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Abstract
This is a bachelor thesis in information design with a specialization in spatial design. The focus
of this thesis has been to investigate how to convey a message through the practice of spatial
design. By creating a greater understanding for how the spatial design interacts and affects the
spectators’ senses, one can better recognize how to design a space for a specific purpose and
thereby enabling one to support a functional dimension of the space or a specific expression or
message.

The main objective has been to investigate the possibilities of strengthening the special
dimensions ability to function as an information link between the company and visitors arriving
at the main entrance. Through the usage of different analysis methods such as; literature studies,
interviews, questioners, first hand observations and notations I have identified a number of
incoherent information links in the corporate main entrance. With the support of my empiric
findings, literature and research on the subject I have designed a module where the spatial
components contribute to repair the broken information links in the room. The module function
as an effective information bearer and is intended to enhance the room’s ability to convey
Ericsson’s corporate vision and values to all its visitors. The central placing of the module
improves the accessibility of information mean while the shape and form attracts the visitors’
attention and interest. This will create a central location for information enabling Ericsson to
communicate new high profile projects and the company´s vision, leading to the strengthening
of it’s brand image.
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Sammanfattning
Det här är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning.
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka utvecklingsmöjligheterna för den
rumsliga utformningen i Ericssons huvudentré, med målet om att rumsligt stärka
informationslänken mellan företaget och besökare. Genom att skapa en förståelse för hur
rummets gestaltning samspelar med människans upplevelse ges en större insikt i hur ett rum bör
utformas för ett bestämt syfte, både för att kunna stödja en praktisk funktion och även en visuell
upplevelse.

Syftet med de undersökningar som utförts i examensarbetet har varit att få en uppfattning kring
besökarnas upplevelse av den rumsliga utformningen i Ericssons huvudentré. Huruvida rummet
som informationslänk fungerar mellan företag och besökare. Genom att använda mig av olika
metoder såsom litteraturstudie, semistrukturerad intervju, observationer, notationer och enkäter
kunde en bristande informativ länk konstateras. Med stöd av litteratur och olika forskningsteorier har jag designat en modul där olika rumsliga element har inkluderats, för att på ett
tydligare och mer integrerande sätt presentera företaget. Med modulens centrala placering
skapas ett mer lättillgängligt informationsflöde i rummet. Modulens form och innehåll väcker
besökarens intresse ”på vägen”. Det blir en central plats för information, där företaget genom
sin moderna teknik kan förmedla nya projekt, sin visionsbild och på så sätt stärka sin image.

Nyckelord: rumslig gestaltning, rumsupplevelse, besökare
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Inledning
Under min praktikperiod i november 2011 var jag på Ericssons Experience Center (Studion) i
Stockholm. I mitt samarbete med Charlotta Mantell som arbetar som ”Creative Director” i
Studion, framkom frågeställningar om företagets huvudentré. De funderingar som diskuterades
rörde sig om vilka möjligheter det finns att genom rumslig gestaltning och informationsdesign
stärka företagets image. Ordet image kommer fortsättningsvis användas för att beskriva
besökarnas upplevelse av företagets varumärkesidentitet (se Begreppsförklaring s. 6). Då jag
under utbildningens gång fått ett stort intresse för just dessa frågor, kändes det motiverande att
fördjupa mig inom detta område i examensarbetet.
Man brukar säga att när vi möter en människa för första gången tar det bara en kort stund innan
vi har skapat oss ett första intryck av personen i fråga. Dock är vi anpassningsbara som
människor och har förmågan att ändra vårt intryck, men talesätten lyder: First impression lasts.
Min mening är att samma sak uppstår när vi möts av en ny miljö, som till exempel ett företags
huvudentré. Lena Mossberg docent vid handelshögskolan i Göteborg, inom ämnet
marknadsföring, beskriver hur en atmosfär i ett rum kan påverka människors humör. Färger och
musik kan inverka på vår känslomässiga sinnesstämning, vilket kan bidra till att
tillfredsställelsen ökas eller minskas (Mossberg 2003, s. 42). En annan källa som varit
bidragande till flera delar i mitt arbete är arkitekten Arne Branzell. Även han talar om hur vår
rumsupplevelse påverkas av utformningen i rummet. Med detta som grundtanke tog jag mig an
uppgiften att studera potentiella utvecklingsmöjligheter för den rumsliga utformningen i
Ericssons huvudentré. På initiativ av mig och Charlotta Mantell, har mitt examensarbete tagit
form. Jag har utgått från de kunskaper jag fått under mina tre år på utbildningen Rumslig
Gestaltning, fördjupat mig inom olika designteorier samt gjort egna studier. Arbetet har jag valt
att kalla för ”Att möta företaget ur ett rumsligt perspektiv -Hur rummet kan fungerar som en
informationslänk mellan företaget och besökaren”.

Tema
2012 års tema för examensarbetet vid Mälardalens högskola är Inkludering och Exkludering. Ett
tema som jag uppfattar som mycket applicerbart på rummet och den rumsliga gestaltningen. Det
kan exempelvis handla om hur en miljö specifikt anpassas för människor med någon form av
handikapp eller olika åldersgrupper. I mitt arbete kommer inkludering att tillämpas på olika
rumsliga element i syfte att stärka ett budskap riktat åt en specifik målgrupp.
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Bakgrund
Ericsson startades år 1876 i Stockholm och är i dag en världsledande leverantör inom
telekommunikationsutrustning och relaterade tjänster till mobila och fasta nätoperatörer. Med
över 100 års erfarenhet i branschen har företaget fler än 90 000 anställda varav 10 000 vid
koncernens olika kontor i Kista (Ericsson, 2012). Företagets huvudkontor ligger i ett ordinärt
kontorshus. Inredningskonceptet som präglar huvudentrén är ett globalt koncept som
utformades i början av 2000-talet. I valet av färger, material och detaljer återspeglas företaget
genom entrérummets utformning (Mantell, 2012).

Ericssons mål är att ses som världsledande inom ICT (Information and communication
technology), år 2015 och deras övergripande vision är To be the prime driver in an allcommunicating world. Med detta menas, att forma en framtid där alla människor har möjlighet
att kommunicera via röstsamtal, data, bild, och film och att ha möjlighet att utbyta idéer och
information, när som helst och var som helst i världen. Samtidigt som företaget ständigt
utvecklats och skaffar sig nya visioner är alltid grundambitionen att framstå som ett folkligt
företag. (Ericsson, 2012).

I anknytning med huvudkontoret ligger Studion (Ericssons Experience Center) om öppnades
2010 i samband med att företaget moderniserade sin varumärkesprofil 2010. Samtidigt fick
också företaget ett nytt typsnitt och den mörkblå loggan byttes mot en mer färgglad profil.
Ericssons VD förändrade också sin stil genom att sluta använda slips. Studion representerar
Ericssons historia och framtid. Här exponeras de första telefonerna, basstationer, master, och de
allra senaste innovationerna som till exempel ett twittrande träd. Studion ger en inblick i inom
vilka vitt skilda områden företaget arbetar med och vilken extrem stor utveckling som skett
sedan starten 1876. Besökare i Studion är en bred målgrupp med allt från studenter, kommunen,
statsbesök och företagskunder till Ericssons egna anställda. Temat teater genomsyrar alla delar
av Studion och där av kommer också namnet. Meningen är att det ska kännas som att komma in
”backstage” på företaget och att man som besökare på så sätt har möjligheten att vara med att
forma framtidens Ericsson (Mantell 2012).

Lena Mossberg (2003, s. 39) beskriver hur service under 1980-talet var ett ämne som
diskuterades som något som åstadkom skillnader mellan liknade produkter på samma marknad.
Under 2000-talet har service och servicekvalitet för företag blivit en förutsättning för att
överleva och utvecklas. Förutom att ha en hög servicenivå inom företaget, försöker de nu finna
ytterligare mervärden för besökaren. Att erbjuda en upplevelsemöjlighet kan innebära ett
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tillfälle till att stärka sin relation till besökaren, samtidigt som det kan skapa chanser till att
involvera och engagera besökaren i sin verksamhet ytterligare.

I Studion har företaget arbetat mycket med upplevelsemöjligheten för besökaren. Konceptet har
varit att återge företagets historia och framtida vision för besökaren med hjälp av den gestaltade
miljön. Till skillnad från företagets huvudentré är Studion en plats menad för att ”uppleva”
företaget i, ett experience center. Till Ericssons entré- och huvudkontor kommer besökarna för
att besöka någon i den övriga byggnaden, exempelvis för ett möte eller en konferens. Tiden
besökaren spenderar i entrérummet handlar om några minuter före och efter mötet, beroende om
de kommer tidigt eller sent, väntar på en taxi eller reser med annan transport. Varje besökare
som inte har access till kontorslokalerna måste skriva in sig i receptionen, något som tar högst
en minut. Där efter väntar besökaren på att blir ”upphämtad” av den hon/ han ska träffa på
huvudkontoret. Tiden för att förmedla ett budskap från företaget till besökaren genom den
rumsligt utformningen i entrérummet är därmed mycket begränsad.

Syfte
Syftet med detta examensarbete är att studera utvecklingsmöjligheterna för den rumsliga
utformningen i Ericssons huvudentré, med målet att rumsligt stärka informationslänken mellan
företaget och besökare. Detta kommer att resultera i ett nytt designförslag.

Frågeställning
Jag ska studera besökarnas upplevelse av den rumsliga utformning i Ericssons huvudentré, för
att få en uppfattning om vilket budskap entrérummet signalerar idag. Med hjälp av dessa studier
ska jag därefter gestalta ett designförslag som rumsligt kan bidra till en tydligare och mer
interagerande informationslänk mellan företaget och besökare. Detta har format min
frågeställning:

Hur bör huvudentrén på Ericsson utformas för att på ett tydligare och integrerande sätt skapa
en rumslig och informativ länk mellan företag och besökare?
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Målgrupp
Målgruppen för denna studie är förstagångsbesökarna i företagets huvudentré och de besökare
som inte kommer till byggnaden så ofta, de externt anställda på Ericsson och de externa
företagskunderna. Jag har valt denna målgrupp då grundtanken till examensarbetet just handlar
om det första intrycket av ett rum. Dariush Araï, författare till boken ”Introduktion till kognitiv
psykologi” (2003) talar om förväntningar och perception. Han menar att ”Det pågår ett ständigt
samspel mellan vår omgivning och vårt minne fram till det att en tillfredsställd perception är
uppnådd” (Araï 2001, s. 36). Min tolkning av detta är, att om man är en van besökare så vet
besökaren i förväg vad han eller hon förväntas mötas av i entrérummet, vilket med största
sannolikhet också minskar intresset för omgivningen. Relaterat till detta riktar sig studien mot
en målgrupp av förstagångsbesökarna.

Genom intervju med entrépersonalen (se Metoddelen) kunde konstateras att mer än hälften av
alla besökare är tjänstemän. Eftersom företaget är verksamt internationellt betyder det att många
besökare och anställda har olika nationaliteter. Det innebär att studien också riktar sig mot en
internationell målgrupp, vilket resulterar i att vissa delar av studien (enkätundersökningen)
genomförs på engelska. Resultatet kommer dock redovisas på svenska, enkätformuläret bifogas
som bilaga i sitt ursprungformat, på engelska.

Givetvis påverkas anställda i receptionen, samt Ericsson interna kontorspersonal också av
utformningen i entrérummet. I och med att jag tar hänsyn till huvudentréns grundläggande
funktioner inkluderas även dessa sekundära målgrupper automatiskt i designprocessen.

Avgränsningar
Examensarbetets fokus har varit att utifrån de kunskaper jag har fått genom mina studier inom
informationsdesign och rumslig gestaltning, använda dessa för att stärka informationslänken
mellan företag och besökare i Ericssons huvudentré. Övrig utformning och design i entrén har
jag tagit hänsyn till som begränsningar eller möjligheter, men för övrigt inte gjort någon
bearbetning av. Ytterligare begränsningar har gjorts mot entréingångarnas exteriöra sida, då
endast entrérummet varit min fokus för undersökningen.
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På bilden till höger (figur 1) visas
entrérummet som har 3 ingångar, jag har
valt att kalla dem för Entré 1 och Entré 2.
Den tredje ingången kommer via trappan
från garaget. Denna ingång har jag valt att
avgränsa mig ifrån i min gestaltning då jag
anser att Entré 1 eller Entré 2 hör till
huvudingångarna för entrérummet och
ligger i fokus för mitt designförslag. Under
rubriken Metod (längre fram i
examensarbetet) kommer jag att beskriva
entrérummet mer ingående.

Figur 1- översikt av huvudentrén

Det blåmarkerade området i figur 1 är den del som ligger som fokusområde för mitt arbete. I
min design tar jag hänsyn till rummets förutsättningar, rörelse, riktningar, mått med mera. Dock
specificerar jag inte någon diskussion kring material eller konstruktion då jag i mitt
examensarbete presenterar ett designförslag och inte ett färdigt resultat. Jag anser inte heller att
detta på något sätt är nödvändigt för förståelsen av min idé.

Begreppsdefinition
Human- centered design (HCD) – Syftar till att utgå från slutanvändaren i ett designarbete och
genom undersökningar och utprovningar tillämpa den design som bäst stödjer den praktiska
funktionen för användaren (Visocky O´Grandy, 2008, s 25).
Informationsdesign – En del av human- centered och innebär att förstå målgruppens behov och
att utforma informationen efter de kriterier som krävs, för att kunna tydliggöra och förenkla ett
budskap inom olika medier.
Rumslig gestaltning – Att låta rummet bli informationsbäraren för sitt sammanhang. Skapa
möjligheter att främja människors rörelsemönster och förståelse av riktningar i rummet.
Rumsliga element – De beståndsdelar som finns i rummet, utöver väggar, golv och tak, som till
exempel form, färg, material, etcetera.
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Multimodalitet – Att på olika kompletterande sätt tydliggöra ett budskap för mottagaren. Till
exempel genom bilder, text, layout, musik, gester, tal, rörliga bilder, soundtrack eller 3D (Kress
2010, s. 6).
Företagsimage – Image formas inte av företaget utan bildas automatiskt genom organisationens
rykte och handlingar, vilket innebär att en företagsimage också är föränderlig. Det finns olika
komponenter i en företagsimage som stärker varumärket, såsom en unik logotyp, en slogan som
beskriver företagets affärsidé samt identitetsskapande kärnvärden. Sammanfattningsvis kan
företagets image förklaras som de associationer som konsumenter och besökare upplever av
varumärket (Management study guide, 2012).
Varumärkesidentitet – (eng: brand identity) – Ett företag kommunicerar sin identitet till
omvärlden genom varumärkes- och marknadsföringsstrategier, vilka innehåller löften om vad
företaget gör för sina konsumenter eller besökare. Varumärkesidentiteten innefattar: företagets
vision, varumärkeskultur, positioneringsstrategi, varumärkets personlighet, relationerna inom
varumärket samt varumärkets framställning (Management study guide, 2012).
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Teoretiskt perspektiv
Här redogörs för de olika teoretiska perspektiv som tillämpats i samband med
utformningen av mitt designförslag. Inledningsvis definieras rummet och upplevelsen för
att därefter beskriva avgörande faktorer för att förmedla ett budskap. Källkritik mot den
studerade litteraturen diskuteras i slutet av kapitlet.

Rummet och rumsupplevelsen
Rummet
Ching (1987) beskriver i sin bok ”Architecture, form, space and order” att golv, tak och väggar
är de arkitektoniska elementen som anger de fysiska avgränsningarna i ett rum (Ching 1987, s.
14). En byggnads form, skala och rumsliga struktur ger enligt honom svar på en rad olika
frågor såsom funktion, förutsättningar för planering och tekniska aspekter. Det formar även det
imaginära uttrycket av rummen. En öppning, såsom ett fönster eller en dörr skapar kopplingar
mellan det inre och det yttre rummet. Golvet definierar rymdfältet (eng. space) medan taket ger
skydd till det underliggande rymdfältet. Byggnadens väggar bildar på så vis en gräns mellan
inom- och utomhus samt ringar in byggnadens karaktär (s. 12-13).

Upplevelsen
Upplevelse är ett svårdefinierat ord då den för varje människa är unik (Mossberg 2003, s 22).
Vi upplever vår omvärld genom våra sinnen (Fridell, 2006, s. 232), vilket betyder att olika typer
av närvaro krävs beroende på variation av upplevelsen. Vid vissa upplevelser är endast en
mental närvaro tillräcklig, till exempel när en person tittar på TV. I andra fall är en mental och
fysisk närvaro den avgörande faktorn för en upplevelse, då personen är på en specifik plats för
upplevelsens skull, till exempel vid ett biobesök. Vid tjänster krävs alltid en mental och fysisk
närvaro samt ett större deltagande, då personen i fråga blir fokus för upplevelsen, för att till
exempel bli serverad eller transporterad någonstans (Mossberg, 2003, s. 22).
Sammanfattningsvis beskrivs fyra olika typer av upplevelser i förhållande till deltagandet i
upplevelsen:
Underhållningsupplevelse – att känna
Utbildningsupplevelse – att lära
Estetikupplevelse – att vara där
Eskapismupplevelse – att göra

(Mossberg, 2003, s. 53).
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Upplevelsen i detta examensarbete innefattar först och främst den estetiska upplevelsen. Hur
besökaren uppmärksammar och värderar den hon eller han ser. Jag väljer att också inkludera de
andra typerna av upplevelserna i min definition, då jag menar att upplevelsen i detta fall handlar
om att förmedla ett budskap genom en gestaltning. Vilket kan leda till att besökaren lär sig
något, att känslor skapas och eventuellt att gestaltningen är utformad på så vis att det krävs en
interaktion mellan besökaren och gestaltning.

Rumsupplevelsen
Arkitekt Arne Branzell (1995). beskriver hur vi människor kan uppleva olika rum, i sin skissbok
”Något om O… Liten skissbok om det upplevda rummet”. Med enkla ord och skisser förklarar
Branzell på ett lekfullt sätt hur vi befinner oss i olika “upplevelsebubblor” när vi möter eller går
in i ett rum. Han talar om tidens tre rum: förväntans rum, nurummet och minnets rum. I
förväntans rum kan till exempel en ståtlig entré skapa en stor bubbla av förväntan. I nurummet
blir upplevelsen av rummet påverkad av det som skapades i förväntans rum. Nurummet kan
därför kännas stort eller litet beroende på den förväntan som byggdes upp i förväntans rum. I
minnets rum kan känslan som rummet gav bli förstärkt. Det kan bidra till att rummet vid ett
nästa besök upplevs helt annorlunda beroende på att minnets rum skapat en ny bubbla av
förväntan (se figur 2). Branzells teori är att varje ny rumssituation bildar en bubbla med den
förväntan som byggs upp genom mötet med rummet (Branzell, 1995, s. 12-13).

Figur 2 – Egen tolkning av Branzells förklaring ”de tre tidsrummen” (2007, s. 13).
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Branzell beskriver också hur vissa individer kan uppleva det svårt att vistas på stora öppna ytor,
medan andra kan ha svårigheter med att vara i för trånga utrymmen. Olika avstånd till föremål i
rummet kan bidra till en upplevelse av att de hör ihop eller att de är separerade enheter. Närhet
mellan föremål gör att vi upplever att de hör samman medan ett större avstånd mellan föremålen
gör att upplevelsen blir den motsatta. Detta då rummen mellan föremålen inte blir lika
sammanhållande (Branzell, 1995, s. 21).

Mossberg (2003, s. 72) beskriver upplevelsen av rummet på ett sätt som liknar Branzell, men
mera beskrivet ur ett konsumtionsperspektiv. Som tre olika faser: före, under och efter
upplevelsen. Hon ger ett exempel på detta genom att beskriva situationen av att längta efter
semester och köpa en resa (före upplevelsen), att resa i väg och vara borta (under upplevelsen)
och att komma hem och att minnas sin resa (efter upplevelsen) (s. 73-77).

Form och Rörelse
I Inger Bergström (1996) doktorsavhandling ” Rummet & människans rörelse” redogörs
observationer från en studie gjord i Chalmers Arkitektursektions försökshall. Genom de
experiment som genomfördes kunde konstateras att arkitekturformer kan vara antingen
attraherande, ledande eller repellerande (frånstötande) (Bergström, 1996, s. 59). Tre
varierande arkitektoniska fragment undersöktes i förhållande till människors rörelse i rummet.
För att förklara resultatet kring arkitekturformernas påverkan på människors rörelse i rummet
använder sig Bergström av Branzells skiss ur bok ”Något om O” (1989). Jag använder också
Branzells skiss (se figur 3), dock hämtad från den tredje utgåvan av boken, då jag ansåg att den
innehåller en tydligare visualisering, men resultatet som redovisas är det samma som utgåva
från 1989.

Det första föremålet i figur 3 (från höger sett)
resulterade i en attraherande form. Den andra
formen på bilden genererade rörelse och den
tredje formen påverkade på särskilt sätt.
Resultatet av studien visade att många av
försökspersonerna gick fram till det sist nämnde
föremålet, som om de trädde in i ett rum och tog
skydd. De använde även föremålet som ett stöd att
luta sig mot (Bergström 1996, s. 60)
Figur 3 – Ur Branzells bok ”Något om O” (2007, s. 50)
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Riktningar och Struktur
Genom att organisera objekt i rummet efter gestaltprincipen, kan en designer med hjälp av
objektens form, färg, likhet och placering, skapa en association mellan dess förhållanden till
varandra (Araï, 2001, s.19). Kontrast, balans, linje och rytm är fyra klassiska designprinciper
som användas grafiska sammanhang och som också är applicerbara på rummet. Kontraster i
form, färg och storlek kan hjälpa till att skapa ett aktivt och intressant uttryck (Bergström, 2007,
s. 231-232).

Trots att skönhet är en subjektiv upplevelse finns det vissa allmängiltiga delar såsom
exempelvis upplevelsen av helhet. Helheten kan upplevas i rum och byggnader när allt stämmer,
när föremålen i rummet eller byggnaden hör ihop. Forshed och Nylander (2003) förtydligar
detta genom att beskriva att arkitektonisk kvalité uppstår när egenskaperna bekvämlighet,
hållbarhet och skönhet samarbetar och ingen del dominerar över den andra (s. 11-12).
Ett annat perspektiv på ett balanserat helhetsintryck är då man arbetar axialt med rummets olika
linjer och symmetri. Inom stadsplanering är axialitet vanligt förekommande begrepp och
används med syftet att ge stadsrummet struktur mellan gator och byggnader (Forshed och
Nylander, 2002, s. 56). Inne i en byggnad används begreppet för att knyta samman två
väsentliga punkter som blir till en löpande axel genom olika rum. Längden på axeln är väsentlig
för upplevelsen av axialitet, till exempel har en lång axel en högre dignitet i förhållande till en
kort axel. En diagonal axel använder rummets totala längd och stärks då den sträcker sig genom
flera rum (s. 56). Att använda sig av en design som bygger på rytmer med växlande intryck kan
hjälpa till att göra resultatet mera variationsrikt och dynamiskt (Bergström, 2007, s. 232).

Att förmedla ett budskap
Retorik
Retorik är en beskrivning på hur vi använder ord eller andra symboler, för att påverka andra
människor med vår uppfattning eller vår idé. (Lindqvist Grinde, 2008, s. 11). Tre mål som är
viktiga i början av en framställning är att väcka ett intresse, vinna empati och att skapa tillit.
Lindqvist Grinde (2008) menar i sin bok ”Klassisk retorik för vår tid” att Intresse, välvilja och
läraktigheten är som tre avsatser vilka är viktigt att uppnå för att lyssnaren ska låna talaren sina
öron. För att väcka intresse kan man till exempel använda sig av något chockerande, något som
sticker ut över det vanliga. För att fånga åhörarens välvilja behövs att man visar att man vill
åhöraren väl och för läraktigheten behöver man visa att man har något nytt att komma med eller
visa upp (Lindqvist Grinde, 2008, s. 204 – 207).
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Kommunikation
Dagligen så utbyter vi information med andra människor, i hemmet, på bussen eller på arbetet.
Vi reflekterar och tänker på den information som vi hör och ser vilket kan ses som en inre
kommunikation. Kommunikation genomsyrar på olika sätt hela vårt sociala liv. Det kan betyda
att vi pratar direkt med varandra. Vi kommunicerar även på andra sätt till exempel genom våra
kläder och vårt utseende. Kommunikation kan också vara hur vi gestaltar miljön i vår
omgivning. Att sprida information är ytterligare en form av kommunikation, till exempel genom
telekommunikation, TV och tidningar (Fiske, 1982, s. 11). Hård af Segerstad (2002) menar att
när vi kommunicerar med varandra utbyter vi information och att information betyder att
utforma eller att ge form åt något (s. 34).

Shannon och Weavers kommunikationsmodell beskriver kommunikation som en
informationskälla som producerar ett meddelande som omvandlas av sändaren till en signal.
Signalen överförs med hjälp av någon kanal som sedan överförs till mottagaren. När mottagaren
erhållit signalen avkodas den till ett meddelande som slutligen når sitt mål. Meddelandet kan bli
påverkat på olika sätt innan det kommer fram till mottagaren då signalen ofta utsätts för
störningar/brus som kan förvränga informationen (Hård af Segerstad, 2002, s. 205).

Kognition
I den kognitiva processen kodar hjärnan in, lagrar och hämtar information, vilket handlar om
den fysiska och mentala process som styrs av vårt undermedvetna (Araï, 2001, s 9). Våra tankar,
våra reflexioner och hur vi uppfattar händelser styrs helt av denna process och är nyckeln till vår
förmåga att kommunicera (Hård af Segerstad, 2002, s 206).

Rummets utformning har betydelse för människors trivsel och välmående, men det har också en
påverkan på människors agerande och kreativitet. De som arbetar i en kreativ process är i behov
av att samarbeta i det fysiska rummet. Genom att skapa attraktiva kontorsmiljöer skapas ett
välbefinnande för den ämnade målgruppen. En kognitivt stimulerande miljö genererar till
exempel förutsättningar för processens kreativa utveckling. Den rumsliga gestaltningen stödjer
både den informella och formella kommunikationen mellan människor (Haner, 2005, s. 3).

Visuell perception
Synen är det sinne som påverkar vår perception mest och utgör ca 80 procent av vår upplevelse.
I samverkan med våra andra sinnesintryck som till exempel känsel och hörsel formas den totala
upplevelsen till en helhet (Fridell, 2006, s. 232). Pop-out effekter i rumsliga miljöer kan
innebära att en färgstark detalj särskiljer sig från den övriga bakgrunden. Pop-out effekter kan
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exempelvis skapas med hjälp av färger, olika storlekar på föremål i rummet, rörelse eller
stereoskopiskt djup. Dessa effekter kan med fördel användas och bidra till god
informationsdesign, om sändaren vill framhäva något specifikt till mottagaren - till exempel att
underlätta för mottagaren att förstå var en brandsläckare finns med väl synliga röda skyltar eller
liknande detaljer som särskiljer sig från den resterande miljön. (Ware, 2008, s. 29-31).

Färg och ljus
Vi upplever färg genom ögats ljusreceptorer som kallas tappar och stavar. Både tappar och
stavar kan registrera skillnader vad det gäller ljus och mörker. Men det är tapparna som gör att
vi ser färger och stavarna som gör det möjligt för oss att se i mörker (Månsson, 2003, s. 13).
Färg är en viktig del i den rumsliga utformningen. Med hjälp av färg kan man skapa olika
rumsupplevelser. Ett trångt och litet rum kan kännas större i samverkan med ljusa kulörer,
medan mörka kulörer kan skapa en mer koncentrerad känsla åt rummet. Med färgens hjälp
gestaltar vi rumslighet i kvalitéer som vidgande, inbjudande och aktiverande. (Bergström 2007,
s. 256 – 258).

Anders Liljefors (2006) beskriver i en artikel i boken ”Färg ljus rum” att ”Vi ser inte plana
bilder – vi ser rum” (Fridell 2006, s. 232). Med hjälp av kontraster mellan mörkt och ljust,
skarpa, gradvisa och diffusa gränser uppfattar ögonen det tredimensionella rummet (s. 235-236).
Färg- och ljusseende hänger intimt samman och är en förutsättning för hur vi uppfattar vår
verklighet (Månsson, 2003, s. 11).

Källkritik
Jag har i min teori utgått från mycket av den litteratur som jag tidigare använt under min
utbildning. Jag har även fördjupat mig inom nya litteraturområden för att bredda och specificera
min kunskap i min studie. Jag anser att den valda litteraturen har en god evidens och är relevant
för mitt ämne. Likväl har jag ett kritiskt förhållningssätt, särskilt till de äldre publikationerna
såsom Ching (1987) och Branzell (1976). Denna litteratur kan anses föråldrad men har
fortfarande sitt berättigande inom arkitektur. Begreppsbakgrund till definitionerna för Image
och identitet är hämtade från en Internetkälla som jag anser har god realitet då den är skapad i
studiesyfte. Jag har även ett kritiskt ställningstagande till den information som jag hämtat från
Internet.
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Metod
I denna del redovisar jag de praktiska metoder som använts för att definiera
entrérummets behov. Etiska förhållningssätt och metodkritik diskuteras samt en
sammanställning av en empirisk slutsats redogörs.

Metodval
Syftet med de undersökningar som utförts i detta examensarbete har varit att få en uppfattning
kring besökarnas upplevelse av den rumsliga utformningen i Ericssons huvudentré. Huruvida
rummet som informationslänk fungerar mellan företag och besökare, för att således kunna
konstatera behov av en förändring. Därmed har metodvalet blivit både kvantitativ- och
kvalitativmetod då jag ansåg att båda var fördelaktiga i denna process. I den kvalitativa metoden
dokumenteras individens specifika erfarenheter genom intervjuer, observationer och analyser av
olika källor, till exempel litteratur. Då resultatet av analyser och intervjuer tolkas och
sammanställs av forskaren själv är det viktigt att man som forskare intar en fördomsfri roll och
tyglar sina personliga åsikter (Holme & Solvang, 1997, s. 91). När det gäller miljöpsykologiska
mätmetoder beskrivs frågeformulär och skatteskalor som bra alternativ, för att få en förståelse
för en människas upplevelse av en specifik miljö eller plats (Johansson & Kûller, 2005, s. 27).
Då jag i mitt examensarbete önskar tydliggöra informationslänken mellan företag och besökare i
Ericsson huvudentré är det viktigt att ta reda på vilket budskap besökaren får av entrérummets
nuvarande gestaltning. Med den utgångspunkten valde jag att även använda mig av en
enkätundersökning. En enkät infaller under kvantitativa metoder och är bra att använda när man
har behov av ett resultat med mer allmänna svar. Svaren omvandlas till siffror för att sedan
kunna beskrivas statistiskt (Holme & Solvang, 1997, s. 75).

Kvalitativ Intervju
Det grundläggande för kvalitativa intervjuer är att intervjusituationen liknar ett alldagligt
samtal. Forskarens ambition är att få respondenten att leda samtalet framåt, men samtidigt
kontrollera att svaren hamnar inom den givna ramen för intervjun (Holme & Solvang, 1997, s.
99). Beroende på vilken nivå av personliga eller allmänna svar man önskar uppnå finns olika
intervjuformer att använda – strukturerad intervju, semistrukturerad och ostrukturerad (Punsch,
2009, s. 145- 146). Då jag redan innan intervjuerna visste vilka frågor jag var i behov av att få
svar på, valde jag att använda mig av den semistrukturerade formen. Jag såg däremot inga
hinder med att respondenten svarade öppet på mina frågor då det gav möjlighet till ett mer
detaljerat och utförligt resultat.

13

Intervju med Arne Branzell
Under en tidigare kurs på utbildningen föreläste Carina Andersson, universitetslektor i ämnet
informationsdesign vid Mälardalens högskola, om hur man med hjälp av notationssymboler kan
komplettera en traditionell planritning för att beskriva människans upplevelse av rummet.
Utgångspunkten för denna föreläsning var Arkitekten Arne Branzells licentiatavhandling ”Att
notera rumsupplevelser” från 1976. Denna föreläsning var mycket givande och inspirerande för
mig och bidrog till att bli en utgångspunkt inför valet av metoden notationer till mitt
studiearbete. Kontakt togs därför med Arne Branzell och jag fick möjlighet att genomföra en
intervju med honom i Göteborg den 2012-04-17. Syftet med att intervjua Branzell var att få en
ökad förståelse för hur människan upplever rummet och hur upplevelsen kan beskrivas och
visualiseras (Bilaga 3).

Intervju med receptionist
Personal i receptionen valdes ut för intervju då de har sin arbetsplats i entrérummet och deras
möjlighet att göra dagliga iakttagelser över de behov som finns i huvudentrén. Under intervjun
beskrev respondenten entréns målgrupp, funktion och personalens uppgifter i receptionen.
Respondenten berättade om hur rummet upplevdes som öppet och ljust, med en trivsam akustik.
Angående den företagsinformation som finns för besökaren i entrérummet beskrev
respondenten att det aldrig var någon som tittade på de utplacerade tv-skärmarna. Det nämndes
också att det skulle vara bra med någon form av självinskrivningsdiskar. Det skulle öka
entrépersonalen möjlighet att röra sig mera fritt ute i entrérummet och därmed kunna erbjuda en
personlig kontakt med de olika besökarna. I dagsläget kände sig respondenten något ”låst”
bakom receptionsdisken.

Observation
I en observationssituation bearbetar forskaren händelser eller platser genom att se, höra och
fråga (Holme & Solvang, 1997, s. 91). Eftersom jag observerade i en för mig ny miljö utan
förförståelse om dess behov, blev mina perceptioner ett betydelsefullt bidrag till en ökad insikt
av rummet. Ching, (1987) beskriver platsobservation som en betydande del i ett designarbete
och förespråkar vikten av att använda sig av denna metod för att tydligare kunna definiera
vilken typ av designproblem man står inför. För att få en uppfattning av besökarens upplevelse
av entrérummet började jag med att observera rummets utformning, riktningar samt de rumsliga
elementen. Jag formade på så vis en observationsmall, med utgångspunkt från Ching (Ching,
1987, ss. 53-56). Observationsmallen jag använde när jag dokumenterade besökarna i
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entrérummet byggde delvis på Marianne Palmgrens mall som jag tagit del av under en
föreläsning tidigare under utbildningen (Palmgren 2012) samt de specifika frågor jag var i
behov av att få svar på. Då aktiviteten i entrérummet varierade med antal besökare och på olika
tidpunkter, valde jag att göra mina observationer under olika tider på dagen och under tre dagar.
Vid varje observationstillfälle valde jag att placera mig på en ny plats i entrérummet för att få en
bättre översikt av de olika situationerna som uppstod och för att få en överblick av besökarnas
rörelsemönster.
Insamlad data under observationstillfällena
Observationer

Datum

Tid

Platsanalys,

2012-04-13

Kl. 13.00- 14.00

2012-04-13

Kl. 14.00- 15.00

2012-05-04

Kl. 13.00- 17.00

2012-05-07

Kl. 9.30- 12.00

vid Entré 2
Notationer, vid
Garagetrappen
Placering av besökare,
vid Entré 1
Placering av besökare,
vid Entré 2

Som tidigare nämnt har jag valt
benämningen Entré 1, ingång från
Kistagången, där de gående
besökarna främst kommer in och
Entré 2, ingång från
Torshamnsgatan, en innergård där
besökare med taxi eller bil
vanligtvis anländer (se figur 4).

Figur 4 – Översikt av huvudentrén
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Platsanalys
Platsobservationen identifierar rummets starka
rörelseriktningar i och med de långa korridorerna som
sträcker sig i en välvd båge från entrérummets mitt.
Receptionsdisken uppfattades som den knutpunkt som
skapar rörelseriktningarna för besökarna.

Figur 5 – Rummets rörelseriktningar

Möblerna är placerade längst med väggarna (markerat med
rött), vilket utgör en torgliknande plats i mitten av rummet.

Figur 6 – Möblering

Företagets pågående projekt och visionsbild presenteras
via tre TV-skärmar, markerade med blått på planritningen (markerat med blått)

Figur 7 – Placering av TV-skärmar
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Information som observerats som identitetsstärkande för Ericsson i entrérummet:
-

Översiktskarta med företagets alla kontor i världen (figur 8).

-

Den belysta texten vid receptionsväggen Ericsson Group Headquaters (figur 9).

-

Färgsättning i entrérummet, vitt och grått tillsammans med färgsatta inredningsdetaljer,
enligt Ericssons color guidelines (figur 10).

-

Historieutställningen (tidslinjen) i korridoren (figur 11). Företagets historieutställning
gestaltas i form av stillbilder, rörlig bild och utställning objekt, bl.a. telefoner och
framställdes i samband med att studion öppnade 2003.

Figur 8,
2012-04-13

Figur 9,
2012-04-13

Figur 10, 2012-04-13

Figur 11, 2012-04-13
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Observation av besökarnas placering i entrérummet
(2012-05-04)
Antal personer som väntade på ett möte

8

Antal personer som väntade på transport

12

Antal personer som uppmärksammade informationen

0

på TV- skärmarna.
Antal personer som tittade på historieutställningen

1

medan de väntade.

(2012-05-07)
Antal personer som väntade på ett möte

7

Antal personer som väntade på transport

9

Antal personer som uppmärksammade informationen

1

på TV- skärmarna.
Antal personer som tittade på utställningen medan de

0

väntade.

Observation av placering i
entrérummet visade tydligt på att både
de besökare som väntade på ett möte
och de besökare som väntade på
transport placerade sig i området
omkring entré 2 och att de flesta stod
upp och väntade. De besökare som
under längre tid väntade på transport
placerade sig vanligtvis vid
soffgruppen bakom draperiet. Några
av besökarna valde att gå utomhus för
att vänta på sin transport, strax utanför
entré 2 (Besökare markerade med
grönt, figur 12).

Figur 12 – Besökarnas placering
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Notationer
Med ett symbolspråk som enkelt kan antecknas, kan man förutom att ange de fysiska
förhållandena i rummet också beskriva en mänsklig reaktion som uppstår på grund av det
fysiska rummets utformning, en rumsupplevelse (Branzell, 2012, Bilaga 1). Här nedan beskrivs
mina notationer över besökarnas rörelse mönster i entrérummet (figur 13), samt min egen
rumsupplevelse (figur 14).

Med hjälp av notationerna kunde jag
dokumentera och visualisera besökarna och de
anställdas rörelsemönster och på så vis avläsa de
mest utnyttjade gångstråken i entrérummet.
Vilket tydligt visar att entré 1 och mittenpartiet
av entrérummet hör till dessa gångstråk.

Branzell beskriver i intervjun (se bilaga 1) hur
man som observatör vid ett notationstillfälle får
leva sig in i den tänkta målgruppens behov för

Figur 13 – Notationer av besökarnas rörelse

att på ett så objektivt sätt som möjligt kunna få
ut den bästa informationen. Jag försökte
därför uppleva rummet utifrån en besökares
ögon sett. Jag ville svara på frågorna:
Vad får jag för intryck av rummet??
Vad fångar min uppmärksamhet?
Hur känner jag mig som
förstagångsbesökare?

Mina förväntningar på huvudentrén från båda
ingångarna var relativt låga, då ingångarna
utgav ett mycket enkelt uttryck. Men jag
upplevde en skillnad i att komma in från entré

Figur 14 – Notationer av min egen

1 i förhållandetill entré 2. Via entré 1, kunde

rumsupplevelse

jag genom en direkt målsökning uppfatta
receptionsdisken. Dock uppmärksammade jag inte entrérummets övriga områden i någon vidare
utsträckning. Via entré 2 fick jag en upplevelse av att rummets olika riktningar ”tävlade” om
min uppmärksamhet, innan min fokus föll på receptionen.
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Enkätundersökning
Inom miljöpsykologis forskning finns möjlighet att låta respondenterna beskriva sina personliga
rumsupplevelser genom olika former av skattningar (Johansson & Kûller, 2005, s. 27).
Undersökningarna kan då göras med hjälp av enkäter. Syftet med att göra en enkätundersökning
i huvudentrén på Ericsson, var att få en generell förståelse över hur besökare upplevde Ericsson
genom den gestaltade utformningen i entrérummet.

Tillsammans med Mantell från Ericssons Studion sammanställds åtta olika ord som ansågs på
ett visuellt sätt kunde användas för att beskriva olika upplevelser av en miljö. Orden är hämtade
från Ericssons designfilosofi och är en betydande del för företagets framtidsvision.
De valda orden blev: Innovativ, traditionell, lekfull, inspirerande, förtroendeingivande,
informell, ärlig och social. Dessa ord skulle graderas av respondenterna (besökarna) mellan ett
till fem där ett stod för ”falskt” och fem stod för ”sant”. I första frågan skulle första intrycket av
den rumsliga utformningen i entrérummet graderas med hjälp av värdeorden. Det vill säga, hur
innovativt, på en skala ett till fem respondenten upplevde entrérummet, hur traditionell, på en
skala ett till fem respondenten upplevde entrérummet, och så vidare. I den andra frågan skulle
det förväntade intrycket skattas utifrån de åtta ”värdeorden”, precis som fråga ett. Enkäten
innehöll ytterligare två frågor, men då dessa inte har återanvänts i examensarbetet, väljer jag att
inte gå in på dem något närmare. Enkäten ligger som bilaga 2. Totalt besvarades enkäten av
sammanlagt 22 besökare. Mer än hälften var förstagångsbesökare. Då många av respondenterna
hade bråttom, var upptagna i telefon och så vidare var det inte helt lätt att kunna hejda någon på
väg in genom entrén. Där av blev inte antalet svar som förväntat, något som tas upp under
rubriken metodkritik.

Enkätresultatet visas i form av tre stapeldiagram (gröna staplar). I det första diagrammet
presenteras Mantells tolkning av företagets visionsbild. I det andra diagrammet (blåa staplar)
presentera respondenternas 22 enkätsvar av Första intrycket av den rumsliga utformningen i
huvudentrén. I det tredje diagrammet (röda staplar) presenteras respondenternas 22 enkätsvar av
det förväntade intrycket av den rumsliga utformningen i huvudentrén.

En distinkt differens kan analyseras i enkätsvaren och visar tydligt att besökarnas skattningar av
entrérummet skiljer sig från Mantells beskrivning av Ericssons visionsbild. Besökarna i
huvudentrén anger höga siffror på de svar som tyder på en trovärdig och traditionell upplevelse
av rummet. Medan de skattar lägre siffror på en innovativ och lekfull upplevelse. Generellt hade
alla besökare en högre förväntan på rumsupplevelsen av entrérummet jämfört med deras första
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intryck. se diagram (figur 15, 16 och 17). Svaren som beskrivs i figur 16 och 17 visar ett
genomsnitt av de svar som skattats av de 22 respondenterna.

Figur 15 – Visionsbild

Figur 16– Första intrycket av den rumsliga utformningen i
huvudentrén

Figur 17 – Förväntat intryck av den rumsliga utformningen i
huvudentrén

21

Citat
Under själva enkätinsamlingen hamnade jag i samtal med flera av besökarna. Dels genom att de
var intresserade av min studie, dels för att de spontant kommenterade entréns nuvarande
utformning. Några av citaten har jag valt att redovisa i studien då jag anser att de på ett enkelt
sätt bidrar till att förtydliga besökarnas upplevelse av entrérummet.
”Man talar ständigt om innovation på Ericsson och det är ju något man definitivt vill signalera i
en miljö som denna. Men det upplever inte jag att man gör i dag” (Man, 50 årsåldern).
” More Hi-tech, TV´s. Maybe computers, Maybe TV-games. Multimedia!”
(kvinna, 30 årsåldern).
”Jag har aldrig varit här tidigare, vart är jag just nu?” (Man, 40 årsåldern från Stadsbyggnadskontoret).

Etiska överväganden
I mina etiska övervägande har jag dels låtit mina respondenter fått godkänna sina intervjuer och
samtyckt till att medverka i min studie. Jag har låtit anonymisera den gjorda intervjun med
receptionspersonalen. Innan jag träffade Arne Branzell för intervju, kontaktade jag honom via
mail, samt informerad honom angående min egne och min kurskamrat Mairussons avsikt med
intervjun. För att bygga tillit till sin respondent inför en intervjusituation, rekommenderas att
respondenten får kännedom om vad han eller hon ska medverka i (Holme & Solvang, 1996, s.
91). Som tidigare beskrivet skulle dold observation av människor kunna uppfattas som etiskt
inkorrekt. Men då jag inte observerat något som kan tyda på en personlig identifikation för
någon, anser jag att observationen gjorts under etiska förhållanden. Under mina
enkätundersökningar har endast kön och nationalitet dokumenterats, vilket inte kan spåras eller
personifieras på någon sätt.

Metodkritik
Observation är en metod som kan ses som lågt evidensbaserat material i en undersökning. De
data som dokumenteras är, som tidigare nämnts forskarens egna tolkningar av verkligenheten,
vilket jag anser är viktigt att förhålla sig kritisk till. Emellertid menar jag att observation också
kan tillföra viktigt fakta som inte går att nå på andra sätt. Notationer handlar dock helt och hållet
om observatören egen upplevelse, här anser jag att man bör vara noga med vad som upplevs och
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på vilket sätt dessa data används. Och om det finns det andra metoder som på ett eller annat sätt
kan styrka det forskaren har upplevt?

Jag vill också nämna enkätundersökningen då jag menar ett 22 enkätsvar kan ses som ett
bristfälligt underlag för ett statistiskt resultat. Jag har ändå valt att redovisa svaren i denna
studie, och hänvisa till dess data i mitt resultat, då jag dock anser mig kunna tolka relevanta och
betydelsefull fakta till mitt arbete. Det finns även en medvetenhet runt enkätens utformning av
värdeord. Som tidigare nämnt, är upplevelse för varje människa unik. Vilket i så fall betyder att
varje respondents skattningar av värdeorden i förhållande till entrérummet är specifik i sig.
Detta har beaktats men inte bearbetats vidare i arbetet.

Empirisk slutsats
Genom de teoretiska perspektiven som studerats kunde jag konstatera att rumsupplevelsen
innebär en process av förväntningar som stärks eller minskas, positivt eller negativt i ett möta
med ett rum (Branzell, 2007, s.13). Med hjälp av enkätundersökningen kunde fastläggas att
besökaren hade en högre förväntan på den rumsliga utformningen än vad deras första intryck av
utformningen i huvudentrén idag erbjuder. Det vill säga att det på så vis fanns ett behov för att
förbättra besökarens upplevelse av hur företaget uttrycker sig genom den rumsliga gestaltningen
i entrérummet. Dock ansåg jag detta resultat vara något subjektivt, men att det kunde styrkas
med övrig insamlad empiri.

Under intervju med entrépersonal samt de utförda platsobservationerna fick jag information om
det fysiska rummet samt besökarnas rörelsemönster och mest förekommande placering i
entrérummet. Ur vilket jag kunde konstatera ett mer objektivt behov. Ericssons historia
presenteras via en historieutställning i korridoren, som besökarna naturligt passerar för att
komma till konferenser och kontor. Företagets pågående projekt och framtidsvision presenteras
via tre TV-skärmar utplacerade i entrérummet på tre olika ställen. Besökarna som väntar på ett
möte eller transport placerar sig mesta dels vid entré 2, vilket resulterar i att de går miste om
den informationen som företaget presenterar på de utplacerade TV-skärmarna i entrérummet.
Receptionspersonalen kunde också konstatera att ingen av besökarna ägnar någon tid åt TVskärmarna i dagsläget.
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Designförslag
I denna del kommer jag att redovisa utvecklingen och processen av mitt designförslag i
olika steg, samt beskriva hur jag med hjälp av den insamlade empirin och teoretiska
perspektiv grundat mina designbeslut. Avslutningsvis diskuteras designresultatets för och
nackdelar, samt en sammanställande slutsats.

Genom att strukturera och analysera insamlad empiri, fick jag slutligen en överskådlig bild av
vilka områden i huvudentrén som var möjliga att utveckla för att stärka en informativ länk
mellan företag och besökare. Till att börja med valdes en plats ut i rummet där själva designen
skulle ta form. Under observationer hade jag uppmärksammat entrérummets starka radiella
riktningar, jag hade observerat att alla sittplatser runt entré 2 var placerade längst med väggarna
och så även de TV-skärmar som förmedlar företagets pågående projekt och framtidsvisioner.
Ching beskriver hur ett rum kan bära på en riktning eller en rörelse, som med hjälp av rumsliga
element både kan förstärkas eller tonas ner (Ching, 2007, s. 195). Jag valde därför att fokusera
min design på den centrala delen av rummet. Detta skulle således leda till en förändring för
besökarnas rumsliga upplevelse från både Entré 1 och Entré 2 vilket också var en utgångspunkt
i processen. Platsvalet för min gestaltning grundade sig också i rörelsen i rummet, som enligt
Forsheda och Nylander är en förutsättning för att få en upplevelse av den rumsliga
utformningen som helhet (Forshed & Nylander, 2003, s. 63).

Figur 18 – placering av design
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Idégenerering
För att gå vidare i processen valdes tre ledord ut. Ord blev som benämningar på de områden
som jag genom min empiri hade kunnat konstatera som olika behov och något att stärka genom
det nya designförslaget.



Att fånga besökarnas uppmärksamhet, är en grundläggande faktor för att kunna
förmedla ett budskap på kort tid (Lindqvist Grinde, 2008, s. 204).



En central plats för information, skapar förutsättningar att identifiera informationen
lättillgängligt (Araï, 2001, s. 19), (Bergström, 2007, s. 233).



Genom respekt och hänsyn till den befintliga miljön förenas designförslaget med den
redan befintliga miljön (Forshed & Nylander, 2003, s. 11-12).

För att på ett övergripande sätt kunna prova och skissa på olika idéer ritade jag upp
huvudentrén i 3D programmet SketchUp. På så sätt kunde jag både läsa av mina idéskisser
från olika vyer samt få en uppfattning av min utformning ur en betraktarvinkel. Dock
upplever jag en större frihet i att skissa med papper och penna, vilket jag har kombinerat
tillsammans med mina SketchUp-ritningar.

Figur 20 – SketchUpskiss

Figur 19 – Handskiss
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Under idéprocessen söktes en form att applicera på den valda platsen. Då designens syfte var att
stärka och interagera en informativ länk mellan företaget och besökaren, var dock den runda
formen som tidigt påträffades i processen, inte helt optimal (Forshed & Nylander, 2003, s. 64).
Genom att gå runt en form stimuleras flödet i rummet (Bergström 1996, s. 60). Meningen var
dock att skapa interaktion på platsen och inte en bara en rörelse i rummet. En rund form hade
också kunna minska axialiteten i rummet, något som sågs som negativt, då föreningen mellan
den nya designen och den befintliga miljön var en utgångspunkt.

Metafor
”As all signs are made for specific audiences and purposes, so metaphors too are made for
specific audiences and pruposes. That makes it essential to be aware of what and who the
audiences are and what the purposes are” (Kress, 2010, s. 30).

Under idégenereringen kom jag ständigt tillbaka till trädet som en metafor för historia och
visdom, men också för något som hela tiden växer, utvecklas och förändras, precis som
pågående projekt och framtidsvisioner. Utifrån citat ovan och min egen metafor började arbetet
med mer organiska former.

Figur 22 – Skiss, organiska former

Figur 21 – Skiss, träd
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Genom att följa rummets egna riktningar, utvecklade jag en form till en abstrakt trädkrona som
också fick ett mer naturligt förhållande till den ursprungliga arkitekturen och rummets axialitet.
Entrérummets ena pelare inkluderades som en trädstam i mina skisser vilket kan upplevdas som
ytterligare en förankring till platsen. (Forshed & Nylund, 2003, s. 11-12).

Figur 23 – Skiss visar på designens form och placering

Då empirin visat på att gångstråken i rummet är
relativt belastade under vissa tider på dagen, såg
jag det angeläget att min design inte fick stoppa
upp flödet i rummet (Bergström, 2007, s. 23).
Genom detta formades tanken kring att designa
en passage där genomströmning var möjlig och
där besökarens uppmärksamhet skulle riktas mot
den aktuella information som företaget vill
förmedla (se figur 24). (Forshed & Nylander,
Figur 24 – Skissen visar på hur jag tänkt

2002, s. 56).

angående flödet i passagen
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Designresultat
Med hjälp av form, färg och ljus har jag designat ett förslag som på ett informativt och lekfullt
sätt kan stärka informationslänken mellan Ericsson som företag och besökarna som kommer in i
huvudentrén. Genom att ändra på placeringen av TV-skärmarna (benämns fortsättningsvis som
bildskärmar) som i dagsläget är placerade utmed väggarna till en central plats i rummet får
informationen en större möjlighet att nå sin mottagare (Hård af Segerstad, 2002, s. 205). Precis
som den väl placerade historieutställningen i korridoren, är mitt förslag att på ett liknande sätt
presentera företagets pågående projekt och visionsbild genom en passage i form av ett abstrakt
träd i entrérummet centrala del. En passage stoppar inte upp flödet i entrérummet, utan istället
fångas besökarnas uppmärksamhet ”på vägen” och i mån av tid. Företagets pågående projekt
och visionsbild presenteras och visualiseras på det abstrakta trädets grenar i form av ”svävande”
bildskärmar, med rörlig bild, stillbild och färg.

Genom retoriska grepp har svaret på examensarbetets frågeställning behandlats i
designprocessen. Lindquist Grinde (2008, s. 11) beskriver hur det finns tre viktiga mål för att
förmedla ett budskap på ett övertygande sätt, skapa ett intresse samt förmedla välvilja och
läraktighet.

Modulen som designats för den utvalda centrala platsen i entrérummet har delvis fått ett
formspråk med olika egenskaper. En form som attraherar och en form som ger skydd, med sitt
överhängda tak (Bergström 1996, s. 60). Detta för att formmässigt locka besökarna till sig.
Färg- och ljussättning har bistått med ytterligare funktioner för att fånga uppmärksamhet genom
en pop-out effekt, för en effektiv informationsdesign (Ware 2008, s. 29-31).
Det material som Ericsson sedan väljer att presentera på bildskärmarna får sedan företaget stå
för det som Lindquist Grinde (2008) talar om som välvilja. Att man vill sin åhörare väl och att
det man gör kan presenteras som välgörande för omvärlden. För att fylla läraktighetens behov
måste platsen generera något nytt och nytänkande (Lindqvist Grinde, 2008, s. 204-207). Detta
skulle dels kunna innebära att företaget väljer att presenteras information på platsen kring de
senaste innovationerna på företaget, men även hur designen av modulen uttrycker sig och i
upplevelsen av att gå in i modulens ”rum”.
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Figur 25 – Design förslag, rummets linjering och axialitet

För att inte avgränsa modulen som ett avskilt rum, utan att skapa ytterligare en rumslighet till
rummet, användes Chings definition av rum och valet att utesluta väggar gjordes.
Ching beskriver hur en markerade golv- och takyta kan definiera en rumslighet, eller rymdfält
(eng: space) som han benämner det. (Ching, 2007, s. 14). Detta bidrog också till en naturligare
samhörighet med helheten i det resterande entrérummet. (Forshed & Nylund, 2003, s. 11-12).

Under arbetet har jag utgått från planritningar av entrérummet och har med hjälp av dem kunnat
läsa av hur både inredningen och historieutställningen interagerats i rummet med en linjär tanke
och omsorg. För att det nya designförslaget inte ska störa den redan befintliga strukturen, har
modulens höjdmått satts efter de redan existerande måtten i entrérummet. Exempelvis följer
receptionsdisken, och bildskärmarnas nedre- eller övre kant på ett mått på 1100 mm (se figur
21) och så även historieutställningens nedre monters kant i korridoren. Utifrån detta menar jag
att den befintliga inredningen i entrérummet, tillsammans med den nya modulens design
återigen bildar en känsla av helhet. (Forshed & Nylander, 2003, s. 11-12).
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Figur 26 – Designförslag, vy från entré 1

Branzell beskriver i intervjun om hur ett första intryck
av ett rum skapas lika snabbt som ett första intryck i
möte med en människa. Han anser också att känslor kan
skapas av de rum man möts av (Branzell, 2012).
Utifrån att placera modulen i mitten av rummet,
förändras upplevelsen av entrérummet från båda entré 1

Figur 27 – Vy från entré 1, 2012-04-13

och entré 2. Det nya designförslaget har varit ämnat att
stärka en informationslänk, men en stor del av examensarbetet har också varit att klargöra
förståelse kring rumsupplevelsen och hur den kan beskrivas. Branzell menar att det
övergripande handlar om de tre tidsrummen (1995, s. 12- 13). Han beskriver i intervjun att man
nästan alltid kan placera en definierad rumsupplevelse genom denna teori. Då fokus i
examensarbetet har varit att endast fokusera på entrérummets insida (med avvikelse för
notationerna), blev det därför väsentligt att skapa en design som utgjorde dessa tre tidsrum
(Branzell, 2012).
De tre tidsrummen
Förväntansrum– besökaren kommer in genom entrén, hon eller han uppmärksammar modulen
och en förväntning skapas.
Nurummet– besökaren går in/ igenom passages och upplever färgerna, ljussättningen och
företagets budskap kring pågående projekt och visionsbild och förväntningen påverkas.
Minnetsrum– besökaren får med sig ett budskap ”på vägen” som sedan formas till ett intryck av
upplevelsen. (Branzell, 1995, ss.12- 13), (Mossberg 2003, ss. 73- 77). Detta kan på så vis
beskrivas som en plats där företagets image formas och påverkas.
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Figur 28 – Designförslag, vy från entré 2

De designmässiga val som gjorts under arbetet har först och
främst handlat om att stimulera synen, då synen är det sinne
som påverkar vår perception till största del (Fridell Anter,
2006, s. 232). Genom färgsättning och ljussättning, samt
bildskärmarnas rörliga bild och stillbild får modulen

Figur 29 – Vy från entré 2, 2012-04-13

möjlighet att kommunicera ett budskap genom flera aspekter.
Färg- och ljussättning
Färgerna är valda utifrån Ericssons colorguide. Vissa av färgerna som applicerats på skärmarn
är redan inkluderad i den befintliga inredningen och vissa av färgvalen är nytillkomna i miljön
för att stärka Ericsson profil ytterligare. Genom att ljudsätta modulens olika tak skapas en
kontrast till den övriga miljön och modulens form förstärks. Detta skapar tillsammans med
färgsättningen, som tidigare nämnts, en pop-out effekt i det i dag vit- gråa entrérummet, vilket
enligt Ware (2008) förstärker möjligheten för att dra uppmärksamhet till sig.
Bildskärmarna
Bildskärmarna har i detta förslag ingen annan funktion än att visa rörlig bild, stillbilder och
färg. Under presentation av arbetet för Mantell och de Vries i Ericssons Studio, diskuterades
huruvida en utveckling av skärmarna skulle kunna skapa en mer interaktiv- och innovationsrik
möjlighet. Till exempel tar entrépersonalen under intervju upp hur en självinskrivningsfunktion
för besökarna skulle göra deras arbete mer flexibelt och ge dem större möjlighet att röra sig mer
ute ”på golvet” med besökarna.
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Slutdiskussion
Syftet med detta examensarbete var att studera utvecklingsmöjligheterna för den rumsliga
utformningen i Ericssons huvudentré. Med målet att rumsligt stärka informationslänken mellan
företag och besökare vilket också skulle resulterade i ett nytt designförslag.

Genom observationer och intervju kunde en bristande informationslänk konstateras då
besökarna i dag vanligtvis placerar sig runt entré 2 när de väntar på ett möte eller transport, på
grund av rummets utformning och möblering. Detta resulterar i att den tänkta målgruppen går
miste om Ericssons information angående företagets pågående projekt och visionsbild. Jag är
medveten om att företaget även profilerar sig på annat sätt än via sina TV-skärmar, vilket också
nämns i början av arbetet och i metod delen. Resultatet av positiva svar angående en
förtroendeingivande och ärlig upplevelse var nämligen något som kunde konstateras i
enkätundersökningarna, vilket är ett bra betyg till Ericssons grundambition att uppfattas som ett
folkligt företag. Men med Ericssons målsättning om att ses som ett världsledande företag inom
ICT år 2015, ser jag som informationsdesigner och rumslig gestaltare, även ett behov att visa
upp denna information för sina besökare (målgrupp) ur ett rumsligt perspektiv.

Något som skulle kunna diskuteras är huruvida företagets visionsbild beskrivs i arbetet eller
inte. Den förklaring av visionsbilden som återges är mycket generell och övergripande. Dock
menar jag att exakt vad Ericssons vision är och hur den ska återspeglas rumslig kräver en större
ram av arbete än vad kandidatuppsats erhåller. Syftet med examensarbetet var att studera
utvecklingsmöjligheter för den rumsliga utformningen i Ericssons huvudentré vilket också är
det som har presenterats här.

Med den designade modulen skapas möjligheten till ett mera lättillgängligt informationsflöde.
Modulens form och centrala placering väcker besökarens intresse ”på vägen”. I modulen
kommer att finnas möjlighet för Ericsson att lyfta fram sina pågående projekt och sin
visionsbild genom rörlig bild, stillbild och färg- och ljussättning. Med stöd av litteratur och
olika teoretiska perspektiv har jag designat ett förslag där inkluderat av olika rumsliga element
bidrar till att stärka informationslänken mellan företaget och besökarna i huvudentrén. Detta
ökar i sin tur möjligheten för företaget att stärka sin image hos besökarna.

En medvetenhet kring modulens placering i förhållande till receptionsdiskens har diskuterats
med handledare Marianne Palmgren under designprocessens gång. För en besökare som
kommer in från entré 2 kan eventuellt modulen skymma receptionsdisken, vilket kan skapa en
förvirring för besökaren. Något som kan ses som motsägande för designförslaget. Jag anser
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ändå att modulens form och design har en så pass öppen konstruktion att man som besökare har
möjlighet att se receptionen mellan de ”svävande” bildskärmarna. En kort reflektion över en
manuell inskrivningsfunktion tas även upp i designförslaget vilket skulle kunna vara ännu en
lösning om detta problem skulle uppstå.

I mitt arbete har jag haft ett stimulerande samarbete tillsammans med Charlotta Mantell.
Ericssons egen avdelning för inredning har under den här perioden inte haft någon möjlighet att
samarbeta runt mina frågor. Dock har jag har kunnat studera delar av företagets designfilosofi,
entrérummets ritningar, samt i diskussion med Mantell fått ett grundläggande
informationsunderlag för mitt arbete. Designresultatet har till största del tagits fram av mig på
egen hand, men som tidigare nämnts även diskuterats med min handledare Marianne Palmgren.
En presentation av designresultatet har utförts för Mantel och de Vries i Ericssons i Studion,
vilka återkopplades med positiv feedback till arbete.

Utan att göra någon utprovning är det svårt att säga att designresultatet är optimalt för sitt
ämnade syfte. Samtidigt är det ett av många möjliga sätt att fånga en besökares uppmärksamhet
på ur ett rumsligt perspektiv. När det gäller rum i allmänhet är en utprovning något komplext att
genomföra. Någon form av vidare undersökning dock skulle behöva genomföras för att kunna
konstatera om mitt designförslag är möjligt att producera. Samt om den har den verkan på
besökarna som jag önskar uppnå med modulens placering, konstruktion och
informationsöverföring.

Slutsats
Examensarbetets frågeställning lyder: Hur bör huvudentrén på Ericsson utformas för att på ett
tydligare och integrerande sätt skapa en rumslig och informativ länk mellan företag och
besökare? Genom den insamlade empirin kunde jag konstatera ett behov. Utifrån behovet
formades tre ledord uppmärksamma, identifiera, förena. Dessa var till hjälp för att föra
designprocessen mot ett resultat, som slutligen gav svaret på min fråga:
Genom modulens form, färg- och ljussättning uppmärksammas besökaren i entrérummet.
Med hjälp av modulens placering i entrérummet samt de material som Ericsson själva kan välja
att använda på bildskärmarna, får besökaren möjlighet att tydligare identifiera företaget och
dess information. På grund av den hänsyn som tagits mot den befintliga miljö genom mått,
linjer och axialitet har designen av modulen förenats med den befintliga utformningen av
entrérummet.
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Vidare forskning
De designmässiga val som gjort under arbetet har först och främst handlat om att stimulera
synen. Utifrån min studie har jag kunnat klargöra delar kring förståelsen av rumsupplevelsen,
men ser att en vidare intressant forskningsinriktning skulle kunna handla om att skapa en större
förståelse kring det multimodala i förhållande till rumsupplevelsen och igenkännande av ett
företag ur ett rumsligt perspektiv.
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Bilaga 1
Sammanfattning av intervju med Arne Branzell
Av Ahlin, Manja och Mariusson, Therese.

Intervjun ägde rum hemma hos Arne Branzell i Göteborg den 17 april 2012.
Förberedande frågor till respondenten utfördes av Ahlin och Mariusson. Intervju och
ljudinspelning utfördes av Ahlin. Sammanfattning av intervjun utfördes av Ahlin och
Mariusson.

Hur föddes notationsspråket?
Branzell berättar att han ville bli en bättre arkitekt och för att bli det behövde han ett bättre
redskap än traditionella planritningar att arbeta med. Med ett språk som enkelt kan antecknas
kan man förutom att ange de fysiska förhållandena i rummet också beskriva en mänsklig
reaktion som uppstår på grund av det fysiska rummets utformning, en rumsupplevelse.

Inspiration till språket har Branzell fått bland annat ifrån arkitekten Kevin Lynch som med en
form av notationsspråk beskriver rörelsemönster i stadsrummet.

I Branzells LIC-avhandling (Branzell 1976, s. 4) beskrivs att man inte kan lita på en ritning,
som en ensam beskrivning av ett rum/plats, eftersom den bara beskriver det fysiska rummet.
Med hjälp av notationerna kan människans upplevelse också beskrivas och en helhetsbild av
rummet kan skapas tydligare.
Branzell lät sina studenter på Chalmers universitet göra observationer av Götaplatsen i
Göteborg för att få en uppfattning om hur man ser på stadsrummet. Det visade sig att
upplevelsen skilde sig markant från de verkliga förhållandena.

I

BILD 1 – Götaplatsen

BILD 2 – Gatan

I en annan undersökning fick studenterna estimera längden av en gata. Den uppskattades vara
33 meter lång då den i verkligheten var 43 meter lång. Detta, menar Branzell, är bevis på att
rummets fysiska förhållanden inte alltid stämmer överens med upplevelsen av rummet.

Så som vi förstår det är rumsupplevelsen individuell, så det är svårt att ”mäta” någon annan
människas upplevelse. Finns det andra metoder som du anser att tillsammans med
notationssystemet ”mäter” en större grupp människors upplevelse av rummet?

Branzell medger att rumsupplevelsen och notationerna är personliga. Han berättar att han inte
kommit längre i sin forskning än att när man som forskare använder metoden. Förutsättningen
för att metoden ska fungera bra är att personen som använder sig av den inte brister i
användandet av sina fem sinnen.

Även om notationerna blir personliga så menar Branzell att man i situationen för
undersökningen måste sätta sig in i den målgruppsangivna personens upplevelse. Till exempel
om det skulle vara ett barn eller en person som är rullstolsbunden så har dessa kanske andra
förutsättningar i rummet än vad man själv som forskare har.

Under pågående projektering är man oftast ensam och måste utgå från sig själv. Det finns inte
tid och möjlighet att använda psykologiska metoder för att ”mäta” en större grupp människors
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upplevelser av rummet. Man måste utgå från sig själv ”I must put myself in your place” placera
sig själv i andras situationer.
Ett rollspel: ena ögonblicket är man en liten flicka i sjuårsåldern, i nästa en upptagen affärsman
därefter en handikappad åldring. Det förutsätter att man är intresserad av andra människor och
tränar sig att sätta in sig i andras situationer.
När det är möjligt kan man intervjua folk som går in i ett hus. Några exempel på frågor:
Vad förväntar du dig innan du går in? Hur kändes det när du kom in? Hur skulle du vilja ha det?
Ofta kan svaren hjälpa till och ge tips. Men kalla inte detta forskning!
En följd av att arbeta med inlevelse (bättre ord är inkänning – på tyska einfuhlen) är naturligtvis
att projekten kan komma att avspegla arkitektens egen personlighet. Det märker man ofta. Men
det måste vara tillåtet! Allt man gör speglar ju på något sätt ens egen personlighet.

Hur ser du på 3D program för att förklara en rumsupplevelse?
Branzell ser ett värde i att använda modell och inte 3D, för 3D är fortfarande platt, både på
skärmen och på pappret. Argumentet lutar sig mot att det alltid infinner sig en fördröjning när
man använder datorn som redskap. En fysisk modell är lättare att vända och vrida på. På så sätt
får man en god överblick av rummet och stillar stundens nyfikenhet snabbare.

Han säger att 3D CAD är bra, särskilt för att man nu kan bygga upp projekt mätbart i tre
dimensioner under projektering. Men som sagt, det är fortfarande platt och handens/hjärnans
ostyrda utforskande under det tidiga sökandet saknas. Många av de stora arkitekterna börjar
med en modell innan de går över för att arbeta i 3D program, vilket är något Branzell anser är
viktigt för arbetsprocessen. Branzell berättar att de arkitekter från förr som var duktiga var
också duktiga i skissteknik. Återigen menar Branzell att datorn är ett fördröjt alternativ och talar
om vikten av att tanken snabbt måste antecknas. När man har en idé är det viktigt att man kan få
ner den på papper på en gång.

Att äldre arkitekter ofta är goda skissare (se Erskin, Aalto, Lindroos) har säkerligen att göra med
att de i sin ungdom tvingades att grundligt och omständligt lära sig perspektivlära. Den
förenklade perspektivläran för skissare som Branzell presenterar i boken ”Den sökande skissen”
räcker enligt honom långt, det för att man med skisser skall kunna antyda för sig själv och för
andra framtida förväntade upplevelser.

PAD och MAD är två ord myntade av Branzell. PAD är Pencil Aided Design och MAD är
Model Aided Design. Branzell menar att användandet av dessa kommer före användandet av
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CAD. Först antecknar man med pennan, sedan bygger man den fysiska modellen för att senare
föra in denna i datorn. Efter det menar han att man går tillbaka för att använda pennan på den
tredimensionella modellen.

Skulle vi t.ex. kunna följa en målgruppsdefinierad person/ en testperson i form av en dold
observation för att sedan diskutera dennes upplevelse?
Den erfarenhet Branzell anser sig ha gällande detta är de enkelt gjorda rumsundersökningar som
han utförde under ett års tid tillsammans med Young Chul Kim från Kina. Men i dessa
undersökningar ville de bara få en förståelse för när något uppfattades som ett rum, vilket räckte
för dem den gången.

Finns det någon fråga som är lämpligare än andra att använda sig av vid en undersökning av
det upplevda rummet?
Branzell säger att det inte finns några specifika frågor att ställa. Han menar att alla ”vanliga”
frågor är bra, som till exempel testpersonens emotionella tillstånd, hur personen kände inför
mötet med rummet, och varför personen betedde sig som han/hon gjorde.

Sedan talar Branzell om tre stycken olika typer av rum: Förväntans rum, nurummet och
minnesrummet. Detta är tre rumskategorier som Branzell menar att man nästan alltid kan
placera en definierad rumsupplevelse under.

Återigen talar han om att notationsspråket handlar om att göra det så enkelt som möjligt att
beskriva upplevelsen av rummet.
Det befäster en egen genomgång av vad som kan inträffa vid ett framtida besök.
Uppdragsgivare brukar enligt Branzell ha förvånansvärt lätt att förstå principerna.

Om man kan mäta en rumsupplevelse kan man då skapa en rumsupplevelse?
Branzell säger att det är mycket möjligt. Han påpekar dock att han inte skulle kalla det att mäta
en rumsupplevelse utan mer att beskriva den.
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Har olika rumsliga element så som ljud, ljus, färg, form osv. olika stor inverkan på vår
rumsupplevelse?
Branzell menar att upplevelsen av till exempel olika färger är mycket individuell, tycker man
om rött så tycker man om rött, medan andra kanske tycker att blått är fint. Det är dock möjligt
att svart eller mörkt ofta kan upplevas som dystert medan vitt eller ljust ofta kan upplevas som
luftigt. Men det är svårt att säga då det inte finns någon generell regel. Det handlar varje gång
om vilken som är platsen och vem som är besökaren.

Perceptionspsykologi säger Branzell har varit en grund till hans arbete. Han har då utgått från de
stora psykologerna Krass, Köhler, Koffka, Gibson och Hesselgren.

Skulle en persons personliga dagsstatus (humör) kunna påverka en rumsupplevelse
negativt/positiv?
Det menar Branzell att det är självklart att det emotionella tillstånd man befinner sig i påverkar
upplevelsen av platsen. Han säger att man ibland till och med är blind (i den mening att man
inte uppfattar vad som händer runt om kring) för att man har ett personligt problem.

Branzell menar återigen att man många gånger kan gå till sig själv för att utforska upplevelsen
med rummet. Utifrån sig själv kan man med inlevelse utforska rummet utifrån målgruppens
perspektiv.

Hur mycket tror du att man kan påverka ett rum för att skapa en upplevelse, eller lindra en
känsla (stress)?
Branzell menar att man genom att skapa en rumsupplevelse kan påverka det psykiska tillståndet.
Ett exempel finns i Branzells engelska ”bubbel-bok” (som han fortfarande inte har fått utgiven)
där han skriver om den tyske arkitekten Albert Speer som ritade en diplomatpromenad åt Hitler
som var både ” mordisk och djävulsk” och ”knäckte” besökarna. Branzell menar att han var en
mycket skicklig arkitekt och Speer fick den Checkoslovakiske presidenten att få hjärtstillestånd,
mycket på grund av den rumsliga utformningen.
Branzell menar att Speer en mycket skicklig arkitekt: Han var lyhörd för vad uppdragsgivaren
vill ha! Och i sina projekt för Hitler markerade han makt och omänsklighet. Han var totalt
omoralisk! Arkitekten måste underlätta ett gott mänskligt utnyttjande. Speer är ett exempel på
att man på att man kan göra tvärtom.
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Är det några element som du anser ha en extra lugnande effekt på människan?
Branzell tycker att det är en svår fråga, men för honom själv är havet och horisonten något som
ger ett lugn, vilket han säger att det är många i Göteborg som upplever. Han menar att vatten
och natur, färger som grönt och blått är något som ofta anses vara lugnande för en del.

Branzell pratar om att man kan beskriva en miljö i färger. Nära naturen och havet, dit många
åker för att infinna sig i ett lugn, finns de naturnära färgerna, blått för vatten och grönt för
grönska. Om man istället tittar på färgerna på ett kontrastexempel som till exempel Stureplan så
är de helt andra färger, där är det ”action”. Men återigen menar Branzell att det inte finns några
generella streck att dra. Horisonter, rymd, avstånd och att känna sig liten är något som an
nämner som en bas eller grund för ett lugn. Han säger också att när man vill stå i centrum så är
det ”action” som gäller.

Att yttre faktorer har stor inverkan på det emotionella och psykiska tillståndet är något som är
självklart för Branzell, det är därför som han arbetar med arkitektur och rumsliga upplevelser.

Är det vanligt att uppdragsgivaren önskar en viss upplevelse av rummet i ett
arkitekturuppdrag?
Branzell berättar att uppdragsgivaren i regel har vissa rumsliga behov och praktiska lösningar.
Han säger att det som önskas är det som kan formuleras, eller det som de är intresserade av, till
exempel en plats för ett visst antal motorcyklar. Han menar att trots att många har svårt att
uttrycka viljan om en specifik upplevelse så försöker han se positivt på attupplevelsen, trots att
de själva inte kan uttrycka det, många gånger kommer att spela stor roll för uppdragsgivaren.

Hur mycket anser du att man kan skapa eller reducera känslor med ett rum?
Branzell anser att man kan skapa eller reducera känslor med ett rum. Ett exempel har han från
boken Att Notera Rumsupplevelser. Då visar han på en skiss av en kyrka visar hur man med
olika rumsliga medel, som placering av ljuskälla och fönster med mera, kan skapa olika
upplevelser av rummet. (A. Branzell, 1976, s 30 - 31)

VI

BILD 3 – Kyrkan

BILD 4 – Kyrkan

BILD 5 – Kyrkan

När vi möter en annan människa för första gången skapar vi oss ett första intryck på bara
några sekunder, hur lång tid tror du att det tar när vi skapar oss ett första intryck av ett rum?
Branzell tror att det första intrycket av ett rum kan skapas lika snabbt som det första intrycket av
ett möte med en människa. Han talar också om hur starka känslor som faktiskt kan skapas av ett
rum. Han ger ett exempel på hur ett stort torg kan fylla en människa av agorafobi eller
upprymdhet.

Tror du att mötet mellan människa och rum kan komma att påverka förväntningar inför ett
kommande mötet mellan människa och människa?
Att rummet skulle påverka mötet mellan två människor som sker en liten stund senare än mötet
med rummet skulle påverka intrycket av människan kan Branzell inte riktigt svara på. Även om
han inte har någon vetenskaplig grund till detta hoppas han verkligen att det kan fungera så.

Har rumsupplevelsen betydelse för helhetsintrycket av ett möte med en annan människa?
Branzell menar att rummet till viss grad skulle kunna påverka helhetsintrycket man får av en
människa som man möter i anslutning till rummet. Men om mötet är viktigt av några speciella
omständigheter så kan andra tankar ha övertag. Han menar att man på så sätt kanske inte är lika
mottaglig för den sinnesförändring som rummet skulle kunna ge. Branzell berättar att han tror
att rumsupplevelserna mera fungerar som ett stöd för en redan infunnen eller ett lindrande av en
känsla.
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Bilaga 2
Enkät-mall
Female:

Male:

Nationality:

1. What is your first impression of the interior in the entrance? Please grade the different
dimensions from 1- 5, where 1 is ”not ” and 5 is ”true”:

Innovative

1

2

3

4

5

Traditional

1

2

3

4

5

Playful

1

2

3

4

5

Inspiring

1

2

3

4

5

Trustworthy

1

2

3

4

5

Informal

1

2

3

4

5

Reliable

1

2

3

4

5

Social

1

2

3

4

5

IX

2. How did you expect the entrance to be? Please grade the different dimensions from 15, where 1 is ”not ” and 5 is ”true”:

Innovative

1

2

3

4

5

Traditional

1

2

3

4

5

Playful

1

2

3

4

5

Inspiring

1

2

3

4

5

Trustworthy

1

2

3

4

5

Informal

1

2

3

4

5

Reliable

1

2

3

4

5

Social

1

2

3

4

5

3. How do you experience the spatial design in the entrance? Please answer by selecting
between the different assertions:

X

Colorful

or

Pale

Safe

or

Unsafe

Light

or

Dark

Enclosing

or

Exposing

Spacious

or

Narrow

Active

or

Calm

Loudly

or

Silent

4. What (if anything) in this entrance communicates the Ericsson brand?

Thank you for your time!

Bilaga 3
Platsanalys
Huvudentrén 2012-04-13 (Utifrån Chings 2007 observationsmall)

XI

Identifiera användare
-

Specifik eller anonyma: Ericssons besökare/ kunder

Användares behov
-

Få access för att komma vidare in i byggnaden- ev. möten

Områden
-

Privat- bakom låsta dörrar
Interaktion i receptionen med receptionister

Orienteringsmöjligheten
-

Det är väldigt få skyltar om vilken korridor som leder vart, för att få information om
wayfindning, måste man fråga i receptionen.

Utformning, skala och rumsproportioner
- Receptionen är liten i förhållande till det övriga rummet
- Det finns som ett torg i mitten av rummet, som inte är utnyttjas och gör att rummet blir tomt
- Alla stolar och sittgrupper är placerade längs med väggarna och i hörnen av entrérummet.

Möbler
- ”Ihop satta” stolar i färgskala
- Soffgrupp
- Kloss liknade receptionsdisk, mellanrum mellan borden

Ljusinsläpp, Fönster.
-

Ljusinsläpp från båda sidorna av rummet (genomgångs byggnad)
Korridor- fönster på ena sidan

Golvmaterial
-

grått sten golv

Väggar
-

vita och beige

Tak
-

Vita takplattor med lister.

XII

Arkitektonisk utformning
-

Byggnad från 40-50 talet
2 Entréingångar diagonalt mittemot varandra
6 st pelare
glasväggar mot kontorsingång
välvd vägg mot korridoren, där en presentation av företagets historia presenteras
öppet i mitten
trappa som leder ner till garaget

Aktivitet i entrén:
-

Receptionshjälp
Väntrum, fika/ kaffeautomat

Aktiv/ passive
-

Aktiv

Ljudligt,/tyst
-

ganska tyst, men surrljud från dörren

Är det ett officiellt rum eller ett rum för små grupper
- offentlig plats, internationell målgrupp
- ytan använts främst till mottagande av kunder, besökare

Hur ofta används huvudentrén
-

vardagar dagar. Tid: 8.00- 19.00

Möjlighet för privata möten
-

Inte mycket, det finns en plats nära entrén med en soffgrupp som det hänger ett draperi
framför
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