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Abstract 
 
The experienced room is a thesis in information design with emphasis on spatial 
design. The aim of this thesis is to study the spatial form elements that can 
support orientation by creating a good flow in a room. The thesis is based on the 
entrance hall at the Technical Museum in Stockholm were they have difficulties 
in orientation leading to a blockage in the flow. The study’s aim is to develop a 
design proposal that would reduce these stops, as well as increase accessibility 
and orientation. The goal is to create a positive and safe experience for the visitors 
at the museum. 
 
From the results of empirical data gathered from notations of movement, 
observations, room analysis and interviews it has been found that the room creates 
large crowds because of difficulties in orientation. The conclusion of theories 
about wayfinding, cognitive psychology, the experience of rooms, form elements, 
etc., it has been shown that good orientability, clear and distinct places and 
contrast is crucial for the visitor to have a positive experience. The theories shows 
that the experience of the room affects the visitor’s movements, it has also shown 
that round shapes generates softness and movement. 
 
Based on the empirical work and the theories a design proposal was developed to 
improve the visitors opportunity to get an overview of the different parts of the 
room. Contrasts and "pop-out" effects have contributed to making different parts 
of the room more distinct and to make features become clearer. Along with round 
shapes and curved lines the room’s appearance has become softer and the positive 
experience has increased. The room’s accessibility has also improved for people 
with impaired orientation capacity that largely requires a high-contrast 
environment for navigation.  



 

Sammanfattning 
 
Det upplevda rummet är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning 
mot rumslig gestaltning. Syftet med detta arbete är att studera vilka rumsliga 
formelement som kan understödja orienterbarheten och skapa ett bra flöde i ett 
rum. Arbetet utgår ifrån entréhallen på Tekniska museet i Stockholm där 
svårigheter i orienteringen leder till stopp i flödet. Arbetet strävar mot att ta fram 
ett designförslag som minskar dessa stopp, samt öka framkomligheten och 
orienterbarheten. Målet är att skapa en positiv och trygg upplevelse vid 
museibesöket.   
 
Under inhämtningen av empirin ifrån notationer av rörelsemönster, observationer, 
rumsanalyser och intervjuer har det visat sig att rummet skapar stora folk-
samlingar på grund av svår orienterbarheten. Under inläsningen av teorier kring 
wayfinding, kognitionspsykologi, upplevelserum, formelement, m.m, har det visat 
sig att god orienterbarhet, tydliga och distinkta rum och kontrastrikedom är 
avgörande för att besökaren ska få en positiv upplevelse. Att upplevelsen i sin tur 
påverkar besökarens rörelse i rummet och att runda former skapar mjukhet men 
också generera rörelse är något som teorierna belyst.  
 
Utifrån empiri och teori har ett gestaltningsförslag tagits fram som främjar 
besökarens möjlighet till att få en överblick över rummet. Kontraster och ”pop-
out”-effekter har bidragit till att rummets delar blivit mer distinkta och 
funktionerna blivit tydligare. Tillsammans med runda linjer och böljande former 
har rummets framtoning blivit mjukare och den positiva upplevelsen har därmed 
ökat. Rummet har även förbättrat tillgängligheten för personer med nedsatt 
orienteringsförmåga som till stor del kräver en kontrastrik miljö för navigering.  
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1. Inledning 

Hur kommer det sig att vissa rum kan upplevas negativt och skapa osäkerhet 
medan vissa rum upplevs positivt och tryggt? När vi kliver in i en byggnad bär vi 
oftast med oss en förväntning på vad vi skall möta. Om entrén exteriört har en 
pampig och ståtlig karaktär förväntar vi oss antagligen något stordådigt även inne 
i byggnaden. Vi bygger upp en bild av vad vi förväntar oss. Om denna bild sedan 
inte blir tillfredsställd kan det leda till en negativ upplevelse (Branzell, 2007). För 
att vi ska känna oss trygga behöver vi också kunna navigera oss och få en klarhet i 
vilken omgivning vi befinner oss i (Mossberg 2003, s. 133). Att känna sig 
desorienterad kan förändra upplevelsen av ett rum drastiskt. Desorientering 
medför många negativa effekter, som att individen kan känna sig dum över att 
hon inte hittar och istället lägger skuld på sig själv. Individen kan också uppleva 
stress, frustration och utmattning (Passini 1996, Arthur och Passini 2002). 
”Arkitekturen på ett rum eller en byggnad har fått en allt större betydelse, dels i 
kommunikationen av budskapet till kunderna, dels för kundernas upplevelse.” 
(Mossberg, 2003, s. 133). 
 
Att ta hänsyn till tillgänglighetsaspekten är en central del i rumslig formgivning. 
En del som i många fall glöms bort är att tydliggöra rummet för personer med 
nedsatt orienteringsförmåga. Nedsatt orienteringsförmåga syftar till personer med 
nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga (utvecklingsstörningar, förvärvad 
hjärnskada eller autism). Individer med dessa svårigheter behöver tydliga och 
kontrastrika miljöer för att kunna orientera sig i sin omgivning. Allt ifrån rumsliga 
element till varningsmarkeringar. Att i rumslig formgivning ta hänsyn till 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är något som gynnar oss 
alla. Vi har alla nytta av en tydlig miljö fri från hinder. Dessutom får det oss alla, 
allra mest personer med nedsättningar, att känna oss självständiga när vi inte 
behöver fråga om hjälp (Boverket, 2005).  
 
I den här studien kommer jag söka svaret på varför entréhallen vid Tekniska 
museet tenderar att skapa förvirring och osäkerhet. Därefter kommer det att 
presenteras hur den kan förbättras så att upplevelsen av rummet blir positivt och 
känns tryggt.  

1.1 Bakgrund 
Tekniska museet i Stockholm, som är Sveriges största tekniska museum, har som 
vision att bli ”alla små geniers favoritställe” och deras uppdrag lyder: ”Vi gör 
världen begripligare genom att spegla teknik i samtiden, med historien som 
utgångspunkt och framtiden runt hörnet” (Om oss, 2015). Museet grundades 1923 
och 1936 flyttades det in i den stora byggnad i modern funkisstil som det ligger i 
idag. Tekniska museet har som primär målgrupp barn och unga och hade 2014 
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över 350 000 besökare (Tekniska museets historia, 2013). Enligt riksförbundet 
Sveriges museer har museers roll i samhället stärkts under de senaste åren. En 
mätning av besökssiffrorna på landets museum visar att besöksantalet har det ökat 
med ca 500 000 besökare från 2013 till 2014 (Landets museer lockar fler 
besökare, 2015). Tekniska museet har ökat sina besökssiffror med 54 000 
besökare (Riksförbundet Sveriges museer, 2015).  
 
Till museet kommer det många grupper, allt ifrån stora skolklasser, förskole-
grupper, till stora och små familjer. När besökarna kommer till museet går det 
först in i en stor entréhall. Här kan besökarna köpa biljetter, ställa frågor i 
informationsdisken, hänga av sig kläder och använda toaletterna för att sedan 
påbörja besöket av utställningarna (se fig. 1). Entrén medför en osäkerhet hos 
besökarna när de ska orientera sig i rummet. Informationsdisken ligger i 
anslutning till entrédörrarna vilket gör att många stannar där och frågar efter 
vägen. Detta leder i sin tur till att det blir folksamlingar direkt innanför dörrarna 
och stoppar upp flödet. Det är även svårt för besökarna att identifiera rummets 
delar då de svaga kontrasterna och den låga visuella hierarkin gör rummet 
svårdefinierat. 
 
Tekniska museet arbetade, under den tid då detta examensarbete pågått, med ett 
projekt för att förbättra museets skyltsystem. Jag kommer i denna analys ta 
hänsyn till deras tankar och addera nya idéer och förslag med min bakgrund inom 
informationsdesign.  
 
När ordet entrédörrarna nämns i detta arbete menas de dörrar besökaren passerar 
när de kliver in i det stora rummet, hädanefter kallat entréhallen. Inte de första 
dörrarna som leder in i tamburen.  

1.2 Forskningsfråga 
Vilka formelement kan understödja orienterbarheten och skapa ett bra flöde i 
entrén på större museer? 
 
Med tre underfrågor preciseras den övergripande frågan. Detta för att kunna 
konkretisera gestaltningsförslaget. Dessa är: 
 
Hur kan formgivningen påverka upplevelsen av rummet? 
Hur påverkar olika formelement våra rörelsemönster? 
Hur kan man med ljus och färg accentuera rummets delar?  

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att ta fram ett designförslag som förbättrar flödet och 
understödjer orienterbarheten i entréhallen på Tekniska museet i Stockholm. Jag 
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Figur 1. Planritning över entréhallen som detta arbete fokuserar på. 

vill visa hur man med rumsliga formelement kan påverka hur människor rör sig i 
rummet men även ta reda på vad som påverkar människors upplevelse av olika 
rumsligheter. Målet är att minska de stopp i entréhallen som leder till 
folksamlingar och istället öka framkomligheten. Där genom främja en positiv 
upplevelse av rummet. Med en positiv upplevelse menas den upplevda trygghet 
som kommer av rummets utformning i samspel med människans behov. 

1.4 Målgrupp 
Till skillnad från Tekniska museets målgrupp har jag valt att inte begränsa mig till 
några specifika grupper. Målgruppen i detta förslag är alla de besökare som 
besöker museet. Fokus ligger på att skapa en bra upplevelse för besökarna direkt 
när de kommer in i entréhallen.  

1.5 Avgränsningar 
Jag har valt att fokusera på rummet innanför huvudentrén i på museet. Platsen är 
av stor vikt för besökaren. Det är här första mötet med museet sker och det första 
intrycket sätts. Jag anser också att det är en av de platser som är i störst behov av 
en tydligare vägledning. 
 
Arbetet har inte begränsats av en förbestämd budget. Däremot har jag övervägt 
mina designval baserat på min upplevelse av museets förutsättningar. Museet 
måste ansöka om pengar vilket skulle kunna medföra vissa ekonomiska 
begränsningar. 
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2. Teori och tillvägagångssätt 

2.1 Teorier 
I detta avsnitt redovisas de teorier och tidigare forskning som använts i arbetet. 
Teorierna ligger till grund för det gestaltningsförslag som presenteras i senare 
kapitel. 

2.1.1 Psykologiska perspektiv 
Enligt Groome (2010, s. 27-28) är kognitionspsykologi den informations-
bearbetning som sker efter inhämtning av någon form av sinnesintryck. Vi tar in 
information via syn, lukt, känsel eller hörsel. Den process som sedan genomgås 
syftar till att försöka förstå denna information. Vi kan till exempel jämföra den 
nya informationen med data, lagrad från tidigare erfarenheter.  
 
Inom gestaltpsykologin talar man om människans förmåga att dela in sin 
omgivning i former och figurer och särskilja dem från sin bakgrund. Utifrån 
denna förmåga har gestaltpsykologerna tagit fram ett antal regler och lagar som 
hjälper oss att förstå denna gruppering av sinnesintryck. Ett par av dessa, viktiga 
för arbetet, är: 
 
Närhetslagen, som innefattar grupperingar av närliggande objekt. Två objekt som 
är placerade nära varandra uppfattas som en grupp. 
Likhetslagen, som innefattar grupperingar av liknande objekt. Objekt som liknar 
varandra i antingen färg eller form uppfattas som en grupp, även om de ligger 
nära andra objekt (Groome, 2010, s. 31, 51-52). 
 
”Pop out”, hierarki 
Niessers var först med att forska på visuell målsökning. Han ville undersöka 
människans förmåga att urskilja ett objekt ibland många andra objekt. Enligt 
Niesser var en hög kontrast mellan målobjekt och dess bakgrund en stor hjälp vid 
sökandet. Detta fenomen kallas även för ”pop-out”-effekt (Groome, 2010, s.107-
108). ”Pop-out”-effekten är som starkast när ett objekt skiljer sig i färg, form eller 
storlek från flera andra objekt runt omkring, som i sin tur liknar varandra (Ware, 
2008, s. 27-29).  
 
Vill man skapa en stark ”pop-out”-effekt ger alltså Ware (2008, s. 33) rådet att ge 
objektet antingen en färg som skiljer sig från andra element, göra det större än 
omkringliggande objekt eller skapa objektet i en annan form än miljön. Man kan 
också skapa rörliga eller blinkande objekt som snabbt fångar uppmärksamhet.  
 
Att skapa hierarkier är en viktig del av planering av rum. Mollerup (2013, s. 52) 
menar att hierarki kan hjälpa vid orientering. Genom att använda position och 
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storlek på skyltar, vägar och andra element kan vissa objekt indikera högre eller 
lägre status. Om skyltarna eller gatorna är ljussatta eller inte påverkar också den 
visuella hierarkin.  
 
Spatial orientering, kognitiv karta 
När vi människor rör oss i nya områden samlar vi in data till våra hjärnor om 
miljön vi befinner oss i. Denna struktureringsprocess av den sporadiskt intagna 
informationen bildar representationer av platserna. De skapar i sin tur tillsammans 
en kognitiv karta. Det är denna mentala karta som gör att vi får en förståelse över 
hur platsen ser ut och kommer ihåg den (Arthur och Passini, 2002, s. 23). 
Mollerup (2013, s. 24) förtydligar att den mentala kartan inte är bestående då vi 
glömmer informationen med tiden.  
 
För att människor ska kunna skapa sig en kognitiv karta måste de förstå platsen 
och kunna urskilja ytor och områden. För att kunna identifiera dessa platser måste 
de vara distinkta och ha en tydlig identitet. Detta är en viktig aspekt i wayfinding 
och kan utformas med hjälp av färg, form, ljus, grafiska element, m.m. (Arthur 
och Passini, 2002, s. 85) 

2.1.4 Wayfinding och wayshowing 
Begreppet wayfinding syftar till den process vi går igenom när vi ska söka rätt på 
en önskad plats. När vi ställs inför en ny miljö måste vi ta beslut om vart vi ska 
gå, vi måste lösa problemet med att hitta (Arthur och Passini, 2002, s. 27). 
Mollerup kallar det för ”a problem solving process” (2013, s. 19) och förklarar att 
det är en process i tre delar. Först söker vi efter en bra rutt, sedan beslutar vi oss 
för vilken väg vi ska gå och till sist går vi den planerade vägen. Denna process 
utförs flera gånger om tills vi når vårt slutmål. 
 
Wayshowing gör wayfinding möjlig genom designat stöd för navigering. Det kan 
vara allt ifrån skyltar till stigar eller kartor. För att kunna designa funktionell 
wayshowing måste man ha kunskap om och grunda sina designval på hur 
människor beter sig när de orienterar sig men också hur de rör sig i den aktuella 
miljön. Man måste göra det enkelt att skapa sig en representation av omgivningen, 
den mentala kartan, genom att tillhandahålla enbart nödvändig information 
(Passini 1996, Arthur och Passini 2002).  
 
År 1960 skrev Kevin Lynch boken The image of the city och lade i och med det en 
grund i förståelsen av hur vi människor hittar i det urbana stadsrummet. Än idag 
används Lynch teorier som bas i vidare forskning kring spatial orientering. Lynch 
(1960) skrev om leder, kanter, distrikt, noder och landmärken och hävdade att det 
är de fem element som vi stödjer oss på när vi orienterar oss i stadsrummet. Lynch 
förklarar att vilka element man väljer att förlita sig mest på, beror på hur väl man 
känner till staden.  
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En knutpunkt kan vara en korsning, en startpunkt eller ett slutmål, på något sätt en 
brytningspunkt i transporten. Lynch (1960, s. 72-78) kallar det för noder och 
menar att de är av stor vikt för resenären. Det är här vi måste fatta beslut och 
måste bestämma vilken väg vi ska gå. Vi använder alla våra sinnen för att leta 
efter andra intryck som kan hjälpa oss ta dessa beslut.  
 
Landmärken är ett annat stöd för orientering och är oftast externa element. Dessa 
element står i kontrast med sin bakgrund, antingen med sin form, storlek eller 
färg. Det kan vara höga berg som ligger långt borta, det kan också vara byggnader 
i stadsrummet som sticker ut som t.ex. ett kyrktorn eller en nyckelbyggnad i 
staden. Men det kan också vara små ting som enbart kan ses på nära håll i ett 
mindre rum, så som mindre skyltar, konstverk, m.m. Lynch (1960, s. 78-83) 
menar att landmärken kan användas som punkter, små ledtrådar, att förhålla sig 
till vid navigering.  
 
Mollerup (2013, s. 26-47) förklarar att vi använder oss av olika strategier när vi 
orienterar oss i en miljö, omedvetna eller medvetna. Mollerup har kategoriserat 
nio wayfindingstrategier och menar att vi utgår ifrån en avläsning av den byggda 
miljön runt omkring oss, men också ifrån designad wayshowing. Vi använder oss 
ofta av flera av strategierna beroende på vad vi vet om platsen och hur platsen ser 
ut. Nedan följer sex av dem, viktiga för arbetet: 
 
Track following är den strategi som handlar om att följa ledtrådar runt om oss och 
är en av de lättaste strategierna. Vi använder oss av track following när vi förlitar 
oss på skyltar med pilar som hänvisar om riktning, när vi följer markeringar i 
marken eller när vi följer en väg eller stig som tydligt leder oss i en riktning 
(Mollerup, 2013, s. 28). 
  
Route following går ut på att följa givna direktiv om hur vi ska ta oss från punkt A 
till B. Antingen genom verbal eller skriven vägledning. Om vi frågar folk på gatan 
om vägen till tågstationen får vi en verbal beskrivning av vilken väg vi ska ta, vart 
vi ska svänga samt åt vilket håll. I samband med route following kan även termen 
homing nämnas. Detta innebär att ta sig tillbaka till startpunkten. Med den 
information vi fick när vi tog oss till punkt B, som lagrats i vår kognitiva karta, 
kan vi sedan använda för att ta oss tillbaka till punkt A. (Mollerup, 2013, s. 30-
32). 
 
Genom att dra slutsatser baserad på tidigare erfarenhet har man använt sig av 
educated seeking. Vi har vissa föreställningar om var något bör ligga och antar 
därför att det bör ligga på samma ställe även på en annan plats (Mollerup, 2013, s. 
34-35). 
 
Vi kan även systematiskt scanna av ett område för att hitta vad vi söker. Det 
kallas screening. Det kräver dock en visuell överblick över området och det kan ta 
tid om det vi söker inte står i kontrast till bakgrunden (Mollerup, 2013, s. 38).  
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Lynchs teori om att använda landmärken som ledsagare kan underlätta för 
wayfindingstrategin aiming som är en enkel strategi. Direct aiming använder vi 
oss av när vi siktar in oss på vårt mål, som då är synligt på håll, och rör oss mot 
det. Med indirect aiming siktar vi in oss på ett landmärke som ligger i närheten av 
vårt mål och rör oss i den riktningen (Mollerup, 2013, s. 40-41). 
 
Social navigation betyder att vi lär oss av andra människor runt omkring oss. 
Antingen av de människor vi ser eller spår av vad de tidigare har gjort. Vi väljer 
den väg som flest människor väljer när vi inte hittar och vi följer gärna stigar som 
människor tidigare har trampat upp (Mollerup, 2013, s. 46). 

2.1.2 Upplevelserummet 
Upplevelsen av det rum vi befinner oss i kan påverka om vi känner oss trygga. 
Upplevelsen är baserad på intryck från alla våra sinnen som hur rummets ser ut, 
om det är tryggt, hotfullt, om rummet är varmt, kallt, ljust, mörkt. 
Rumsupplevelsen är olika beroende på var vi befinner oss och hur vi rör oss i 
rummet (Branzell 1976, Branzell 2007). Hur vi upplever rummet är också 
beroende på våra förväntningar innan vi kliver in i rummet. Branzell (2007) 
skriver om de tre tidsrummen som består av förväntans rum, nurummet och 
minnets rum. I förväntans rum skapar vi en förväntan av hur nästkommande rum 
kommer att vara innan vi går in i det. I nurummet ställs vi inför vekligheten och 
antingen uppfylls förväntan eller inte. I minnets rum kan rummets karaktär 
förstärkas eftersom det vi minns var huruvida våra förväntningar höjde eller 
sänkte upplevelsen.  
 
För att vi ska känna oss trygga, kunna navigera och relatera oss själva till 
omgivningen behöver vi få klarhet i vilken rumslig situation vi befinner oss i. 
Rummet behöver definieras, annars infinner sig en negativ upplevelse (Mossberg, 
2003, s. 133). Vi bör dock vara medvetna om att det fysiska rummet inte alltid 
upplevs på det sättet som rummet faktiskt är byggt (Bergström, 1996, s. 43) 

2.1.3 Rumsliga element 
Bara för att det finns skyltar som hänvisar till olika platser är det inte säker att 
folk hittar ändå. Skylten kan vara dåligt placerad, ha fel form, vara för stor eller 
för lite eller inte kännas trovärdig och därför ignoreras (Arthur och Passini, 2002, 
s. 7). Mollerup (2013, s. 9) hävdar att skyltar och instruktioner ibland används 
som en lösning på ett problem som uppstår av dålig design. Han förklarar att 
miljöer och byggnader i stället bör vara utformade så att den förklarar sitt syfte 
utan hjälp av skyltar. 
 
Bergströms (1996) studier av hur människans rörelser påverkas av arkitekturen 
tyder på att förhållandet mellan arkitekturen och upplevelsen är gemensam. De 
arkitektoniska formerna i ett rum styr till stor del vår rörelse i rummet, vilket i sin 
tur påverkar vår upplevelse. Branzells (2007, s. 50) studier visar också på att 
människans rörelser och agerande påverkas av arkitektoniska formelement. 
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Studien innefattade tre formelement där den höga, smala, pelarliknande formen 
attraherade, den välvda, konvexa formen genererade rörelse och den abstrakta 
formen med ett litet tak genererade olika upplevelser beroende på var man stod. 
 
Enligt Ching och Binggeli (2012, s. 28-29) utgörs ett rum oftast av golv, tak och 
väggar. Väggarna är det viktigaste elementet som skapar rummets storlek och 
form. Väggarna i en byggnad har många funktioner, de omsluter, avskärmar och 
skyddar rummet, men de avskärmar även vårt visuella fält. Väggarna tillsammans 
med dörrarnas placering påverkar också hur vi rör oss i rummet och kan på grund 
av sin utformning skapa olika beteenden. Ching och Binggeli (2012, s. 25, 96, 
159) hävdar att böjda former är dynamiska och låter ögat följa formen. Konvexa 
former trycker ut utrymmet, medan konkava former samlar ihop och innesluter. 
Liksom Branzell (2007) menar Ching och Binggeli (2012) att den böjda formen 
förmedlar mjukhet och genererar rörelse.  
 
Men det är inte bara formerna som påverkar vår rörelse, utan också formernas 
placering (Bergström, 1996, s. 76-77). Enligt Mollerup (2013, s. 137) kan 
information med hög status fånga uppmärksamhet genom att placeras rakt fram i 
användarens rörelseriktning. Mollerup (2013, s. 137) förklarar också att 
information med lägre status kan placeras längs med rörelseriktningen, alltså på 
väggen bredvid. 

2.2 Tillvägagångssätt 
I det här avsnittet presenteras de metoder som används under detta arbete. Valet 
av metod är utgått från problemformuleringen och syftet med arbetet. De baseras 
också på erfarenheter och kunskap från utbildningen informationsdesign med 
inriktning mot rumslig gestaltning. 

2.2.1 Rumsanalys och observationer 
Jag har använt mig av metoden rumsanalys som går ut på att studerar rummets 
utformning. Denna metod gav möjlighet att urskilja rummets förutsättningar, samt 
att studera den befintliga wayshowing. Ching och Binggeli (2012, s. 58-61) 
förklarar också att rummets funktion, det rummet används för, är det viktigaste 
aspekten att ta hänsyn till i designandet av rumsliga miljöer.  
 
Jag analyserade även rummet utifrån Ching och Binggelis (2012, s. 122) 
designprinciper som kan ses som guidelinjer för att skapa en visuell struktur i 
miljön. Designprinciperna syftar till de rumsliga elementen och hur de är 
placerade i rummet. Ching och Binggelis förklarar att om man tar hänsyn till 
designprinciperna kan man skapa en god relation mellan miljön och de rumsliga 
elementen. Rytm, balans, proportion, enhetlighet och variation är några av de 
principerna. Gestaltlagarna som nämndes i föregående kapitel var också något jag 
tog hänsyn till när jag gjorde analysen av entrén. Genom att titta på hur 
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människan läser ihop element till en grupp kunde jag urskilja eventuella brister.  
 
Analysen ägde rum Skärtorsdag den 2 april kl. 9.30. Jag studerade entréhall men 
tog också hänsyn till angränsande rum. 

2.2.2 Notation och observation 
För att studera flödet i Tekniska museets entréhall har jag utfört en notation av 
rörelsemönster. Denna metod kunde visa hur människor rör sig i entrén, 
tillexempel vilka vägar de väljer, var de stannar upp och hur många som besöker 
informationsdisken innan de betalar biljetten. Jag kunde på så sätt se hur 
besökarna betedde sig i den arkitektur jag var styrd av. Genom observationer 
kunde jag urskilja rummets funktion och de aktiviteter som pågick där. 
Tillsammans med rumsanalysen där jag enbart studerar arkitekturen, kunde jag ta 
reda på orsaken till den problematik som uppdagats på platsen och uppskatta vad 
som gör att de beter sig som de gör. Som tidigare nämnt hävdar Bergström (1996, 
s. 43) att arkitekturens former och struktur påverkar vår upplevelse av rummet och 
att upplevelsen av rummet i sin tur påverkar hur vi rör oss. Jag har valt att 
använda Branzells (1976, s. 20-22) rymdbubbla för att notera den tänkbara rymd-
upplevelsen för besökaren. 
 
Jag besökte museet vid tre tillfällen, vid olika tidpunkter. Alla tre notationer 
varade i en halvtimme var. Jag stod synligt med uppsikt över hela entréhallen och 
var öppen med mina intentioner för alla som frågade. Notation 1 ägde rum på 
Skärtorsdag den 2 april kl. 10 - 10.30, när museet öppnar för skolklasser och 
bokade grupper. Jag observerade också inkommande grupper, familjer, par och 
enskilda individer kliva in på museet. Notation 2 var på måndag den 20 april kl. 
11.45 - 12.15. Jag observerade förbipasserade skolklasser, mindre grupper och 
enskilda individer som rörde sig runt om i byggnaden. Notation 3 var på lördag 
den 25 april kl. 11.45 - 12.15 gjordes den sista observationen. Jag observerade 
familjer och mindre grupper som kom in på museet. 
 
Under de tre notationerna studerade jag hur besökarna rörde sig runt om i 
byggnaden och hur det använde entréhallen. Jag studerade också hur många som 
stannade upp vid olika platser och var folksamlingar uppstod. Detta resulterade i 
en förståelse över var de kritiska punkterna låg. 

2.2.3 Kvalitativ intervju 
Jag har gjort en expertintervju med Tekniska museets kommunikationschef Anki 
Rundgren. Intervjun hade som syfte att skapa en förståelse för hur museet som 
organisation ser på wayfinding och wayshowing, den grafiska identiteten och 
tillgänglighet. Jag ville även veta vad de anser att problemet kring entrén låg och 
hur problemet uppdagades. Frågorna skickades till informanten i förväg så att hon 
förstod vilken typ av frågor jag planerade att ställa. Att intervjun var kvalitativ 
gjorde att den kunde vara flexibel och gav möjligheter till uppföljande frågor. 
(Holme & Solvang, 1997, s. 99) Home och Solvang (1997, s. 99) förklarar att en 
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kvalitativ intervju inte skiljer sig så stort från ett vanligt samtal.  
 
För att få en djupare inblick i hur anställda som rör sig runt entréhallen ser på 
problematiken intervjuades två personer med olika anställningar. Frågor som 
ställdes handlade bland annat om vad de anser är ett problem i entréhallen och vad 
de ställs inför när de arbetar på platsen. Samtliga intervjuer utfördes på Tekniska 
museets kontor som ligger i museets huvudbyggnad. Intervjuerna spelades in på 
min mobiltelefon och har i efterhand sammanfattats. 
 
Eftersom det inte var några större skillnader i vad de två intervjupersonerna samt 
kommunikationschefen svarade på frågan om vad problemet ligger i entrén 
beslutade jag mig för att inte göra fler intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) 
förklarar att antalet intervjuer som behövs i en studie är individuellt. ”Intervjua så 
många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta” (Kvale och 
Brinkmann, 2009, s. 129). 

2.2.4 Omvärldsanalys 
För att få en inblick i hur andra aktörer tänker vad gäller utformning av entréer 
och wayshowing har jag gjort omvärldsanalyser på Historiska museet och 
Sjöhistoriska museet. De båda museerna ligger i byggnader som är byggda samma 
årtionde som Tekniska museet, på 30- talet, vilket var anledningen till valet av 
museer. Byggnaderna är dock ritade i olika stilar och det visade sig vid analysen 
att de ser väldig olika ut, därför är byggnadsåret antagligen inte av relevans. Båda 
museerna har nyligen gjort större eller mindre förändringar i deras wayshowings-
struktur vilket gav ett större intresse att analysera. Även om Sjöhistoriska museets 
entréhall är mycket mindre än på Tekniska museet kunde jag hitta intressanta 
element både där och på Historiska museet som har varit till nytta inför min 
gestaltning. Museerna besöktes den 20 april där jag gjorde grova rums-analyser av 
entréhallen och deras wayshowingssystem.  
 
Jag har även tagit del av ett internt dokument som kommunikationsbyrån 
Visualart tagit fram. I ett möte med kommunikationschef Anki Rundgren och 
projektledare Sebastian Flavet presenterades det material som kommunikations-
byrån hade tagit fram på museets begäran. Anledningen till materialet var det 
pågående projekt som handlar om att ta fram ett nytt wayshowingssystem. Det 
arbete som Visualart hade gjort innefattade observationer av platsen, analyser av 
nuvarande skyltning, omvärldsanalyser, intervjuer, m.m. Till sist gavs ett förslag 
på önskat flöde och ett förbättrat wayshowingssystem för hela museet. Syftet med 
Visualarts förslag var att ta fram den digitala informationen på museet och målet 
var att öka besökarantalet. 
 
Med hänsyn till Tekniska museets önskan om sekretess kommer jag inte att gå 
djupare in på det dokumentet och resultatet av min analys av företagets material 
kommer inte att publiceras. 
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2.2.5 Etik och metodkritik 
Det finns en rad etiska aspekter som forskare måste ta hänsyn till när de utför 
observationer. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 
2003:460) syftar till att skydda människorna som berörs av forskningen. I lagen 
(ibid) står det att medverkanden måste vara tydligt informerade om bland annat 
kontexten kring forskningen, dess syfte, hur det kommer att användas samt att det 
är frivilligt. Av den anledningen har ett samtyckesformulär tagits fram där de som 
deltagit i intervjuer har fått ta del av den nödvändiga informationen kring deras 
medverkan. De har därefter undertecknat att de tagit del av informationer och 
samtycker till det avsedda ändamålet. Formuläret finns i bilaga 1. 
 
Det kan finnas vissa likheter med en notation av rörelsemönster och en dold 
observation. Att observerar hur människor rör sig utan att fråga om de är villiga 
att delta i studien medför vissa etiska dilemman. Men då det inte finns ett annat 
sätt att studera människans naturliga och intuitiva rörelse har det gjorts allt för att 
inte låta någon individ komma till skada. Genom att följa en mall över vad som 
ska observeras har det inte pekats ut något speciellt beteende hos en enskild 
individ. Någon person med specifika egenskaper inte studerats och det har inte 
heller uteslutits någon. Det kommer inte i det publicerade resultatet gå att urskilja 
eller spåra någon och ingen kommer till skada under själva observationen.  
 
Att använda sig av kvalitativa metoder kan ibland ifrågasättas vad gäller validitet 
och reliabilitet. Är jag helt säker på att det jag har tänkt observera faktiskt är det 
jag observerar, och om någon annan utför samma metod, kommer de då få samma 
resultat? (Kvale och Binkmann, 2009, s. 262-264). Inom intervjun kan man inte 
bortse från det faktum att det finns faktorer som påverkar både mig och 
respondenten. Som studerande kvinna i 30 års ålder, med ett specifikt syfte med 
intervjun och med en specifik bakgrund och kunskap kan det möjligen påverkar 
svaren och även frågorna. En man i 50 års ålder med en helt annan bakgrund 
skulle möjligen få andra svar.  
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Figur 2. Panoramavy över entréhallen. Foto Lovisa Bjerke 

4. Resultat 

4.1 Rumsanalys och notationer 
Nedan följer en beskrivning av entréhallen. Min placering vid analysen var direkt 
innanför entrédörrarna. Därefter beskrivs min egen upplevelse av rummet, 
analysen av rummet utifrån designprinciperna, gestaltlagarna, samt analys av 
rummets funktion och wayshowing. Sedan beskrivs notationerna av rörelse-
mönster samt observationer i rummet. 

4.1.1 Rummet 
När besökarna kliver in på museet passerar de igenom en tambur med mycket 
ljusinsläpp från glasdörrarna. En liten trappa leder in till entréhallen. Halva 
entréhallen har över fyra meter i takhöjd, medan området till vänster har ca tre 
meter i takhöjd. Rakt fram leder en lång smal matta blicken mot angränsande rum 
där en utställning startar. Till höger om entrédörrarna finns trappor och hiss som 
leder till övre och nedre våningar. Till vänster om entrédörrarna ligger en 
bemannad informationsdisk. Bakom informationsdisken ligger ingången till 4D-
biografen samt ingången till rummet där toaletter och garderob finns. Disken där 
man betalar inträde ligger i ett angränsande rum längre fram på vänster sida och 
har två öppningar. Utanför biljettrummet är de två sittbänkarna placerade. På 
höger sida, efter trapporna, finns en informationsvägg med två skärmar på väggen 
och två hyllor med foldrar av olika slag, så som kartor över museet och 
Stockholm. Det står även en interaktiv skärm framför hyllorna. Det finns dock 
ingen beskrivning på hur man använder den eller vad den innehåller för 
information. För fler bilder från rumsanalysen, se bilaga 3.  
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Figur 3. Skylt med otydliga riktningar. 
Foto Lovisa Bjerke 

4.1.2 Upplevelsen 
Rummet upplevs som stort med högt i tak. Området till vänster som har en lägre 
takhöjd upplevs mörkt och omslutet. Väggen vid informationsdisken döljer 
området bakom, vilket gör att jag inte räknar det utrymmet som intressant. Min 
uppmärksamhet dras istället rakt fram intill angränsande rum där den nuvarande 
utställningen lockar med sina rörliga bilder. Även en stor rosa skylt från 
nuvarande utställningen Digital revolution lyser med sin starka färg. De roll-ups 
som står bredvid trappan upp till andra våningen lyser också med sin gula färg. 
Eftersom väggarna till nästa rum är gjorda av glas ser jag långt fram och med den 
långa mattan som följer rummets form gör att rummet känns avlångt.  
 
Entrén upplevs också som en knutpunkt i byggnaden eftersom det är här beslut 
fattas, så som var jag ska gå, åt vilket håll och i vilken ordning. Entrén kan även 
ses som ett landmärke då alla som tagit sig in på museet har gått igenom entrén 
och skapat sig sin mentala karta med entrén som startpunkt. 

4.1.3 Designprinciper och gestaltlagar 
Rummet är relativt symmetriskt, med en tydlig mitt. Dock upplevs rummet i 
obalans på grund av att uppmärksamheten dras mer rakt fram än åt vänster. Även 
dagsljuset påverkar upplevelsen av obalans, då det 
området med högt i tak är betydligt ljusare än 
området till vänster som har lägre takhöjd.  
 
I entréhallen finns det få element att läsa ihop med 
museets grafiska identitet, det är även svårt att 
uppfatta skyltarna som informationsbärare av en 
och samma typ, eftersom de har olika uttryck. 
Närhetslagen, när vi läser ihop närliggande 
element, ledde också till förvirring när en text på 
väggen hänvisade till två riktningar. Texten som 
förklarade vad som fanns åt ena hållet stod för 
nära pilen åt andra hållet. Detta ledde till att vissa 
besökare gick i fel riktning (se fig. 3). 

4.1.4 Wayfinding 
På väggen bakom informationsdisken finns en text som lyder ”Information”. 
Texten är relativt liten och ljussatt med spotlight. I ena öppningen till biljett-
rummet hänger en relativt stor, vit och lysande skylt. Texten ”Biljetter Ticket” 
finns i vänstra hörnet av skylten i en liten skala i relation till skyltens storlek. 
Utanför biljettrummets andra öppning står ett stativ med texten ”KASSA” 
utskriven på ett papper. Ingen av dessa skyltar förtydligas med piktogram, de är 
enbart i text. Vid första anblick finns det ingen wayshowing som leder till 
toaletter. Inte förrän man tar sig bakom informationsdisken finns hänvisningen, 
som nämndes i föregående stycke, placerat på väggen. 
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Figur 4. Sammanställning av notationer av rörelsemönster.   

På väggen in mot trapphuset finns det en text med små svarta bokstäver i 
plexiglas. Dessa texter visar vad som finns på ovanvåningen. Bokstäverna är 
blanka och reflekterar ljuset vilket kan göra det svårt att läsa från vissa lägen. 
Texten är väldigt liten vilket gör det svårt att läsa på håll.  

4.1.5 Rummets funktioner och aktiviteter 
Flera funktioner kan urskiljas i rummet. Förutom att rummet ger möjlighet till 
betalning av biljetter, informationsinhämtning, toalettbesök och garderob så 
fungerar rummet också som en mötesplats för klasser och stora grupper med deras 
guider, det fungerar som en samlingsplats både inför och efter besöket av 
utställningarna. Det är också en genomfart till biografen och de andra våningarna.  

4.1.6 Rörelse i rummet 
När besökaren kommer in genom entrédörrarna stannar de i regel upp för att 
orientera sig i rummet. När de ser den bemannade informationsdisken till vänster 
vänder de sig ofta dit. Därefter går de mot biljettrummet. Efter att de har betalat 
går de antingen ut samma väg som de kom för att hänga av sig kläderna, eller så 
går de ut genom andra utgången direkt till utställningen. Besökarens första 
destination är till största del utställningarna på entréplanet.  
 
När stora grupper kommer in i rummet ställer de sig vid infodisken. Eftersom det 
inte finns någon yta framför disken där resten av gruppen kan stå bildar detta stora 
folksamlingar som stoppar upp flödet och hindrar andra individer från att komma 
fram. Figur 4 visar en sammanställning av notationerna av det rörelsemönstret i 
entréhallen. De tre punkterna visar de ytor där det blir stopp i flödet och 
folksamlingar bildas. 
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4.2 Intervju 
Nedan följer det sammanfattade resultatet från intervjuerna som är av vikt inför 
mitt gestaltningsförslag. För att se hela sammanfattningen av intervjun med Anki 
Rundgren, se bilaga 2. 

4.2.1 Expertintervju 
Rundgren förklarar att genom museets enkätundersökning av besökarnas åsikter 
uppdagades problemet med navigering och skyltning runt om i byggnaden. Detta 
ledde till uppstarten av det pågående projekt som innefattar informations-
strukturer, där tankarna är varumärkesmässigt och kommunikativt, samt ett nytt 
skyltsystem som ska implementeras i byggnaden. Problemen vid entrén är också 
ett allmänt känt problem i huset som de anställda som rör sig i entrén intygar. Att 
folk går till informationsdisken och förväntar sig kunna betala biljetten är ett 
vanligt problem. Rundgren menar också att det finns ett problem med flödet idag 
när besökaren först ska gå rakt fram, sedan svänga en 90 graders kurva för att 
betala och sedan gå tillbaka för att hänga av sig. 
 
Enligt Rundgren vore en önskvärd ordning av aktiviteter i rummet att först gå och 
hänga av sig för att sedan betala och därefter gå in i utställningarna. Genom att 
flytta informationsdisken till Sverigesalen [Sverigesalen är det rum som ligger 
utanför entrén, bredvid butiken] kan besökarna få informationen där efter de 
betalat. Rundgren hoppas på att informationsdisken går att placera i Sverigesalen 
och kommer då att fungera som ett nav i byggnaden och en samlingpunkt för 
besökarna. Detta för att avlasta entrén som i dagsläget fungerar som mötesplats. 
De har även pratat om en stämningssluss som besökarna ska gå igenom innan de 
kommer in i entréhallen. Det kommer sätta de i rätt stämning och ge ett spännande 
första intryck. Rundgren tror också att det kan minska stimmet som annars är högt 
när skolklasser kommer på besök. 
 
Enligt Rundgren är entréns funktion informationsinhämtning som sker i 
informationsdisken. Den fungerar även som en snabbkassa för medlemmar med 
årskort. Andra funktioner är betalning för biljetter och samlingsplats för skol-
klasser. När museet har event placerar de ut bord i rummet där namnbrickor 
ligger, avprickning sker och ofta är det bemannad för specifik information om 
eventet. Samtidigt kan det komma in skolklasser. Rundgren berättar att de nyligen 
välkomnade 100 reseagenter i entrén och vid invigningar av nya utställningar kan 
det bli kö utanför museet.  
 
Rundgren förklarar till sist att mattan som ligger i entrén fungerar både som 
akustikdämpare men också för att ge ett mjukare intryck.  
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4.2.2 Intervjuperson 1 och 2 
Intervjuperson 1 (IP 1) är ansvarig för underhåll av utställningarna och 
teknikansvarig av projekt på museet. I intervjun berättar hen att problemet med 
entrén är att alla ska ta sig igenom samma rum, gå samma väg och stannar på 
samma ställe. Allt ifrån klasser till barnfamiljer med barnvagn. Hen menar att det 
inte finns något som slussar besökarna i rätt riktning vilket leder till en krock. 
Besökaren stannar direkt innanför dörrarna och vänder sig till informationsdisken 
och frågar. Är det mycket folk blir det kö till infodisken och besökaren får stå och 
vänta. 
 
IP 1 anser att det vore bra om både barn och vuxna förstår vägledningen och 
önskar att vägledningen inte vore så stram och anonym utan mer lekfull och rolig. 
Att det skulle vara mer konsekvent designat så att man förstår vad det är man letar 
efter i sökandet efter en skylt. IP 1 anser också att placeringen av skyltarna bör 
vara på en hög höjd så att det går att se på håll även om det är mycket folk i 
rummet. Idag finns det skyltar på en 160 cm höjd vilken lätt blockeras av 
människor. IP 1 förklarar att man först bör titta på behovet av skyltning innan 
designen av skyltar planeras. Hen anser att det idag finns ett större behov av att 
det ska vara snyggt än funktionellt.  
 
Intervjuperson 2 (IP 2) arbetar som pedagog på museet och har arbetsuppgifter 
som att ta fram utbildningar, skolprogram och lärarfortbildningar. Men hen träffar 
också grupper nere i entrén vilket ibland medför en del problem. IP 2 berättar att 
när skolklasser kommer med läraren i täten stannar läraren vid informationsdisken 
och anmäler sin närvaro. Det medför att eleverna står precis innanför och ofta 
även utanför entrédörrarna. Om då någon annan vill ta sig in på museet tar det 
stopp. IP 2 berättar vidare att lärarna måste stå och kommunicera med 
informationen ett tag och då får man ge direktiv till eleverna att gå och hänga av 
sig. Hen önskar att kontakten mellan läraren och informationsansvarige var lite 
längre in i rummet, eftersom reflexen är att prata med den första människan man 
ser. IP 2 menar att det kan bli rörigt i rummet när många klasser kommer 
samtidigt och när guiden ska presentera sig eller förklara vart gruppen ska gå kan 
det vara svårt att göra sig hörd. 
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4.3 Omvärldsanalys 
Sjöhistoriska museet har en hög koppling mot museets tematik. Förutom 
byggnadens form som har likheter med ett ankare och interiören som har likheter 
med ett fartyg finns det inslag i detaljerna som hela tiden följde en röd tråd och 
skapade en tydlig identitet. Stengolvet är utsmyckat med en bild av ett skepp och 
handtagen på ytterdörrarna är formade som snäckor och sjöhästar. Även 
piktogrammen hade sjömansmössa. Museet är ett gratis museum men i entréhallen 
finns en butik som också är en informationsdisk. 
 
Historiska museet använde sin grafiska profil som ett genomgående identitets-
skapande. Den röda färgen och den diagonala skärningen i loggan genomsyrades i 
det mesta, såväl i informationen som piktogrammen. Historiska museets skriver 
på deras hemsida att de lanserade en ny kommunikationsstrategi våren 2013. De 
ville med det nya grafiska manéret berätta om museets identitet: en kombination 
av det moderna och det historiska. Bakom det nya konceptet står designbyrån 
Bold (Ny kommunikationsstrategi och identitet för Historiska museet, 2013). 
Museet har samlat sin informationsdisk, kassa för inträde och det som köps i 
butiken, till en och samma disk.  
 
Båda museerna har en väl genomarbetad informationsstrategi som också skapar 
en tydlig identitet. Båda museerna har också stationära informationsskyltar som är 
placerade visuellt tillgängligt när besökaren kommer in genom entrédörrana. 
Även om inte båda har inträde så har de en gemensam disk för information och 
butik, medan Tekniska har en informationsdisk, en biljettkassa och en butik på tre 
olika platser. 
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5. Gestaltningsförslag 

5.1 Designprocess 
Gestaltningsförslaget togs succesivt fram under hela processen genom att skissa 
och prova ut olika lösningar med förankring i litteraturen. Teorin skapade nya 
idéer och på så sätt byggdes det slutgiltiga förslaget upp. Jag utgick från de 
funktioner, behov och aktiviteter som empiristudierna belyste och arbetade 
primärt med dem. Skissande skedde digitalt i 3d-modeleringsprogrammet 
SketchUp och ljussättning provandes ut i renderingsprogrammet Shaderlight.  
 
För att skapa ett upplevelserum som intuitivt leder besökarna i rätt riktning, 
skapar trygghet och inte genererar negativa känslor på grund av icke uppnådd 
förväntan måste besökaren kunna skapa sig en bild av rummet direkt när de 
kommer in. Att skapa ett rum som lever upp till alla besökares förväntan är såklart 
en omöjlig uppgift. Men för att skapa mig en uppfattning om vad besökarna 
möjligen skulle kunna ha för förväntningar behövde jag analysera museets yttre 
kontext: Att museet har en teknisk inriktning var en viktig aspekt att ta med 
planeringen. Att de sedan är riktade till barn och barnfamiljer var också en punkt 
att ta hänsyn till. Genom att studera formspråket på deras hemsida och deras 
grafiska identitet kunde jag också få en uppfattning om vilka förväntningar 
besökarna har, om vi antar att de har planerat sitt besök och därmed besökt 
hemsidan. Jag funderade också på vad jag har för förväntningar när jag kliver in 
på ett tekniskt museum. 
 
Vilket visualiseringsmanér som skulle användas för att presentera förslaget 
övervägdes under lång tid. Olika tillvägagångssätt provades ut och laborerades i 
Photoshop under hela designprocessen. De olika manéren beskrev designen olika 
tydligt. Figur 5-7 beskriver tre av dem manéren. Efter noga övervägning valdes 
till slut en renderad bild utan ett skisslager eftersom renderingen var väl detaljerad 
och blev rörig tillsammans med skisslagret.  
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Figur 6. Manérförslag. Renderat i Shaderlight, skisslager från SketchUp, 
vattenfärg i Photoshop.   

 
 
 

 
   
  

 

Figur 5. Manérförslag. Bild från SketchUp, utan efterredigering. 

Figur 7. Manérförslag. Renderat i Shaderlight och ett skiss lager från SketchUp. 
Med människa. 
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Figur 9. Efter förändring. Väggen borttagen vilket öppnar upp planlösningen. 

 

5.2 Gestaltning 
Formelement kan skapa rumsligheter, de kan leda besökaren i en riktning, de kan 
fungera som ”pop-out” och wayshowing, de kan även påverka hur vi upplever 
rummet. Det finns stora möjligheter när man jobbar med formelement som 
vägledare. Runda och mjuka former verkar, enligt Ching och Binggeli (2012), 
vara de formerna som inger mest rörelse. Detta styrker även Branzells (2007) 
studier. Eftersom entréhallen på Tekniska museet är i behov av en tydligare 
rörelseriktning har jag valt att arbeta med cirkulära former. Detta ger också 
rummet ett mjukare intryck.  
 
Väggen bakom informationsdisken fungerar som en avskärmning och blockering 
av den bakomliggande ytan. Väggen står också som formgivare för hela 
entréhallen då den är en av de formelement som gör att rummet uppfattas som 
avlångt. Genom att ta bort informationsdisken och väggen bakom öppnas ytan 
upp och tillåter besökaren att få en bättre överblick över rummet. De kan snabbare 
definiera rummets delar vilket, enligt Mossberg (2003), kan få besökaren att 
känna sig tryggare. Detta skulle även kunna gynna personer med nedsatt 
orienteringsförmåga. Det skulle också ge besökaren möjlighet att utöva Mollerups 
(2013) wayfindingstrategi screening.  
 
 
 

 
 

Figur 8. Innan förändring. 
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Figur 10. Innan förändring. 

Figur 11. Efter förändring. En cirkelformad bänk följer trappans form och genererar rörelse. 

 

Informationsdisken har istället ersatts av en cirkelformad bänk. Bänken bildar 
också en plattform som har samma höjd som den högre nivån. Bänken följer 
trappans form och skapar en organisk linje. Eftersom den cirkulära formen inger 
rörelse har jag utgått från att den cirkelformade bänken skapar en rörelse som 
leder besökaren åt sidan. Plattformen är i ett trämaterial som står i kontrast till det 
hårda stengolvet och ger ett mjukare uttryck. Eftersom nivåskillnaden är för hög 
för en normal sitthöjd har själva sittplatsen fått en lägre höjd. På detta sätt bildas 
även ett litet ryggstöd. Sitthöjden på bänkarna är 40 cm. Genom att placera dynor 
runt bänken motiverar det till att sätta sig på. Det kommer då inte att användas 
som en trappa. Dock finns det alltid en risk att ivriga barn hoppar upp och ner från 
bänken. Plattformen kan användas som utställningsyta eller lekhörna för väntande 
barn.  
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Figur 13. Efter förändring. Cirkelformad bänk skapar roterande rörelse.  
Matta skapar visuell blockering av korridorskänsla. 

 

En cirkulär bänk har även placerats i mitten av entréhallen. Med ena halvan inne i 
biljettrummet och andra halvan utanför. Cirkelformen skapar en roterande rörelse 
och indikerar att rummet är ett genomgångsrum. Med genomgångsrum menar jag 
ett rum som har två utgångar som gör att man kan gå in genom en ingång och ut 
genom en annan. Även här har bänken samma trämaterial med dynor som 
motiverar att sätta sig. Bänken är också 40 cm i sitthöjd. Båda bänkarna har en blå 
ljusslinga på kanten under sitsen som förstärker formen. Jag har även placerat en 
rund matta mitt i rummet. Mattan kommer att minska akustiska problem samt 
motverka en rörelseriktning rakt fram genom att bryta av den upplevda 
korridoren. Mattan skapar en visuell blockering som gör att besökaren inte leds 
rakt fram, däremot öppnar det upp för en rörelseriktning mot biljetrummet. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
I linje med vad Rundgren (2015) önskade har jag valt att placera informations-
disken i nästa rum, Sverigesalen. Genom att samla all information till ett och 
samma ställe behöver inte besökaren leta efter informationen. I detta gestaltnings-
förslag har jag inte fokuserat på att designa utseende på informationsdisken utan 

Figur 12. Innan förändring. 
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Figur 14. Innan förändring. 

Figur 15. Efter förändring. Öppning markeras med blå ljusbåge och skapar ”pop-out”-effekt. 

 

har endast påvisat placering. Placeringen av disken påverkar hur långt man ser ner 
i korridoren. Det hindrar besökaren från att se ända ner i nästa rum där rörliga 
bilder lockar på uppmärksamheten. Disken är dock inte centrerad mot 
dörröppningen. Genom att placera den lite till vänster ger jag besökaren möjlighet 
att uppmärksamma den utan att låta den ta för hög fokus. 
 
Återkommande i flera teorier kring ökad orienterbarhet är vikten i att göra 
rummen distinkta och ge dem tydliga identiteter. Detta gör det lättare för 
besökarna att identifiera rummen och snabbare kan förstå platsen. Öppningen till 
biljettrummet har därför fått en blå ljusbåge runt sig som ger en kontrastskillnad 
både i färg och ljushet och ger rummet en distinktare början och slut. Ljuset 
fungerar också som en ”pop-out”-effekt (Ware 2008, Groome 2010) vilket gör att 
besökaren lättare uppmärksammar rummet. Genom att betona de båda 
öppningarna ger det tydlighet i att rummet har två in- och utgångar. För personer 
med nedsatt orienteringsförmåga är denna kontrast viktig för att kunna 
uppmärksamma biljettrummet. En ljuslinje som går från taket ner till öppningen 
gör rummet ännu tydligare och leder blicken till rummet likt en stig. Linjen skulle 
kunna uppmuntra till wayfinding-strategin track following (Mollerup, 2013). 
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Figur 16. Innan förändring. 

Figur 17. Efter förändring. Svart fyrkantig pratbubbla vägg markerar den yta där 
museet informerar om speciella event. 

För att tydliggöra var i rummet eventinformation kan placeras har jag markerat 
det med Tekniska museets symbol, den svarta fyrkantiga pratbubblan. Denna plats 
har, på ett naturligt sätt, tidigare använts i detta syfte. Genom att skapa denna 
distinkta plats indikerar det att museet har något att berätta och när speciella event 
äger rum blir detta en självklar plats att ställa bord med namnbrickor etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

5.3 Upplevelsen 
I intervjun med Anki Rundgren (2015) kom det fram att museet funderar på att 
skapa en stämningssluss innan entrén som ska ge besökaren en försmak av 
museets inriktning och anda. Syftet med slussen är att besökaren ska komma i rätt 
sinnesstämning redan vid ingången. Svårigheten med en stämningssluss kan dock 
vara att det sätter stora krav på det som Branzell (2007) kallar för nurummet. När 
förväntans rum sätter en viss stämning skapar det förmodligen en hög förväntan 
på kommande rum.  
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Som en del i min förstudie om vad besökaren förväntar sig inför ett besök på ett 
teknikmuseum har jag via internet analyserat andra science center och tekniska 
museer runt om i världen. Detta för att ta reda på hur de får rummen att upplevas 
som ett tekniskt museum. Återkommande i de flesta miljöer är färgen blå, oftast 
när det handlar om ljus. För att göra så att entréhallen får en större koppling till 
teknik har jag använt mig av den blå färgen i ljusbågen som löper runt 
öppningarna till biljettrummet, under bänkarna och på ljusstrecket som sträcker 
sig från ljusbågen upp i taket. Jag har även placerat en projektor i taket direkt 
innanför entrédörrarna som projicerar en stillbild av två kugghjul i en stark 
ceriserosa färg. Den rosa och blåa färgen ingår även i Tekniska museets grafiska 
profil.  
 

 

 
  

Figur 18. Planritning efter förändring. 
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6. Slutsats 

6.1 Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att ta fram ett gestaltningsförslag som skulle 
understödja orienteringen i entréhallen med hjälp av rumsliga element. Målet med 
studien var att öka upplevelsen av rummet och minska stopp som leder till 
folksamlingar. Forskningsfrågan som låg till grund för hela arbetet handlade om 
vilka formelement som kunde understödja orienterbarheten och skapa ett bra 
flöde. För att konkretisera gestaltningsförslaget har forskningsfrågan preciserats 
med tre underfrågor. De handlar om hur man kan påverka upplevelsen och 
rörelsen i rummet och hur ljus och färg kan accentuera delar i rummet. 
Designförslaget har tagits fram parallellt med egen inhämtad empiri och inläsning 
av teorier.  
 
Den rumsanalys och observation som utfördes i entréhallen visade att rummet har 
formelement som gjorde att rummet upplevdes avlångt. Elementen som följde 
rummets form drog uppmärksamheten längs med rummet och slutade i 
intilliggande rum. Biljettrummet som innehar den primära funktionen upp-
märksammandes istället inte. I linje med Mollerups (2013) wayfindingstrategi 
social navigation följde också människorna efter varandra. Om det stod människor 
vid infodisken ställde sig andra besökare i kö bakom dem. Observationen stämde 
även överens med vad intervjudeltagarna hävdade att den primära problematiken 
med rummet var.  
 
De teorier som studien belyst, tillsammans med de notationer av rörelsemönster 
som utförts, har konstaterat att formen och placeringen av de rumsliga elementen 
påverkar hur människor rör sig i en miljö. Även om rumsliga formelement inte är 
starkast förknippat med wayshowing kan dessa element vara till stor hjälp vid 
navigering. De runda formerna har visat sig vara en bra form för att skapa ett bra 
flöde i en specifik riktning. Dessutom skapar de en mjukhet, som rummet detta 
arbete fokuserade på behövde.  
 
Något som också visat sig vara en viktig del i planeringen av rum är att skapa 
hierarkier med hjälp av ”pop-out”-effekter och kontraster. Genom att tydliggöra 
vilken information eller del i rummet som har hög status kan man fånga 
besökarens uppmärksamhet. Att använda sig av kontraster och ”pop-out”-effekter 
i ett rum har visat sig vara en förutsättning för orienterbarheten. Det underlättar 
för personer utan funktionsnedsättning men är avgörande för navigeringen för 
personer med funktionsnedsättning. 
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”Pop out”-effekt låter bra i teorin. Genom att låta det viktigaste objektet stå 
starkast visuellt gentemot resten av objekten i rummet kommer användaren att se 
det först. Men riktigt så enkelt är det inte. Det är mycket som lockar med sin 
uppmärksamhet. Det problemet som ofta görs är att man låter för många saker 
poppa ut. Detta leder istället till att inget poppar. Detta skulle kunna motverkas, 
enligt Ware (2008), genom att använda olika typer av egenskaper som har hög 
”pop-out”-effekt. Tillexempel att låta ett objekt stå i kontrast med sin form, ett 
med sin färg och ett tredje med sin ljusstyrka. Man kan då fråga sig vilken 
egenskap som har högst ”pop-out”-effekt. Är det färg som står starkast, rörlig 
bild, eller ljusstyrka. För personer med färgblindhet är det kanske formen som är 
avgörande. Medan för personer med nedsatt orienteringsförmåga är kontraster i 
ljus och färg viktigast. 
 
I detta gestaltningsförslag är det flera saker som lockar med sin uppmärksamhet, 
bland annat den blåa ljusbågen som markerar öppningen till biljettrummet men 
även de kugghjul som projiceras på golvet i en ceriserosa färg. Kugghjulen har en 
avvikande form men också en avvikande färg. Det kan tyckas omöjligt att få flera 
objekt med samma egenskap att ha lika stark ”pop-out”-effekt. Men eftersom det 
är få objekt som enbart har en enda avvikande egenskap, så kan de skapa ”pop-
out”-effekter på olika sätt. Kugghjulen som projiceras på golvet är inte en rörlig 
bild. Detta för att en rörlig bild också skapar ”pop-out”-effekt (Ware 2008). Hade 
kugghjulen haft en avvikande färg, hög ljusstyrka och varit rörliga hade det 
möjligen kunnat bli visuell överbelastning. 
 
Det här gestaltningsförslaget har utgått från att det är möjligt att flytta 
informationsdisken. Enligt Anki Rundgren (2015) finns det en risk att flytten blir 
för komplicerad om det blir svårt att flytta ut all underlag som informationsdisken 
innehåller, som larm och växelkassa. Jag anser att det handlar om att 
tillhandahålla tillräcklig bra anledning för att göra denna komplicerade 
förändring. Det positiva med att flytta informationsdisken till rummet intill är 
bland annat att minska aktiviteterna i entréhallen. Det underlättar för flera 
wayfindingstrategier och ger besökaren en överblick över rummets delar. 
 
Att planera för ett rum där alla besökarna får en positiv upplevelse när de kliver in 
är en omöjlig uppgift. I detta arbete har en mindre kontextanalys gjorts för att få 
en uppfattning om vad besökarna förväntat sig inför besöket. Man kan fråga sig 
om det är tillräckligt för att kunna skapa en positiv upplevelse. De flesta av de 
teorier som användes i detta arbete har dock en anknytning till individens 
upplevelse av ett rum. Att vi med hjälp av olika strategier enkelt kan navigera oss 
har även visat sig vara en avgörande faktor för upplevelsen (Mollerup 2013, 
Mossberg 2003). Hur vi rör oss i rummet är påverkat av hur arkitekturen ser ut 
och hur vi rör oss påverkar i sin tur hur vi upplever omgivningen (Bergström, 
1996). Kognitionspsykologi och hur vi läser former inom gestaltpsykologin går 
också hand i hand med individens upplevelse av sin omgivning där synintrycken 
påverkar hur vi uppfattar något. Jag anser att jag, med dessa tidigare studier på 
ämnet, har en god chans att skapa ett bra upplevelserum. Inte i den bemärkelsen 
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som att skapa en upplevelse som är förknippad med nöjesparker, utan där 
individernas behov är tillgodosedda vilket medför trygghet. För att skapa ett 
upplevelserum som lägger sig på samma nivå som besökarens förväntningar är 
dock en svårare uppgift. För detta krävs nog vidare forskning. 

6.2 Förslag för vidare forskning 
Det är en svår uppgift att ta sig an besökares förväntan på ett rum, eftersom det 
kan bero på flera omständigheter. Det kan bero på tidigare erfarenheter, intresse 
för besöket eller humör för stunden. För att få en tydligare bild av vad besökarna 
har för förväntan inför besöket och hur de upplever entréhallen bör en djupare 
kontakt med målgruppen upptas. Genom att utföra en kvantitativ enkät-
undersökning kan forskaren få en övergripande förståelse av vad målgruppen vill 
ha. Med för att få en djupare insikt i deras önskningar bör dock en kvalitativ 
studie utföras, antingen genom fokusgrupper eller fler kvalitativa intervjuer. 
 
Som tidigare nämnt skulle en vidare forskning om vilken egenskap som har högst 
”pop-out”-effekt, former, färg eller ljusstyrka, vara intressant att ta del av. 
Eftersom personer med funktionsnedsättning är involverade i målgruppen, bör en 
djupare förståelse i hur mycket som får stå i kontrast och med vilka egenskaper 
innan det blir en visuell överbelastning. Detta är såklart viktigt för personer 
framför allt med kognitiva funktionsnedsättningar, men även personer utan 
nedsatt förmåga kan uppleva visuell överbelastning.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Informerat samtycke 
 
Mitt namn är Lovisa Bjerke och jag studerar Informationsdesign - Rumslig 
gestaltning på Mälardalens högskola. Jag arbetar nu med mitt examensarbete som 
handlar om att öka orienterbarhet på Tekniska museet i Stockholm.  
 
Syftet med mitt arbete är att ta fram ett designförslag som förbättrar flödet vid 
entrén och på så sätt minska folksamlingar som bildas när besökarna har svårt att 
veta var det ska gå.  
 
Materialet från denna intervju kommer att sammanfattas och användas som 
underlag i min rapport. Rapporten kommer sedan att publiceras på DiVA som är 
en offentlig databas. Detta kommer göra materialet sökbart. 
 
Deltagande i intervjun är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta sin 
medverkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Härmed intygar jag att jag har läst ovanstående information och samtycker: 
 
 
 
_____________________________  _____________________ 
Underskrift    Datum 
 
 
 
 
_____________________________  _____________________ 
Namnförtydligande   Ort 
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8.2 Bilaga 2 – Intervju med Anki Rundgren 
 
Materialet är sammanfattat utifrån inspelat material. 
 
För att ta reda på vad besökarna anser om bl.a. skyltning och helhetsupplevelse 
har museet genomfört enkätundersökningar sedan 2005. Rundgren berättar att det 
var genom denna undersökning som de insåg att skyltningen hade fått sämst värde 
under åren, även om den blivit bättre de senaste åren. Rundgren förklarar att de i 
nuläget har använt tillfälliga lösningar för att laga något som inte fungerar. Man 
gör ett lapptäcke. Hon anser att det inte är snyggt med fyller sin funktion.  
 
Projektet med den nya skyltningen är ett stort projekt som tar lång tid. Arbetet har 
börjat med den informationsstruktur där de tänker rent kommunikativt och 
varumärkesmässigt. Rundgren förklarar att tanken är att ha svartvit på en 
corporatenivå, platsnivån ska kommunicera med specifika färger för specifika 
platser och tillslut en utställningsnivå som har sitt eget uttryck. Rundgren anser att 
idag finns det ingen struktur som har en hierarkisk ordning. I nuläget skriker allt 
med samma röst. 
 
Problemet med entrén är ett allmänt känt problem i huset och de som jobbar där 
ser att folk går till informationsdisken och förväntar sig kunna betala biljetten. 
Rundgren menar också att det finns ett problem med flödet idag när besökaren 
först ska gå rakt fram, sedan svänga en 90 graders kurva för att betala och sedan 
ska du gå tillbaka för att hänga av sig. Enligt Rundgren vore en önskvärd ordning 
av aktiviteter i rummet att först gå och hänga av sig för att sedan betala och 
därefter gå in i utställningarna. Genom att flytta informationsdisken till 
Sverigesalen [Sverigesalen är det rum som ligger utanför entrén, bredvid butiken] 
kan besökarna få informationen där efter de betalat. Informationsdisken kommer 
antagligen vara bemannad men det är inte bestämt än, förklarar Rundgren.  
 
Andra pågående projekt handlar om att bli mer digital. Att köpa biljett via mobil 
t.ex. Om informationsdisken kan flyttas eller ej beror på om det är möjligt att 
flytta innehållet vid disken. Larm, växel m.m. Men om det är möjligt önskar 
Rundgren att väggen bakom disken tas bort. Hon gissar att det kommer skapa ett 
naturligare flöde och lugna ner uttrycket.  
 
Rundgren berättare vidare om de stråk som de funderar att skapa genom museet. 
Genom att skapa tre stråk som utgår ifrån Sverigesalen hoppas hon att de ska 
minska problemet med att många missar att besöka andra och tredje våningen när 
de har gått igenom första. 
 
Enligt Rundgren är entréns funktioner informationsinhämtning som sker i 
informationsdisken. Den fungerar även som en snabbkassa för medlemmar med 
årskort. Andra funktioner är betalning för biljetter och samlingsplats för 
skolklasser. När museet har event placerar de ut bord i rummet där namnbrickor 
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ligger, avprickning sker och ofta är det bemannad för specifik information om 
eventet. Samtidigt kan det komma skolklasser in. Rundgren berättar vidare och i 
förra veckan välkomnade de 100 reseagenter i entrén och vid invigningar av nya 
utställningar kan det bli kö utanför museet.  
 
Rundgren hoppas på att om informationsdisken går att placeras i Sverigesalen 
kommer den att fungera som ett nav i byggnaden. En samlingpunkt för besökarna. 
Och på så sätt avlasta entrén som i dagsläget fungerar som mötesplats. De har 
även pratat om en stämningssluss som innan besökaren kommer in i entréhallen 
ska gå igenom. Detta för att komma i stämning och ge ett spännande första 
intryck. Rundgren tror också att det kan minska stimmet som annars är högt när 
skolklasser kommer på besök. 
 
I nuläget riktar sig museets wayshowing till vuxna med en grafisk utformning. 
Men Rundgren berättar att eftersom museet vill uppfattas som ”alla små geniers 
favoritställe” med en personlighet som ska vara lekfull, involverande och 
utmanande, har de funderat på att göra det mer lekfullt att hitta runt i huset. När 
de planerade piktogrammen valde de ändå att göra dem enligt normen. Enligt 
Rundgren kommer de inte att förstora piktogrammen eller sätta någon färg på dem 
utan hålla dem diskreta. Hon menar att skyltningen kommer att förbli riktad till 
barn men anser att stråken kan göra det mer lekfullt. 
 
Något som de har tagit med i tankarna i pågående projekt är, enligt Rundgren, att 
låta utställningarna spilla ut. Hon berättar att det är i dagsläget inte är tydligt var 
en utställning slutar och en annan börjar. Detta är ett annat sätt att underlätta för 
navigering. Museet har dessutom planerat att låta de olika platserna, som butiken, 
restaurangen etc. ha en färg som kan återkomma i olika sammanhang, bl.a. vid 
annonsering. Det är också ett sätt att tydliggöra var man befinner sig i huset. 
 
Dokumentet som Visualart har tagit fram ser de som en förstudie och kommer inte 
att ta det rakt av. Förstudien innehöll också ett förslag på digital skyltning och 
vilket de kommer att anpassa till deras önskemål. Visualarts har alltså ansvarat för 
den digitala skyltning medan kommunikationsbyrå FamiljenPangea ansvar för det 
analoga skyltningen. Rundgren berättar vidare att på tekniskamuseet.se/manual 
kan man idag hitta den grafiska manualen. Denna kommer så småningom byggas 
på med skyltmaterial och piktogram. 
 
Mattan som ligger i entrén fungerar både som akustikdämpare men också för att 
ge ett mjukare intryck, förklarar Rundgren.  
 
[Efter intervjun diskuterade vi olika designförslag och lösningar med de problem 
jag i nuläget har sett.] 
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Figur 19. Vy mot biljettrummet. 

Figur 20. Vy mot trappa. 

8.3 Bilaga 3 – Bilder från rumsanalys 
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Figur 21. Vy mot informationsdisk. 

Figur 22. Vy mot garderoberna 
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Figur 24. Detaljbild, informationsvägg Figur 23. Detaljbild, wayshowing till 
biljettrummet 

Figur 25. Detaljbild, wayshowing till 
biljettrummet 

Figur 26. Detaljbild, wayshowing för 
informationsdisken. 

	   	  	  	  	  	  	  	   	  

	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	   	  


