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Abstract 
	
This is a study on how spatial communication can be used to promote 
orientability and support desired movement patterns, this in relation to the 
circumstances in a heritage listed building. Working with a heritage listed 
building means a narrow frame for the work that requires special care and 
respect for the building's original design. The work is based on the Strindberg’s 
museums (Strindbersmuseet) goal to create a better flow without unwanted 
stops that will make it easier for visitors to orientate both to and inside the 
building.  
 
The rooms in Strindberg’s Museum are small with narrow passages in-between. 
This physical conditions are leading to stops in the flow. In addition to that the 
current orientation signage is often difficult to detect and to read, and there are 
no consistency in the current graphic material. 
 
Based on both theoretical studies and empirical data, a new design has been 
developed. The proposal includes spatial communication in the form of both 
explicit communication such as signage, as well as implicit communication 
such as light and form elements. By taking a holistic approach from the 
entrance to the exhibitions, the orientability has been improved and there is now 
a flow in the movement patterns, without major stops.  
 
Keywords: Informationdesign, spatial design, spatial communication, 
orientatability and flow.  
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Sammanfattning  
 
Det här är en studie i hur man utifrån förutsättningarna i en kulturminnesmärkt 
och blåklassad byggnad kan använda rumslig kommunikation för att främja 
orienterbarhet och stödja ett önskat rörelsemönster. Att arbeta med ett 
kulturminnesmärkt och blåklassat hus innebär snäva ramar och kräver en stor 
försiktighet och respekt för byggnadens ursprungliga utformning. Arbetet utgår 
från Strindbergsmuseets verksamhet och syftar till att skapa ett bättre flöde utan 
oönskade stopp, samt att förenkla för museets besökare att hitta till och i 
byggnaden. 
 
Museets lokaler är små och passagerna smala. Detta gör att det snabbt bildas 
stopp i rörelseflödet. Vad gäller orienterande skyltning är den ofta svårupptäckt 
och svårläst. Inte heller finns ett genomgående formspråk i museets grafiska 
material.  
 
Utifrån teoristudier och inhämtad empiri har ett designförslag tagits fram. 
Förslaget innefattar rumslig kommunikation i form av både explicit 
kommunikation så som skyltning, samt implicit kommunikation så som ljus och 
formelement. Genom att ta ett helhetsgrepp från entrén fram till utställningarna 
har orienterbarheten förbättrats och ett rörelseflöde utan större stopp 
möjliggjorts.  
 
 
 
Nyckelord: Informationsdesign, rumslig gestaltning, rumslig kommunikation, 
orienterbarhet och flöde.  
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Inledning  
 
Strindbergsmuseet ligger på Drottninggatan 85 i Stockholm i det så kallade Blå 
tornet, i huset som August Strindberg bodde i sin sista tid. Museet ligger på 
våning fyra i ett till synes vanligt bostadshus. Byggnaden omfattas av 
kulturminnesmärkning och blå-klassning. Detta innebär snäva ramar vad gäller 
ombyggnationer. Byggnaden är inte skapad för museiverksamhet, och man får 
alltså inte heller renovera fritt och anpassa byggnaden till museets 
verksamheter. Det kommer ofta hela skolklasser till museet vilket innebär att 
många besökare kommer samtidigt. Detta medför att det snabbt bildas stopp i 
rörelseflödet. Besökare uttrycker också svårigheter att hitta till och i museet.  
 
I den nuvarande receptionen, som består av bara några få kvadratmeter finns 
reception, butik, garderob och informationsplats, se planlösning i figur 1. 
 
Reception och butik vill man flytta från den lilla ytan till lägenheten på andra 
sidan av trapphuset, där kanslidelen ligger idag, se planlösning i figur 2. Detta 
innebär att man först vill leda besökarna till reception/butik för att betala för 
besöket, sedan till garderoben och därefter vidare genom trapphuset till själva 
utställningsdelen. Man tänker sig också att en del av kansliet ska öppnas upp 
och bli publik som föreläsningsrum/grupprum och bibliotek, se figur 2. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 1.Nuvarande placeringar.                      Figur 2. Möjliga placeringar.                  
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I detta arbete har orienterbarhet och flödesstopp studerats. Därefter har jag 
undersökt hur man kan skapa rumslig kommunikation från entrén på 
Drottninggatan, via reception/butik och garderob samt vidare in till museets 
utställningar. Detta för att kunna stödja ett önskat rörelsemönster samt öka 
orienterbarheten för museets besökare. Med rumslig kommunikation menas i 
detta arbete skyltning, formelement och ljus.  

 
Bakgrund  
Museets uppdrag 
Strindbergsmuseet startade 1973 och stiftades av Nordiska museet, Stockholm 
stad och Strindbergssällskapet. Stiftelsen inkluderar både Strindbergsmuseet 
samt Strindbergs intima teater.  
	
Museets uppdrag är att hålla i basutställningen Strindbergs bostad samt 
tillfälliga utställningar. Att bedriva forskningsservice samt att dokumentera, 
samla och förvara information enligt museistandard hör också till museets 
uppdrag. I övrigt ska August Strindberg, de verk han skapat samt det 
sammanhang och den tid han levde i på olika sätt belysas 
(Verksamhetsberättelse året 2014 för Stiftelsen Strindbergsmuseet, 2015:3).  
 
 
Byggnaden – Jugend 
Huset som museet ligger beläget i är byggt 1907, i då rådande jugendstil. 
Karaktäristiskt för jugend är utgångspunkten från naturens organiska former 
och alla de växtmotiv som användes i dekoren. Många byggnader försågs med 
mjukt formade burspråk. Fasaderna var ofta i puts och pastellfärg. Orange, rosa 
och gul var de vanligast förekommande kulörerna på husen. Fönstren var en-, 
två- eller treluftsfönster vilka hade en liggande tvärpost med småspröjsade rutor 
över. Inredningen var även den mjuk och organisk i sitt formspråk. Linjerna var 
mjuka och slingrande. Växtmotiven hittas även i inredningen (Björk, Nordling 
& Reppen, 2012:98-99). 
 
Huset var nybyggt när Strindberg flyttade in. Lägenheten var modern och hade 
bland annat centralvärme och toalett. Huset hade också en hiss. Bostaden som 
idag är en fast utställning är delvis rekonstruerad, tyger och tapeter är nyare 
kopior medan den större delen av möblerna är original och inköpta mellan 
1909-1910 (Bostaden, 2016). 
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Kulturmiljölagen och blåklassning  
I Stockholm stad använder man en klassificeringsmetod där kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader kan klassas. Gul, grön och blå är de olika klasserna. 
”Blått är den högsta klassen och omfattar synnerligen kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse som motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i 
kulturminneslagen”.  Klassificeringarna används som underlag bland annat i 
bygglovsprövning och detaljplanering (Klassificeringssystem, 2016). Museets 
lokaler är blå-klassade.  

 
K-märkning är ett samlingsnamn som används för att beskriva byggnader som 
skyddas av olika skyddslagstiftningar. En del byggnader anses vara så viktiga 
av att bevara för framtiden att de är en nationell angelägenhet. Sådana 
byggnader kan länsstyrelsen handlägga och skyddas genom kulturmiljölagen 
(1988:905) (Vad är k-märkt? 2016). Blå tornet omfattas av denna lag. I 
Byggnadsminnesförklaring av fastigheten Vingråen 35 (Blå 
tornet/Strindbergsmuseet), Norrmalm, Stockholm kan läsas:  
 

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 3 kap 1§ lagen (1988:905) om 
kulturminnen m m (KML) fastigheten Vingården 35 (Blå tornet / 
Strinbergsmuseet) för byggnadsminne.  
 
SKYDDSFÖRESKRIFTER 
 
Byggnaden får ej rivas 
 
Byggnadens exteriör får ej förvanskas. 
 
I byggnaden får ej göras ingrepp som ändrar planlösning eller fast 
inredning i huvudentré och trapphus.  
 
I museivåningen, härmed avses de tre rum och tambur som disponerades 
av Strindberg, inklusive biblioteksrummet i vindsvåningen (se bilagor) 
får ej göras ingrepp som ändrar ursprunglig planlösning eller fast 
inredning.  

 
(Falkman, 2000). 
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Arbetet med museet kräver alltså en stor försiktighet och respekt för 
byggnadens ursprungliga utformning.  
 

Tillgänglighet  
Tillgänglighet är en viktig aspekt inom rumslig formgivning, inte minst på en 
allmän plats. Tillgänglighet syftar till att så många som möjligt i samhället ska 
kunna delta och vistas på en offentlig plats. Hänsyn ska därför tas till personer 
med rörelsehinder, nedsatt syn/hörsel eller andra orienteringsförmågor 
(Tillgänglighet, 2015). 
 
Kulturinstitutioner ska senast 2016, enligt boverkets föreskrifter, ha åtgärdat 
enkelt avhjälpta hinder gällande tillgänglighet. Exempel på vad som kan vara 
enkelt avhjälpta hinder är dålig belysning, bristande utformning av orienterande 
skyltar eller bristande kontrastmarkeringar. Att bygga om en toalett eller hiss 
räknas inte till enkelt avhjälpta hinder. Även äldre kulturbyggnader som är 
klassade som särskilt värdefulla kan förändras. Dock får inte sådana byggnader 
förvanskas. (HIN reglerar tillgänglighet i publika lokaler och på allmänna 
platser, 2014) 

5§ Hinder enligt 6-18 §§ ska avhjälpas, så snart det inte är orimligt med 
hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. De 
ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för 
fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren.  

(BFS 2013:9 HIN 3)  
 

Beroende på ekonomiska förutsättningar, bedöms alltså vad enkelt avhjälpta 
medel kan vara från fall till fall. En fast budget har inte tilldelats projektet. Men 
budgeten uppskattas av museichef Lina Gatte Redin som liten och önskemål är 
därför ett gestaltningsförslag med låg budget i åtanke. Tillgängligheten har 
alltså arbetats med utifrån ett lågbudgets perspektiv samt utifrån de 
skyddslagstiftningar som byggnaden omfattas av.  
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Syfte och frågeställning  
 
Syftet är att skapa ett flöde utan oönskade stopp och att förenkla för besökare 
att hitta till museets utställningar. Genom en tydligare kommunikation kan 
också en bättre tillgänglighet skapas. Därigenom uppfylls en del av de krav på 
att reducera enkelt avhjälpta hinder som enligt boverkets föreskrifter ska ske 
senast 2016 (HIN reglerar tillgänglighet i publika lokaler och på allmänna 
platser, 2014). 

Frågeställning 
Vilken typ av rumslig kommunikation kan användas för att främja 
orienterbarhet och stödja ett önskat rörelsemönster, utifrån 
förutsättningarna i en kulturminnesmärkt och blå-klassad byggnad? 

Avgränsning   
Arbetet avgränsas genom att fokusera på vägen från entrén till utställningarna, 
vilket omfattar entrén, trapphuset, reception, butik, garderob och 
informationsplats. Vad gäller tillgänglighet kommer jag att titta på de hinder 
som boverket klassat som enkelt avhjälpta inom ramen för vad som får göras i 
byggnaden, men med fokus på orienterbarhet. Jag kommer inte arbeta med 
museets utställningsytor.  

 
Målgrupp	 
Målgrupp i detta arbete är alla museets besökare, utifrån förutsättningarna i 
byggnaden.  
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Teori 
 

Wayfinding och wayshowing  
Wayfinding är en problemlösande process där användaren behöver information 
för att fatta och verkställa beslut. Man kan prata om två huvudsakliga stilar eller 
strategier gällande wayfinding (Passini, 1999:88-91). En innebär att användaren 
förlitar sig på information i ett wayfindingsystem som leder denne framåt. 
Skyltar är exempel på sådan information. Den andra stilen innebär att man 
utifrån arkitekturen och rummets form och delar förstår rummet och därmed hur 
man tar sig framåt. Som designer är det viktigt att tänka in båda i en gestaltning 
som ska fungera som wayshowing (ibid).  

Wayshowing innebär att göra en plats navigerbar, begriplig, tillgänglig, 
minnesvärd och identifierbar. Wayshowing kan innefatta både implicit och 
explicit information. Med implicit menas här att miljön är självförklarande och 
med explicit menas sådan information som utformats med enda syftet att 
informera och vägleda. Självförklarande miljöer är att föredra framför all annan 
wayshowing. Är inte en plats självförklarande är det näst bästa alternativet att 
förse miljön med skyltning (Mollerup, 2013:51-53). 
 

Implicit kommunikation  
Affordance innebär inom designområdet att en artefakt indikerar eller bjuder in 
till ett visst beteende hos användaren. För att affordance ska uppstå krävs en 
relation mellan artefakt och användare. En artefakt eller en människa kan alltså 
inte ensamma skapa affordance. Det är egenskaperna i relation till varandra som 
indikerar hur användaren ska använda artefakten (Maier et al, 2009:393). 
Exempel kan vara att en människas längd och proportioner i relation till en 
soffas form skapar affordance och indikerar hur man använder soffan, d.v.s. att 
man kan sätta sig på den. Om man vill skapa specifika rörelsemönster, borde 
man alltså enligt teorin om affordance utgå från människans egenskaper. På så 
sätt kan man skapa en relation mellan människa och miljö och därigenom skapa 
affordance för människans rörelsemönster. Norman (2013:13-14) pekar ut 
objektets signalerande komponent för sig i en affordance. Han menar att en 
designer borde arbeta mer medvetet med vad designen signalerar att man kan 
använda den till. Norman benämner det som signifiers (signaler) och anser att 
det är den komponenten som ibland felaktigt kallas för affordance. Detta är 
felaktigt då affordance, som ovan beskrivits, endast kan uppstå i en relation 
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mellan människa och objekt. Vidare menar Norman (2013:14-18) att människor 
söker ledtrådar som hjälper dem förstå. En designers uppgift är att ge svar och 
hjälpa användaren förstå hur något kan användas, vilket är just en signifiers 
uppgift. En signifier kan sitta i formen, det kan vara en pil, en symbol eller en 
text som indikerar hur något kan användas.  

I en studie undersöktes om implicit information i wayshowing, så som 
rumsbredd och ljus, kan vara tillräckligt stark för att orientera människor under 
en nödsituation. Man undersökte om bredare korridorer och starkare ljus kunde 
fungera som signaler och skapa affordance i människors rörelsemönster. 
Resultatet visade att både större korridorsbredd samt starkare ljusstyrka kan 
skapa affordance. Ljus är dock en starkare signal än rumsbredd. (Vilar et al, 
2013).  
 
Med denna studie som grund fortsatte Vilar et al (2015) arbeta och gjorde en 
studie där man jämförde explicit information, i detta fall riktningsskyltar och 
implicit information så som ljusstyrka/rumsbredd inverkan i människors 
wayfindingprocess. Resultatet visar att ljus och rumsbredd kan skapa  
affordance och kan användas för vägledning. Men i de fall när riktningsskyltar 
finns och motsäger den implicita informationen har skyltningen en större 
påverkan på wayfindingprocessen (Vilar et al (2015:451).  
 
Ljus kan alltså signalera om att välja en viss väg. Branzell beskriver hur man 
kan förändra rymdupplevelser i ett rum, bland annat genom olika ljussättningar. 
Han använder sig av en rymdbubbla för att beskriva en persons upplevelse av 
rummet. Rymdupplevelsen behöver inte stämma överens med rummets fysiska 
förutsättningar. Upplevelsen av rummet är alltså inte nödvändigtvis densamma 
som rummets fysiska form. Ljuset bidrar i hög grad till hur rymden upplevs och 
vad vi uppmärksammar. Exempel ger Branzell på hur rymdupplevelsen 
förändrades i en kyrkobyggnad med olika ljussättningar och avskärmningar. I 
en situation (se figur 3:1) öppnades endast en taklucka upp och alla andra 
fönster avskärmades, ingen övrig belysning var tänd. Upplevelsen och 
uppmärksamheten beskrivs gå från taket upp mot ljuset från takluckan, 
rymdupplevelsen var vertikal och koncentrerad till mitten av rummet under 
takluckan. I en annan situation (se figur 3:2) var alla fönster avskärmade och 
mitt i rummet var en spotlight som riktades nedåt mot golvet placerad. 
Rymdupplevelsen blev koncentrerad till rummets mitt och uppmärksamheten 
pendlade vertikalt mellan det belysta golvet och lampan i taket. I en tredje 
situation (se figur 3:3) öppnades två sidofönster upp mitt emot varandra. 
Rymdupplevelsen beskrivs då istället som horisontell och uppmärksamheten 
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riktas utåt, förbi rummets väggar. I en fjärde situation (se figur 3:4) beskrivs att 
man belyser rummet genom tätt sittande koltrådslampor utefter väggarna. Det 
blir därmed inte stora kontraster i ljushet och uppmärksamheten riktas inte på 
samma sätt. Rummet upplevs mer inneslutande (Branzell, 1976:20-31). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Hur olika ljussättning 
påverkar rymdupplevelsen. 
Illustrationer utifrån Branzells 
(1976) rymdbubbla.  
 

 
 
Olika former kan också de innehålla en implicit kommunikation. Ching & 
Binggeli beskriver att en cirkel har en tydlig mittpunkt och centrum. Samtidigt 
som den har en tydlig riktning mot mittpunkten har den också riktning utåt, åt 
alla håll. I en miljö med mycket strikta, linjära former kan en rund eller kurvig 
form fungera som en kontrast som därmed uttrycka en viktighet och bidra till en 
hierarki. Ching & Binggeli menar också att kombinerat med andra linjer och 
former, kan cirkeln upplevas skapa en viss rörelse. Både cirkelformen och mer 
oregelbundna organiska former utrycker mjukhet och flytande rörelse (Ching & 
Binggeli, 2012:24-25, 96).  
 

Explicit information  
Om en design kräver förklarande texter är designen inte lyckad, menar Norman 
(2013:15). I wayshowing, och framför allt i en kulturminnesmärkt och blå-
klassad byggnad menar jag att det inte alltid är möjligt att skapa en miljö helt 
utan förklarande texter och skyltar. Planlösningen får inte designas om, varpå 
kompletterande skyltning krävs som ett komplement till den implicita 
kommunikationen för vägledning.  

Mollerup (2013:60) menar att trots att självförklarande miljöer är att föredra är 
skyltning många gånger den viktigaste delen i wayshowing. För att en skylt ska 
vara funktionell krävs att skylten är placerad på en plats där den kan bli 

1 

3 4 

2 
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upptäckt och noterad. Det krävs också att skylten är läsbar och kan förstås av 
läsaren. Men för att skylten ska förstås av läsaren krävs att denne först noterat 
skylten. Rätt placering är alltså en förutsättning för att en skylt ska användas 
(Mollerup, 2012:35). Informationen bör placeras vid de platser där ett beslut 
måste fattas (Passini 1999:90-91). Detta menar Mollerup (2012:35-36) 
innefattar bland annat följande situationer: 
 

- Vid platser där användaren har alternativ och måste välja väg för att gå 
vidare.  

- I de situationer som är nya för användaren, skylten ska då svara på 
frågor om exempelvis vart man är.  

- I de situationer när användaren är osäker. Exempelvis kan skylten svara 
på frågor som Är jag på rätt väg fortfarande?  

 
Vilken höjd man placerar skyltar på är också avgörande för huruvida skylten är 
upptäckbar och läsbar. Vilket avstånd man avser att läsa skylten på spelar också 
in, liksom hur många som ska kunna läsa skylten samtidigt. Ögonhöjd är en bra 
utgångspunkt när man sätter upp skyltar som avses läsas när man går eller står. 
Men vill man att flera personer ska kunna se och läsa skylten samtidigt är det 
bra att höja skylten något. Skyltar på dörrar bör placeras på sidan av dörren, 
med en maxhöjd på ca 170 cm. Skylten bör helst inte placeras på dörren, då 
skylten inte kan ses då dörren står öppen (Mollerup, 2012:138). 
 
Storleken på texten bör bestämmas av avståndet man tänker sig läsa skylten 
från. Mollerup (2012:100) föreslår tumregeln att multiplicera textens höjd med 
500 för att få ut på vilket maxavstånd som texten kan läsas av normalseende 
personer. X höjd gånger 500 = max läsavstånd.   
 

Visuellt tänkande och design 
Vårt seende är mycket fokuserat och riktat. Vi ser ofta vad vi behöver för en 
viss uppgift. Seendet handlar om att uppmärksamma. Det som leder till att vi 
behöver uppmärksamma kallas för visual queries (visuella frågor). Information 
som inte är relevant för den uppgift vi står inför har vi svårare att 
uppmärksamma. En uppgift kan exempelvis vara att hitta från en plats till en 
annan (Ware, 2008: 3-15). 

 
Ofta är det flera visual queries som behöver besvaras i en design. Ware (2008: 
23-24) menar därför att det är viktigt att veta vilka de vanligaste visuella 
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frågorna (visual queries) är, och därmed designa svaren på dessa så att vi 
uppfattar de som det mest distinkta. För att återkoppla till i vilka situationer 
som användaren i en wayfindingprocess behöver information/svar menar alltså 
Mollerup (2012:35-36) är bland annat vid vägval, i nya situationer samt i de fall 
där användaren kan känna osäkerhet. Den informationen borde alltså formges 
som den mest distinkta. Detta leder oss in på kontraster och pop-out. 
 
Kontraster har vi lätt att se för att det behandlas tidigt i syncentrum. Pop-out 
innebär att någonting är så visuellt utstickande att man i princip inte kan missa 
att se det. Hur stark en pop-out uppfattas beror på kontexten och hur stark 
kontrasten till omgivningen är. När ett objekt kontrasterar mot en homogen 
omgivning, där alla objekt ser likadana ut, uppstår den starkaste pop-outen. 
Egenskaper som leder till pop-out är kontrasterande färg, placering, storlek, 
rörelse och stereoskopiskt djup.  Om man vill göra flera saker tydliga i sin 
design, kan man använda flera av dessa kanaler. (Ware, 2008: 23-34).  
 
Vill man betona något med färg, bör man höja luminansskillnaden gentemot 
bakgrunden på det man vill betona. Ju större kontrast i luminansskillnad, desto 
tydligare blir objektet man vill betona (Ware, 2008: 75-79).  
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Metod 
Här presenteras de metoder som användts i arbetet; platsanalys samt tre stycken 
intervjuer av museets personal. Jag har inte intervjuat besökare. Hade jag gjort 
det hade jag troligen främst fått mer kunskap om besökarnas upplevelse av att 
orientera sig till och på museet. Viktigt för mig i arbetet var att kartlägga var de 
kritiska punkterna i orienteringen och flödet finns och vad ett önskat 
rörelseflöde är. Intervju av besökare bedömdes därför inte vara det bästa 
alternativet för att få svar på de punkterna. Där hade en observation av 
rörelsemönster troligen varit det bästa sättet att ta in besökarna i metoderna. En 
sådan observation var planerat att genomföras i syfte att studera var stora stopp 
i flödet sker samt vad som skapar svårigheter i orienteringen. Efter att ha utfört 
platsanalysen och intervjuerna beslutades dock i samråd med handledare att en 
sådan observation skulle vara överflödig eftersom platsanalysen redan kartlagt 
de fysiska förutsättningarna. De trånga öppningarna och passagerna som 
noterats i rumsanalysen berättar själva var de stora stoppen uppstår. 
Platsanalysen visar också var de kritiska punkterna i orienteringen är. Detta 
bekräftades också genom intervjuerna.  
 
Metoderna har inte medfört några stora etiska problem, då inga människor har 
studerats. Intervjuerna utfördes med informerat samtycke, se bilaga 1.  
 

Platsanalys  
Platsanalys genomfördes den 5 april 2016 mellan kl 11-13. Analysen gjordes i 
syfte att kartlägga förutsättningarna för arbetet samt för att kunna utläsa var 
stopp i flödet sker och var de kritiska punkterna i orienterbarheten kan hittas. 
Analysen gjordes med utgångspunkt från Ching & Binggelis (2012:60) lista på 
vad som bör dokumenteras och analyseras i en platsanalys. Först togs foton och 
mått på platsen. Denna typ av analys har stora likheter med formalanalysen, där 
bilder utifrån färger, former och kompositioner beaktas (Eriksson & Göthlund, 
2012:33). Följande analyserades:  

Platser:  
- Entrén 
- Entrévåning  
- Trapphuset 
- Nuvarande receptions/butiksplats  
- Kommande receptions/butiksplats  
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Vad som analyserades på respektive plats: 
- Dörröppningar 
- Gångar/passager 
- Trappor och nivåskillnader 
- Fönsterplaceringar  
- Placeringar på större funktioner, så som reception, butik, 

informationsplats och garderob. 
- Belysning  
- Formspråk, stil och färger. 
- Kontraster 
- Orienterande skyltning 

 

Resultat av platsanalys 
Byggnadsstil 
Både exteriör och interiör är byggt i en typisk jugendstil. Färger, former, 
material och mönster är typiska för stilen. Fasaden är i en gul puts. Det 
förekommer mycket mjuka och organiska former. Växtmotiv hittas bland annat 
i fönster, men även i fasaden.   

Entrén 
Huset ligger på Drottninggatan 85 i Stockholm. Byggnadens huskropp liknar 
huskropparna i området och uppfattas därmed inte som utmärkande. Entrén är 
även den diskret men markeras av några, dock inte så utstickande skyltar, se 
figur 4. Även några mindre metallskyltar och en porttelefon finns placerad vid 
sidan av entrédörren. Porttelefonen och omkringliggande skyltar är 
metallfärgade. Ytan är blank och kontrasten mellan bakgrund och text är dålig, 
se figur 5. För att ta sig in måste man kliva över ett mindre trappsteg. 

 
 
 
 
 
Figur 4. 
Till vänster: 
Entré på Drottninggatan.  
 
Figur 5. 
Till höger:  
Porttelefon och skyltning.  
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Entrévåning 
På entrévåning finns fem trappsteg att ta sig upp för. Ingen ramp finns men kan 
tas fram vid behov. Trappen är klädd med en mörkt grön matta och inte försedd 
med kontrastmarkeringar.  
 
Ljusinsläpp finns från fönster i dörr samt ovanför dörr. Belysning från en 
taklampa mitt i rummet. När man kliver in i rummet från utsidans dagsljus 
uppfattas rummet som mörkt.  
 
Efter att man gått upp för de fem trappstegen passerar man två tavlor som 
hänger på väggen till höger, se figur 6. Dessa kan noteras först efter att man gått 
upp för trappen. Det är en anslagstavla samt en informationstavla som 
informerar om vem som bor/finns på vilken våning. Alla namn på skylten har 
samma visuella hierarki. En särskild betoning på Strindbergsmuseet finns alltså 
inte. Texten är vit på en svart bakgrund. 
 
För att ta sig upp till Strindbergsmuseet, som ligger på våning 4, kan man ta 
trappor alternativt hiss. I Hissen finns en informationstavla som berättar att 
Strindbergsmuseet ligger på våning 4, se figur 7. Informationen finns på både 
svenska och engelska. Skylten har inte samma formspråk som skylten i 
entréhallen. Trappen är inte försedd med några kontrastmarkeringar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.            Figur 7. 
Anslagstavla och informationstavla i entréhall.      Informationstavla i hiss.  
 
Trapphuset  
I trapphuset är väggar och tak blå. Golv och trapp är i stenmaterial. Det finns en 
lampa i taket som ger allmänbelysning. Dagsljus kommer in från fönstren 
ovanför trappen mellan våningsplanen.  
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Det finns tre dörrar på våning fyra, även de i blått. Dörrarna har samma 
utformning som övriga dörrar i trapphuset, vilket gör att museets entré inte 
urskiljer sig. Dörren som går till museet och receptionen har dock en 
mässingsskylt med texten ”Strindbergsmuseet”. Dörren till Strindbergs bostad 
är inte lika tydligt markerad. Skylten hänger på en låg höjd och texten är 
mycket liten. Dörren som går till kansliet är försedd med en liten pappersskylt. 
Samtliga skyltar har olika utformning, vilket gör att man vid första anblicken 
inte läser ihop att alla dörrarna hör till samma verksamhet.  
 
Nuvarande reception/butik 
Nuvarande reception finns på en mycket liten yta, känslan är trång, se figur 8. 
Rummet har funktionerna reception, butik, informationsplats, samt garderob. 
Garderoben är placerad i en mycket trång återvändsgränd. Ytan är också en 
central nod på museet som man passerar både vid in och utgång, samt om man 
ska gå från utställningsytorna till Strindbergs bostad eller vise versa. Passagen 
mellan disk och vägg är 140 cm bred. Enligt Arkitektens handbok krävs 120 cm 
i bredd för att två personer ska kunna mötas i en passage. För två personer i 
rullstol krävs 160 cm. Vändningsmått för en manuell rullstol beräknas vara 150 
cm på offentliga platser. Vändningsmått för en elektrisk rullstol beräknas till 
230 cm (Bodin m.fl, 2013:120-121). Passagen är alltså mycket liten, vilket 
leder till stora stopp i flödet när flera besökare kommer samtidigt. Fler än två 
personer, som inte är rullstolsburna, beräknas alltså inte kunna mötas i 
passagen. Ytan gränsar till många ytor och i rummet finns 5 dörrar, varav två 
igenbommade. De två dörröppningar som går till utställningarna är 90 cm 
breda. Dörröppningen som leder till Strindbergs bostad är endast 60 cm bred, 
liksom dörren till toaletten. Passagen till Strindbergs bostad är också ganska 
mörkt ljussatt. Entrédörrens bredd är 1 meter. Samtliga öppningar är mycket 
smala i förhållande till verksamheten, vilket också det kan orsaka stopp i flödet.  
 
Ljusinsläpp finns från ett mindre fönster bakom reception. Belysning kommer 
från dels en taklampa mitt i rummet samt från spottar som är placerade längs 
med en list två meter upp på väggen. 
 
När man kliver in i rummet möts man av en mycket hög disk i relation till 
rummets storlek. Disken tar stor del av rummets yta. Det finns flertalet 
informationsblad/skyltar. Det finns inte någon tydlig hierarki vad gäller 
informationen, inte heller någon grafisk profil tycks användas. I rummet finns 
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mycket som pockar på uppmärksamhet. Förutom information är rummet också 
fyllt av bland annat böcker, souvenirer och vykort som säljs i butiken. 
Skyltarnas utformning, placering och den röriga miljön gör skyltarna svårlästa 
och svårbegripliga.  
 

 

Figur 8.  
Panoramavy på reception och butik.  
 
Gällande orienterande skyltar finns det flera, de flesta med olika utformning 
och på olika höjder. Flera olika typsnitt används. Några av skyltarna finns på 
både engelska och svenska, men de flesta är skrivna på svenska.   
 
I anslutning till ytan finns garderob och toalett. Garderoben är placerad till 
vänster när man kommer in från entrén och är placerad som en återvändsgränd. 
Garderoben är mycket liten. Toalettdörren har en bredd på 60 cm. Bredvid 
garderob och toalett finns också passagen till Strindbergs bostad. Det finns en 
skylt med texten ”Strindbergs Bostad” i öppningen, men skylten är placerad på 
en mycket hög höjd vilket gör den mycket svår att upptäcka, se figur 9. Skyltar 
till utställningarna är vita på vita väggar, vilket gör dem svårupptäckta. En 
behållare med skoskydd och tillhörande skylt har istället placerats på en mycket 
låg höjd, vilket gör även dem svåra att upptäckta, se figur 10. 

 
Figur 9. 
Till vänster:   
Skylt mot Strindbergs bostad  
 
Figur 10. 
Till höger:   
Tunna och skylt till skoskydd.  
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Kommande reception/butik, nuvarande kontorsrum 
Rummet fungerar idag som kontor, men planeras i kommande förslag bli 
reception/butik. När man kommer in genom entrédörren i trapphuset går man 
direkt in till höger, där passerar man först en liten garderob. Innanför 
garderoben finns en toalett som har en dörröppning på endast 60 cm. I 
anslutning ligger kommande receptions- butiksrum, vars dörröppning är 90 cm 
bred. Längst in i rummet finns ett stort ljusinsläpp från ett fönster, se figur 11. 
Golvet är i ekparkett. På väggen till vänster finns idag en igenbommad dörr, 
vilken kommer öppnas upp.  
 
 

 
Figur 11.  
Panoramabild över rum för kommande reception/ butik. 

 
 
Sammanställning från platsanalys 

o Huset är byggt i jugendstil, vilket bland annat innebär mycket runda och 
organiska former samt en del växtmotiv.  

o Byggnadens huskropp liknar omkringliggande huskroppar, vilket gör att 
byggnaden inte uppfattas som utmärkande.  

o Entrén är otydlig, främst på grund av bristande kontraster.  
o Bristande kontraster och inkonsekvent placering gör skyltningen 

svårupptäckt. 
o Skyltar har olika formspråk och utformning, flera olika typsnitt används 

och ingen grafisk profil tycks användas.   
o Trånga utrymmen och passager bidrar i hög grad till stopp i flödet, 

liksom de många funktionerna (reception, butik, garderob, 
informationsplats) som placerats på den yta som utgör museets naturliga 
nod i och med att ytan avgränsar till alla övriga utrymmen.  

o Passagen till Strindbergs bostad är mörkt ljussatt, vilket gör det svårt att 
förstå att man ska gå in där.  
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Intervjuer  
Kvalitativa intervjuer har gjorts med museichef Lina Gatte Redin, receptionist 
Ingela Lundahl samt intendent Camilla Larsson. Intervjuerna ägde rum 15 april 
2016 på Strindbergsmuseet. Varje informant intervjuades enskilt. Intervjuerna 
gjordes i syfte att få ökade insikter om problem och behov på museet.  

I en kvalitativ intervju vill man inte använda sig av ett standardiserat 
frågeformulär eftersom det är viktigt att låta intervjupersonen ha frihet att 
associera fritt angående vad denne vill ta upp kring de ämnen som berörs. Dock 
kan en manual göras för att försäkra sig om att få svar på de områden man i 
förväg tror är viktigt för frågan (Holme & Solvang, 1997:100-101). En manual 
med temaområden och underrubriker gjordes utifrån Florins (2015:49) 
utvecklade intervjumanual (se bilaga 2). De huvudområden som jag ville 
diskutera var orienterbarhet/kommunikation, flöde samt tillgänglighet och 
behov på platsen. Utifrån dessa områden lät jag intervjupersonerna först 
resonera fritt. Om jag inte på det sättet fick svar på de underrubriker jag 
förberett i manualen ställdes frågor kring dessa. Syftet med att ta upp områden 
och inte börja med att ställa specifika frågor var att inte styra svaren för mycket. 
Samtalen spelades in och transkriberades sedan. Varför jag valde att spela in 
samtalen och utgå från en manual var för att jag har svårt att skriva och läsa 
samtidigt som jag lyssnar. Om jag bara tagit anteckningar hade risken varit att 
jag endast hade lyssnat och antecknat de svar jag önskade höra. Därmed hade 
jag troligen inte varit lika öppen för nya insikter.  
 

Resultat av intervju  
Sammanställning av intervju med museichef Lina Gatte Redin, intendent 
Camilla Larsson och receptionist Ingela Lundahl.  

Den fysiska tillgängligheten i huset är svår i och med de olika klassningarna 
som byggnaden fått. Hela entrén är otillgänglig och museet vill gärna att man 
ringer innan om man sitter i rullstol så att de kan lägga ut en ramp på 
entrévåning. Rampen kan inte alltid ligga där med tanke på att huset också är ett 
bostadshus.  
 
Gatte Redin finner den kommunikativa tillgängligheten svår på museet, vilket 
hon också menar försvårar orienterbarheten. Entrén skulle behövas göras 
tydligare och tillgängligare då besökare ibland går förbi huset utan att upptäcka 
entrén. Dock upplevs detta som svårt då inte vilken skyltning som helst får 
sättas upp på fasaden i och med klassningen. Skyltar och dylikt måste gå i linje 
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med husets befintliga utseende. Larsson och Lundahl tar också upp den 
ologiska husnumreringen som ett problem. Museets adress är Drottninggatan 
85, och mittemot ligger 106.  
 
Väl inne har man i hissen förtydligat vilket plan som museet ligger på, men 
trots detta är det inte tillräckligt menar Gatte Redin, besökare hittar ändå inte 
riktigt. Larsson menar däremot att det blivit bättre efter en korrigering på tavlan 
i entréhallen där det står skrivet vilka som bor i huset. ”Strindbergs bibliotek” 
stod förut överst på listan. Biblioteket ligger på plan sex och museet på plan 
fyra. Efter att de tagit bort ”Strindbergs bibliotek” på listan upplever Larsson att 
besökare hittar bättre. Lundahl menar att de flesta hittar upp till plan fyra. 
 
Den stora flaskhalsen på museet menar man är i receptionen, vilket Lundahl, 
Gatte Redin och Larsson alla är eniga om, se figur 12. Platsen bildar en nod på 
museet samtidigt som den har för många funktioner. Det händer för mycket i 
relation till ytan. Ofta blir det stopp i flödet när skolklasser kommer. Men även 
vid ströbesök, exempelvis om några besökare pratar med receptionisten 
samtidigt som andra besökare tar på sig skoskydd (vilket är obligatoriskt då 
man ska gå in i Strindbergs bostad). Samtidigt kanske en tredje besökare vill 
hänga av sig sina ytterkläder i den lilla garderoben. Idag finns det några pallar 
att ta fram för den som behöver sitta ner för att ta på sig skoskydden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 12. Receptions- och butiksytan utgör en nod på museet. De röda pilarna representerar 
möjliga rörelsemönster.  
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Väskor och packning lämnas idag in av ströbesökare i receptionen mot en 
nummerlapp. I och med den trånga ytan blockerar dessa ibland utvägen för 
receptionsten vilket Gatte Redin menar måste åtgärdas. Receptionist Lundahl 
känner sig ibland orolig över detta, då det kan bli svårt att ta sig ut snabbt om 
en nödsituation skulle uppstå. Skolklassernas packning lämnas på en vagn som 
körs iväg till museets kök för inlåsning av museiguiden. Detta kan dock bli 
problematiskt om en elev måste lämna tidigare och guiden behöver avbryta sitt 
arbete för att gå och låsa upp för packningen påpekar Larsson.     
 
Larsson menar att receptionen har en placering som gör att det är svårt att starta 
guidade visningar i basutställningens tidslinje, vilket annars är önskvärt då den 
fungerar som ett visuellt hjälpmedel under visningar. Många gånger överröstas 
guiden av ljud från receptionen.  
 
Vad gäller en grafisk profil finns det en sådan, men den används inte 
konsekvent. Gatte Redin och Larsson ser behov att ta ett helhetsgrepp om allt 
grafiskt material och ser att en tydligare grafisk profil skulle behövas tas fram. 
All skyltning behöver ses över i ett helhetsgrepp. Gatte Redin ser behov av 
orienterande skyltar med tydlig kontrastverkan, pictogram och på lättläst 
svenska samt engelska. Detta för att skapa bättre tillgänglighet och öka 
orienterbarheten.  
 
Informationen i reception/butik är idag rörig och behöver ordnas upp och en 
hierarki behöver skapas. Viktigast är orienterande information tycker Gatte 
Redin. Som nummer två kommer priser och öppettider, sedan information om 
vad som är på gång i och runt museet. Att förtydliga priser på butikens varor är 
också viktigt.  
 
Gällande orienterbarheten önskar Gatte Redin transparens och överskådlighet 
för att förenkla och skapa både orienterbarhet och trygghet hos besökarna. 
Larsson menar att orienterbarheten överlag är svår på museet och att besökare 
ibland går vilse. Lundahl tycker att det brukar vara bra att ha dörren från 
trapphuset till museet öppen för att förenkla för besökarna. Dock görs inte detta 
under vintern eftersom trapphuset är mycket kallt då. Lundahl beskriver att två 
tredjedelar av besökarna inte ser skylten till Strindbergs bostad, och att hon 
ibland får påminna besökare om att gå in till bostaden då det är lätt att missa. 
Lundahl påpekar också att man ofta får påminna besökarna om att ta på sig 
skoskydd innan de går in i bostaden för att skydda golvet. Vidare upplever 
Lundahl att mycket orienterande information idag måste tas muntligt med 
besökarna, vilket också bidrar till att de ibland missar vissa delar av museet. 



 25 

Sammanställning av intervjuer 

o Den kommunikativa tillgängligheten upplevs svår på museet, vilket 
försvårar orienterbarheten.  

o Entrén missas ibland av besökare som går förbi huset på Drottninggatan.  
o För att skyltar ska få sättas upp på fasaden krävs att de går i linje med 

byggnadens ursprungliga formspråk.  
o Orienterande information måste ofta tas muntligt, vilket bidrar till att 

vissa delar av museet missas av besökare. Detta gäller främst 
Strindbergs bostad, vars skylt/passage missas av ungefär en tredjedel av 
besökarna.  

o Det finns en grafisk profil, men denna används inte konsekvent. Man ser 
behov av att ta ett nytt helhetsgrepp om det grafiska materialet. 

o Receptionsytan upplevs som en flaskhals på museet, då det ofta blir 
trångt och stopp i flödet där.  

o Det finns ingen plats där besökare själva kan låsa in sina 
väskor/packning, vilket innebär att detta ofta lämnas in i receptionen.  

o Det är obligatoriskt att ta på sig skoskydd för att gå in till Strindbergs 
bostad, vilket är information som ofta måste tas muntligt då besökare 
ofta missar detta.  
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Designprocessen  
Under hela designprocessen har jag haft en tydlig målbild; att förenkla för 
museets besökare att hitta och att skapa ett rörelsemönster utan oönskade stopp. 
Viktigt för mig i arbetet har varit att hela tiden förhålla mig till husets 
ursprungliga formspråk. Dels på grund av att man enligt olika klassningar och 
lagar inte får ändra vad som helst i byggnaden, men också för att skapa en 
trovärdighet hos museet. Museets uppdrag är bland annat att belysa den tid som 
Strindberg levde och verkade i. För att skapa en kongenialitet mellan lokalerna, 
Strindberg och utställningarna var det därför viktigt att förvalta jugendstilen 
samtidigt som jag ville skapa god informationsdesign, en balansgång som jag 
upplevt som utmanade.  
 
Processen har varit långt ifrån linjär, teoristudier, metoder och skrivande har 
varvats med skissande. Jag har varit noga med att skissa från start, och allt 
eftersom jag tagit till mig nya teorier och satt dessa i relation till resultaten av 
metoderna har skisserna vidareutvecklats. I början bestod skisserna av enkla 
tankekartor, sedan utvecklades de till planskisser vidare till perspektivskisser 
och slutligen gick jag in och arbetade i 3D-programmet SketchUp. För att 
kunna förmedla känslan av jugend renderades bilderna. Att rendera innebär att 
man utifrån en 3D-modell skapar bilder där man får in ljus, skuggor, 
reflektioner och texturer. På så sätt kan alltså även materialval och 
ljussättningar uppfattas i visualiseringarna. Val av material har gjorts med 
utgångspunkt för att passa jugend. 
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Designförslag  
I detta kapitel kommer jag först presentera i vilket rum som funktionerna 
reception, butik, garderob och informationsplats placerats, se figur 13. Sedan 
presenteras var orienterande element och skyltning placerats på både 
entrévåning (se figur 14 ) och på museets våning, plan fyra (se figur 15). 
Därefter ses 3D-visualiseringar som presenteras i syfte att ge en bättre 
helhetsförståelse.  
 
 
Placeringar av funktioner på museivåning, plan fyra.   
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13. Placering av informationsplats, reception, butik och garderob.  
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Placeringar av orienterande element och skyltning, entréplan.   
 
 
 

 

 
Figur 14. Orienterande skyltning på entréplan. 
 
 
Orienterande skyltar har placerats utifrån Mollerups (2012:35-36) kriterier. 
Skyltar har placerats där besökaren måste välja väg, i situationer som kan 
tänkas vara nya, samt där man kan tänka sig att besökaren blir osäker om denne 
är på rätt väg.  
 
På entréplan innefattar detta tre placeringar, se figur 14. Dels utanför 
byggnaden för att markera entrén. När man kommer in i trapphuset bekräftar en 
skylt som finns placerad rakt in sett från entrén att man kommit rätt. Där får 
man också information om vilket våningsplan museet ligger på för att kunna 
avgöra om man ska ta trapporna eller hissen. I hissen där man måste välja 
våning genom knappar, finns också förtydligat vilken våning museet ligger på.  
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Placeringar av orienterande element och skyltning, plan fyra. 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15. Orienterande element och skyltning på museivåning. 
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När man kommer upp för trappen möts man av texten Strindbergsmuseet med 
en pil som pekar mot receptionen, detta för att först leda besökarna till 
receptionen enligt museets önskemål. I trapphuset har skyltarna reception, butik 
samt utställningar placerats bredvid respektive dörr istället för på dörren, vilket 
enligt Mollerup (2012:138) är att föredra för att skylten ska kunna läsas även då 
dörren är öppen.  
 
Riktningsskyltar har placerats där det finns flera vägval och platsvisande skyltar 
har placerats för att bekräfta att man kommit rätt.  
 
Utställningen Strindbergs Bostad missar många besökare enligt utförda 
intervjuer och rumsanalys, dels på grund av dålig skyltning men också på grund 
av att de trånga och mörka passagerna inte signalerar att man ska gå in. 
Skyltningen till Strindbergs bostad har därför försetts med bekräftande pilar för 
att signalera till besökarna att de är på rätt väg och att de ska fortsätta gå. Den 
trånga passagen har också försetts med förstärkt ljussättning då detta enligt 
Vilar et al (2013) kan skapa signaler som bidrar till att affordance uppstår. 
Branzell (1976: 20-31) gav exempel på hur man kunde rikta uppmärksamhet på 
olika sätt genom ljussättningen. I den trånga passagen till Strindbergs bostad 
har därför ljussättningen riktats mot den ena långsidan för att skapa 
uppmärksamhet från hallen och signalera till besökarna att gå in i passagen. 
Ljus har också riktats mot ena kortsidan för att skapa en uppmärksamhet framåt 
i passagen.  
 
Receptionsdisken har placerats vid fönstret och försetts med extra ljussättning 
för att också där skapa en rymdupplevelse från entrén mot receptionen och där 
igenom skapa en uppmärksamhet bort mot receptionsdisken. Genom att 
använda ljussättning och skapa en rymdupplevelse mot receptionen blir disken 
enligt Branzells (1976:20-31) studier enklare uppmärksammad av besökarna 
och därigenom förbättras orienterbarheten.    
 
Ett podie har placerats mellan dörr och reception, där butiken kan exponera sina 
varor. Podiet har försetts med en rund form. Likaså har receptionsdisken 
försetts med en organisk form. Runda former uttrycker enligt Ching & Binggeli 
(2012:24-25, 96) en mjukhet och flytande rörelse och cirkelformen kombinerat 
med andra mer strikta former kan upplevas skapa en viss rörelse. Syftet med de 
runda formerna är att skapa en rörelse i rummet, och därmed också ett 
rörelsemönster från entrén till butik och receptionsdisk, vidare till garderob och 
sedan ut genom entrén igen mot utställningarna. Detta för att undvika stopp i 
flödet.  
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Skyltning  
En stor del av svårigheterna i orienteringen var enligt platsanalysen att det inte 
tycks finnas en grafisk profil som används konsekvent. Skyltarna har därför 
arbetats med efter en grafisk profil med bestämda typsnitt och färger. Samtliga 
skyltar inomhus har placerats i ögonhöjd enligt Mollerups (2012:138) 
rekommendationer med en textstorlek som kan läsas på ett avstånd på 20 
meters avstånd. Läsavståndet är ofta kortare än så, men jag har valt att 
överdriva textstorleken för att göra texten mer tillgänglig även för besökare 
med synnedsättning. Typsnitt har valts för att passa byggnadens stil. För att 
testa läsbarheten på typsnittet, har texten skrivits ut i verklig storlek och lästs på 
avstånd. Enligt Ware (2008:75-79) bör man höja luminansskillanden på det 
man vill betona och sänka luminansen på bakgrunden, varför en svart text valts 
på en ljusare bakgrund. Skyltarna är matta för att inte orsaka blänk som kan 
försvåra läsbarheten.  

Pilar 
Två typer av pilar används i förslaget. Den ena är en trippelpil och har 
utformats i större skala för att skapa en hierarki. Denna används i huset för att 
vägleda till museet som helhet, se figur 16. Den andra pilen är en enkelpil och 
används i mindre storlek inne på museet för att vägleda till specifika 
funktioner/platser, se figur 17.  
 

 

 

Figur 16. Exempel på skyltning till museet.               Figur 17. Exempel på skyltning i museet. 
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3D-visualiseringar: entré 

Figur 18. 
Vy mot entré från Drottninggatan.  

Entréskyltningen skiljer sig mot övrig skyltning då den skapats dels för att 
skapa uppmärksamhet, dels för att skapa en kongenialitet till exteriörens 
befintliga utformning. Enligt intervjuer och platsanalys missas entrén idag 
många gånger på grund av att entrén är otydlig. Entrén har därför försetts med 
två olika skyltar. Den ena har placerats ut från huset så att fotgängare på gatan 
ser skylten framifrån. Därmed blir skylten upptäckbar på längre håll. Samma 
skylt har också fått en stark blå färg som kontrasterar mot den lite dovare 
husfasaden. Ware (2008: 23-34) menar att man genom kontrasterande färg kan 
skapa en pop-out effekt och där igenom dra till sig uppmärksamhet. Den andra 
skylten, som också informerar om museets öppettider har formgetts för att 
passa byggnadens jugendstil då byggnadens exteriör inte får förvanskas 
(Falkman, 2000). Den blå färgen har valts då huset kallas för Blå tornet. 
Därmed finns det en chans att besökare förväntar sig att se den blå färgen. 
Enligt Ware (2008:3-15) ser man vad man behöver se för en viss uppgift. Om 
besökare förväntar sig att se en blå färg har de därmed lättare att 
uppmärksamma skylten. 
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Figur 19. Entréskyltar. 
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Entrévåning 

                     
 
Figur 20. 
Vy från entré mot trapphus. 
 
 
 
 

 
*         : tecknet representerar vart man står och visar vilken vy man tittar mot.  
 
 
En skylt med texten Strindbergsmuseet plan 4 har placerats så att den är 
upptäckbar från entrédörren, se figur 20. Detta både bekräftar för besökaren att 
de är på rätt väg, samt ger besökarna möjlighet att välja om de ska ta trappen 
eller hissen, då skylten också informerar om vilket våningsplan museet ligger 
på.  
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Trapphus på plan fyra 

 
       
  Figur 21. 
  Vy från trapp, dörren till vänster leder till reception, butik och garderob.  

 
 

 
Figur 22. 
Vy mot dörr till höger i trapphus som leder till utställningsdel. 
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Trapphus på plan fyra 

 
       
  Figur 21. 
  Vy från trapp, dörren till vänster leder till reception, butik och garderob.  

 
 

 
Figur 22. 
Vy mot dörr till höger i trapphus som leder till utställningsdel. 
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När man kommer upp från trappen på plan fyra, eller från hissen, kan man välja 
mellan två dörrar. Den till vänster går till reception/butik och dörren till höger 
går till utställningarna. Museet vill först leda besökarna till receptionen. För att 
få besökarna att välja rätt dörr, har stora pilar placerats som pekar mot dörren, 
se figur 21. Norman menar att människor söker ledtrådar som ska hjälpa dem 
förstå omgivningen. Med hjälp av signifiers kan man signalera om hur en 
användare ska använda objektet, eller i detta fall då miljön. Norman (2013:14-
18) tar upp pilar som ett exempel på vad en signifier kan vara. Dörrskyltarna 
har placerats vid sidan av dörren istället för på dörren, vilket gör att de kan läsas 
även när dörren står öppen, se figur 21 och 22.   
 
 
Reception och butik  
 

 
 
Figur 23. 
Receptionshall,vy från entrédörr i trapphus plan fyra.  
 
 

När man kommer in genom dörren till receptionen möts man av ett podie med 
växter samt en orienterande skylt, se figur 23. Podiet har försetts med en rund 
form för att skapa en rörelse mot öppningen till reception och butik. Växter har 
också placerats där för att förflytta fokus från dörren till vänster i bild, vilken 
leder till garderoben. Detta för att besökarna främst ska uppmärksamma 
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öppningen till receptionen och gå in dit först. Anledningen är att jag vill få alla 
besökarna att gå samma varv för att inte mötas och skapa stopp i flödet.    
 

 
Figur 24.Vy från receptionshall mot reception/butik.  
 
 
 

 
Figur 25. 
Vy mot receptionsdisk och butikshyllor. 
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För att pocka på besökarnas uppmärksamhet redan i hallen har receptionsdisken 
placerats vid fönstret och betonats med hjälp av ljussättning, se figur 23 och 24. 
Ljuset från fönstret skapar en rymdupplevelse mot och förbi fönstret. Detta 
utnyttjas genom att placera receptionsdisken där, dit man först vill leda 
besökarna för att betala för besöket. För att inte vara helt beroende av dagsljuset 
har också artificiell ljussättning riktats mot disken.  
 
En orienterande skylt har placerats rakt fram, sett från dörröppning till 
reception/butik, för att skapa en överskådlighet för besökarna och göra den 
enkel att upptäcka, se figur 24. Receptionsdisk och podie har försetts med 
organiska former för att skapa en naturlig rörelse i rummet. 
 
Butikshyllor har placerats så att man ser dessa först när man är inne i rummet. 
Detta för att skapa en hierarki som först belyser receptionsdisken, sedan den 
orienterande skylten och sist butikshyllorna, se figur 25.  
 
 
Garderob 

 
Figur 26. 
Vy mot garderob.  
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När man betalt för sitt besök i receptionen leds man vidare till garderoben, se 
figur 26. Garderoben består av skåp där väskor och ytterkläder kan hängas av 
och låsas in. Det finns också större lådor där skolklasser har möjlighet att låsa 
in sina saker innan de går vidare till utställningarna. I rummet finns också en 
orienterande skylt som leder ut mot hallen igen. 
 
 
 

Hall vid reception/butik och garderob 

 
Figur 27. 
Receptionshall. En orienterande skylt vid entrén leder besökarna vidare mot 
utställningarna.  
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Hall till utställningar 

 
        Figur 28.  
        Hall till utställningar. Vy mot sittplatser och informationsplats.   

 
 

 
Figur 29.  
Hall till utställningar. Vy mot informationsplats, entrédörr och passage till 
Strindbergs bostad. 
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Hallen som är en nod på museet, har rensats upp. Nu kan två rullstolar mötas på 
ytan. Enligt Ware (2008:24-34) skapas den största kontrasten om omgivningen 
är homogen. Genom att rensa upp på platsen kan orienterande skyltar enklare 
upptäckas. Skyltarna fortsätter på dörrkarmen in mot utställningarna för att 
skapa en signifier som leder besökarna vidare mot utställningsytorna.  
 
Skoskydd är obligatoriskt för att gå in i Strindbergs bostad. Idag måste 
receptionisten ofta påminna besökarna om detta då de ofta missar skoskydden. 
Därför har en skoskyddshållaren försetts med en starkt röd färg för att skapa en 
pop-out effekt, se figur 29. En signifier har också skapats genom två röda 
skoavtryck på marken som även de fått den röda färgen. Skoavtrycken har en 
riktning mot passagen och passagen har ljussatts för att signalera till besökarna 
att gå in där. Sittplatser i form av en soffa har placerats för de som behöver sätta 
sig ned för att ta på sig skydden, se figur 28.  
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Slutdiskussion  
 
Detta arbete har inneburit många aspekter att ta hänsyn till, men fokus har hela 
tiden varit att främja orienterbarhet och stödja rörelsemönster. På köpet har 
enkelt avhjälpa hinder gällande orienterbarhet reducerats. Men fortfarande finns 
brister i tillgängligheten. Museet har två stora perspektiv att ta hänsyn till, vilka 
många gånger krockar med varandra. Det ena är att göra museet tillgängligt för 
alla besökare. Det andra gäller de lagar och klassningar som byggnaden 
skyddas av. Som informationsdesigner och rumslig gestaltare är det etiskt svårt 
att bortse från vissa tillgänglighetsaspekter i ett arbete. Man får inte bygga till 
ramper, göra hissen större eller förstora dörröppningar och passager i 
byggnaden. Inte heller kan man flytta museet då ett av museets uppdrag är att 
håll basutställningen Strindbergs bostad. Därmed är museet i högsta grad 
platsbundet. I detta arbete har strävan hela tiden ändå varit att göra platsen så 
tillgänglig som möjligt, utifrån de förutsättningar som finns i huset. Jag är 
medveten om att designförslaget inte når hela vägen vad gäller tillgänglighet. 
Det finns fortfarande flera tillgänglighetsaspekter som är bristfälliga. Exempel 
på detta är bland annat trappen i entréhallen och den lilla hissen. Men med en 
grund på teoristudier och insamlad emperi, vill jag ändå påstå att arbetet med 
att förbättra orienterbarheten och flödet också lett till att den kommunikativa 
tillgängligheten förbättrats avsevärt, vilket ändå måste ses som ett viktigt steg i 
rätt riktning. 
 
Denna studie visar att rumslig kommunikation som främjar orienterbarhet och 
stödjer ett önskat rörelsemönster kan vara både implicit och explicit. Implicit 
kommunikation så som ljus kan användas för att ändra en rymdupplevelse och 
signalera om vilken väg man borde välja (Vilar et al, 2013 och Branzell, 1976). 
Runda former kan användas där man vill uttrycka en rörelse ( Ching & 
Binggeli, 2012). Detta kan ses som signifiers, vilket Norman (2013) menar är 
viktigt att tänka in i en design. I designförslaget för Strindbergsmuseet har 
implicit kommunikation använts i en relativt hög grad. Utifrån förutsättningarna 
i den komplexa planlösningen, anser jag att ett designförslag utan implicit 
kommunikation inte nått syftet i samma utsträckning. Vidare kan man diskutera 
om en rumslig gestaltning går att skapa utan implicit kommunikation. Jag 
menar att allting har ett uttryck. Genom att medvetet arbeta med den implicita 
kommunikationen jobbar man också med vad man inte vill att rummen ska 
uttrycka. Exempel på detta är passagen till Strindbergs bostad, som genom sin 
tidigare mörka ljussättning kommunicerade att man inte skulle gå in, vilket 
åtgärdats med ett starkare ljus.  



 43 

 
Explicit information så som skyltning menar jag är ett nödvändigt komplement 
till den implicita kommunikationen i en byggnad där planlösningen skyddas av 
lagstiftningar, och därmed inte får ändras. Men för att vara funktionell måste 
skyltningen förses med egenskaper som gör den både upptäckbar och förståelig 
(Mollerup, 2012). Exempel på sådana egenskaper är tydliga kontraster i 
exempelvis luminansskilland och pop-out (Ware, 2008). Den orienterande 
informationen bör placeras vid de platser där beslut måste tas (Passini, 1999).  
 
Passini (1999) menar att man i en wayshowing bör tänka in både de personer 
som förlitar sig mest på orienterande skyltning och de som förlitar sig mest på 
rummets form och delar i en wayfindingprocess. Styrkan i designförslaget är att 
inte endast explicit kommunikation, så som skyltning används. Med de runda 
formerna skapas naturliga stråk med en utryckt rörelse framåt. Genom att 
dessutom använda fler rum där jag försökt minimera återvändsgränder, skapas 
ett flöde utan vändpunkter. Då många av passagerna är mycket smala minskar 
risken för stopp i dessa om alla besökare passerar passager och öppningar åt 
samma håll. Detta har därför gjorts så långt det är möjligt utifrån 
planlösningens förutsättningar. 
 
För att rumslig kommunikation ska kunna användas i en kulturminnesmärkt och 
blåklassad byggnad krävs att ingreppen inte förvanskar huset (Falkman, 2000). 
På Strindbergsmuseet anser jag dessutom att formspråket bör gå i linje med det 
ursprungliga formspråket. Detta för att skapa en trovärdighet hos museet som 
bland annat har i uppgift att belysa den tid och det sammanhang som Strindberg 
verkade i (Verksamhetsberättelse året 2014 för Stiftelsen Strindbergsmuseet, 
2015:3). Jag menar att ett sätt att belysa den tid han levde i är att faktiskt bevara 
och därmed informera om den jugendstil som byggnaden är utformad i.  
 
Bevarandet av byggnaden och förvaltandet av formspråket har ibland stått i 
konflikt till god informationsdesign. Vissa designbeslut har därför inte varit helt 
enkla att ta. Konflikten beror delvis på de regler och lagar som huset omfattas 
av, men också av mjukare värden, så som bevarandet av formspråket. 
Bevarandet av formspråket har ansetts viktigt för att skapa en trovärdighet hos 
museet. Exempel på detta är det valda typsnittet, vilket valdes för att passa in i 
formspråket och som används i skyltningen. Det var därför mycket viktigt att 
skriva ut typsnittet i rätt skala för att därigenom kunna besluta om läsbarheten. 
För att ytterligare försäkra sig om att typsnittet fungerar skulle användartester 
kunna göras innan skyltarna går i tryck. Något som eventuellt skulle behövas 
arbetas vidare med är att med hjälp av piktogram förtydliga skyltarnas texter. 
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En annan svag punkt i designen skulle kunna vara de två entréskyltarna (se 
figur 19 s. 33), varav den starkt blå skylten kanske kan tyckas inte höra ihop 
med exteriörens formspråk medan den andra kan tyckas ha för dåliga kontraster 
för att skapa en tydlig entré. Jag ville skapa en skyltning som kontrasteras mot 
byggnaden så mycket att det skapar en pop-out från långt håll. Samtidigt får 
museet inte sätta upp skyltar som förvanskar exteriörens utseende. Delvis därför 
skapades även skylt nummer två i en ljusare blå färg, som inte försetts med 
något som skapar pop-out (se figur 19, s. 33). Denna är utformad för att passa 
in i byggnadens stil, samtidigt som den med hjälp av färger och typsnitt kopplas 
ihop med den mer utstickande skylten. På så vis ville jag med den skylten skapa 
en brygga mellan den mer utstickande skylten och husets exteriör. 
 
En kritisk punkt i designförslaget vad gäller orienteringen är i trapphuset på 
plan fyra. För att få besökarna att först gå till reception, butik och garderob har 
en skyltning i form av stora pilar och med texten Strindbergsmuseet som pekar 
mot den dörren skapats som signifiers (se figur 21, s. 35). Om en besökare ändå 
skulle välja att gå in genom dörren som går till utställningarna (se figur 22, s. 
35) finns ingen skyltning som leder dem tillbaks på rätt spår från 
utställningsdelen till receptionen. Detta skulle kunna orsaka vilsna besökare 
som skulle behöva ta hjälp av en museivärd. För ett fortsatt arbete skulle jag 
därför behöva göra ett test för att se om detta är ett problem, och i så fall arbeta 
vidare med hur man skulle kunna åtgärda detta.  
 
Vad gäller de teorier jag studerat kan jag se att forskningen gällande ljusets 
påverkan, men framför allt olika formelements påverkan i wayshowing är tunn. 
Förslag till vidare forskning är därför att titta närmare på hur olika former får 
oss att bete och röra oss i en wayfindingprocess.  
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Figurförteckning  

Samtliga bilder är, där inget annat anges, ritade, fotade, visualiserade och/eller 
bearbetade av Moa Stenberg.  

Figur 1.  Planbild över nuvarande placeringar på museet.  

Figur 2.  Planbild med möjliga placeringar för kommande designförslag.  

Figur 3.  Visualisering av hur olika ljussättningar påverkar 

rymdupplevelsen. Illustrationer utifrån Branzells (1976) 

rymdbubbla.  

Figur 4.  Foto av entrén på Drottninggatan.  

Figur 5. Foto av porttelefon och skyltning vid entrén.  

Figur 6.  Foto av anslagstavla och informationstavla i entréhall. 

Figur 7. Foto av informationstavla i hiss. 

Figur 8.  Panoramafoto av reception och butik.  

Figur 9.  Foto av skylt mot Strindbergs bostad.  

Figur 10.  Foto av tunna och skylt till skoskydd.  

Figur 11.  Panoramafoto av rum för kommande reception/ butik. 

Figur 12.  Visualisering av nuvarande receptions- och butiksyta som utgör 

en nod på museet.  

Figur 13.  Planbild över placeringar av funktioner på museivåning.  

Figur 14.  Planbild över placeringar av orienterande element och skyltning  

  på entréplan.  

Figur 15. Planbild över placering av orienterande element och skyltning på   

  plan 4.  

Figur 16.  Visualisering av exempel på skyltning till museet.              

Figur 17.  Visualisering av exempel på skyltning i museet. 

Figur 18. 3D-visualisering i designförslag. Vy mot entré från          

  Drottninggatan 

Figur 19.  Visualisering av Entréskyltar. 

Figur 20.  3D-visualisering i designförslag. Vy från entréhall mot trapphus. 

Figur 21. 3D-visualisering i designförslag. Vy från trapp på plan 4.  
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Figur 22.  3D-visualisering i designförslag. Vy mot dörr till utställningsdel. 

Figur 23. 3D-visualisering i designförslag. Receptionshall.  

Figur 24. 3D-visualisering i designförslag. Vy mot reception/butik. 

Figur 25.  3D-visualisering i designförslag. Vy mot butikshyllor. 

Figur 26. 3D-visualisering i designförslag. Vy mot garderob.  

Figur 27. 3D-visualisering i designförslag. Receptionshall.  

Figur 28.  3D-visualisering i designförslag. Hall till utställningar. Bilder 

placerade på informationstavla i visualisering är hämtade från 

Wikimedia Common (2016).  

Figur 29.  3D-visualisering i designförslag. Hall till utställningar. Bilder 

placerade på informationstavla i visualisering är hämtade från 

Wikimedia Common (2016). 
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Bilaga 1 
 

Informerat samtycke  

 
Jag heter Moa Stenberg och studerar informationsdesign – Rumslig gestaltning 
på Mälardalens högskola. Denna intervju utgör en del av grunden till mitt 
examensarbete som handlar om orienterbarhet och rörelsemönster på 
Strindbergsmuseet. Arbetet syftar till att skapa en tydligare rumslig 
kommunikation mot besökarna och därmed skapa ett flöde utan oönskade 
stopp. Denna intervju kommer att spelas in på en ljudfil. Inom 24 timmar 
kommer materialet transkriberas och ljudet raderas. Sedan kommer materialet 
sammanfattas och användas som underlag för min examensrapport, vilken 
kommer publiceras i DiVA som är en offentlig databas. Eftersom du är 
identifierbar i din roll på museet kommer ditt namn skrivas ut i rapporten. Ditt 
deltagande i intervjun är frivilligt och medverkan kan när som helst avbrytas. 
 
 
 
 
 
Jag intygar härmed att jag tagit del av ovanstående information och samtycker 
till intervjun.  
 
 
__________________________  _________________ 
Underskrift      Datum 
 
 __________________________  _________________ 
Namnförtydligande     Ort  
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Bilaga 2 
 

	
Intervjumanual 

2016-04-15.

Orienterbarhet/
Kommunikation 

Entrén på drottningatan

I trappuppgången  
 
På museet 

Flöde 

Tillgänglighet

Svårigheter? Kritiska punkter?

Problem? Stopp? 

Problem/Svårigheter?

Enkelt avhjälpta hinder, borta 
enligt boverket senast 2016?

Besökarnas upplevelse?

Kritiska punkter? Tid?

Besökare/dag?
Besökare samtidigt?

Fysiska tillgängligheten, utifrån 
byggnadens förutsättningar?

Om problem, vilka blir
kostnaderna?

Kommunikativa tillgängligheten?
Kontraster, ljus osv. 

Om problem, vilka blir 
”kostnaderna”?

Om problem, vilka blir 
”kostnaderna”?

Skyltning? Grafisk profil? Vem 
skapar skyltar?

Behov Garderob?

Information?

Reception? 

Butik?


