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Abstract 

The purpose of this study is to identify if there is reason to change the require-
ments and recommendations for illumination in reception desks areas. This study 
examines how lighting in reception desks areas actually is and how the staff per-
ceives the lighting.  
 
Hotels today usually have subdued environments that vary according to the type 
of experience intended for their guests. Our interest has been to explore the re-
ception desks area as an important and separate element within the hotel. We have 
compared “Ljus och Rum” recommendations (Swedish Standards Institute [SIS], 
2011) with actual measured light levels for four reception desks areas and exam-
ined how the staff perceives how the lighting affects their performance of daily 
tasks. 
 
The methods we have used are light measurement, evenness calculations, visual 
analysis and surveys. Lighting measurements were performed at four different 
hotels in Gothenburg. The questionnaire was directed to the hotel staff in order to 
ascertain their perception of the lighting in and around the reception’s desks area. 
In order to get an impression of and gain an overall understanding for the lighting, 
a visual analysis was done at each hotel. 
 
The majority of the staff considers the lighting sufficient to perform their duties. 
It is clear that the lighting is perceived differently in each of the four hotels, de-
pending on how each hotel is formed and how the lighting is designed. 
 
Keywords: 
Reception desks areas, brightness, light distribution, luminance, design of the 
workplace. 

 



 

 
 

Sammanfattning 

Detta examensarbete undersöker hur belysningen vid receptionsdiskar faktiskt ser 
ut och hur personalen som arbetar där upplever den. Syftet med examensarbetet 
är att identifiera om det finns anledning att förändra de riktlinjer och rekommen-
dationer som ställs på belysning på och omkring receptionsdiskar. 
 
På hotellen idag är oftast miljöerna dämpade och varierande då hotellens syfte är 
att skapa en upplevelse för gästerna. Det har väckt ett intresse hos oss att under-
söka receptionsdisken som är en viktig plats på hotellen. Vi har jämfört ”Ljus och 
Rums” rekommendationer (SIS, 2011) med faktiskt uppmätta ljusnivåer i fyra re-
ceptionsdiskar och personalens upplevelse av hur det påverkar hur de kan utföra 
sina dagliga arbetsuppgifter. 
 
De metoder vi har använt är ljusmätning, jämnhetsberäkning, visuell analys och 
enkätundersökning. Ljusmätningarna utfördes på fyra olika hotell i Göteborg. 
Frågeformuläret vände sig till personalen på hotellen och handlade om deras upp-
levelse av ljuset på och omkring receptionsdisken. För att få en uppfattning och 
övergripande förståelse utfördes en visuell analys på hotellen.  
 
Majoritet av personalen anser att belysningen var tillräcklig för att utföra sina ar-
betsuppgifter. Det är tydligt att ljuset uppfattas olika på de fyra receptionsdiskarna 
beroende på hur hotellet är utformat och designat.  
 
Nyckelord: 
Receptionsdisk, ljusnivå, ljusfördelning, luminanskontrast, utformning av arbets-
plats.  
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1 Inledning 

Detta är ett examensarbete på 15 hp som är den avslutade delen på kandidatpro-
grammet. Vi är två studenter som studerat ljusdesign på Jönköpings Tekniska 
Högskola. Under utbildningen har vi studerat olika arbetsmiljöer inom den offent-
liga sektorn som kräver en funktionell belysning exempelvis, kontor, skolor och 
sjukhus. En miljö vi tidigare inte har studerat lika ingående är receptionsdiskar. 
Det området vi nu har valt att studerat närmare är receptionsdiskar. 
 
Belysningen som planeras på och omkring receptionsdiskar är oftast dämpad och 
planerad för att stämma med anläggningens arkitektur och design. Syftet med 
detta är att förtydliga hotellets ”image” och skapa en upplevelse för gästerna. Det 
kan bidra till att personalen får svårt att utföra sina arbetsuppgifter vid receptions-
disken. 
   
För oss ljusdesigners har det varit intressant att undersöka närmare hur belysning-
en på och omkring receptionsdiskar är utformade utifrån ”Ljus och Rums” (SIS, 
2011) rekommendationer. 

1.1 Bakgrund 

I Sverige har vi lagar, förordningar och föreskrifter som ges ut och beslutas av 
riksdagen, regeringen och olika myndigheter. Dessa regler är samhällets mini-
mikrav som vi ska följa. Vad det gäller belysning finns olika riktlinjer och rekom-
mendationer.  
 
En ljusdesigner är en person som har erfarenhet och kunskap att utföra belys-
ningsplanering för interiör och exteriör belysning. En ljusdesigner ställs inför olika 
utmaningar i samhället för att kunna öka kvaliteten på ljusdesign och förbättra 
vardagen för människor. För att kunna leverera en funktionell och tillräcklig be-
lysning är det viktigt att inte bara ta hänsyn till de rekommendationer som finns, 
utan att samtidigt kunna utforma visuellt vackra miljöer och skapa en lämplig at-
mosfär. Som ansvarig ljusdesigner är uppgiften att skapa både en flexibel och an-
vändarvänlig arbetsmiljö med ljuskomfort i fokus och en balans mellan olika om-
råden i ett rum. En utmaning inför en belysningsplanering i en hotellverksamhet 
är att skapa rätt ljus och en bra balans i belysningen mellan de olika områdena i 
receptionsdiskar.  
 
Ljuset i en receptionsdisk betraktas på olika sätt beroende på hur rummet är ut-
format. Med hjälp av ljusdesign kan man lyfta fram det konstnärliga i ett rum som 
ett spel mellan ljus och skuggor. Det kan uppstå problem med belysningsplanering 
vid en receptionsarbetsplats då hotell oftast har olika designegenskaper och indi-
viduella karaktärer att upprätthålla. Belysningen i en receptionsdisk är oftast däm-
pad och har vanligtvis andra färgegenskaper och rumsytor jämfört med en arbets-
plats på ett kontor, som oftast har ljusa rumsytor och neutrala färgegenskaper. 
Det finns trots detta likvärdiga arbetspresterande uppgifter på en kontorsarbets-
plats och en receptionsdisk.  



 

7 
 

Båda arbetsplatserna innefattar skriv- och läsuppgifter, samt bildskärmsarbete. 
Även om detta är fallet har en receptionsdisk en lägre rekommenderad belysnings-
standard, 300 lux, jämfört med en kontorsarbetsplats, där rekommenderad belys-
ningsstandard är 500 lux. Den lägre belysningsstandarden i och omkring en re-
ceptionsdisk kan därför eventuellt medföra svårigheter att utföra dessa arbetsupp-
gifter. Svårigheter kan uppstå hos personalens välbefinnande och prestation ifall 
ljuset inte upplevs som tillräckligt. En utmaning för ljusdesigners är att skapa ba-
lans mellan både ett ergonomisk och ett vackert utformat ljus på och omkring en 
receptionsdisk. Till följd av detta bör belysningsstandarden för receptionsdiskar 
granskas för att se om den är rimlig eller bör ändras. 
 
Som ljusdesigner är det viktigt att ta hänsyn till de rekommendationer som finns 
för att uppnå god kvalitet på ljuset. Swedish Standards Institute (2011) för ljus på 
arbetsplatser inomhus är översatt från en engelsk version från europastandarden. 
De olika aktörerna (SIS, 2011) är en del av det globala nätverk som utarbetar in-
ternationella standarder. De rekommendationer för medelbelysningsstyrka och 
jämnhet som finns, gällande bra tillämpad belysning är inte krav utan enbart re-
kommendationer. Ljusdesignern har inte begränsad frihet till belysningsplanering 
för de tekniska och visuella aspekterna. För att belysningen skall upprätthålla en 
god kvalitet bör ljusdesignern definiera vad lokalen ska användas till och vad bru-
karen har för behov på arbetsplatsen. I ”Ljus och Rum” har hänsyn tagits till utgå-
van av den nya europeiska och svenska standarden (SIS, 2011), i samråd med Ar-
betsmiljöverket och Statens Energimyndighet. 
 
Olika receptionsdiskar har varierande egenskaper gällande rummets utformning, 
färgsättning och inredning som gör det svårt för ljusdesignern att enbart förhålla 
sig till de rekommendationer som finns. Vid en belysningsplanering är det vanligt 
att ljusdesignen nästan enbart förhåller sig till tekniska ritningar och dokumentat-
ion. Den visuella gestaltningen kring färgsättning, inredning och rumsytor kan lätt 
förbises. I Arbetsplatsens utformning [AV] och ”Ljus och Rum” (SIS, 2011) för-
klaras det mer ingående hur man ska förhålla sig till belysningsstyrka, ljusfördel-
ning, kontraster, bländning, färgåtergivning och dagsljus. I Bygg Ikapp (Svensson, 
2015) förklaras likvärdiga begrepp utifrån människans perspektiv, som i sin tur 
hänvisar till svenska standard (SIS, 2011). 
 
Vid studiebesöken har receptionsdiskarna haft varierande rumsutformning. Vid 
receptionen där personalen möter sina gäster har denna plats ofta en dämpad ef-
fektbelysning. Det kan ge en låg ljusnivå som inte alltid tillfredsställer personalens 
behov av en funktionell arbetsbelysning. Receptionsdiskar idag är en arbetsplats 
och kräver en speciell mängd ljus för att personalen skall kunna utföra synpreste-
rade arbetsuppgifter. En undersökning har utförts för att ta reda på ifall det finns 
anledning att förändra de rekommendationer och riktlinjer som ställs på belysning 
på och omkring receptionsdiskar. 
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Vi vill med detta examensarbete öka förståelsen för personalens behov av belys-
ningen vid receptionsdiskar, genom att klargöra vilka av belysningens kvaliteter 
och funktioner som är viktiga att ta hänsyn till för att personalen skall kunna ut-
föra sina arbetsuppgifter. Hotell har olika utformning och skiljer sig oftast mellan 
varandra. Inför en belysningsplanering bör därför varje enskild receptionsdisk ana-
lyseras och utvärderas utefter rummets förutsättningar, personalens synbehov och 
arbetsuppgifter. Vi anser att det är viktigt att undersöka personalens ergonomiska 
förhållanden av tillräcklig belysning för att belysningsstandarden ska kunna kom-
pletteras med en visuell utvärdering i en belysningsplanering. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att förbättra kunskapen om hur verkligheten och 
rekommendationerna förhåller sig till varandra. Rapporten kommer att tillföra en 
ökad förståelse för personalens behov gällande belysning på och omkring recept-
ionsdiskar. 
 
Frågeställningar: 

1. Är ljuset tillräckligt för att personalen ska kunna utföra sina dagliga arbets-
uppgifter? 

2. Hur upplever personalen belysningen på och omkring receptionsdisken? 
3. Hur väl uppfyller belysningen rekommendationerna i ”Ljus och Rum”? 

1.3 Avgränsningar  

 Undersökningen har begränsats till att omfatta fyra olika receptionsdiskar 
på fyra hotell i Göteborg. 

 Receptionsdiskarna har begränsats till att vara likvärdiga i dess storlek för-
hållande till varandra. 

 Anläggningarnas ålder är mellan åren 1900 till nutid, 2014. 

 Endast personal med arbetsuppgifter i receptionsdisken (på heltid/deltid) 
har deltagit. 

 Undersökningen behandlar bara den tiden på dygnet då endast artificiell 
belysning använts, enbart på och omkring receptionsdiskarna. 

1.4 Disposition 

I den teoretiska bakgrunden i kapitel 2 tar vi upp tidigare forskning och litteratur 
som berör det valda ämnet. I kapitel 3 presenteras de metoder som använts för 
undersökningen och hur vi har genomfört dem. Kapitel 4 redovisar de resultat 
som undersökningen genererat. I kapitel 5 diskuteras resultat och metodval. Av-
slutningsvis presenteras slutsatser och rekommendationer i kapitel 6. 
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1.5 Begreppsförklaring 

Adaptionsförmåga – Ögats förmåga att anpassa sig till olika ljusnivåer. Ständiga 
adaptioner är mycket tröttande för ögat, därmed bör kontrastskillnaden mellan 
ljusa och mörka ytor inte vara för stora. 
Emax – Högsta uppmätta värde för belysningsstyrka. 
Emin – Lägsta uppmätta värde för belysningsstyrka. 
Färgtemperatur – En ljuskällans färgtemperatur mäts i Kelvingrader (K). Beskri-
ver en ljuskällas färg från varma röda färger till kalla blåa färger. En låg färgtempe-
ratur svarar mot blåaktiga toner och en hög färgtemperatur svarar mot rödaktiga 
toner. 
Färgåtergivning – Hur väl ljuskällan återger kulörer. Färgåtergivningsgraden 
anges som procent (1-100) i ett Ra-index (Ra).  
Jämnhet – (U0) Beräknat värde för hur jämnt eller ojämnt en yta är belyst. Detta 
räknas fram genom nedanstående formel: 
 

𝐽ä𝑚𝑛ℎ𝑒𝑡 =  
𝐸𝑚𝑖𝑛

𝐸𝑚𝑒𝑑
=  

𝐿ä𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑏𝑒𝑙𝑦𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎𝑛
 

 
Luminans – Anger hur mycket ljus en yta reflekterar. Mäts i Candela (cd/m2). 
Luminanskontrast – Förklarar skillnaden mellan ljusa och mörka ytor. Kontras-
ter är en förutsättning för vårt seende, att kunna uppfatta former och avstånd. Hur 
snabbt ögat kan anpassa sig till olika ljusförhållanden beror på hur stor skillnad det 
är mellan ljusa och mörka ytor. Luminanskontrast kan mätas med en luminansmä-
tare, mäts i procent (%). 
Lux – En enhet för att mäta belysningsstyrka (lm/m2). 
Lux-/luminansmeter – Mätinstrument för att mäta belysningsstyrka och lumi-
nans. 
Medelbelysningsstyrkan (Emed) – Ett medelvärde av uppmätta värden. För att 
räkna fram medelbelysningsstyrkan används nedanstående formel: 
 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑏𝑒𝑙𝑦𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎𝑛 = 𝐸𝑚𝑒𝑑 =
𝐴𝑙𝑙𝑎 𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑝𝑝𝑚ä𝑡𝑡𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛
 

 
Synprestanda – Möjlighet att utföra visuella synuppgifter inom arbetsområdet 
under en viss tid. 
UGR – Genom att utföra en bländtalsberäkning enligt UGR-metoden kan obe-
hagsbländning uppskattas. 
 
De sju visuella grundbegreppen: 
Bländning – Bländning uppstår när arbetsmaterialet ger en direkt spegling av 
ljuskällor, där ljuset är starkare än det man tittar på. Bländning beror på felplace-
rade ljuskällor och armaturer och kan vara tröttande för synen som kan ge en för-
sämrad arbetsmiljö. Man skall kunna sitta eller stå i sin arbetsställning utan att be-
höva vrida sitt arbetsmaterial. 
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Ljusnivå – Ljusnivå beskriver om ett rum upplevs ljust eller mörkt. Upplevelsen i 
ett rum kan förändras av att höja eller sänka ljusnivån. Desto ljusare rummet är ju 
skarpare och klarare ytfärger, och ju mörkare desto svagare och diffusare blir kon-
trasterna i ett rum. 
Ljusfördelning – Förklarar hur ljuset är fördelat i rummet, vart det är mörkare 
respektive ljusare. Ljusfördelning tolkar vart ljuset finns och hur det uppträder i 
rummet som har en betydelse om hur man uppfattar omgivningen.  
Ljusfärg – Färgtemperatur och färgåtergivning hos en ljuskälla påverkar hur lju-
sets ljusfärg upplevs. Om ett rum har varma ytfärger och ljuset från en ljuskälla 
har en varm färgtemperatur kan ljusfärgen upplevas varm med röda toner. Ett 
rum med kalla ytfärger och ljuset från en ljuskälla har en kall färgtemperatur kan 
ljusfärgen upplevas kall med blåa toner. 
Reflexer – Reflexer är speglingar som uppträder på ytor med blanka egenskaper 
när ett ljus träffar dem. I en rörelse kan reflexer förändras och upplevas som le-
vande och glittriga. De kan variera i olika spridningar, färg och intensitet. Reflexer 
kan ibland ses som störande bländning och påverka att synen störs.  
Skuggor – Skuggor uppträder där ljuset inte kommer åt att träffa en yta, där ett 
objekt eller material finns framför ytan. Var skuggorna faller och hur deras karak-
tär uppfattas bestäms från vilket håll ljuset faller ifrån. Om ljuset faller från ett 
långt håll med en liten lysande yta kan skuggan uppfattas som skarp och hård. Ljus 
från olika riktningar och ljuskällor, eller om ljuset riktas uppåt till en ljus yta kan 
skuggor uppfattas som mjuka. 
Ytfärger – Ytfärger förklarar hur färger upplevs i ett rum. Färger i ett rum kan 
antingen se naturliga ut eller förvanskade, beroende på hur färgernas balans påver-
kas mellan varandra. En ytfärg kan förändras och varieras i ett rum beroende på 
hur färgåtergivningen är från det ljus som faller i ett rum. Ytfärger kan förändra 
karaktär beroende på material, textur och spegelegenskaper i olika belysningar. 
 
Belysningsprincip – Anger ett visst sätt att belysa. 
Allmänbelysning – Huvudbelysning i ett rum.  
Effektbelysning – Effektbelysning är en applikation som gör det möjligt att 
ändra färg, belysningsstyrka och ljusfördelning av den artificiella belysningen.  
Platsbelysning – En separat placerad belysning där belysningsnivån kan anpassas 
och riktas individuellt. 
Punktbelysning – Punktbelysning erhåller en smalare ljusfördelning som ger en 
mer riktad ljusbild. En belysning som sätter fokus och exponerar objekt. 
 
Glödlampa – En temperaturstrålare med en hög ljuskvalitet. Ljuskällan har den 
bästa möjliga färgåtergivningen med Ra- index 100 och ger ett kristallklart varmvitt 
ljus. Dock har ljuskällan en sämre livslängd och ljusutbyte till skillnad till andra 
ljuskällor. 
Halogenlampa – En slags glödlampa där temperaturen är högre i glödtråden än i 
en vanlig glödlampa. Halogenlampan ger liksom glödlampans ljus, ett kristallklart 
varmvitt ljus. Har högsta möjliga kvalitet och har perfekt färgåtergivning Ra100. 
Ljuskällan har högre livslängd och ljusutbyte till skillnad till glödlampan. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ra_(ljus)
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LED – Ljuskälla där ljuset alstras i en halvledare. LED-lampor har ungefär fyra till 
fem gånger bättre ljusutbyte jämfört med halogen- respektive glödlampor. Fär-
gåtergivningen ligger i nutid över Ra 80 och i vissa fall nära eller över Ra 90.  
Lysrör – En ljuskälla där ljusalstring uppstår genom en elektrisk urladdning mel-
lan två elektroner i en gas. Fördelen med urladdningslampor är den långa livsläng-
den, energisnål och en förmåga att ge extremt mycket ljus. Lysrör har ett antal 
olika färgtemperaturer att välja på men med något sämre färgåtergivning till skill-
nad till glödlampan. Det finns fullspektrumlampor med bättre färgåtergivnings 
egenskaper (Ra 91-96)men med något sämre ljusutbyte.  
 
Arbetsplatsområdet – Området där visuella arbetsuppgifter utförs, med en yta 
avsedd för exempelvis skriv- och läsarbete. Storleken kan varieras och definieras 
av ljusdesignen. Om inte ytan definieras så används storlek 0,6m x 0,6m.  
Omedelbara omgivningen – Området omkring arbetsplatsområdet i beräkning-
en bör vara minst 0,5m utanför och runt om arbetsytan. Inom den omedelbara 
omgivningen ska medelbelysningsstyrkan beräknas exklusive ljusvärden inom ar-
betsområdet. Detta område kan också definieras av ljusdesignern. 
Yttre omgivningen – Området utanför den omedelbara omgivningen. Medelbe-
lysningsstyrkan bör vara minst en tredjedel av belysningen inom den omedelbara 
omgivningen. Storleken på yttre omgivningen är 0,5m ifrån rummets väggar, eller 
ett band på 3m bredd runtom den omedelbara omgivningen (SIS, 2011). 
 

 
 

Figur 1 – Redovisar de olika områdena som definieras i planeringen. 
 

 
Cylindriska belysningsstyrkan – På senare tid har ytterligare ett område till-
kommit i belysningsplanering, cylindriska belysningsstyrkan, som beräknar ljuset 
runt om i synfältet. Här bör belysningen vara tillräckligt ljust för att upprätthålla 
en god visuell kommunikation och uppfatta omgivningen, eftersom människor rör 
sig och utför arbetsuppgifter. Vid området bör belysningen upprätthålla en tillräck-
lig medelbelysningsstyrka och jämnhet (Govén, 2011; SIS, 2011). 
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2 Teoretisk bakgrund 

I nedanstående kapitel redovisas en teoretisk bakgrund för ämnesområden som 
har haft relevans för undersökningen. 

2.1 Seende och ljus 

”Ljus - en förutsättning för både synen och själva livet” (Liljefors, 2006). 

Människan har olika sinnen och synen är ett av de viktigaste. En synupplevelse 
beror på elektromagnetisk strålning inom det s.k. synliga spektra som ligger mellan 
våglängderna 380 och 780 nm. När strålningen träffar näthinnas receptorer (tap-
par och stavar) så absorberas strålningen och den elektromagnetiska strålningen 
omvandlas till nervimpulser. Genom denna process uppfattar människan kontras-
ter, ljusskillnader, färger och former. Människor ser inte ljuset i sig, utan vi ser när 
det uppstår ett samspel mellan material och strålning, exempelvis när ljuset träffar 
en yta. Ögat är ett känsligt organ som påverkas av ljus. Impulser från ögat styr vår 
biologiska dygnsrytm. Om belysningen är planerad utan hänsyn till människans 
välbefinnande och behov kan synen påverkas negativt och därmed också påverka 
arbetsförmågan (Starby, 2006). 
 
Omgivningsseendet och detaljseendet är två olika funktioner hos vårt synsinne, 
med olika arbetssätt som gör att de kompletterar varandra. Med omgivningsseen-
det skapar vi ett helhetsintryck av synfältet som gör att vi kan orientera oss och få 
en rumslig upplevelse. Detaljseendet tillför en detaljerad uppfattning av en mer 
begränsad del av synfältet. På arbetsplatser har båda dessa synfunktioner en avgö-
rande funktion (Liljefors, 2006). 
 
Ljus interagerat med ytor, kulörer och material vilka tillsammans hjälper till att 
gestalta rummet, eftersom material har olika egenskaper och upplevs varierande 
när ljuset träffar dem. Rummet kan upplevas olika hos människor beroende på 
varifrån man betraktar ljuset och då färger, former och material, samspelat med 
rummets ljussättning. Detta kan påverka våra känslor olika. Upplevelsen av detta 
samspel är beroende av ljuskällan och även materialen som förekommer i de ljus-
reflekterande ytorna. Material har olika egenskaper som kan förändra och påverka 
ljusstrålningen. Egenskaperna är absorption, reflektion och transmission. Material 
med spegelliknade och ljusa egenskaper reflekterar ljuset bättre än matta och 
mörka material med absorberande effekt. Material med genomskinlighet (trans-
mission) låter ljuset däremot gå igenom ytan. Olika kulörskillnader bidrar till att 
man kan särskilja material, objekt och ytor. Detta hjälper till att skapa en rumslig 
variation och helhet. Skuggor kan hjälpa till att skapa olika karaktärer i rummet, 
beroende på var de finns och hur dess natur är. Genom svaga eller starka skuggor, 
i förhållande till de belysta ytorna, kan konturer och konstraster i rummet uppfatt-
tas. Olika skuggbildningar kan därför även göra det lättare att uppfatta hinder och 
orientera sig i ett rum (Liljefors, 2006; Svensson, 2015).  
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Människor har individuella synbehov och kräver olika mängd ljus för att utföra 
olika arbetsuppgifter. Genom att ta hänsyn till vilka behov verksamheten har av 
ljusnivå och ljusfördelning på arbetsplatsområdet i förhållande till det omgivande 
ljuset, så skapas goda luminansskillnader i synfältet för de flesta brukarna. Detta 
kan motverka trötthet och försämrad syn (AV, 2009). En hög belysningsstyrka 
och en ojämnhet kan medföra bländning som kan leda till svårigheter att utföra 
synpresterade uppgifter. Oftast är en jämn belysning bättre än en hög koncentre-
rad belysningsstyrka, då belysningen inte medför stora kontrastskillnader. En för 
jämn belysning kan däremot orsaka trötthet och understimulans, samt gör det 
svårt att uppfatta former, skuggor och bedöma avstånd. Genom att anpassa ljus-
nivå i rummet och stimulera synsinnet med hjälp av ljus kan det påverka betrakta-
rens arbetsförmåga positivt. Hänsyn behöver därför tas till ljusets fördelning på de 
olika delarna av arbetsplatsen (Liljefors, 2006; Svensson, 2015).  
 
Vid 40-45 års ålder kan linsen i ögat grumlas, vilket gör det svårare att ställa in 
synskärpan samt att känsligheten för kontraster ökar. Detta kan medföra svårig-
heter för ögat att adaptera ljus. Miljön kan upplevas mörkare och ljuset bör plane-
ras så att betraktaren kan reglera belysningen till ett tillfredställande fungerande 
ljus (AV, 2009; Cuttle, 2014).  
 
Det är lättare för synsvaga personer att upptäcka skillnader i ljusnivån om det är 
en bra belysning. En bra belysning är bländfri och har en jämn fördelad allmänbe-
lysning. Speciella platser och föremål bör förstärkas till exempel platsen framför 
och på en receptionsdisk. Belysningen bör inte komma underifrån, eller vara riktad 
utåt i en lokal eftersom det kan blända synfältet (Synskadades Riksförbund [SRF], 
2012). 
 
En ljuskällas återgivning av färger ska vara lämplig för arbetsuppgiften. Ljuskällor 
med olika färgåtergivningsförmåga kan förstärka eller försvaga kontrasten. Det 
kan vara tröttande för ögat att arbeta i mindre god färgåtergivning. Om arbets-
uppgifterna ställer krav på extra noggrann färgbedömning är det viktigt att ljuskäl-
lan har rätt anpassad färgtemperatur, samt att dess färgåtergivningsindex (Ra) är 
högre än 90. Upplevd ljusfärg beskrivs som neutral, varm eller kall. Genom den 
varma färgtemperaturen hos halogen- och glödljus samspelat med milda färger, 
kan en varm ljusfärg skapas. Med ljuset från en LED-ljuskälla och ett kompaktlys-
rör tillsammans med ljusa väggar kan en kallare ljusfärg upplevas (AV, 2009; SIS, 
2011). 
 
Det finns olika typer av armaturer med varierande utformningar och egenskaper. 
För att uppfylla syftet med ljusdesign är placering av armaturer viktigt att ta hän-
syn till vid belysningsplanering. Höjder på bildskärmar och skriv- och läsmaterial 
bör tas hänsyn till, då ljuset betraktas olika vid olika höjder (Cuttle, 2014; SIS, 
2011). 
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För att uppfylla de krav och rekommendationer som finns kan den artificiella be-
lysningen utformas som allmänbelysning kombinerad med platsbelysning. Syftet 
med allmänbelysning är att ge rummet ett jämnt fördelad ljus och tillräcklig belys-
ning på synobjektet i dess omgivning. För att undvika bländning bör ljuskällorna 
avskärmas. En avbländad och riktad belysning med anpassade ljusnivåer bidrar till 
att minska de negativa effekterna av åldersrelaterad synnedsättning. Med platsbe-
lysning nära synobjekt är det lätt att anpassa belysningen efter behov. På detta sätt 
kan ljuskontrasten mellan arbetsplatsen och den omedelbara omgivningen förbätt-
ras. Platsbelysningen gör det enklare att flytta, vrida eller reglera belysningen (SIS, 
2011; Svensson, 2015). 
 
En receptionsdisk ska vara en målpunkt. Människor, även de med nedsatt oriente-
ringsförmåga, ska kunna hitta till receptionen i en hotellfoajé. Rekommendationer 
för receptionsdisken, det vill säga att kontrasterande färgsättning och tillräcklig 
belysning finns, för att hjälpa synsvaga personer att se samt ha möjlighet att läpp-
läsa personal bakom disken. Genom att belysa receptionsdisken och dess omgiv-
ning med punktbelysning, beroende på vilka material och kulörer, kan tillgänglig-
het förbättras (Svensson, 2015).  
 
En större armatur med fler ljuskällor och lägre belysningsstyrka bländar mindre än 
en liten armatur med hög belysningsstyrka. Det ljus som reflekteras mot våra ögon 
kan innebära svårigheter för många, exempelvis en mörk omgivning i kontrast 
mot ett starkt ljus från en datorskärm. Blanka ytor som golv och ljus riktat mot ett 
objekt kan medföra ett reflekterat ljus som bländar. Materialval i inredningen har 
en avgörande faktor för hur ljus uppträder i ett rum (SRF 2012; Svensson, 2015). 
 
Grunden för ljusdesign är att se till att människor har tillräckligt med ljus för att på 
ett effektiv, korrekt och säkert sätt kunna utföra sina uppgifter. Forskning (Cuttle, 
2014) kring visuell prestanda har nästan enbart baserats på försökspersoner som 
betraktar tvådimensionella, diffust reflekterande läsmaterial. Christoffer Cuttle 
(2014) förklarar att forskare har valt denna lässituation eftersom det gör det möj-
ligt att uttrycka visuell prestanda som en funktion av belysning. De allmänt före-
kommande visuella uppgifter är tredimensionella med helt andra optiska egen-
skaper. Detta har lett till missförstånd, det vill säga att föreskrivna rekommende-
rade belysningsnivåer hamnar i otakt med de visuella prestandakraven. Geometrin 
i olika belysningssituationer är viktig att framhäva för att kunna tillämpa korrekt 
belysningsnivå, då ljus uppträder olika i varierande rumsutformningar. Det är vik-
tigt att ta hänsyn till den totala luminansspridningen i hela rummet. När man skall 
förutsäga synlighet måste man ta hänsyn till form, textur, glans och färgkontrast. 
Rekommenderade belysningsvärden för förekommande läsuppgifter ligger i otakt 
med de visuella prestandakraven (Cuttle, 2014). 
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2.2 Krav och rekommendationer 

Vid planering av belysning inomhus används den svenska belysningsstandarden 
SS EN 12464 – 1: 2011, ”Ljus och Rum” (SIS, 2011). Belysningsstandaren är  
utarbetad av belysningsbranschen i samråd med Arbetsmiljöverket och Statens 
energimyndighet. Standarden innehåller tabeller och riktlinjer för vad man skall 
tänka på vid planering av belysning. Tabellerna redovisar rekommenderade värden 
för medelbelysningsstyrkan (Emed) samt jämnhet (U0) vid arbetsområdet, det vill 
säga receptions-/kassadisk, portierdisk. De innehåller även rekommendationer för 
bländning (UGRL) och färgåtergivning (Ra). Den rekommenderade medelbelys-
ningsstyrkan för den omedelbara omgivningen är 200 lux och jämnhet på mini-
mum 0,40 U0. Ett viktigt ställningstagande i belysningsplanering är vilken kvali-
tetsnivå belysningen skall ligga på (AV, 2009).  
 

Typ av interiör, 
arbetsuppgift eller aktivitet 

Em 
Lx 

UGRL U0 Ra Anmärkning 

Receptions-/kassadisk, 
portierdisk 

300 22 0,60 80  

 
Tabell 1 – Belysningsrekommendationer. 

 
God visuell kommunikation och möjlighet att känna igen föremål inom ett ut-
rymme kräver att rummets volym där personen rör sig eller arbetar är belyst.  
Detta kan uppnås genom ett fullgott medelvärde på den cylindriska belysnings-
styrkan där medelbelysningsstyrkan inte bör vara mindre än 150 lux (Govén, 
2011).  
 
Vid verksamhetens arbetsplats är regleringsmöjligheter en viktig faktor för att an-
passa ljusnivån efter brukarens synbehov och aktiviteter. Hur ljuset faller och för-
delas på arbetsplatsen har en avgörande betydelse för människans förmåga att pre-
stera (Svensson, 2015). 
 
Undersökning av belysning kan avse dels mätningar av belysningsstyrkor eller 
eventuellt övriga belysningsfaktorer. Med hjälp av observationer kan uppenbara 
brister i belysningen fastställas (AV, 2009). 
 
Det är ljusdesignerns ansvar att definiera arbetsplatsens storlek och analysera vil-
ken kvalitet belysningen skall tillföra, för att sedan planera in önskvärda värden för 
god synprestanda. En arbetsplats kan enligt ”Ljus och Rum” delas in i tre olika 
områden: arbetsplatsområdet, omedelbara omgivningen och yttre omgivningen 
(SIS, 2011). 
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3 Metod och genomförande 

Hjälpmedel som använts för att utföra ljusmätning och jämnhetsberäkning på och 
omkring receptionsdiskarna på de fyra hotell är mätmallar som har konstruerats 
utifrån ”Ljus och Rum”(SIS, 2011) som har rekommendationer för mätning av 
belysningsnivåer. Frågor har formulerats i ett formulär som har besvarats av per-
sonalen på hotellen. En visuell analys har utförts på respektive hotell för att upp-
skatta de olika ljusmiljöerna ur ett visuellt perspektiv (bilaga, 4). 

3.1 Observation 

Observationer genomfördes för att undersöka vilka hotell som var relevanta för 
undersökningen. Sju hotell besöktes och av dem var det fyra hotell som var intres-
serade att medverka i undersökningen. Hotellen namngavs på följande sätt i rap-
porten, hotell Alfa, hotell Beta, hotell Delta och hotell Epsilon. 
 
Vid besök på respektive hotell mättes receptionsdiskarna för att kunna bestämma 
de mätpunkter som användes i ljusmätningsundersökningen. Besöken ägde rum 
den 10 februari 2014 och tog ca 30-40 minuter per hotell. Inför besöket konstrue-
rades ett mätprotokoll (bilaga 1). Underlaget omfattade olika rumsliga mått som 
exempelvis höjd, bredd och djup på disken i receptionen. De rumsliga måtten do-
kumenterades i ett separat mätprotokoll. 

3.2 Frågeformulär 

Ett frågeformulär (bilaga 2) användes för att samla in data om hur personalen 
upplevde belysningen på sin arbetsplats vid receptionsdiskarna.  
 
Frågeformuläret bestod av sju frågor som fokuserade på upplevelsen av belysning-
ens kvaliteter och funktion. Frågorna skulle ge svar på om belysningen var tillräck-
lig för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Frågorna behandlade skillnader mellan 
belysningen dag- respektive kvällstid, samt om personalen själva kunde reglera 
belysningen efter sina behov. Huvudfrågorna i frågeformuläret bestod av flerval-
salternativ följt av fem underfrågor med kryssvar. Sex av sju frågor kompletterades 
med fritextsvar för att ge personalen utrymme att kommentera med egna tankar 
kring belysningen.   
 
Frågeformuläret lämnades ut den 24 - 26 februari 2014. De besvarade formulären 
samlades in den 8 mars och svaren sammanställdes i ett Excel-dokument, varpå de 
analyserades och diskuterades. 
 
I undersökningen lämnades nio stycken frågeformulär ut till varje hotell. På hotell 
Alfa besvarades fem av nio frågeformulär, på hotell Beta besvarades nio av nio 
frågeformulär, på hotell Delta besvarades sex av nio frågeformulär och på hotell 
Epsilon besvarades fyra av nio frågeformulär. 
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 Bortfall 3.2.1

På hotell Alfa och Delta besvarades inte alla frågeformulär på grund av att det inte 
jobbade fler i receptionen under den aktuella perioden. För dessa har inte bortfall 
räknats.  Det innebar att antalet frågeformulär som besvarades var 24 av 29 och 
bortfallet blev 17 %. 
 
Det blev ett bortfall i svaren i formuläret på fråga ett, två, fem och sex. Svarsbort-
fallet gällde en person per receptionsdisk. Det medförde att 23 av 29 besvarade 
dessa tre frågor och bortfallet för dessa frågor blev ca 21 %. 

3.3 Ljusmätning 

Den sista datasamlingsmetoden som användes var en ljusmätning på och omkring 
receptionsdiskarna (bilaga, 6). Metoden kompletterande informationen från den 
visuella analysen och frågeformuläret med mätvärden. 
 
Med hjälp av en luxmeter (Hagner - EC1) uppmättes aktuella belysningsstyrkor på 
de fyra receptionsdiskarna. Syftet med mätningar var att kunna beräkna fram en 
medelbelysningsstyrka och jämnhet på tre olika områden. De berörda områdena 
var, arbetsplatsområdet, den omedelbara omgivningen och den cylindriska belys-
ningsstyrkan. Den cylindriska belysningsstyrkan mättes i det möjliga synfältet 360 
grader runt om instrumentets egen axel. 
 
För att kunna genomföra ljusmätningarna effektivt utformades tre mätmallar av 
stora pappersark där de fördefinierade mätpunkterna markerats. Mätmallarna an-
vändes på arbetsplatsområdet och den omedelbara omgivningen. Den cylindriska 
belysningsstyrkan mättes från en bestämd punkt. Punkten bestämdes utifrån var 
personalen stod i receptionen. Mätmallarna utformades utifrån ”Ljus och Rums” 
rekommendationer (SIS, 2011) inför varje ljusmätning på de fyra hotellen. En 
mätmall formades för arbetsplatsområdet. Två olika mätmallar formades för den 
omedelbara omgivningen, eftersom storleken på receptionsdiskarna skiljde sig åt 
mellan hotellen. 
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Mätmallarnas storlekar: 
Arbetsplatsområdets mätmall: 0,6m x 0,4m med 16 utplacerade mätpunkter uti-
från ett rutnät 0,1m x 0,15m avstånd. Mätmallen användes på alla receptionsdis-
kar, på de fyra olika hotellen (figur 2).  
 

 
 

Figur 2 - Arbetsplatsområdets mätmall. 
 

Den omedelbara omgivningens mätmall: 1,6m x 0,97m med 28 utplacerade mät-
punkter 0,2m x 0,2m avstånd. Mätmallen användes för receptionsdisken på hotell 
Alfa, Beta och Epsilon (figur 3). 
 

 
Figur 3 – Omedelbara omgivningens mätmall för hotell Alfa, Beta, Epsilon. 
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Den omedelbara omgivningens mätmall för receptionsdisken på hotell Delta: 1,6m 
x 0,61m med 28 mätpunkter 0,1m x 0,2m avstånd. Mätmallen användes enbart på 
hotell Delta för att den skulle passa receptionsdisken. 
 

 
Figur 4 - Omedelbara omgivnings mätmall för hotell Delta. 

 
Ett mätprotokoll (bilaga 3) användes för att dokumentera uppmätta belysnings-
värden på plats. Mätprotokollet formades som en lista med varje mätpunkt i om-
rådet och en tom kolumn där det uppmätta belysningsvärdet fylldes i under ljus-
mätningarna. En testmätning genomfördes på skolan innan undersökningen ut-
fördes på hotellen. 
 
Ljusmätningarna utfördes mellan den 24 och 26 februari 2014 och varje besök tog 
ca 45-60 min per hotell. Undersökningen genomfördes kvällstid, när det var mörkt 
ute, eftersom dagsljus inte skulle involveras. Vid tillfället då mätningarna utfördes 
säkerställdes det att den belysningsnivå som var aktuell var den som personalen 
brukade använda sig av.  
 
Mätmallen för arbetsplatsområdet placerades centrerat på tangentbordet och kant 
i kant med diskens bakkant. En luxmätare placerades på varje mätpunkt och be-
lysningsvärdet antecknades. Därefter mättes den omedelbara omgivningen där 
mätmallen placerades och mätningen utfördes på samma sätt som på arbetsplats-
området. 
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Den sista mätningen utfördes en gång och registrerade den cylindriska belysnings-
styrkan. En mätsensor placerades på ett stativ så att mitten av sensorn hamnade på 
1,6m höjd. Stativet placerades kant i kant med receptionsdisken och sensorn på 
0,1m ifrån kanten till disken (figur 5). Mätinstrumentet beräknar medelbelysnings-
styrkan i det möjliga synfältet 360 grader runt om instrumentets egen axel. 
 

 
Figur 5 – Mätområden. 
 

När mätningarna var färdiga sammanställdes de uppmätta värdena i ett Excel-

dokument (bilaga, 3). 
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3.4 Visuell analys 

Under sista besöket genomfördes en djupgående visuell analys av receptionsdis-
karna utifrån ett färdigställt observationsprotokoll (bilaga 4). Detta är en beprövad 
metod att analysera och tolka belysningen ur ett mänskligt perspektiv (Liljefors, 
2006). Den visuella analysen för de olika hotellmiljöerna genomfördes med hjälp 
av de sju grundbegreppen. Dessa grundbegrepp är bländning, ljusnivå, ljusfördel-
ning, ljusfärg, skuggor, reflexer och ytfärger. Resultatet från den visuella analysen 
baseras på undersökarnas individuella ljusupplevelse och rumsuppfattning vid 
undersökningen. 
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4 Resultat och analys 

Kapitlet redovisar resultat av visuell analys, ljusmätningar, jämnhetsberäkning och 
frågeformulär.  

4.1 Resultat av visuell analys av ljusmiljön i de fyra 

hotellen 

4.1.1 Hotell Alfas ljusmiljö 

Takhöjden vid receptionsdisken på hotell Alfa var 6m. Vid loungedelen fanns ett 
högre tak med dagsljusinsläpp. Materialen på hotell Alfa var mestadels matta och 
mörka. Ljuset från alla armaturerna på och omkring receptionsdisken gav en av-
skärmad och harmonisk känsla. Anläggningen hade mindre spotlights placerade på 
väggen bakom receptionsdisken och på två pelare vid sidan av receptionen. Ljus-
nivån i receptionen gav ett ljusare allmänljus av de infällda placerade armaturerna i 
taket. Kulören på väggen bakom receptionsdisken och väggarna runt denna var 
mörkt rödbrun. Kulören förstärktes och rummet fick en fin färgåtergivning av den 
varma ljusfärgen från spotlighterna, som gav ett varmt glödljus i receptionen. 
Höjden från golvet till toppskivans överkant av receptionsdisken var 1,15m (bilaga 
1). En armatur var fäst under toppskivan där ljuset var riktat nedåt mot golvet. 
Ljuset gav ett koncentrerat riktat ljus som förstärkte stråket mot golvet. Runt 
toppskivan blev det en diffus ljuslinje med en varm ljusfärg. Belysningens egen-
skaper på receptionsdisken var varierande. Det fanns en blandning av varm och 
kall ljusfärg, vilka gav rummet olika kontraster och mönster av formers egenskug-
gor och slagskuggor. Vid lounge- och matsalsdelen var taket och väggarna ljusa. 
Ljuset från spotlighterna hade olika ljusfördelning och var riktade mot väggar, 
golv och objekt. Golvet hade en starkare röd kulör runt omkring receptionen. 
Ljusfärgen från spotlighterna var varma och förstärkte den röda kulören. Den 
matta egenskapen på golvet gav rummet ett diffust bländfritt ljus. Den vita kulö-
ren var kallare vid matsal- och loungedelen där ljuset träffade en större och ljusare 
yta. Ljusfärgen i rummet upplevdes som varm och neutral. Det fanns golvarmatu-
rer vid ingången som gav rummet ett tydligt gångstråk och ett bländfritt ljus. Lju-
set som reflekterades mot de blanka materialen i möblerna gav rummet en glitt-
rande livfull karaktär. I receptionsdisken fanns platsbelysning. Luminanskontras-
ten mellan receptionsdisken och områden utanför var märkbar av olika skuggspel 
och ljusfördelningar. 
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Figur 6 – Layout över hotell Alfa. 
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4.1.2 Hotell Betas ljusmiljö 

Takhöjden på hotell Beta var 3m där taket hade en ljus kulör. Den upplevda ljus-
färgen i receptionen var neutral vit. Anläggningen hade nedpendlade armaturer 
ovan receptionsdisken och i taket i och omkring receptionen fanns det infällda 
downlights. Vid loungedelen fanns det placerade pendelarmaturer över bord och 
fåtöljer. Den ljusa väggen bakom receptionen fick en tydligare ljusfördelning av 
pendelarmaturerna som gav en kallare i ljusfärg, i jämförelse med de andra väggar-
na i hela miljön, som upplevdes varma. Ljuset från de nedpendlade armaturerna 
gav rummet en neutral och hög ljusnivå. Höjden från golvet till toppskivans över-
kant av receptionsdisken var 1,10m (bilaga 1).  Receptionsdisken förstärktes då 
ljuset från de infällda armaturerna gav en tydlig kontrast mellan kulören på golvet 
och den ljusa väggen. Ljuset från dessa armaturer gav diffusa och mjuka skuggor 
på arbetsytan. Marmorgolvet framför receptionsdisken var blankt och hade en 
mörk brun kulör. Ljuset reflekterades mot detta golv vilket gav rummet en ljusare 
känsla. Bländning minimerades då armaturerna var avskärmade. Miljön blev be-
haglig att vistas i.  
 
Loungedelen hade mörka bruna kulörer. Ljuset från golvarmaturerna och väggar-
maturerna, som fördelade ljuset nedåt, skapade en upplevelse av en lägre takhöjd. 
Effektskuggorna upplevdes som tydliga och gav rummet skarpare kontraster i färg 
och form. Golvet vid loungedelen hade en ljus kulör vilket gav en kontrast mellan 
den mörk bruna kulören på golvet vid receptionen. 
 
Ljuset i receptionen gav en ljusare och kallare upplevelse. I loungedelen gav ljuset i 
rummet en dämpad och varm upplevelse. Ljuset i omkring receptionen återgav de 
varma kulörerna på material och ytor så att den varma kulören förstärktes. 
Luminanskontrasten mellan loungen och receptionsdisken var tydlig och skapade 
en intressant brytning som resulterade i en behaglig vistelse.  
 
 

 

                   
Figur 7 – Layout över hotell Beta. 
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4.1.3 Hotell Deltas ljusmiljö 

Takhöjden vid loungedelen var 3m och bakom receptionen 2,7m. Anläggningen 
hade en tydlig variation på placering av armaturer. I receptionen stod en platsar-
matur vid sidan högre upp på vänster sida. Över och runt omkring receptionen 
fanns det placerat mindre downlights i taket. Vid loungedelen fanns det armaturer 
i olika utformning som var bord- och golvplacerade. Loungedelen hade tända ste-
arinljus på bord och väggar. Ljuset på hotell Delta kändes ombonat där ljuset i re-
ceptionen gav ett avskärmat och välkomnande intryck. Kulörerna i hela miljön var 
mörkbruna med varma inslag. Receptions- och loungedelen hade lika kulörer, 
former och material. Materialen i hela rummet var varierande, några var matta och 
andra var blanka. Det fanns ett tydligt skuggspel i hela anläggningen, skuggor i 
olika former och färger som gav en intressant rörelse i rummet. De blanka egen-
skaperna i receptionen och loungedelen reflekterande ljuset och skapade en intres-
sant effektbelysning. De infällda armaturerna i undertaket och nedpendlade arma-
turerna över receptionsdisken gav en jämn ljusbild där ljusfärgen upplevdes varm. 
Ljusnivån i receptionen var högre än resten av anläggningen. Några kristallkronor, 
nedpendlade från taket, gav en diffus punktbelysning med en varm ljusfärg. Det 
fanns en bra upplevelse i färgåtergivningen då den varma ljusfärgen återgav de 
varma kulörerna i anläggningen vackert. Det ljusbruna laminatgolvet upplevdes 
som mörkt då mindre ljus fördelades nedåt. Toppskivan på receptionsdisken, med 
överkant 1,06m (bilaga 1) hade ett blankt material. Ljuset reflekterades från de 
infällda armaturerna i taket och gav en effektbelysning runt toppskivan.  
Armaturerna var väl avskärmade som minimerade bländningen och gav en behag-
lig ljusupplevelse. Bakom och på sidorna av receptionsdisken fanns det riktbara 
platsarmaturer. Luminanskontrasten var liten mellan receptionsdisken och områ-
det utanför. Skillnaden på mörka och ljusa ytor var tydligare mellan golv och in-
redning, ifrån ögonhöjd.  
 
 

 

                   
Figur 8 – Layout över hotell Delta. 

  



 

26 
 

4.1.4 Hotell Epsilons ljusmiljö 

På hotell Epsilon var takhöjden framför receptionsdisken 4m. Bakom och över 
receptionen var takhöjden 2,7m. Rummet i sin helhet upplevdes som mörkt, spe-
ciellt vid receptionsdisken. Ljuset samspelat med de ljusa och kalla kulörerna på 
material och möbler gav rummet ett modernt och stilrent intryck. Ljuset från de 
små infällda armaturerna i taket gav ett skarpt fördelat ljus ned mot receptionsdis-
ken. Ljusfärgen på alla ljuskällor i receptionen uppskattades som kallvita, vilket gav 
rummet en neutral upplevelse. Ljuset på den bruna väggen bakom receptionen gav 
en mycket god färgåtergivning då ljusfärgen var varm. Den nedpendlade armatu-
ren över receptionsdisken var av kristallmaterial. Den gav ett svagt ljus och en 
tydlig reflektion nedåt mot toppskivan på receptionsdisken. Toppskivan, höjd 
1,07m (bilaga 1) över golv, hade ett svart blankt marmormaterial som reflekterade 
ljuset från de infällda armaturerna i taket, detta gav en obehagsbländning. Nedre 
delen av receptionsdiskens vertikala yta var av samma kristallmaterial. Armaturer 
var placerade under toppskivan på den långa receptionsdisken. Dessa gav en tydlig 
ljusfördelning nedåt mot kristallmaterialet. Det reflekterande ljuset gav det mörka 
blanka golvet kraftiga reflexer som skapade en glittrig lyxig effektbelysning. 
Samma ljus gav ytan framför receptionsdisken en ljusare upplevelse då fördelning-
en på ljuset blev på en större yta. En mörk färgsättning, som var obelyst omkring 
receptionen, gav rummet en känsla av skarpa och mörka skuggor. Receptionen 
hade ingen riktbar belysning. Luminanskontrasten var stor mellan receptionsdis-
ken och området framför disken då den ljusa disken skilde sig stort från den 
mörka omgivningen. 
 
 

 

                   
Figur 9 – Layout över hotell Epsilon. 
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4.2 Resultat av frågeformulär 

I detta kapitel redovisas enkätsvaren för hotellen var för sig. Kapitlet inleds först 
med en beskrivning om hur ljuset upplevs i rummet utifrån personalens perspektiv 
följt av en beskrivning av hur ljuset på arbetsplatsen uppfattas. De citat som finns 
i texten under frågeställningarna är tagna ur enkätsvaren.  
 
Avslutningsvis redovisas resultaten gällande hur personalen uppfattar ljusets 
funktion i förhållande till sina dagliga arbetsuppgifter på receptionsdisken. För att 
se för svarsfördelning på frågeformuläret se bilaga 5. 

4.2.1  Hotell Alfa 

Ljuset i rummet: 
Personalen på hotell Alfa upplevde att ljuset i rummet varken var för mörkt eller 
för ljust. Färgen på ljuset i receptionen upplevdes som ett varmt glödljus och ljus-
färgen i omgivningen upplevdes kallare. 
 
Ljuset på arbetsplatsen: 
Personalen på hotell Alfa upplevde att ljuset på arbetsplatsen varken var för mörkt 
eller för ljust. 3 av 5 personer upplevde ett behagligt ljus. 4 av 5 upplevde ljuset 
som mjukt och 2 av 5 upplevde ljuset som onaturligt. 4 av 5 tyckte att ljuset var 
bländfritt. 
 
Upplevelsen av tillräcklig belysning och regleringsmöjligheter: 
Alla deltagare på hotell Alfa upplevde att belysningen var tillräcklig för att utföra 
sina arbetsuppgifter kvällstid. 2 av 5 personer upplevde ingen skillnad mellan be-
lysningen dag- och kvällstid. Det som fungerade bra med belysningen på kvällstid 
var “mysbelysningen”. Alla i personalen svarade att de kunde höja och sänka ljus-
nivån när de ville och var nöjda med hur belysningen fungerade på kvällen, när det 
är mörkt ute. 

4.2.2  Hotell Beta 

Ljuset i rummet: 
Personalen på hotell Beta upplevde ljuset i rummet som dämpat. 5 av 9 uppfattade 
ljuset som naturligt och 5 av 9 upplevde ett varmt glödljus. 5 av 9 tyckte att ljuset 
var behagligt och 5 av 9 tolkade rummet som jämt belyst. 7 av 9 uppfattade ljuset i 
rummet som bländfritt. 
 
Ljuset på arbetsplatsen: 
3 av 9 personer på hotell Beta upplevde arbetsplatsens belysning som mörk, medan 
5 av 9 upplevde att arbetsplatsen varken var för ljus eller för mörk. 6 av 9 uppfat-
tade arbetsplatsen som jämnt belyst. 8 av 9 upplevde ett varmt glödljus och 6 av 9 
upplevde ett behagligt ljus. 5 av 9 upplevde ljuset på arbetsplatsen som naturligt. 5 
av 9 tyckte att ljuset i rummet var mjukt.  
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Upplevelsen av tillräcklig belysning och regleringsmöjligheter: 
På hotell Beta upplevde 6 av 9 personer att ljuset i rummet var tillräckligt för att 
kunna utföra arbetsuppgifter kvällstid. 1 av 9 tyckte att belysningen hade kunnat 
vara något skarpare. En person förklarar att: ”Ibland blir man ganska trött i huvudet 
särskilt eftersom dataskärmen är så ljus”. Allmänbelysningen i hela receptionen upp-
levdes som lagom och ingen kände att det var negativt att det var för ljust. En 
kommenterade: ”lyser upp min kväll”. Mindre bra var att ljuset i rummet upplevdes 
som ojämnt fördelat då färgen på ljuset skiftade tydligt. 
 
Svarsfördelningen var blandad angående skillnad mellan belysningen dag- och 
kvällstid. Några menade att dagsljuset utifrån lyser in i byggnaden på dagtid och 
gör det ljusare inomhus. Att det blev ljusare dagtid, upplevde personalen som po-
sitivt. 7 av 9 kunde höja och sänka ljusnivån när de ville. De personer som ville 
förändra något i belysningen kvällstid önskade: ”ha lite ljusare vid receptionsdisken”, 
”mer takbelysning” samt ”lamporna skulle hänga högre över receptionsdisken och i hörnet vid 
gästdatorn”. Personalen önskade också ett jämnare ljus i rummet och att alla lampor 
skulle ha samma färg på ljuset som resterande lampor omkring receptionsdisken, 
ett varmare glödljus. 

4.2.3 Hotell Delta 

Ljuset i rummet: 
På hotell Delta upplevde alla att ljuset på arbetsplatsen varken var för ljust eller för 
mörkt. 3 av 6 upplevde ljuset i rummet som jämnt fördelat och 4 av 6 uppfattade 
rummet som behagligt belyst. 4 av 6 upplevde ett varmt glödljus och 4 av 6 tyckte 
att ljuset i rummet kändes naturligt.  
 
Ljuset på arbetsplatsen: 
Alla på hotell Delta upplevde att ljuset på arbetsplatsen varken var för ljust eller för 
mörkt. 5 av 6 uppfattade ljuset i rummet som behagligt och 4 av 6 upplevde ljuset 
på arbetsplatsen som mjukt.  
 
Upplevelsen av tillräcklig belysning och regleringsmöjligheter: 
Alla på hotell Delta upplevde ljuset i rummet som tillräcklig för att de skall kunna 
utföra sina arbetsuppgifter kvällstid. Det som fungerade bra med belysningen dag-
tid var att alla kunde reglera belysningen själva. Det som fungerade bra kvällstid 
var att de kunde reglera belysningen efter behov, från ”mysbelysning” till “städvän-
ligt”. Ingen skillnad upplevdes mellan belysningen dag- och kvällstid. Ingen tyckte 
att en förändring behövdes av belysningen vid receptionsdisken. 
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4.2.4 Hotell Epsilon 

Ljuset i rummet: 
Alla på hotell Epsilon tyckte att ljuset i rummet var för mörkt och ojämnt fördelat. 
2 av 4 upplevde en dämpad och mjuk känsla på ljuset i rummet. 
 
Ljuset på arbetsplatsen: 
3 av 4 tyckte att ljuset på arbetsplatsen var för mörkt. 2 av 4 upplevde att de fick 
en skarp känsla av ljuset. 3 av 4 upplevde ljuset på arbetsplatsen som onaturligt. 
 
Upplevelsen av tillräcklig belysning och regleringsmöjligheter: 
2 av 4 upplevde ljuset i rummet som tillräcklig för att de kunde utföra sina arbets-
uppgifter kvällstid. De som ansåg att de inte kunde utföra sina arbetsuppgifter 
kvällstid skrev: ”för mörkt så ser suddigt får huvudvärk”, ”kan behövas lite mer ljus i lobbyn 
så ser man gästerna bättre när de kommer”. 1 av 4 tyckte att det var svårt att se gästerna 
efter att de läst på datorskärmen därför att skärmen var ljusare än området framför 
receptionsdisken.  
 
Kvällstid upplevdes ljuset som mörkt och skarpt. Belysningen uppfattades inte 
som tillräckligt för att kunna utföra arbetsuppgifter kvällstid. Alla upplevde skill-
nad mellan belysningen dag- och kvällstid. 3 av 4 kunde inte reglera ljuset i rum-
met när de själva ville. Alla hade önskemål om att förändra något med belysningen 
kvällstid.  
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4.3 Resultat av ljusmätningar 

Mätresultaten redovisas separat för varje hotell. Sammanställda resultat redovisas i 
tabell (bilaga 6). Jämförelsen redovisas i figurer och text i sammanfattningen som 
följer. 
 
Hotell Alfa: 

Område: Emed (Lux): Jämnhet: U0 

Arbetsplatsområdet 36 lux 0,75 

Omedelbara omgivningen 29 lux 0,58 

Cylindriska belysningsstyrkan 17,6 lux  

 
Hotell Beta: 

Område: Emed (Lux): Jämnhet: U0 

Arbetsplatsområdet 69 lux 0,89 

Omedelbara omgivningen 67 lux 0,84 

Cylindriska belysningsstyrkan 42,5 lux  

 
Hotell Delta: 

Område: Emed (Lux): Jämnhet: U0 

Arbetsplatsområdet 43 lux 0,88 

Omedelbara omgivningen 44 lux 0,38 

Cylindriska belysningsstyrkan 13 lux  

 
Hotell Epsilon: 

Område: Emed (Lux): Jämnhet: U0 

Arbetsplatsområdet 124 lux 0,67 

Omedelbara omgivningen 151 lux 0,29 

Cylindriska belysningsstyrkan 28,1 lux  
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4.3.1 Sammanfattning av ljusmätningar 

En jämförelse mellan hotellen presenteras i form av två diagram. Ett diagram re-
dovisar medelbelysningsstyrkan för respektive hotell och område (figur 10) och ett 
diagram redovisar jämnheten (figur 11).   
 

 

Figur 10 – Medelbelysningsstyrkan i receptionen på respektive hotell (lux) 

 

Figur 11 – Jämnheten på ljusnivån i receptionen på respektive hotell (U0) 
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4.4 Resultatsammanställning och tolkning av de fyra 

hotellen 

Det finns likheter och olikheter mellan de fyra hotellen. Personalen har olika upp-
fattningar om upplevelsen av ljuset i rummet och varierande åsikter om ljuset var 
tillräcklighet. Majoriteten av personalen ansåg att belysningen var tillräcklig för att 
kunna utföra sina dagliga arbetsuppgifter. Den visuella analysen visar att belys-
ningen ibland inte upplevdes som tillräckligt för att utföra dagliga arbetsuppgifter, 
i motsats till personalens upplevelse där tillräckligheten på ljuset upplevdes bättre.  
 
De uppmätta belysningsvärdena för medelbelysningsstyrkan (figur, 10) på alla ho-
tell uppfyller inte rekommendationer för arbetsplatsområdet, 300 lux, och ome-
delbara omgivningen, 200 lux (SIS, 2011). De uppmätta belysningsvärdena för 
jämnhet (figur, 11) på alla hotell uppfyller inte rekommendationerna för arbets-
platsområdet, 0,60 U0. Rekommendationer för jämnhet på den omedelbara om-
givningen för hotell Alfa och Beta uppfylls enligt rekommendationerna, 0,40 U0.
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5 Diskussion 

Inledningsvis presenteras en resultatdiskussion av frågeformuläret och ljusmät-
ningarna utifrån tre frågeställningar. Därefter diskuteras genomförandet och me-
toderna i en metoddiskussion. 
 
De tekniska och de visuella aspekterna behöver särskiljas, men går hand i hand 
och påverkar varandra.  
 
De citat som finns i texten under frågeställningarna är tagna ur frågeformuläret 
från personalen. 
 

5.1 Resultatdiskussion 

Frågeställning 1 – Är ljuset tillräckligt för att personalen ska kunna utföra 
sina dagliga arbetsuppgifter? 
Tillräckligt ljus kan definieras både utifrån belysningsstandarden samt utifrån vad 
den individuella personalen uppfattar som bra arbetsbelysning. En betydande dis-
kussion vid belysningsdesign är hur de tekniska aspekterna samspelar med, och 
påverkar, designaspekten av ett rum. Belysningen kräver en mer noggrannare ana-
lys och planering ju högre kvalitetsnivå belysningen skall ligga på. Syftet med ljus-
design är att belysningen ska ge en tillräcklig funktion för personalens välmående 
och deras arbetsförhållanden. 
 
Enligt Svensson (2015) så har människor individuella synbehov och kräver olika 
mängd ljus för att utföra varierande arbetsuppgifter. Majoriteten av personalen på 
de fyra hotellen tyckte att ljuset var tillräcklig för att utföra dagliga arbetsuppgifter. 
Eventuella regleringsmöjligheter i belysningen kan ha varit en av orsakerna till var-
för ljuset var tillräckligt för att utföra dagliga arbetsuppgifter. Detta stämmer även 
överens med Svensson (2015), som hävdar att regleringsmöjligheter är en viktig 
faktor för att personer skall kunna anpassa ljusnivån efter behov och arbetsuppgif-
ter (AV, 2009; Svensson, 2015). 
 
Flest problem med belysningen identifierades på hotell Epsilon. Endast hälften av 
personalen ansåg att ljuset var tillräckligt vilket innebär att detta hotell krävde en 
högre kvalitetsnivå på belysningen. Hotell Epsilon saknade reglerbar belysning, 
vilket kan ha bidragit till missnöjet hos personalen. Personalen uttryckte själva att 
en åtgärd bestående av reglerbar belysning, för att öka variationen, hade uppskat-
tats. För att en ljusdesign ska minimera sådana problem och ge en god kvalitet, 
vilket i en receptionsdisk bör flera aspekter tas hänsyn till. Aspekterna är möjlighet 
till reglerbar belysning, bättre kunskap om belysningens funktion för användaren, 
minimera bländning med hjälp av placering av ljuskällor och armaturer, tillräcklig 
ljusnivå för arbetsuppgifter och ta hänsyn till receptionens utformning. Bland an-
nat bör belysningen på en arbetsplats ha lämplig ljusfördelning och ljusriktning 
(Arbetsplatsens utformning, 2009). Med hjälp av detta kan bland annat bländning 
undvikas och förflyttning mellan olika arbetsområden underlättas.  
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En annan visuell faktor som kan ha orsakat att ljuset upplevdes som otillräcklig 
för hälften av personalen på hotell Epsilon är att området runt omkring recept-
ionsdisken var mörkt och obelyst. Mellan den ljusa receptionen och den mörka 
omgivningen skapades en tydlig ljuskontrast. En person tyckte att datorskärmen 
var för ljus och ansåg att det var svårt att se gästerna framför receptionsdisksdis-
ken till följd av detta. Samma problematik upplevdes på hotell Beta. Enligt Svens-
son (2015) kan en separat platsbelysning nära synobjekt, i detta fall datorskärmen, 
placeras så att en god luminansfördelning uppnås och störande skuggor och re-
flexer undviks. En platsbelysning gör det enklare att flytta armaturen och reglera 
ljuset för att personalen inte skall störas av datorskärmens ljus. Genom att placera 
ljuset där det gör nytta ökas upplevelsen av tillräcklig belysning (Svensson, 2015). 
Känslan av skarpt ljus kan orsakas av en stor kontrastskillnad i ljuset mellan ar-
betsplatsen och omedelbara omgivningen (Liljefors, 2006). Detta beror på att vi 
med omgivningsseendet skapar ett helhetsintryck av synfältet som gör att vi kan 
orientera oss och få en rumslig upplevelse. Ett tillfredställande ljus behövs inte 
enbart på arbetsplatsen utan även i angränsande områden där personer vistas eller 
passerar under arbetsdagen (Arbetsplatsens utformning, 2009). Trots att da-
torskärmens ljus medförde svårigheter att se gästerna, orsakade detta inga problem 
med att utföra själva arbetsuppgifterna på arbetsplatsområdet. 
 
Materialet i de nedpendlade takarmaturerna på hotell Epsilon var av kristallglas 
som reflekterade ljuset mot marmorgolvet. Ljuset reflekterades mot receptionsdis-
kens vertikala yta som var av samma kristallmaterial som takarmaturerna, vilket 
gav en effektbelysning. Materialets spegelliknade och blanka egenskaper reflekte-
rade och ljuset i receptionen och gav en högre ljusnivå än vid de övriga respektive 
hotell med matta och ljusa egenskaper. Takarmaturerna bestod av flera små ljus-
källor och fördelade ljuset intensivt nedåt med en bländande egenskap, medan 
dess reflektion i marmorgolvet gav ett bra, icke-bländande ljus.  
 
Bländning minimeras genom att planera belysningen med en större, väl avskär-
mande armatur med fler ljuskällor. En större armatur bländar mindre än en liten 
armatur med hög belysningsstyrka (SRF, 2012). Armaturens egenskaper behöver 
utöver detta bestå av en bredare ljusbild, med lägre belysningsstyrka, som fördelar 
ljuset på en större yta för att förbättra arbetsprestationen och minska trötthet hos 
personalen (Starby, 2006). 
 
Vidare analys av hotell Epsilon visade att alla hade önskemål om att förändra något 
med belysningen kvällstid och att personalen inte kunde ändra ljuset i rummet när 
de själva ville. Bättre kunskap om belysningens funktion kan förbättra uppfatt-
ningen av ett tillräckligt ljus välanpassad ljus för arbetsuppgifterna. En jämn förde-
lad allmänbelysning, en lägre medelbelysningsstyrka tillsammans med en riktbar 
punktbelysning, skapar bättre ljusförhållanden mellan arbetsplatsområdet och den 
omedelbara omgivningen (SIS, 2011; Svensson, 2015). 
 
 



 

35 
 

Hotell Betas belysning upplevdes annorlunda än hotell Epsilons. Ljuset i rummet 
upplevdes diffust och jämnt fördelat ljus. Några ansåg att ljuset var otillräcklig. 
Några upplevde likvärdiga problem som på hotell Epsilon.  
En person tyckte att belysningen skulle varit skarpare och förklarar: ”Ibland blir 
man ganska trött i huvudet särskilt eftersom dataskärmen är så ljus”.  
 
Ljuset från de nedpendlade armaturer över receptionsdisken på hotell Beta och 
Epsilon gav receptionsdisken ett ljusare och jämnare ljus. Ljuset var kontrastlöst 
för att kunna guida gästen till rätt ställe. Alternativet i denna belysningssituation, 
enlig Svensson (2015), är att receptionsdisken bör punktbelysas för att skapa en 
känsla av stråk och vägledning. Detta är viktigt för att underlätta orientering för 
alla gäster inte bara för synsvaga personer. 
 
Grunden för ljusdesign är att se till att människor har tillräckligt med ljus. Chris 
Cuttle (2014) förklarar att forskning kring visuell prestanda nästan enbart har ba-
serats på försökspersoner som betraktar tvådimensionella läsmaterial, det vill säga 
att den artificiella belysningen endast förhåller sig till läsmaterialet och inte omgiv-
ningen. Visuell utvärdering, och inte endast belysning utifrån tekniska värden, är 
avgörande för att öka kvaliteten på ljusdesignen. Detta beror på att den visuella 
designen tar hänsyn till hela rummet, dess aktivitet, tid på dygnet och grupp av 
människor som besöker lokalen. På samma sätt som vi människor förändras, gör 
även inredningen, årstider, ekonomi. Detta gör att även belysningen måste kunna 
anpassas till framtida utveckling (Cuttle, 2014). Baserat på detta bör alla fyra hotell 
genomföra en visuell utvärdering för en ökad belysningskvalitet. Föreskrivna re-
kommenderade belysningsnivåer skall appliceras så att hänsyn tas till tredimens-
ionella läsmaterial, det vill säga även till omgivningen, och den totala luminans-
spridningen i hela rummet. För att ljuset på en receptionsdisk skall kännas tillräck-
ligt för att utföra dagliga arbetsuppgifter bör personalens individuella synbehov 
analyseras. 
  
Frågeställning 2 – Hur upplever personalen belysningen på och omkring 
receptionsdisken? 
Människan har olika sätt att uppleva hur ljus uppträder i ett rum. Majoriteten av 
personalen i hotellen upplevde ljuset i rummet och på arbetsplatsen som behagligt 
och neutralt. Undantaget var på hotell Epsilon där personalen svarat att ljuset upp-
levdes för mörkt. Ljuset i rummet på hotell Epsilon och Beta gav en intensivare och 
kallare upplevelse till skillnad från hotell Alfa och Delta, som istället belystes av ett 
varmare ljus.  
 
Utöver ljusets färg påverkar färgen på omgivningen hur belysningen upplevs. Lju-
set omkring receptionen bör planeras mer noggrant efter färgsättning, material 
och inredning. I Arbetsplatsens utformning (2009) och Starby (2006) beskrivs att 
det inte endast är medelbelysningsstyrkan som är den avgörande faktorn för 
rumsupplevelsen eller om ljuset upplevs som tillräckligt. Dessutom påverkas upp-
levelsen av ljuset av vilka av rummets ytor som ljuset träffar och hur ljuset reflek-
teras mot material och färgsättning.  
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Medelbelysningsstyrkan på hotell Epsilons receptionsdisk var högst uppmätt av alla 
hotellen. Personalen upplevde receptionens omgivning som mörk och flera brister 
med belysningen som fysiska besvär och svårigheter med att reglera belysningen. 
Uppmätt belysningsstyrka är inte detsamma visuell upplevelse av ljusnivå. Ljusa 
färger reflekterar ljuset bättre än mörka färger (Liljefors, 2006; Svensson, 2015).  
 
Frågeställning 3 – Hur väl uppfyller belysningen rekommendationerna i 
”Ljus och Rum”? 
Rekommendationer inför en belysningplanering (SIS, 2011) kan ses som en mall 
och utgångspunkt vid planering av belysning. För att uppfylla rekommendationer-
na bör man ta hänsyn till jämnhet och medelbelysningsstyrka. 
 
Inga av de fyra hotellen Alfa, Beta, Delta och Epsilon uppfyller rekommendationer-
na för medelbelysningsstyrka för arbetsplatsområdet, 300 lux, och för den ome-
delbara omgivningen, 200 lux. Alla hotellen uppfyller rekommendationerna för 
jämnhet vid arbetsplatsområdet, 0,60 U0. Hotell Delta och Epsilon uppfyller inte 
rekommendationerna för jämnhet för den omedelbara omgivningen, 0,40 U0. En 
huvudaspekt i ljusdesignen är jämnheten på belysningen och hur denna samspelar 
med omgivningen. Brister i den omedelbara omgivningens ljus gör att ljusets 
jämnhet inte uppfattas och påverkar ljusnivån trots att rekommendationerna på 
jämnhet uppfylls. Luminanskontrasten kan göra det svårt att uppfatta den ome-
delbara omgivningen, trots goda mätvärden på arbetsområdet, vilket visat sig vara 
ett problem på hotell Epsilon. Belysningen ska planeras av en ljusdesigner där 
önskvärda värden planeras utefter vilken kvalité belysningen ska tillföra (SIS, 
2015). 
 
Den rekommenderade medelbelysningsstyrkan, 300 lux, kan vara för hög. Den 
visuella analysen, och personalens åsikter, visade att belysningen var tillräckligt för 
att utföra dagliga arbetsuppgifter på hotellen Alfa, Beta och Delta.  Detta trots att 
standarden för medelbelysningsstyrka inte uppfyllts. I hälften av undersökningens 
hotell, där rekommendationerna inte uppfylls, upplevdes ljuset som mörkt. Chris 
Cuttle (2014) menade att om hänsyn tas till personalens tredimensionella och visu-
ella prestanda samt receptioners utformning kan standaren rekommendationer 
sänkas.  
 
Ytterligare en variabel i hur rekommendationerna uppfylls är rumshöjden av och 
kring receptionen, då ljuset betraktas olika vid varierande höjder (Svensson, 2015). 
Vid en mindre bra belysningsplanering kan varierande rumshöjder göra att variat-
ionen bidrar till att lokalen känns mörk, trots upplevelsen av ljusnivån i rummet 
påverkas och hög uppmätt medelbelysningsstyrka.  
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Cylindriskt belysningsområde är ett relativt nytt begrepp i belysningsplanering där 
belysning planeras i det vertikala synfältet vilket påverkar hur ljuset uppfattas 
(Govén, 2011). Belysningsstandarden (SIS, 2011) rekommenderar en medelbelys-
ningsstyrka på minst 50 lux och om möjligt 150 lux i det cylindriska belysningsom-
rådet. Det cylindriska området är viktig i en receptionsdisksmiljö då receptionis-
tens arbetsuppgifter inte endast rör arbetsplatsområdet utan även innefattar kom-
munikation med gäster vid ett större överblicksområde. Personalen på alla hotel-
len upplevde problem med den cylindriska belysningsstyrkan. Om det cylindriska 
området är för mörkt skapas samma problem som uppstår vid för stor kontrast 
mellan det omedelbara området och området utanför, som diskuteras i frågeställ-
ning 1. Genom att planera den cylindriska medelbelysningsstyrkan efter de re-
kommendationer som finns, och samtidigt ta hänsyn till en visuell utvärdering, kan 
fysiska besvär till följd av ljussättningen åtgärdas hos personalen (Svensson, 2015). 
En anledning till att de cylindriska värdena inte uppfylls kan vara en konsekvens 
av att det är ett nytt beräkningsområde och således inte tidigare inkluderats i be-
lysningsplanering, vilket även Cuttle (2014) och Govén (2011) diskuterar. 
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5.2 Metoddiskussion 

Belysning på receptionsdiskar behandlades relativt lite under utbildningen på ljus-
design. Vi började arbetet med att observera olika hotell för att utöka kunskapen 
kring belysning på receptionsdiskar, vilket gynnade processen i undersökningen 
och gav oss ett lämpligt sätt att samla information. De valda hotellen namngavs; 
Alfa, Beta, Delta och Epsilon, på grund av hotellens sekretess. Planlösningar ritades 
även över receptionsdiskarna för att lättare identifiera dessa i rapporten. Hotell 
Epsilons resultat har diskuterats mer djupgående än resterande hotell på grund av 
att personalen där upplevde flest problem med belysningen. 
 
Vi utformade ett frågeformulär (bilaga 2) för att underlätta undersökningen om 
personalens upplevelse av belysningen vid receptionsdiskens arbetsplats. Frågorna 
inkluderade hur personalen upplevde belysningen, om den var tillräcklig för deras 
arbetsuppgifter samt om de hade behov av att förändra något. Frågeformuläret 
bestod av sju frågor varav två frågor behandlade visuella begrepp på och omkring 
arbetsplatsen. Dessa begrepp, som kan ha varit svårtolkade för de som inte är in-
satta i ljusdesign, tillsammans med en otydlig svarskala kan ha påverkat svaren. En 
förbättring skulle därför kunna vara att använda enklare och tydligare begrepp i 
frågeformuläret, samt fler fritextssvar. Att vara på plats, för att förklara otydlighet-
er, när personalen svarade på frågeformuläret hade varit fördelaktigt. De reste-
rande fem frågorna bestod av vardera en huvudfråga och en följdfråga. Varje hu-
vudfråga besvarades med ett kryss och följdfrågan med individuella kommentarer. 
Vissa kommentarer var användbara, då vi fick individuella svar på frågorna om 
tillräcklig belysning, negativa och positiva aspekter under dag- respektive kvällstid 
samt önskade förbättringar i belysningen. Ett problem med att undersökningen 
krävde personliga kommentarer är om personalen har svårt att uttrycka sig och 
därför undviker att svara. En svaghet i metoden var även att frågeformuläret inte 
hann prövas ordentligt innan det lämnades till personalen. En sätt att testa fråge-
formuläret på hade kunnat vara att personer utanför undersökningen svarat på 
den. Otydligheter och misstolkningar av i frågor hade därigenom kunnat undvikas. 
En förbättring till framtida undersökningar är att innan utlämnandet av frågefor-
muläret, ta reda på hur många i personalen som är villiga att delta i undersökning-
en. Detta kan säkerställa en högre svarsfrekvens och ett mindre bortfall.  
 
För att komplettera den visuella analysen och frågeformuläret genomfördes ljus-
mätningar. Utifrån uppmätningar av receptionsdisksdiskarna formades olika mät-
mallar som användes vid ljusmätningarna. Mätmallarna formades utifrån ”Ljus 
och Rums” rekommendationer (SIS, 2011) och bestod av ett rutnät av punkter.  
Mätmallarna utformades för att lättare kunna jämföra hotellen. En kontroll gjor-
des där antalet punkter justerades. Förändringen i uppmätta värden blev mycket 
liten. Framtida undersökningar bör ta större hänsyn till avståndet mellan punkter-
na som ett viktigare mått än antalet punkter i sig. En utveckling av metoden är att 
varje mall bör utformas individuellt för olika receptionsdiskar.  
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Enbart medelbelysningsstyrkan (lux) mättes för att förbättra kunskapen om hur 
verkligheten och rekommendationerna förhåller sig till varandra. Rekommendat-
ioner för luminans (cd/m2) finns inte gällande belysningsplanering för receptions-
diskar. Luminansen från receptionsdiskarnas yta påverkas av ytmaterial, som har 
en betydelse hur ljuset egenskaper upplevs och belysningens tillräcklighet. Vid en 
ytterligare undersökning kan mätningar av luminans utföras för att få en kunskap 
om hur olika ytmaterial kan påverka resultatet i ljusmätningar angående recept-
ionsdiskar.  Idag finns det inte några rekommendationer för luminans i recept-
ionsdiskar, därför valde vi att inte ha med luminansberäkning i undersökningen.  
 
Den visuella analysen genomfördes för att tillföra ökad förståelse till rumsliga upp-
levelser. Analysen var den lämpligaste metoden för att vi skulle kunna beskriva de 
fyra hotellen i rapporten då foton inte fick användas. Med hotellens godkännande 
till att publicera foton hade den visuella analysen presenteras på ett enklare, visu-
ellt sätt. Trots detta genererade undersökningens metod ett bra stöd för att för-
klara den visuella miljön på de fyra hotellen.  
 
Det var svårt att hitta vetenskapliga artiklar om belysning som berör enbart recept-
ionsdiskar, detta är ett obehandlat ämne inom designforskning. Saklig information 
har vi funnit i förordningar och föreskrifter.  

5.3 Validitet och Reliabilitet 

Reliabiliteten är relativt hög då vi genomförde metoderna på rätt sätt. Metoderna 
kunde anpassats bättre, som metoddiskussionen förklarar, för högre validitet. Frå-
gorna bör omformuleras och begreppen tydliggöras för att öka validiteten i fråge-
formuläret så att fler kan tänkas svara på frågor och kommentera. Receptionsdis-
kar är utformade individuellt och även om metoden är giltig för alla så kan inte 
resultaten generaliseras för alla receptionsdiskar. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

6.1 Slutsatser 

Beroende på hur receptionsdiskarna är utformade har respektive hotell olika be-
hov av belysning. Rekommendationen 300 lux kan vara för hög för receptionsdis-
kar med ljusa färgsättningar och möblering i rummet. I även mörka miljöer kan 
rekommenderad medelbelysningsstyrka anses som ouppnåelig då ljuset absorberas 
mer än reflekteras. Samtliga hotell kan dra nytta av att en visuell analys för att 
uppnå en tillräcklig belysning. Då receptionsdiskar varierar mycket i sin utform-
ning har de ett större behov av noggrann planering av armaturplaceringar, ljusrikt-
ningar och val av inredning. Detta kan reducera bländning och jämnheten kan 
förbättras, samtidigt som hotellens unika kvaliteter lyfts fram. 

 

 Belysningen var inte tillräcklig utifrån ljusmätningarna. Rekommenderade 
värdena ligger långt över de värdena som mätts upp. 

 Majoriteten kunde, i dagens ljussituation, utföra sina dagliga arbetsuppgif-
ter utan problem, trots att belysningen på och omkring receptionsdisken 
inte uppfyllde rekommendationer och riktlinjer (SIS, 2011). 

 Majoriteten upplevde belysningen relativ bra men de problem som identifi-
erades var: 
– Fysiska besvär på grund av låg ljusnivå. 
– Svårigheter att utföra arbetsuppgifter på grund av höga luminanskon-

traster mellan arbetsplatsområdet och den omedelbara omgivningen. 
– Brist på tillräcklig arbetsbelysning av saknad kunskap om regleringsmöj-

ligheter.  

6.2 Rekommendationer 

Det är viktigt att göra en visuell analys av receptionsdiskens miljö och inte enbart 
utgå från värdena i ”Ljus och Rum” (SIS, 2011). För att arbetsplatsens belysning i 
receptionsdiskar ska uppfylla kraven på en god kvalitet bör belysningens utform-
ning planeras baserat på receptionsdiskens förutsättningar.  

 
Det är viktigt att ta hänsyn till personalens individuella behov vid belysningsplane-
ring så en god arbetsmiljö upprätthålls. Genom att definiera syftet för ljusdesign 
inför en belysningsplanering kan kvaliteten på belysningen förbättras.  
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6.3 Fortsatta studier inom området 

Det finns få empiriska studier om belysning kring receptionsdiskar. Kvalitativa 
och kvantitativa aspekter (visuella respektive tekniska) bör tas hänsyn till i framtida 
studier. Nedan föreslås förslag på fortsatta studier: 
 

 I en fortsatt studie bör parametrar som berör den visuella upplevelsen tas 
hänsyn till. Parametrarna är färg, form, material och receptionsdiskens ut-
formning. Genom att rikta fokus på hur personalen upplever belysningen 
kan man specificera vilka individuella aspekter som är viktiga för dem.  

 Ytterligare fortsatta studier kan genomföras med fokus på anläggningens 
ingående tekniska delar. Parametrar som kan ingå i en sådan studie är ex-
empelvis armaturval, ljuskällor, riktning, placering och regleringsmöjlighet-
er. En sådan kan lyfta fram vad tekniska aspekter har för inverkan på be-
lysningsplaneringen för receptionsdiskar.  

 För att analysera om det finns en koppling mellan ålder och synkomfort 
bör även åldern vara en faktor man tar hänsyn till i framtida undersökning-
ar av receptionsdiskar. 

 Genom att mäta luminans på och omkring receptionsdiskar så kan man få 
en kunskap ljuset som träffar olika ytmaterial påverkar upplevelsen av till-
räcklig belysning.
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8 Bilagor 

Bilaga 1 Mätpunkter för receptionsdiskområden 

Bilaga 2 Frågeformulär 

Bilaga 3 Mätprotokoll för mätpunkter 

Bilaga 4 Underlag för den visuella analysen 

Bilaga 5 Frågeformulär - Svarsfördelning 

Bilaga 6 Mätresultat 



Bilaga 1 

 
 

 

Mätpunkter för receptionsdiskområden 
 

Mätpunkterna är:  
Höjden på disken mot personalen (A), Djupet på disken (B) Höjden på disken mot besökarna (C) 
Bredd på hyllan (D), Ljuspunktsavstånd (E), Avstånd mellan disk och bakre vägg (F), Arbetsom-
rådets storlek (G) [Fråga personalen hur stort område som dem använder sig utav].  
De uppmätta avstånden redovisas i tabell nedan.  
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Område: A₁ A₂ A₃ B C D E F G

Hotell:

Hotell Alfa

Hotell Beta

Hotell Delta

Hotell Epsilon

A₁ - Arbetsplatsen 

A₂ - Omedelbara omgivningen 

A₃ - Cylindriska belysningsstyrkan 
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Frågeformulär 
 

1. Hur upplever du ljuset på din arbetsplats vid receptionsdisken på kvällstid, när 
det är mörkt ute?(Markera med ett kryss, endast 1 kryss per rad) 

 
 

  

Varken

 eller Kommentar: 

För ljust För mörkt

Jämt Ojämt

Naturligt Onaturligt

Varmt Kallt

Flimmrande Flimmerfritt

Behagligt Obehagligt

Bländande Bländfritt

Skarpt Mjukt

Glittrigt Matt
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2. Hur upplever du det omgivande ljuset, i rummet runt omkring din arbetsplats 

kvällstid, när det är mörkt ute? (Markera med ett kryss, endast 1 kryss per rad) 

 
 
  

Varken

 eller Kommentar: 

För ljust För mörkt

Jämt Ojämt

Naturligt Onaturligt

Varmt Kallt

Flimmrande Flimmerfritt

Behagligt Obehagligt

Bländande Bländfritt

Skarpt Mjukt

Glittrigt Matt
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 3.a) Upplever du att belysningen är tillräcklig för att utföra dina arbetsuppgifter kvällstid, 
när det är mörkt ute? 

 
 

3.b) Om inte, varför? 

 
 
 
 
  

 
4.a) Vad i belysningen är det som fungerar bra/dåligt – Dagtid - när det är ljust ute? 

Bra? 

Motivera var-
för? 

 
 
 
 

Dåligt? 

Motivera var-
för? 

 
 
 
 

 
 
4.b) Vad i belysningen är det som fungerar bra/dåligt och varför – Kvällstid - när det är 
mörkt ute? 

Bra? 

Motivera var-
för? 

 
 
 
 

Dåligt? 

Motivera var-
för? 

 
 
 
 

 
 
 

5.a) Upplever du någon skillnad på belysningen dag- respektive kvällstid?  

 
 
5.b) Om ja, i så fall vad? 

 
 
 
 
  

 

 
 

Ja Nej Vet ej

Ja Nej
Upplever ingen 

skillnad
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6.a) Kan du höja eller sänka belysningsnivån när du vill? 

 
 
6.b) Om du inte kan höja/sänka belysningsnivån, sköts det automatiskt?  
(Automatisk = ljuset regleras av sig självt)  

 
 
7.a) - Är det något du skulle vilja förändra med belysningen på kvällstid - när det är mörkt 
ute? 

 
 
7.b) Om ja, i så fall vad? 

 
 
 
 
  

 

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej Vet ej
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Mätpunkter för receptionsdiskområden 
 

 

Hotell:  
      

         

 
Arbetsplatsområdet 

 
Omedelbara omgivningen 

 

 
Mäthöjd: 

 
Mäthöjd:     

 

 
1   

 
1   

 

 
2   

 
2   

 

 
3   

 
3   

 

 
4   

 
4   

 

 
5   

 
5   

 

 
6   

 
6   

 

 
7   

 
7   

 

 
8   

 
8   

 

 
9   

 
9   

 

 
10   

 
10   

 

 
11   

 
11   

 

 
12   

 
12   

 

 
13   

 
13   

 

 
14   

 
14   

 

 
15   

 
15   

 

 
16   

 
16   

 

     
17   

 

     
18   

 

     
19   

 

     
20   

 

     
21   

 

     
22   

 

     
23   

 

     
24   

 

     
25   
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Underlag för den visuella analysen 
 

 

Ljusnivå 

När begreppet ljusnivå användes i analysen 
så kunde vi uppskatta hur ljust respektive 
mörkt miljön uppfattades.  
 

 

 

Ljusfördelning 
Med begreppet ljusfördelning beskrevs hur 
ljuset föll och fördelades i receptionen, om 
ljuset är jämnt eller ojämnt.  
 

 

 

Skuggor 
När skuggor studerades så skapades en 
uppfattning om receptionens karaktär, hur 
föremål och former tolkades i samspel 
med rummets ytor.  
 

 

 

Bländning 
Bländning analyserades för att tolka om 
ljuset reflekterades ifrån en yta eller vid 
direkt bländning ifrån ljuskällan.  
 

 

 

Reflexer 
Med hjälp av begreppet reflexer kunde vi 
betrakta om ljuset träffade ytor som var 
blanka eller glansiga. 
 

 

 

Ljusfärg 
När begreppet ljusfärg analyserades för att 
forma en uppfattning om ljuset tolkades 
som kallt eller varmt. 
 

 

 

Ytfärger 
Genom en iakttagelse om ytfärgernas 
egenskaper så tolkades en uppfattning om 
färgskillnader och upplevelsen om visuella 
gränser, förmågan att kunna skilja på fö-
remål och former. Färgerna kunde upple-
vas som naturliga eller förvanskande bero-
ende på samspelet mellan rummets färger 
och ljusfärgen från ljuskällorna. 
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Frågeformulär - Svarsfördelning 
 

Fråga 1. 
     

 
    

Varken 
 eller     

 

För ljus 1 16 6 För mörkt 

 

Jämt 9 11 3 Ojämt 

 

Naturligt 8 7 8 Onaturligt 

 

Varmt 14 6 3 Kallt 

 

Flimmrande 3 4 16 Flimmerfritt 

 

Behagligt 14 8 1 Obehagligt 

 

Bländande 7 4 12 Bländfritt 

 

Skarpt 3 6 14 Mjukt 

 

Glittrigt 2 13 8 Matt 

      

      Fråga 2.  
     

 
    

Varken 
 eller     

 

För ljus 0 16 7 För mörkt 

 

Jämt 8 7 8 Ojämt 

 

Naturligt 9 8 6 Onaturligt 

 

Varmt 13 8 2 Kallt 

 

Flimmrande 2 5 16 Flimmerfritt 

 

Behagligt 13 6 4 Obehagligt 

 

Bländande 3 6 14 Bländfritt 

 

Skarpt 2 6 15 Mjukt 

 

Glittrigt 1 12 10 Matt 

 
     

      Fråga 3.  a) Ja Nej  Vet ej 
 

  
19 5 0 
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Fråga 4.  a) Bra? 
Motivera varför?   

  

  
Dåligt?  

Motivera varför?   
  

      Fråga 4.  b) Bra? 
Motivera varför?   

  

  
Dåligt?  

Motivera varför?   
        

      
Fråga 5.  

 
Ja Nej  

Upplever 
 ingen skillnad  

  
8 6 9 

 
    

  

      Fråga 6.  a) Ja Nej  
  

  
19 4 

  

      

 
b) Ja Nej  

  

  
  4 

        

      Fråga 7.  a) Ja Nej  Vet ej 
 

  
7 16 1 
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Mätresultat 
 

  

Arbetsplatsområdet 
 

  
Hotell Alfa Beta Delta Epsilon 

 

  

Mäthöjd:  1 m 0,995 m 1 m 1 m 
 

  
1 41 69 44 156 

 

  
2 42 75 40 130 

 

  
3 42 75 42 132 

 

  
4 42 73 41 190 

 

  
5 36 67 43 143 

 

  
6 39 70 44 114 

 

  
7 36 71 47 102 

 

  
8 39 70 41 130 

 

  
9 35 65 51 146 

 

  
10 34 68 47 102 

 

  
11 32 69 47 95 

 

  
12 36 68 40 124 

 

  
13 28 61 40 117 

 

  
14 27 63 42 84 

 

  
15 32 65 42 83 

 

  
16 33 68 38 130 

 

        

  
Emed: 36 69 43 124 

 

  
Emin: 27 61 38 83 

 

  
Emax: 42 75 51 190 

 

  
Jämnhet: 0,75 0,89 0,88 0,67 
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Omedelbara omgivningen 
 

  
Hotell Alfa Beta Delta Epsilon 

 

  
Mäthöjd:   0,975 m 0,89 m  0,91 m 1,07 m  

 

  
1 46 62 62 167 

 

  
2 39 61 61 212 

 

  
3 49 70 19 200 

 

  
4     27 117 

 

  
5 40 57 70 137 

 

  
6 37 61 67 125 

 

  
7 43 72 19 75 

 

  
8     25 95 

 

  
9 33 56 85 177 

 

  
10 29 57 66 133 

 

  
11 41 73 18 145 

 

  
12     25 199 

 

  
13 30 57 92 215 

 

  
14 21 56 66 178 

 

  
15 21 56 17 108 

 

  
16 23 59 22 82 

 

  
17 24 73 93 94 

 

  
18 33 81 62 126 

 

  
19 34 84 18 206 

 

  
20     20 277 

 

  
21 17 66 88 208 

 

  
22 18 57 59 174 

 

  
23 19 56 43 89 

 

  
24 18 68 35 44 

 

  
25 17 82 27 55 

 

  
26 20 83 18 111 

 

  
27 26 84 19 206 

 

  
28     18 270 

 

        

  
Emed: 29 67 44 151 

 

  
Emin: 17 56 17 44 

 

  
Emax: 49 84 93 277 

 

  
Jämnhet: 0,58 0,84 0,38 0,29 

 

        

        

        

  
Cylindriska belysningsstyrkan 

 

  
Hotell Alfa Beta Delta Epsilon 

 

  
Mäthöjd:   1,60 m   1,60 m   1,60 m   1,60 m  

 

  
1 17,6 42,5 13 28,1 

  


