexa områdena ger en mening åt



helhetsförståelsen och gestaltningen. Detta har jag uppnått med hjälp av en rad 
olika metoder såsom textanalys, diskursanalys och genom att använda skissandet 

som metod.2

2.1.2 Hermeneutik
En andra metod beskrivs med ”Den hermeneutiska cirkeln”, där min tolkning, 
reflektion och mina analyser har vuxit fram i en cirkulär rörelse mellan förförståelsen 
och möten med nya erfarenheter och idéer. Detta har lett till ny förståelse som 
i sin tur blivit förförståelse i kommande tolkningssatser, och detta har drivit 
projektet framåt. Även skiss- och gestaltningsprocessen ingår i detta. Genom 
att se och uppleva närmar jag mig kunskapsobjektet igen och igen. Samspelet 
kallas med en bättre beskrivning ”Den hermeneutiska spiralen” med anledning 
av att en spiral kommer till sin utgångspunkt på en högre nivå. Det är delar i 
en helhet som ständigt har vuxit och utvecklats. Inom hermeneutiken försöker 
man inte söka efter en absolut sanning, eftersom det enligt den hermeneutiska 
kunskapsteorin inte finns någon sådan sanning. Som vetenskapsteoretiskt synsätt 
handlar hermeneutiken dels om metoder för förståelse och tolkning, dels om 

beskrivning av själva förståelsen och dess villkor.3

2.2 Praktiskt utförande

Studiebesök har gjorts på Örsjö Belysning och i belysningsbutiker, samt hos 
grossistföretag och distributörer för belysningsprodukter. Jag har haft möte med 

en doktorand med inriktning mot LED-ljus i offentliga miljöer.4 Research har 
utförts på den befintliga marknaden för belysning, samt undersökning av befintliga 
konkurrenter. Skissprocess parallellt med modellbyggande har gjorts, samt studier 
av material som ska passa armaturen. Jag har gjort research av hotellrum, besökt 
användarkontexten och utfört intervjuer med personal inom det berörda området. 
Enkäter skickades ut till hotell, hotellbesökare och inredningsarkitekter. Studier 
över planritningar på Elite Stadshotell i Växjö som jag tagit emot av arkitekt Fredrik 
Svensson på AB Gunnar Svensson som konstruerat hotellet gjordes i syfte för 
att studera översikten över de olika rumsplaneringarna, planering av utplacerade 

armaturer, och fördelningen av ljuset över hotellrummet.5 Undersökning av ljusets 
möjligheter till spridning med en väggarmatur med flexibel arm monterad vid

2	 	Molander,	1993
3	 	Patel,	Davidson,	1994
4	 	Nuno	Pinto	De	Sampaio	Pinto	De	Sampaio	Fernandes,	José,	Doktorand	med	inriktning							
	 	mot	LED-ljus	i	offentliga	miljöer	vid	Linnéuniversitetet,	Kalmar:
5	 	Se	bilaga	I	för	planritningar
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säng utfördes. En funktionsanalys utfördes i syfte att ta reda på vad som krävs av 
armaturen och för att slippa göra misstag under processens gång. Närmare studier 
om olika sorters belysning gjordes, samt studier av ljuskällor och ljustekniska 

termer.6 Tester om vilken längd som passade vid vägghängd lampa utfördes.

6	 	För	ljustekniska	begrepp	samt	olika	typer	av	belysning,	se	bilaga	II

Research	av	hotellrum.	Se	
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Längdtester

Undersökning	av	ljusets	möjligheter	till	spridning	med	
en	väggarmatur	vid	säng
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2.2.1 Funktionsanalys
Metoden är hämtad utifrån Kenneth Österlins Design i fokus för produktutveckling. 
Det som krävs för att lampan ska fungera värderas och klassificeras efter dessa 
principer: 

Nödvändig (N), Önskvärd (Ö) Tveksam (T) och Onödig (O)

Tända/släcka   N
Monterbar mot vägg   N
Ge belysning   N
Undvika bländning   N
Erbjuda återvinning   N
Klara miljökrav   N
Äga flexibilitet   N
Skapa stämning   N
Äga robusthet   N
Innehålla kvalitet   N
Utrycka kvalitet   N
Innehålla formspråk   N
Inneha livslängd   N
Äga enkelhet förståelse   Ö
Innehålla enkelhet konstruktion  Ö
Äga självklarhet   Ö
Medge enkelhet   Ö
Erbjuda personlighet   Ö
Medge privat rum   Ö
Uttrycka form   Ö
Inneha dimmer   T
Påkalla uppmärksamhet  O

2.2.2 Belysning

I detta stycke refererar jag till magasinet ljuskultur för de utgångspunkter som jag 
har tyckt vara viktigt att lyfta fram för mitt projekts vidkommande. 



Den vanligaste uppfattningen är att bra belysning är samma sak som mycket 
ljus. Det är helt fel. Detaljer syns normalt bättre i starkt ljus men det får inte 
vara för ljust. Det kan göra att vi ser sämre, men också att det blir otrivsamt. 
Ljuskvalitet är ett bra begrepp. Vad som är kvalitet beror på vad syftet är med 
belysningen. Ibland skall vi ha ljus för att utföra ett arbete. I andra sammanhang 
vill vi i första hand skapa stämning och trivsel. Hur bra en belysning är motsvaras 
av hur väl den uppfyller sitt syfte. Ljusets riktning är viktiga egenskaper som har 
betydelse för hur bra vi ser, likaså hur ljuset fördelar sig i synfältet och hur färger 
återges av ljuset. Belysningen får heller inte blända. Bländning är obehagligt 
och försämrar synbarheten. Det orsakas av starka ljuskällor i synfältet eller av 
för stora luminansskillnader. Ljuset behöver inte vara starkt för att blända. 
Oftast är det skillnaderna i ljushet eller luminans som gör att vi blir bländade. 
 Obehagsbländning kan förekomma från belysningsarmaturer inomhus. 
Ögat blir irriterat och blicken dras mot armaturen. Ju mer centralt den finns 
i synfältet desto mer irriterar den. Bländningen ökar även när ljusstyrkan från 
armaturen mot ögat är större. När lamporna blir mindre och ljusstarkare ställs 
det högre krav på armaturerna för att de inte skall blända. Med ett lämpligt 
bländskydd eller reflektor kan man skärma av ljuset och minska bländningen. 
Ett annat sätt är att förstora den lysande ytan. Generellt gäller att synskärpan 
förbättras när belysningsstyrkan ökar. Det innebär att vi får lättare att se små 
detaljer och kan göra det med mindre ansträngning. Eftersom mer ljus innebär 
högre kostnader måste man göra en avvägning mellan ljusbehov och kostnad. 
 Allmänbelysning är en benämning för belysning i den yttre omgivningen. Dess 
syfte är att skapa överblick i rummet. När man lyfter blicken från arbetsområdet 
får det inte vara för stora luminansskillnader. Då måste ögat anpassa sig 
mellan ljust och mörkt, och det gör att man tillfälligt ser sämre och blir trött. 
Allmänljuset är väsentligt för rumskänsla och trivsel. Ett allmänljus som varierar, 
framför allt på väggarna, ger stimulans och en positiv upplevelse av rummet.  
 Arbetsbelysningen ska ge så bra belysning som möjligt för arbetet. Ljus som 
är riktat ger skuggor. Med dåliga skuggor ser vi sämre. Exempel på detta är 
om ljuset kommer från fel håll. Då kommer handen att skugga när vi skriver. 
Bra skuggor gör istället att detaljer blir synliga. Det riktade ljuset ger inte bara 
skuggor utan också ljusgradienter, det vill säga att ljuset varierar över en yta. 
Ljus kan reflektera. Ju blankare ett material är desto kraftigare reflexer. Små 
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Ljustester

ytor som blyertsskrift och trycksvärta i bokstäver kan även ge reflexer. Sådana 
reflexer gör att texten syns sämre mot bakgrunden och det blir svårare att 
läsa. Det är då kontrastgivningsförmågan hos belysningen som är dålig.  
Ljusets färg skall kännas neutralt och behagligt. Belysningen ska inte heller avge 
oönskad värme. Det kan ske genom värmestrålning från riktade armaturer och 
leda till irritation och försämrat rumsklimat. Andra saker som inte ska förekomma 
är UV-strålning, flimmer, brum och vibrationer. Lika viktigt som att vi har ett 
bra arbetsljus är att vi upplever rummet och omgivning på ett positivt sätt. Den 
traditionella belysningstekniken har huvudsakligen fokuserat på arbetsbelysningen 
men medvetenhet ökar om ljusets betydelse för rumsupplevelsen. Medan man för 
arbetsbelysningen vill ha ett jämnt och rätt så skuggfritt ljus bidrar just variation 
och skuggor ofta positivt till rumskänslan. Man brukar skilja mellan visuella och 
fysikaliska värden när det gäller belysning. Det visuella är det vi upplever med 
synsinnet medan det fysikaliska är beräknade och uppmätta värden. Ofta kan dessa 
ge olika signaler. Ett rum kan verka mörkt och trist beroende på ljusspridning 
och färgsättning även om luxmetern visar många lux. På samma sätt kan ett rum 
verka ljust även vid låga luxtal om det är rätt ljussättning, har en lämplig variation 
och man använder ljus inredning. Man ska även tänka på hur väl armaturerna 

designmässigt passar in i sin omgivning.7 

2.2.3 Ljustester

Utifrån visionen av att lampan skulle avge en bra och stämningsfull belysning 
testade jag vilken ljuskälla samt ljusstyrka som bäst passade de motsvarade kraven 
som ställdes på armaturen. Prov hur stor ljusspridning, vilken ljusriktning och 
inställbarhet som behövdes för att bekvämt se och läsa utfördes med enklare 
tester och modeller. Första steget för bra belysning är att skärma av eller diffusera 
ljuskällan. Den blir då mindre bländande. För att undersöka om belysningen var 
bländande fördes en skärm in mellan ögat och armaturen. Syftet med testet var 
att se om det kändes behagligare med skärmen, vilket i så fall betyder att ljuset 
var bländande. Jag gjorde även tester på olika ljustemperaturer och studerade 
skillnaden mellan kallt och varmt ljus, för att se vilket som var mest lämpligast 

vid läsljus. 

7	 	www.ljuskultur.se
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2.2.4 Enkäter

Undersökningar gjordes bland hotellpersonal, inredningsarkitekt och 
hotellbesökare. Hotellen som svarade på frågorna var av medelhög klass. 
Inredningsarkitekten hade erfarenhet av arbete med hotell. Hotellbesökarna är 

affärsresenärer och weekend- och semesterresande hotellbesökare i åldrarna 24 till 64 år. 
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3 RESULTAT

3.1 Sammanfattning av enkäter

Följande punkter är en sammanfattning av de svar jag fick på de enkäter som 

skickades ut. 

3.1.1 Hotell

Enligt svaren från hotellen är det affärsresande som främst besöker hotell. Samtliga 
hotell önskade en känsla som är varm och välkomnande, och att rummet ska 
kännas som hemma. Hotellen gav liknande svar när det gällde krav på belysning, 
samtliga menade att det var funktionen som var mest relevant, att lampan vid 
sängen gav bra belysning. Dels belysning för att läsa, men även ljus som inte är

15



riktat ifall gästen exempelvis vill sitta med en laptop. Enklare modernisering av rum 
skedde kontinuerligt, dvs. utbyte av enklare inredningsenheter, dock inte lampor i 
första hand, då dessa var det litet slitage på, medan nyrenovering av rum utfördes 

omkring en gång per decennium.8

3.1.2 Inredningsarkitekt

Även inredningsarkitekten ansåg att armaturen ska avge en hemmakänsla, att gästen 
ska uppleva en privat sfär, men att lampan ska vara något diskret i hotellrummet 
och att den ska avge en neutral känsla. Däremot ska den vara lätt att hantera, då 
gästen är i en ovan situation. Det var även viktigt att den inte skulle blända andra 

personer då den ena gästen i ett dubbelrum ska kunna sova när den andra läser.9 

3.1.3 Hotellbesökare

Gästerna nyttjade hotell vid olika tillfällen: vid affärsresor, weekendresor 
och semesterresor. Att hotellet var fräscht och modernt tyckte flertalet var en 
nödvändighet. Gästerna hade olika aktiviteter för sig på rummet men svarade att 
belysning var viktigt i badrum och vid sängen, och de flesta föredrog en stämningsfull 

belysning.10

3.2 Argument för designlösning

Produkten ska innehålla en attraktiv design, som ska platsa i hotellrummet och 
ge en mjuk och fin känsla. Dessutom ska den vara smart, miljövänlig, enkel att 
använda, billig att tillverka och bra från miljösynpunkt. Dessa kriterier är viktiga 
att förhålla sig till. Samtidigt får inte att funktionen styra över formen, och det är 
viktigt att sätta en personlig prägel på designen. Utan att på något sätt förringa 
ljusets estetiska värden var det väsentligt att koncentrera mig på bra belysning för att 
utföra olika arbetsuppgifter. Attraktivt utseende ska möta funktion. Arbetet utgick 
ifrån begreppen nytänkande, enkelhet, smarthet. Lampan är tvungen att passa en 
bred publik då den ska placeras i en offentlig miljö. Den ska vara enkel och trevlig 
att hantera och använda, dels vid montering och lampbyte av personal, och dels av 
hotellgästen. Det var även viktigt att tänka på hur gästen uppfattar ljuset. Att det är 
mjukt och behagligt och ger rätt stämning, samtidigt som det 

8	 	Se	bilaga	III	för	enkät	i	helhet	samt	svar
9	 	Se	bilaga	IV	för	enkät	i	helhet	samt	svar

10	 	Se	bilaga	V	för	enkät	i	helhet	samt	svar16
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lämpar sig för att läsa, att det inte bländar och att det ger en trevlig färgåtergivning. 
När ljuskällan skärmas av stänger vi också in ljuset. Det medför att verkningsgraden 
minskar. Det gällde att hitta en metod för att i kombination med lampans 
design få den bästa möjliga ljusspridningen och förbättra verkningsgraden. För 
att tillverka en funktionell belysning för att läsa var det viktigt att tänka 
på att använda en riktad skärm, samtidigt ville jag inte skapa för skarpa 
skuggor. Genom att måla armaturen vit på insidan eller montera reflektorer 
ökar ljusspridningen och verkningsgraden förbättras, vilket medför att 
wattenheten på lampan kan sänkas, man sparar energi men får ändå en bra effekt.  
 Det ska vara koncentrerat och avbländat ljus, och eftersom lampan är avsedd 
för hotellmiljö krävs det att den är robust för att tåla hård påfrestning eftersom 
den hanteras av många olika personer. Belysningen ska inte heller störa om man är 
fler än en person. Den ska kunna hanteras utan risk för att bränna sig på skärmen.  
 Lampan ska vara flexibel och lätt kunna vinklas och rörliga leder sattes i vägg- 
och skärmkomponenten. Triangeln mellan lampa/läsyta/människa måste vara väl 
balanserad. Samtidigt ska man inte behöva sträcka sig för att justera ljuset. Olika 
längder gjordes på armen, för att kunna välja vilken placering man vill ha över 
sängen eller över en fåtölj. För att lätta upp kontrasterna runt läslampan är ljuset 
inte endast koncentrerat mot läsytan, utan släpper även ut ljus i motsatt riktning. 
Eventuellt behövs en armatur som sprider ett mjukt allmänljus i hela rummet. 
Det kan till exempel vara en miljöbelysning på sidobord. Alla delar i armaturen 
är hopmonterade på det sättet att de enkelt kan separeras vid nedmontering och 
återvinnas separat. 

3.3 Skiss- och gestaltningsprocess

Kreativiteten behöver ett mål. I början när den fasta briefen från Örsjö Belysning 
inte hade lämnats var det komplicerat att skissa fram en form eftersom det var 
oklart i vilken kontext den var avsedd att användas. Efter mer riktad uppgift och 
fastställda krav på armaturen var det enklare att få fram en tydlig form utifrån de 
krav som sattes på lampan. I skissarbetet lades omedvetet på lampans arm, därför 
valde jag att senare arbeta med uttrycket i armen. Modellbygge har gjorts parallellt 
med skissarbetet, och även i denna process upptäcktes många nya möjligheter till 
utformningar. Många material i kombination med olika former  har testats.   
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3.4 Slutsats

En väggarmatur har ett flertal väsentliga funktioner. Viktigast är givetvis att ge bra 
belysning. I ljuskällan skapas ljuset men det är armaturen som sprider och riktar 
detta. Armaturen påverkar därför i hög grad belysningens kvalitet. En reflektor var 
nödvändig för att kunna få så stor spridning som möjligt på ljuset. En väggarmatur 
kräver flexibilitet och rörlighet, för att kunna ge bästa möjliga variation till belysning. 
Därför sattes leder in i vägg- och skärmbeslaget. De olika måtten på armen kommer 
i 150, 310 samt 750 mm. För enklast möjliga isärtagning samt återvinning av delar 
användes så lite material till delar som möjligt, samt för att förenkla isärtagningen 
användes vingmuttrar som är enkla att skruva upp. För minskning av förpackning 
och transport finns det möjlighet att montera ihop delarna till lampan själv, och 
då betalar man även ett lägre pris för armaturen. Lampan kan även levereras 
hopmonterad, men man betalar då ett högre pris för detta. I och med att lampan 
är så kompakt tar inte lampan stor plats vid frakt även vid färdig hopmontering vid 

leverans. 

3.4.1 Material

Formgivningen av lampan skulle ge en mjuk och trygg känsla. Trä är det byggmaterial 
som har de äldsta traditionerna i vårt land. Trä är ett naturmaterial som efter 
användning kan återföras i det ekologiska systemet utan att förstöra miljön. Det 
är ett beprövat byggmaterial som använts i tusentals år.11 Genom sin formbarhet 
samt seghet och/eller hårdhet är det lätthanterligt samt att det låter sig även lätt 
kombineras med andra material, till exempel metaller och plast.12 Trävaruhandlarna 
har ett rikt sortiment av virkesdimensioner och kvaliteter. Normalt lagerhålls virke i 
längder upp emot cirka 5,4 m. Större längder och exaktkapade längder kan beställas. 
Jag tittade på valnöt, eftersom jag ville arbeta med ett mörkt trä, men försökte hitta 
ett mer hållbart alternativ, och valde då istället ek, som är taget i Sverige. Behandlat 
med ammoniak och olja ger detta ett mörkt trä. Ammoniak är en basisk gas. Det 
hindrar dock inte att den kan ha en försurande effekt. På vägen från utsläpp i luften 
till nedsläpp i marken händer det mycket rent kemiskt. Och slutresultatet blir 
dessvärre försurande. Det är dock ett bättre alternativ än valnöt som måste skeppas 
lång väg. Linolja är olja pressad ur linfrö från växten lin. Metallen som jag valt 
att arbeta med är järn och aluminium. Beslagen är i järn, och järn är ett vanligt 
förekommande metalliskt grundämne. 

11	 Skogsindustrierna:	Byggbeskrivning:	Braomtra_5.pdf
12	 Swanberg	(2002)



Järnatomerna är eviga och genom att smälta om skrot kan man enkelt få dem att 
inordna sig i en ny ordning för att bilda nya stål med nya egenskaper. Till skärmen 
valde jag aluminium, som är det bästa material att avleda värme, som dessutom 
kan färgas. Aluminium kan återvinnas till 100% om och om igen utan att dess 
egenskaper försämras.13 Aluminium är även ett mycket lätt material som vid 
transport reducerar bränsle i jämförelse med ett tyngre material som exemplevis 
glas. Metallerna är tänkt att pulverlackeras. Pulverlackering är en miljövänlig 
lackeringsmetod. Det är fritt från lösningsmedel vilket minskar utsläppen. Vid 
mycket svår miljö, krav på lång livslängd, stor valmöjlighet av kulör samt önskemål 
på en miljövänlig process är pulverlackering en mycket bra målningsmetod.14 All 
produktion sker på Örsjö. Textilkabeln kommer från Nordlux, Aalborg, Danmark. 
Den är av nylon och de går att beställa i 25 meters längder. 

3.4.2 Ljuskälla

Parallellt med skissarbetet började jag tänka på vilken sorts ljuskälla som 
jag skulle använda mig av. Den största påverkan av miljön har belysningens 
energiförbrukning. LED öppnar en rad nya möjligheter men kräver också ett helt 
nytt tänkande. De olika komponenttillverkarna har de senaste åren presenterat en 
mängd genombrott. Detta har medfört att LED inom en snar framtid tar över som 
ljuskälla i många sammanhang. Tyvärr avger LED idag inte det varma ljus som 
en halogenlampa avger, som lämpar sig bäst för en läslampa. En halogenlampa 
drar fem gånger mer energi än LED, fast med bättre kvalitet. I skandinaviska 
hotell önskas varmare ljus än i övriga hotell.15 Halogenlampan ger ett kristallklart 
varmvitt ljus som, liksom glödlampans, är av högsta möjliga kvalitet och har perfekt 
färgåtergivning. Därför är valet en Osram 20 watts halogenlampa energiklass 
B. De sparar ca 50 % energi i jämförelse med en glödlampa. En nackdel med 
halogenlampan är att den blir mycket varm. Halogenlampans livslängd är cirka 
2000 lystimmar. Vid färdig förbrukning lämnas halogenlampan som el-avfall till 
en insamlingsstation.

13	 	http://www.skultunafolie.se/om_aluminium.html
14	 	http://www.moramast.se/Ytbehandling/Pulverlackering/
15	 	Nuno	Pinto	De	Sampaio	Pinto	De	Sampaio	Fernandes,	José26
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4 DISKUSSION

Form och funktion har varit viktiga begrepp och har parallellt följts åt i projektet. 
Den givna uppgiften var att lampan om möjligt skulle bestå av textil, utan 
PVC som bärare. PVC är en plast som är vanligt förekommande som reflektor i 
textilskärmar. Textilen var tänkt att ge lampan en mjuk och fin känsla. Jag ansåg 
att textil skulle vara mindre lämpligt för ett hotellrum, pga. slitage och underhåll, 
samtidigt som textil behöver en reflektor för att kunna sprida ett bra ljus. Därför 
ville jag att istället jobba med trä och ljuset för den mer personliga känslan. Tyvärr 
var inte detta möjligt med den design jag avsett, eftersom träet i skärmen skulle 
spricka av värmen från ljuskällan visade det sig, samt att det förmodligen inte skulle 
klara av slitaget. Efter tester och funderingar på att arbeta med material som glas 
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och porslin, funderade jag på om det ändå var möjligt att få in textil i armaturen. 
Men jag ville inte blanda in mer material, som dessutom inte var lämpligt för 
användarkontexten, och lämpligaste materialet visade sig till slut vara aluminium. 
Med all den informationen jag samlat på mig på vägen igenom den hermeneutiska 
spiralen kunde jag använda de samlade kunskaperna och applicera på nya 
användningsområden. Aluminiumet fungerar dessutom väldigt bra som reflektor.   
 Ljus och belysning är väldigt viktigt för hur en miljö uppfattas. Därför är det 
också viktigt hur belysningen är utformad så att den uppfattas positivt av de som 
vistas i miljön och att den ger den önskade stämningen. Med tanke på att jag hade 
en klar målgrupp och användarkontext var det viktigt att förhålla mig till denna. 
Samtidigt var det viktigt att sätta en personlig prägel på formen. Formgivning och 
ljusegenskaper hör intimt ihop och måste hanteras i ett sammanhang. Jag ville att 
den både skulle vara dekorativ samtidigt som funktionell. Uttryck är en mycket 
viktig faktor och det var viktigt att alla delar samverkar positivt med varandra.  
 Under processens gång upptäckte jag hur många möjligheter det fanns. 
Jag hade både möjlighet att arbeta med utformningen av armaturen likväl som 
med ljuset, helst i samverkan med varandra. Det var viktigt att hitta en balans 
mellan ett hotells strikta och sobra känsla, och annorlunda och nytänkande 
formgivning, samtidigt som jag ville ge en mer spännande inredning. Typiska 
hotell är mycket allvarliga och praktiska, vanligtvis också mycket tråkiga. Jag 
ville erbjuda hög standard, men samtidigt ska det vara spännande, stimulerande 
och inspirerande. Under dagen vill jag att lampan ska vara ett intressant objekt, 
för att senare under natten avge en trivsam känsla med sitt ljus. Det ska vara 
sobert klassigt, men inte för tråkigt, hemmakänslan måste befinna sig där.   
 För att hotellet ska kunna möta olika gästers behov och önskemål ville jag 
ha variation i utformningen. Samtidigt skulle den vara kompatibel med Örsjös 
befintliga sortiment och deras stil. Jag vill också förhålla mig till vad som gör produkten 
unik. De olika längderna på armen ger variation och kan väljas till sänglampa, som 
oftast fordrar kortare arm, eller om man önskar placera lampan bakom exempelvis 
en fåtölj, som sannolikt behöver en längre arm. Storleken på skärmen ska passa 
proportionerligt till samtliga längder, vara rätt storlek för att  få plats med fingrar för 
att man enkelt ska kunna byta ljuskälla, och i greppvänlig storlek på skärm, för enkel 
justering. I och med lampans enkla isärtagning kan armen lätt bytas ut och varieras.  
En textilkabel användes för att förstärka den mjuka känslan, samt att genom att 
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placera den utanpå lampan förenkla isärtagning, och undvika att kabeln slits vid 
justering av lampan. I början arbetade jag med björk till armen eftersom jag ville 
att lampan skulle ha en enhetlig ljus färg. Jag tycker att den mörka färgtonen 
ger en bättre kontrast mot de övriga materialen. Jag valde även bort den kilform 
som jag i början arbetade med. Detta för att lampan skulle uttrycka en smidigare 
form. Det är endast längden på armen som skiljer, beslagen är av samma mått.  
 Lampan har en GU10-sockel. Det gör det möjligt för hotellet att välja LED med 
GU10-fattning ifall de vill spara på underhålls- och energikostnader, men detta 
innebär (idag) en sämre kvalitet på ljuset. Dessutom har LED ett kostsamt inköpspris 
och lampans livslängd är kortare än lystimmarna på LED-lampan. Men det händer 
otroligt mycket med utvecklingen av LED. Eventuellt finns det väl fungerande 
LED passande till läsljus inom en kort tid, och som då är ett bätter alternativ.  
 Den mycket rena och enkla formen på lampan passar hemma såväl som i 
offentlig miljö. Den är lätt att applicera på andra armaturer, såsom bordslampa, 
golvlampa och taklampa, och jag ska leda projektet vidare genom spiralen genom 
att tillämpa designen till att formge en produktfamilj i samma koncept. Jag ska 
dessutom arbeta med att ta fram kostnaden för produkten. Att ta fram en ny form 
till aluminiumskärmen kostar ungefär 3000 kronor. I övrigt har jag valt material 
som inte är så kostsamma, och produktionen av lampan skulle inte bli alltför 
kostnadskrävande. Jag har även tänkt arbeta med förpackning av armaturen, så att 
den vid transport ska ta så lite plats som möjligt. 
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BILAGA II

Ljustekniska begrepp

Ljusflödet hör ihop med ljuskällor. Det är nämligen ett mått på hur mycket ljus en ljuskälla avger. 
Ljusflödet mäts i lumen (lm). Det är egentligen ett mått på strålningens effekt omräknad med hänsyn 
till ögats spektrala känslighet. Ljusflödet är mängden. 
     Ljusstyrkan är ljusflödet i en viss riktning. Den används för att beskriva hur ljuset sprids från 
armaturer eller ljuskällor. Ljusstyrkan mäts i candela (cd). 
     Belysningsstyrkan är ett mått på hur stort ljusflöde som träffar en viss yta. Den mäts i lux och är 
samma sak som lm/m2. Belysningsstyrkan används när man skall planera en belysningsanläggning. 
     Kelvin (K) anger vilken färg ljuset har. Det ljus som kommer från ett stearinljus har en röd färg och 
en ganska låg så kallad färgtemperatur (omkring 1 000 K). En vanlig glödlampa har en färgtemperatur 
på ca 3 300 K och därmed en ganska röd färg. Utomhus en sommardag ligger färgtemperaturen på 
närmare 6 000 K, det vill säga blått, en vinterdag kan den gå ända upp till 10 000 K, vilket är ännu 
blåare. 
     Vi upplever den omgivning vi vistas i som ljus eller mörk. Avgörande för detta är hur ljust det är 
och hur ljuset reflekteras. Belysningsstyrkan, som anger hur mycket ljus vi tillför, är därför ett mycket 
dåligt planeringsunderlag. Ett bättre begrepp är luminansen. Den är ett fysikaliskt mått som tar hänsyn 
till både mängden ljus som tillförs och hur detta reflekteras. Luminansen uttrycks i enheten cd/
m2 och mäts med en luminansmeter. Men inte ens luminansen kan beskriva hur ljus vi kommer att 
uppleva omgivningen. Synsinnet tar hänsyn till betydligt fler faktorer. Exempelvis kommer en grå yta 
belyst med en viss belysningsstyrka att verka mörkare om den betraktas mot en vit bakgrund än om 
den ses mot en mörk bakgrund. Om vi mäter luminansen på den grå ytan kommer den dock att vara 
samma i båda fallen. Luminans och ljushet är således två skilda begrepp. Trots detta är luminansen 
ett användbart begrepp och i många fall bättre att använda än belysningsstyrka. Ofta jämför man 
luminansen på intilliggande ytor för att kontrollera att det inte är för stora s killnader vilket kan 
upplevas obehagligt.   

   (2010-03-25 http://www.ljuskultur.se/fakta-och-miljo/ljustekniska-begrepp/)

Olika belysningar

Kort	förklaring	av	olika	typer	av	belysningar	
 
Halogenlampor

Halogenlampor är till skillnad från vanliga glödlampor fyllda med halogen. De ger betydligt mer ljus, 

upp till 100 % mer ljus än glödlampor. De sparar också 30 % elektricitet, minskar koldioxidutsläppen 

med 30 % och har dubbelt så lång livslängd som glödlampor. Halogenlampan ger ett kristallklart 

varmvitt ljus som, liksom glödlampans, är av högsta möjliga kvalitet och har perfekt färgåtergivning.



Energisparlampor

Energisparlampor förbrukar 80 % mindre energi än glödlampor och håller upp till 15 gånger längre. 

Det är en stor vinst för miljön under hela livscykeln tack vara minskad energiförbrukning och minskat 

avfall. Lågenergilampor har något sämre kvalitativa ljusegenskaper än glödlampor och halogenlampor, 

bland annat har de lite sämre färgåtergivning. Moderna lågenergilampor flimrar inte men tar vanligen 

mellan 1 och 7 minuter att värmas upp och nå full ljusstyrka i rumstemperatur. Energisparlampor 
innehåller en liten mängd kvicksilver och ska därför lämnas till återvinning när de förbrukats. 
Lågenergilampor har fått kritik för att inte vara i närheten så energisnåla som belysningsbranchen 
påstår.

LED

LED står för Light Emittiong Diode. En LED är en halvledare som strålar i ett smalt ljusspektrum. 
LED har mycket låg energiförbrukning, utvecklar lite värme och har en livslängd på upp till 50 000 
timmar. Vita LED finns i olika färgtemperaturer. Lysdioder har ett högre inköpspris än flera alternativ. 

Räknar man in hela driftskostnaden är de dock mer konkurrenskraftiga.

Framtidens ljus

I december 2008 beslöt EU att glödlampan ska fasas ut före 2013 med början för september 2009, 
då det blir importförbud för alla matta glödlampor samt klara glödlampor från 100 watt och uppåt, 
samtliga matta halogenlampor, klara halogenlampor 75 W till 500 W som har energiklass D eller 
sämre samt lågenergilampor energiklass B eller sämre. Tidtabellen är utformad som följer:

• September 2009: Förbud mot alla matta glödlampor + klara glödlampor från 100 watt och uppåt

• September 2010: Förbud mot klara 75 watts glödlampor

• September 2011: Förbud mot klara 60 watts glödlampor

• September 2012: Förbud mot klara 40 och klara 25 watts glödlampor

• September 2013: Skärpta krav på lågenergilampor och LED-lampor

• September 2016: Skärpta krav på halogenlampor  

      

      (Clas Ohlson: ”Den nya upplysningstiden”, Broschyr  
      2010-03-17 http://sv.wikipedia.org/wiki/Halogenlampa)



BILAGA III

Clarion Hotel, Växjö
1. Vilka inriktar ni er till och vilka är främst era kunder?
Företag, Affärs

2. Hur vill ni att stämningen/känslan ska vara på hotellrummen?
Som hemma

3. Används samma belysning genomgående på hotellet exempelvis samma belysning på enkelrum som 
på dubbelrum?
Lika på alla

4. Tänker ni att belysningen ska vara genomgående i rummen, dvs tak-, bord- och säng lampa ska vara 
samma familj?
Olika 

5. Hur tänker ni när ni ljussätter rummen? Användning(kund,underhåll)/stämning/kostnad/
miljövänligt.
Funktion är viktigast. Sen miljö eftersom vi är ISO-certifierade. Använder oss av lågenergilampor.

6. Vad är viktigast i valet av armatur? Rangordna där 1 är bäst och 5 är sämst.

- Kostnad för armatur och ljuskälla
- Enkelhet att underhålla (byte av ljuskälla etc)  
- Ljuskvalité
- Design
- Miljövänlig

7. Hur ofta renoveras och förnyas rummen så armaturerna byts ut?
Kontinuerligt. Renoverade rummen 1998, men efter det har vissa armaturer bytts ut, för att förnya 
stilen och i vissa fall var inte funktionen på lampan så bra. 

Scandic Hotel, Växjö
1. Vilka inriktar ni er till och vilka är främst era kunder?
Företag, affär

2. Hur vill ni att stämningen/känslan ska vara på hotellrummen?
Varm, välkomnande. Använder varmvit belysning

3. Används samma belysning genomgående på hotellet exempelvis samma belysning på enkelrum som 
på dubbelrum?
Samma. Mer och mer diodbelysning som ger lite annan ton, Kelvin.

4. Tänker ni att belysningen ska vara genomgående i rummen, dvs tak-, bord- och säng lampa ska vara 
samma familj?
En typ av design på en typ av rum, som lamporna ska passa till



5. Hur tänker ni när ni ljussätter rummen? Användning(kund,underhåll)/stämning/kostnad/
miljövänligt.
Miljötänk, låg energiförbrukning, samtidigt som bra belysning krävs.

6. Vad är viktigast i valet av armatur? Rangordna där 1 är bäst och 5 är sämst.
- Kostnad för armatur och ljuskälla
- Enkelhet att underhålla (byte av ljuskälla etc)  
- Ljuskvalité
- Design
- Miljövänlig

7. Hur ofta renoveras och förnyas rummen så armaturerna byts ut?
12-15 år ungefär

Quality Hotel Prince Philip, Stockholm 
1. Vilka inriktar ni er till och vilka är främst era kunder?  
Det är så olika segment på olika hotell och dessutom så är det stor skillnad på vardags och helggäster. 
Men först och främst riktar vi oss mot affärsresenärar och konferensgäster. På helger så är det mer 
fritidsresenärer samt idrottsgrupper. 

2. Hur vill ni att stämningen/känslan ska vara på hotellrummen?  
Jag vill få en ren och mysig stämning på rummet. Belysningen är en viktig del som kan ändra ett rums 
karaktär om den används på rätt sätt.  

3. Används samma belysning genomgående på hotellet exempelvis samma belysning på enkelrum som 
på dubbelrum?  
I den här kategorin av hotell, ja.  

4. Tänker ni att belysningen ska vara genomgående i rummen, dvs tak-, bord- och säng lampa ska vara 
samma familj?  
I vårt fall, ja. Har först och främst med ekonomin att göra, enklare att förhandla ner priset om man tar 
fler av samma.  

5. Hur tänker ni när ni ljussätter rummen? Användning(kund,underhåll)/stämning/kostnad/
miljövänligt.  
Det ska vara användarvänligt i första hand, sen är det nog en bladning av det estetiska och kostnaden 
på andra plats. Miljödelen har kommit stort på sistone. 

En sak som man ofta glömmer bort är ju underhållsbiten, vi fick nya lampor för 3 år sedan som är 
snygga, men stört omöjligt att få tag i lampskärmar i dagsläget.  

6. Vad är viktigast i valet av armatur? Rangordna där 1 är bäst och 5 är sämst. 
Som sagt, det är olika för olika hotellsegment, men för vår del är det enligt nedan. Det går emot svaren 
på fråga 5, men i vårt fall så hade vi en tjänst central i vår kedja som bestämde och detgår inte alltid 
hand i hand med verkligheten.  

- Kostnad för armatur och ljuskälla                            1 
- Enkelhet att underhålla (byte av ljuskälla etc)          5
- Ljuskvalité                                                               2 
- Design                                                                     3 
- Miljövänlig                                                              4 



7. Hur ofta renoveras och förnyas rummen så armaturerna byts ut?  
Mellan 5-8 år. 

Mornington Hotel, Stockholm 
1. Vilka inriktar ni er till och vilka är främst era kunder? 
I första hand affärsresenären
 
2. Hur vill ni att stämningen/känslan ska vara på hotellrummen? 
Vi jobbar mycket med devisen ”nästan som hemma”-det ska vara mysigt. Men när det gäller 
belysningen i hotellrummet måste den också vara praktisk eftersom en del gäster faktiskt sitter på 
hotellrummet och jobbar.
 
3. Används samma belysning genomgående på hotellet exempelvis samma belysning på enkelrum som 
på dubbelrum?
Ja

4. Tänker ni att belysningen ska vara genomgående i rummen, dvs tak-, bord- och säng lampa ska vara 
samma familj?
Nej, det behöver den inte vara
 
5. Hur tänker ni när ni ljussätter rummen? Användning(kund,underhåll)/stämning/kostnad/
miljövänligt. 
stämning och användning
 
6. Vad är viktigast i valet av armatur? Rangordna där 1 är bäst och 5 är sämst. 

- Kostnad för armatur och ljuskälla 2
- Enkelhet att underhålla (byte av ljuskälla etc)  3
- Ljuskvalité 4
- Design 5
- Miljövänlig 3
 
7. Hur ofta renoveras och förnyas rummen så armaturerna byts ut?
Vi har armaturer som hållt ganska länge, både 10 och 15 år. Det händer ju innan dess förståss om den 
slits ut, men det hoppas man att den inte gör!





BILAGA IV

Hej 
 
Jag heter Kerstin Färlin, jag studerar design på Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu håller jag på med 
mitt examensjobb som är en armatur för Örsjö Belysning. Armaturen ska vara vägghängd läslampa vid 
säng, för offentlig miljö av typen hotell. 
 
För att kunna formge en så bra armatur som möjligt skulle det hjälpa mig väldigt mycket om du ville 
svara på några frågor. 
	
	
Lena Ahlberg, Arkitekt
1.      Vilka projekt är det som ni jobbar med 
I huvudsak kontorslokaler, lite hem och lite hotell 
 
 
2.     Vad är viktigt att tänka på vid arbete med hotellrum? Vilken stämning/ känsla ska förmedlas och 
vilka funktioner är relevanta ur belysningssynpunkt?  
Det är viktigt att man efterliknar hemmiljö, att gästen upplever en privat sfär med möjlighet till vilsam 
ljussättning 
 
 
3.     Hur förhåller ni belysningen till övrig inredning och den övriga belysningen i rummet? 
Ljus och design. I just hotellrum tycker jag att armaturdesignen ska underordna sig övrig inredning och 
kulörsättning då armaturer kan ha längre livslängd. Alltså neutralt formgiven 
 
 
4.    Vilka funktioner krävs i övrigt för ljus vid sängen i ett hotellrum?  
Väl avskärmad då den ena gästen i ett dubbelrum ska kunna sova när den andra läser. Lätt att 
manövrera då gästen är i en ovan miljö. Övertydlig tändning. 
 
 
5.      När ni väljer belysning, vilka kriterier anser ni vara viktigast? (Lista alla som ni kommer på, börja 
med det viktigaste exempelvis kvalitet, ekonomi, miljö, design). 
1.     Design och kvalitet, både materialmässig och teknisk på delad första plats.
2.      Driftekonimi = miljö?
 
6.    Vad är viktigt att tänka på vid val av varmvitt och kallvitt ljus? 
Jag förstår inte frågan riktigt… LED kontra Lågvolt eller varmvit kontra kallvit LED?
Generellt är strävar jag alltid efter glödljusets ljuskulör i ett hotellrum.
Med vänlig hälsning
Lena 
 



Lars Ljungberg, Ljungbergs I & D

1. Vilka projekt är det som ni jobbar med? 
Alla typer av projekt 
2.     Vad är viktigt att tänka på vid arbete med hotellrum? Vilken stämning/ känsla ska förmedlas och 
vilka funktioner är relevanta ur belysningssynpunkt? 
Stämning/känsla byggs upp av hotellkonceptets förutsättningar beträffande miljön.
Att belysningen är funktionell, rätt mängd ljus på rätt plats till rätt pris. 
 
3.     Hur förhåller ni belysningen till övrig inredning och den övriga belysningen i rummet? Ljus och 
design.  
Förhållandet till övrig inredning har också med hotellkonceptets förutsättningar beträffande miljön.
Självklart  måste all belysning balanseras mot varandra fungera i miljön som man vill uppnå. 
 
4.    Vilka funktioner krävs i övrigt för ljus vid sängen i ett hotellrum?  
Du ska kunna läsa på  ett bekvämt sätt utan problem, lampan får inte blända dig eller eventuella 
sänggrannar.
Den måste därför sitta på rätt höjd, och bör alltså vara riktbar som läslampa.
Du ska inte bränna dig på den alltså viktigt med rätt val av ljuskälla, du ska lätt hitta knappen för att 
släcka
eller tända den.
Om du behöver tända ljuset på natten bör den vara dimbar eller gå att tända i olika steg, ex.vis för att 
bara ge ledljus.
Den kan vara kombinerad med en miljöbelysning på sidobord.
 
5. När ni väljer belysning, vilka kriterier anser ni vara viktigast? (Lista alla som ni kommer på, börja 
med det viktigaste exempelvis kvalitet, ekonomi, miljö, design). 
Se på mina svar ovan,  men alla dessa kriterier samverkar vid val av rätt armatur. 
 
6.    Vad är viktigt att tänka på vid val av varmvitt och kallvitt ljus? 
Vilken ljusmiljö vill du uppnå?
Hur samverkar ljusfärgen med rummets färgsättning och material.
Återigen är det miljökonceptet som styr en hel del av detta.
 
Lycka till med ditt arbete
MVH
Lars



BILAGA V

Kvinna, 27
1. I vilka ärenden brukar du bo på hotell?
Främst när jag är ute o reser. 
 
2. Har du varit på något hotell du minns extra mycket?
Njae, det första jag kom o tänka på är designhotellet (vandrarhemmet) i kph. 
 
3. Vad gjorde att du minns det?
Jättecentralt, väldigt fräscht, o billigt. 
 
4. Vilken känsla/stämning vill du ha när du kommer in på rummet på ett hotell?
det skall vara fräscht. Inte märkas hur många som bott där före mig. 
 
5. Hur viktigt är ljuset i ett hotellrum på en skala från ett till fem, där fem är viktigast?
Nja, en trea kanske. 
 
6. Finns det någonstans i hotellrummet där belysningen är extra viktig?
badrummet 

7. Vad gör du på hotellrummet?
laddar om, byter om, fräschar till mig. 
 
8. Vad tycker du är negativt med hotell, vad skulle du vilja förbättra?
känns väldigt ofta väldigt 90tal.. 
 
9. Vilken belysning förknippar du med hotell?
kan bara komma att tänka på tråkiga sänglampor som är fastmonterade på väggen. 
 
10. Vilken slags belysning föredrar du?
sån som gör mig snygg.. 
 
11. Hur viktigt är det att själv kunna bestämma ljusstyrkan?
alltid väldigt trevligt att kunna göra. särskilt eftersom man är i ett o samma rum nästan hela tiden.
 
12. Beskriv din inredningssmak.
vet inte riktigt.. ganska murrig skulle jag säga. helt inne på brunt o turkost.. 
 
Kvinna. 56
1. I vilka ärenden brukar du bo på hotell?  
Vid stockholmsbesök 

2. Har du varit på något hotell du minns extra mycket? 
Hasselbacken

3. Vad gjorde att du minns det?  
Trevligt hotell 



4. Vilken känsla/stämning vill du ha när du kommer in på rummet på ett hotell? 
Doft av nystädat och luftigt 

5. Hur viktigt är ljuset i ett hotellrum på en skala från ett till fem, där fem är viktigast?  
5 

6. Finns det någonstans i hotellrummet där belysningen är extra viktig?  
Hallen 

7. Vad gör du på hotellrummet?   
Sover 

8. Vad tycker du är negativt med hotell, vad skulle du vilja förbättra? 
-
9. Vilken belysning förknippar du med hotell? 
-
10. Vilken slags belysning föredrar du?  
-
11. Hur viktigt är det att själv kunna bestämma ljusstyrkan?   
Inte viktigt 

12. Beskriv din inredningssmak. 
Enkel

Man, 24
1. I vilka ärenden brukar du bo på hotell? 
Semester, affärsresa

2. Har du varit på något hotell du minns extra mycket?
Ja. Alexander platz i Berlin. 

3. Vad gjorde att du minns det?
Utsikt, modernt, centralt.

4. Vilken känsla/stämning vill du ha när du kommer in på rummet på ett hotell?
Trevligt, funktionellt

5. Hur viktigt är ljuset i ett hotellrum på en skala från ett till fem, där fem är viktigast?
En tvåa

6. Finns det någonstans i hotellrummet där belysningen är extra viktig?
Badrum 

7. Vad gör du på hotellrummet?
Festar, övernattar, borsta tänderna, byter om, andas

8. Vad tycker du är negativt med hotell, vad skulle du vilja förbättra?
Dyr minibar/litet kylskåp, för sterilt/tråkigt
9. Vilken belysning förknippar du med hotell?
Dov stämningsbelysning



10. Vilken slags belysning föredrar du?
Myspys

11. Hur viktigt är det att själv kunna bestämma ljusstyrkan?
En tvåa

12. Beskriv din inredningssmak.
Enkelt och funkionellt 

Kvinna, 33
1. I vilka ärenden brukar du bo på hotell?
När jag åker på semester utomlands och inte har ngn kompis att bo hos, eller tex i Göteborg när jag 
varit på festival. Eller ngn gång när jobbet betalat (sällan). I januari med pojkvän på weekendslappande 
i skärgården.

Jag har även bott sex veckor på ett hotell i London i brist på lägenhet men det kanske inte räknas, det 
var rätt mycket som ett hostel. 

2. Har du varit på något hotell du minns extra mycket? 
Ett ställe i Spanien en gång var grymt. Det var som ett hus uppe i bergen, helt solitärt, med kondorer 
flygandes över dalen. Det var helt tyst och fridfullt och så hade de linnelakan och allt kändes lantligt 
och mysigt. Det var nästan inge folk där, all mat ingick och det var ba: slappa. 

3. Vad gjorde att du minns det?
Ovanigt fridfullt ställe.

4. Vilken känsla/stämning vill du ha när du kommer in på rummet på ett hotell?
Rent/fräscht/uppdaterat/piffat. 

5. Hur viktigt är ljuset i ett hotellrum på en skala från ett till fem, där fem är viktigast?
5 - Superviktigt. 

6. Finns det någonstans i hotellrummet där belysningen är extra viktig?
Mysbelysningen – vid sängen liksom. Och kanske i ”ngt hörn”.   

7.  Vad gör du på hotellrummet? 
Sover. Dricker fördrink. Kollar på tv. Sminkar. 

8. Vad tycker du är negativt med hotell, vad skulle du vilja förbättra? 
När det är sunkigt och man känner av att andra mänskor har bott där, eller att de inte har renoverat på 
länge utan har sunkig heltäckningsmatta och blommiga fåtöljer. Inte najhs. Tänker nu: mörkgrönt = 
sunkigt. Brunt och gräddvitt = fresch.  

9. Vilken belysning förknippar du med hotell? 
Sådana som står på en fot och har en skärm. 

10. Vilken slags belysning föredrar du? 
Många små lampor är mysigt.  



11. Hur viktigt är det att själv kunna bestämma ljusstyrkan? 
Inte så. Antal är viktigare.  
12. Beskriv din inredningssmak. 
Retro + färgstark + plottrig. 

Man, 26
1. I vilka ärenden brukar du bo på hotell?
Nästan enbart jobb, ibland för semester.

 2. Har du varit på något hotell du minns extra mycket?
Egentligen inte, kanske en semesternatt på Dalarö.

3. Vad gjorde att du minns det?
Det var ett väldigt pittoreskt hotell med mycket personlighet och med fin utsikt från fönstret.

4. Vilken känsla/stämning vill du ha när du kommer in på rummet på ett hotell?
Att det ska kännas rent och städat men ändå med ett visst mått av personlighet och vintage.

5. Hur viktigt är ljuset i ett hotellrum på en skala från ett till fem, där fem är viktigast?
Fyra kanske.

6. Finns det någonstans i hotellrummet där belysningen är extra viktig.  
Vid sängen och att fönstren släpper in mycket solljus.

7. Vad gör du på hotellrummet? 
Nästan enbart sover, ibland kollar på tv.

8. Vad tycker du är negativt med hotell, vad skulle du vilja förbättra? 
Att de känns sterila och opersonliga, lite mer personlighet. 

9. Vilken belysning förknippar du med hotell? 
Flera små ljuskällor runt om i rummet.

10. Vilken slags belysning föredrar du? 
-

11. Hur viktigt är det att själv kunna bestämma ljusstyrkan? 
Ganska viktigt.

12. Beskriv din inredningssmak. 
En blandning av modernt och gammalt. Stilrent med flera personliga inslag. Gärna mycket saker i vissa 
avgränsande områden. Två - tre färger som går igenom det mesta.



Man, 64
1. I vilka ärenden brukar du bo på hotell?
När vi är ute och reser och hälsar på våra barn
2. Har du varit på något hotell du minns extra mycket?
Ja Hyatt i Delhi

3. Vad gjorde att du minns det?
Det var ett bröllop nere i trädgården, jag bodde på 6 våningen.

4. Vilken känsla/stämning vill du ha när du kommer in på rummet på ett hotell?
Att det finns fönster så man ser ut

5. Hur viktigt är ljuset i ett hotellrum på en skala från ett till fem, där fem är viktigast?
3 Ofta är det gardiner för fönstren

6 Finns det någonstans i hotellrummet där belysningen är extra viktig?
Vid sängen så man kan läsa

7 Vad gör du på hotellrummet?
Sover

8 Vad tycker du är negativt med hotell, vad skulle du vilja förbättra?
Vet ej

9 Vilken belysning förknippar du med hotell?
Dåliga sänglampor

10 Vilken slags belysning föredrar du?
Bättre sänglampor

11 Hur viktigt är det att själv kunna bestämma ljusstyrkan? 
Inte speciellt  

12 Beskriv din inredningssmak.
Det skall vara praktiskt, lätta och ljusa möbler.
	






