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Abstract 

Form language - a language for all of us? is a thesis in information design with a 

focus on spatial design. The purpose of this thesis is to develop a design 

proposition that exemplifies how the form language can be used to guide museum 

visitors, thus promoting the flow of movement and information retrieval. The work 

is based on the thematic exhibition Framtidsland at Arbetets museum in 

Norrköping. This thesis is a small part of a major survey to find out how spatial 

information affects visitors' flow of movements in thematic exhibitions. 

The overall information design problem includes motion flow and navigation in 

exhibition environments. Many thematic exhibitions do not communicate how the 

visitor should relocate and lacks clarity in structure and implementation. With the 

support of acquired empirical information from an informant interview, expert 

interview and a three-way site analysis on Framtidsland, the existing problems 

have been identified. The basic issues in the exhibition include ambiguous spatial 

information and guidance, which complicates the flow of movement and 

information retrieval for the visitor. There is a need for clearer guidance, structure, 

a line of argument and a coherent form language. 

Based on theory of wayfinding/wayshowing, cognition, design rules and design 

principles, combined with results from a user test, a design proposition has been 

developed. The design proposition shows that form language is a language for all 

of us, and that it affects us more than we think. This study shows that spatial 

information can contain guiding design and visual balance to create better structure 

as well as facilitate movement flow for visitors in thematic exhibitions.  

Keywords: Information design, Spatial design, Flow of movement, Form language, 

Exhibitions.  
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Sammanfattning 

Formspråk – ett språk för alla? är ett examensarbete inom informationsdesign med 

inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med arbetet är att ta fram ett 

gestaltningsförslag som exemplifierar hur formspråk kan användas för att vägleda 

museibesökare och därmed främja rörelseflödet samt informationsinhämtningen. 

Arbetet utgår från den tematiska utställningen Framtidsland på Arbetets museum i 

Norrköping. Examensarbetet är en liten del av en större undersökning att ta reda på 

hur rumslig information påverkar besökares rörelseflöden i tematiska utställningar.    

Det övergripande informationsdesignproblemet omfattar rörelseflöde och 

navigering i utställningsmiljöer. Många tematiska utställningar kommunicerar inte 

hur besökaren ska röra sig och saknar en tydlighet i struktur och genomförande. 

Med stöd från inhämtad empiri av en informantintervju, expertintervju samt en 

tredelad platsanalys på utställningen Framtidsland har de befintliga problemen 

kunnat identifieras. De grundläggande problemen i utställningen omfattar otydlig 

rumslig information och vägledning, vilket försvårar rörelseflödet och 

informationsinhämtningen för besökaren. Det finns behov av en tydligare 

vägledning, struktur, en röd tråd och ett sammanhängande formspråk. 

Baserat på teori om wayfinding/wayshowing, kognition, gestaltlagar och 

designprinciper samt resultat från användartest har ett designförslag utvecklats. 

Den framtagna gestaltningen visar att formspråk är ett språk för alla, och att det 

påverkar oss människor mer än vi tror. Denna studie visar att rumslig information 

kan innehålla vägledande design och visuell balans för att skapa bättre struktur 

samt underlätta rörelseflödet för besökare i tematiska utställningar. 

Nyckelord: Informationsdesign, Rumslig gestaltning, Rörelseflöde, Formspråk, 

Utställningar. 
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Förord 

Jag vill tacka min handledare Katarina Andersson för tips och råd under processens 

gång. Som examinerad student inom samma inriktning har du haft förståelse för 

arbetet och kunnat berätta vad som krävs. Tack! 

Ett stort tack till min uppdragsgivare Mia Sas för att du har varit en stor 

inspirationskälla för mig. Din kreativitet och nyfikenhet har hjälpt mig att hitta 

glädje och kraft att fortsätta framåt. Stort tack till dig Mia!  

Jag måste även ge en stor eloge till min familj som har stöttat mig under hela 

processen och fått mig att kämpa även i de svåraste stunder. Ni är bäst!  

Sist men absolut inte minst vill jag passa på att tacka mina klasskamrater. Under 

hela perioden för examensarbetet har vi kunnat hjälpa och peppa varandra, gjort 

roliga saker för att hitta ny energi samt varit varandras bollplank genom hela 

processen. Tusen tack till er!   
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Inledning 

Vad är det egentligen som påverkar hur vi uppfattar innehållet samt hur vi förstår 

berättelsen i utställningar? Vad beror det på att vi tycker det är lätt att hitta i vissa 

utställningar och svårare att hitta i andra? Att besöka ett museum är något de flesta 

av oss gör minst en gång i livet, antingen i samband med skola, arbete eller 

tillsammans med familj och vänner. En gemensam nämnare för alla museer är att 

de har något att berätta, de vill förmedla ett budskap och har alltid ett syfte. Detta 

bidrar till att de måste vara pedagogiska och lätta att förstå för en bred målgrupp. 

Eftersom vi människor är olika och har olika tankebanor är det nästintill omöjligt 

att formge information som är funktionell för alla, vilket även uppmärksammas i de 

flesta museer där informationen inte når hela vägen fram till besökaren. 

Det specifika med museer är att informationsinhämtningen och helhetsintrycket 

styrs av besökarens rörelseflöde. Beroende på hur man rör sig tar man till sig 

utställningen på olika sätt, vilket är anledningen till att vägledande design är en 

avgörande del i hur man uppfattar innehållet (Peponis et. al, 2004, s. 87). Faktorer 

som påverkar den vägledande designen är bland annat rummets rymdupplevelse, 

hur berättelsen struktureras samt grafiska formelement (Mathias Strömer, 2014, s. 

16). En del av hur vi förstår den rumsliga vägledningen handlar om kognitiva 

kartor som utvecklas hos varje människa, genom att vi kombinerar den mentala 

informationen från tidigare erfarenheter med den visuella informationen som ges 

på plats (Mollerup, 2013, s. 24). Att försäkra sig om att alla besökare förstår 

informationen är svårt, men genom att formge god design baserat på medvetna 

designval kan man underlätta informationsinhämtningen och bidra till funktionell 

rumslig vägledning för de flesta. 

I den här studien kommer jag identifiera problem med tematiska utställningar. Jag 

kommer specifikt undersöka varför det uppstår oklarheter i vägledningen när man 

besöker utställningen Framtidsland på Arbetets museum i Norrköping. Därefter 

kommer ett designförslag presenteras som innebär en förbättring av platsen, baserat 

på inhämtad empiri och teoristudier.  
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Bakgrund 

Att studera informationsdesign innebär att ta reda på hur man kan underlätta en 

specifik situation för användaren, hur man kan göra den lättare att förstå. Efter tre 

års studier inom ämnet börjar man förstå hur viktigt det är, hur stor betydelse 

information har för att tillfredsställa människans behov. I början av utbildningen 

kan det vara svårt att förstå vad information egentligen innebär, men det är något 

som finns i allt omkring oss. En av de delar som utstrålar tydlig information är 

rummet och dess komponenter. För vissa kan det vara svårt att se hur en soffa kan 

förmedla information, för andra är det lätt att se att soffhörnan kommunicerar att 

det är en plats för umgänge, en plats som bjuder in till samtal. Hur vi än ser på 

information är den viktig för oss, och underlättar eller försvårar för oss varje dag.  

I utställningar är det ofta mycket intryck och man kommer dit med en förhoppning 

om att få en upplevelse eller ny kunskap. Därför är det av största vikt att platsen 

kommunicerar till besökaren hur platsen ska användas. För att optimera 

upplevelsen är det viktigt att inte ställa höga krav på att besökaren själv ska få 

jobba för att förstå hur hen ska röra sig eller var hen ska gå. Informationen ska 

finnas i rummet och underlätta vägledningen för besökaren. När detta saknas 

uppstår problem, och besökaren måste lägga ner energi på att försöka förstå.   

I den centrala delen av Norrköping ligger Arbetets museum, placerat på Laxholmen 

mitt i Motala ström. Byggnaden som museet ligger i kallas för Strykjärnet, byggdes 

år 1916-1917 i armerad betong och har formen av en sjuhörning. Huset användes 

tidigare som väveri, och museiverksamheten slog upp dörrarna först år 1991 

(Strykjärnet – ett hus med historia, 2017).   

Arbetets museum är en enskild stiftelse och finansieras genom statliga bidrag, 

projektmedel och kommersiell verksamhet (Organisation och styrelse, 2017). 

Syftet är att dokumentera och återberätta historiska, nutida och framtida 

arbetslivssituationer. De ska vara ett forum för debatt, driva och stödja forskning 

samt fungera som en inspirationskälla för andra museer runt om i Sverige (Vårt 

uppdrag, 2017).  

Besökarna som kommer till museet är förskola till årskurs tre, årskurs fyra till sju, 

årskurs åtta till gymnasiet, SFI, lärare och besökare som undersöker utställningar 

på egen hand. Dessa sex olika grupper är även de målgrupper som museet riktar sig 

mot (Museet som klassrum, 2017). År 2014 lockade Arbetets museum fler 

besökare än någonsin och nådde ett rekord med 234 126 besökare under året. En 

bidragande faktor till detta var utställningen Framtidsland som är Arbetets 

museums största satsning någonsin (Besöksrekord för arbetets museum, 2015). 
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Informationsproblem 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Mia Sas som är VD för företaget 

Katapultkontoret i Norrköping. I rollen som uppdragsgivare har Mia sett problem 

med vägledning och information i utställningar generellt, och har därför behov av 

att ta reda på hur man kan lösa eller förbättra detta problem. Det övergripande 

informationsdesignproblemet omfattar alltså rörelseflöde och navigering i 

utställningsmiljöer. Mia menar att många tematiska utställningar inte 

kommunicerar hur besökaren ska röra sig och saknar ett visuellt hierarkiskt uttryck, 

detta bidrar till osäkerhet och förvirrade besökare. I en studie som handlar om 

beteenden på museer (Lanir et. al, 2017, s. 325) framkommer resultat som bidrar 

till slutsatser om att det görs för lite analyser av besökare och dess rörelseflöden i 

utställningar. Museer lägger ner mycket energi och pengar på att utforma 

detaljlösningar i utställningar, utan att ta reda på hur det påverkar navigeringen för 

besökaren. Detta bidrar självklart till att utställningarna inte alltid är optimala i 

utbildningssyfte. Som uppdragsgivare och sakkunnig inom ämnet har Mia Sas 

bidragit till en grund i att förstå problematiken, utifrån hennes rekommendation har 

jag även kunnat välja en specifik utställning för analys och problemdefiniering.  

På Arbetets museum i Norrköping finns en utställning som heter Framtidsland. 

Enligt Arbetets museum (Framtidsland, 2017) är utställningen deras största 

satsning någonsin, och blev år 2014 utnämnd till årets utställning. Det är en 

basutställning som beräknas stå kvar till år 2019. Jag har fokuserat på en 

problematik, med utgångspunkt i utställningen Framtidsland, som innebär 

navigeringssvårigheter för besökare. Passini (1996, s. 319-320) menar att 

navigeringssvårigheter lätt skapar frustration och kan bidra till att besökaren får ett 

negativt intryck av platsen eller organisationen. Han menar även att navigering är 

en viktig del om en byggnad anses funktionell eller inte, och har stor påverkan på 

cirkulationen samt rörelseflödet. I Framtidsland finns ingen kongenialitet mellan 

information och form, vilket bidrar till försämrat rörelseflöde och 

navigeringssvårigheter.  

Det som saknas i utställningen är en rumslig struktur, en röd tråd genom 

formspråket och kongenialitet genom hela utställningen. I och med att detta saknas 

ställs höga krav på besökaren, att man måste lägga mycket energi på att försöka 

förstå hur allt hänger ihop. Kopplingen mellan informationen och formerna i 

utställningen är inte samspelad. Det är ett problem eftersom det bidrar till att 

besökaren har svårt att förstå syftet med utställningen.  
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Enligt Mia handlar inte museum bara om upplevelsen utan även om kunskap och 

informationsinhämtning. När museum misslyckas med den delen misslyckas de 

även med utställningens syfte och budskapet når inte fram till mottagaren.  

Det finns behov av visualiseringar som visar på hur man kan uttrycka rumslig 

information genom ett tydligt formspråk för att förbättra rörelseflöden i tematiska 

utställningar. Jag ser därför möjligheter i att ta fram en gestaltning, som genom 

teoretisk grund i informationsdesign och rumslig gestaltning samt empirisk 

information, visar exempel på hur man kan utveckla den rumsliga informationen i 

syfte att främja rörelseflöden i tematiska utställningar. Eftersom 

informationsdesignproblemet berör formspråket i Framtidsland kommer fokus 

ligga på just form som rumsligt informationsmedel i gestaltningsförslaget. 

Forskningsfråga  

På vilket sätt kan man gestalta rumslig information via formspråk för att skapa 

bättre struktur i tematiska utställningar och därmed främja rörelseflödet?  

Med rumslig information menas både rummets egenskaper så som väggar, golv och 

tak. Men även utställningens egenskaper så som former, grupperingar och så 

vidare.  

Med formspråk menas olika former som exempelvis cirklar, kvadrater eller 

trianglar samt deras förhållningssätt till varandra, som exempelvis hierarki, 

grupperingar eller kontraster och hur människan uppfattar dessa.  

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett gestaltningsförslag som 

exemplifierar hur formspråk kan användas för att vägleda museibesökare. Detta för 

att främja rörelseflödet och informationsinhämtningen i Framtidsland på Arbetets 

museum i Norrköping. Målet är att gestaltningsförslaget ska kunna användas av 

olika museer i syfte att få besökaren att förstå navigeringen i utställningar. 

Förhoppningen är att det här examensarbetet ska bidra till att uppmärksamma och 

lyfta problemet med utställningar, och att få utställningsproducenter att förstå att 

man behöver vidta åtgärder. Examensarbetet ska vara en bit på vägen i 

undersökningen att ta reda på hur rumslig information påverkar besökares 

rörelseflöden i tematiska utställningar.  
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Målgrupp 

Arbetets museum har sex olika målgrupper vilka är: 

 Förskola – årskurs 3 

 Årskurs 4 - 7  

 Årskurs 8 – Gymnasiet 

 SFI 

 För lärare 

 Besök på egen hand 

Beroende på vilken målgrupp museet fokuserar på skapar de olika utställningar 

med olika typer av innehåll. Jag har valt att fokusera på målgruppen Besök på egen 

hand för att det är den målgrupp som är i störst behov av rumslig vägledning, 

eftersom de inte får hjälp av en guide att hitta rätt. Målgruppen är vuxna 

museiintresserade personer som ska hitta själva i utställningen utan guide.  

Avgränsningar 

Jag har avgränsat mig till tematiska utställningar på museer. Gestaltningsförslaget 

baseras på den valda utställningen på Arbetets museum i Norrköping, 

Framtidsland, och hur en förbättring av vägledningen samt strukturen kan se ut. 

Den nya idén presenteras via 3D-visualiseringar som har producerats i 3D-

modelleringsprogrammet SketchUp, i ett skissliknande format. Jag har valt att 

endast fokusera på formspråk då fler delar skulle innebära ett större arbete än det 

som ryms inom detta examensarbete. Jag har valt att ta fram ett gestaltningsförslag 

som visar på formens betydelse för rörelseflöden och informationsinhämtning samt 

hur detta kan appliceras i utställningar. I gestaltningsförslaget används endast vissa 

befintliga utställningsobjekt. Detta på grund av att detaljnivån skulle bli för 

specifik om alla utställningsobjekt skulle användas, och ryms inte inom ramen för 

detta examensarbete. Framtidsland är en stor yta som omfattar många olika 

utställningsobjekt, jag har därför valt att endast använda de som utmärker sig mest i 

utställningen baserat på min åsikt.  

  



 
 

12 
 

Teori och metod 

Teorier  

De teorier som presenteras i detta kapitel behandlar wayfinding/wayshowing, 

kognition, gestaltlagar och designprinciper. Teorierna har använts som grund till 

gestaltningsförslaget och har även varit en påverkande del i designvalen. I kapitlet 

presenteras både tidigare forskning och teori i samband. 

Att hitta rätt 

För att hitta rätt i sin omgivning krävs en problemlösande process där man genom 

informationsinhämtning kan lokalisera sig mellan två platser, detta är ett begrepp 

som Mollerup kallar för wayfinding (2013, s. 19). Wayfindingprocessen är något 

som uppmanar till ett speciellt rörelsemönster, som exempelvis en korridor, där 

form och uttryck leder besökaren framåt (Golledge, 1999, s. 24). Passini menar att 

wayfinding även kan kallas för vägledande design, och att detta innebär att man 

som designer skapar ett rörelseflöde utifrån rummets eller byggnadens 

förutsättningar, som meningsfullt vägleder besökaren i rätt riktning (1996, s. 320). 

Han menar att en lyckad vägledande design är när man har anpassat den efter 

användarens egen förmåga att ta in, omvandla och förstå den information som ges 

(1996, s. 321).  

Passini menar att man skulle kunna minska navigeringssvårigheter om användaren 

förstod hur rummet och dess komponenter var uppbyggt, samt hur man tar sig från 

en plats till en annan (1996, s. 323). Problemen med dålig vägledning är ofta 

arkitektonisk, att utformningen av själva rummet bidrar till osäkerhet. Det behöver 

alltså inte bero på att skyltningen är dålig, utan att rummet inte kommunicerar hur 

användaren ska röra sig (Passini, 1996, s. 326). Upprepning och likformighet är två 

parametrar som Passini (1996, s. 325) menar bidrar till osäkerhet i navigeringen, 

eftersom det då inte finns några tydliga sektioner och allt smälter ihop som i en 

labyrint. Arkitektoniska element har en stark påverkan på våra vägval och vårt 

rörelsemönster mellan olika platser, men påverkar även hur man som besökare kan 

utforska utställningar, både taktilt och visuellt (Peponis et. al, 2004, s. 87). Likaväl 

som arkitektoniska element kan bidra till dålig vägledning, kan de även underlätta 

för oss att memorera i syfte att navigera. Allt handlar om hur rummet 

kommunicerar användbarheten (Jacobson, 1999, s. 90). 
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Det är inte bara arkitektoniska objekt som kan underlätta vägledningen, i vissa fall 

kan en väg i sig bidra till tydlig vägledning för någon som vill hitta till sin 

destination. Detta används ofta på museum och kallas för Trackfollowing, vilket är 

en av de mest effektiva strategierna för att vägleda. Anledningen till detta är att en 

väg är så pass enkel att följa eftersom man endast följer rörelsen, det finns inga 

hinder som påverkar rörelseflödet. Trackfollowing är en strategi som bland annat 

används på IKEA för att vägleda besökaren i rätt riktning, i en miljö med mycket 

intryck som distraherar vägvalen (Mollerup, 2013, s. 28).  

Mathias Strömer menar att navigering är en viktig del i utställningar. Faktorer som 

påverkar navigeringen är exempelvis hur många som kan vistas samtidigt i 

utställningen, rummets rymdupplevelse, hur berättelsen i utställningen ska förstås 

samt grafiska formelement (2014, s. 16). McKenna-Cress och Kamien förklarar 

vikten av rumslig planering och besöksflöden i utställningar. De menar att två av 

de viktigaste sakerna man bör tänka på vid utformning av en utställning är 

helhetsintrycket och hur besökaren kommer att röra sig genom utställningen (2013, 

s.146). För dem innebär rörelseflöde den väg i utställningen som skapar besökarens 

rörelsemönster, som även påverkar hur besökaren uppfattar narrativet i 

utställningen (2013, s.148).  

Peponis et. al menar att det speciella med museer är att informationsinhämtningen 

och helhetsintrycket styrs av besökarens rörelseflöde, oavsett om det finns en 

bestämd riktning eller om besökaren får röra sig fritt. Beroende på hur man rör sig 

uppfattas utställningen på olika sätt, därav vikten att medvetet formge vägledande 

design. Hur en utställning är tillgänglig eller inte för besökaren påverkas bland 

annat av delarna i utställningen, hur de är placerade samt om de står ihop eller isär 

(2004, s. 87).  

Strömer menar att det finns flera sätt att skapa en sammanhängande utställning med 

ett bra flöde. Man kan bland annat låta grafiska former bidra med ett speciellt syfte 

eller en speciell mening (2014, s.14). Det är även viktigt att skapa olika slags vyer i 

utställningar, eftersom dessa visar vart besökaren ska gå, vad som händer här näst 

och fungerar som wayshowing. Det är en balansgång mellan att ge en hint i 

utställningen om vad som händer i nästa scen, samtidigt som resten av 

utställningen inte får synas för mycket eftersom det bidrar till förvirring. För att 

skapa nyfikenhet om vad som händer här näst kan man arbeta med hörn, som 

bjuder in till att gå runt för att se vad som komma skall (McKenna-Cress & 

Kamien, 2013, s.148).  
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Det finns olika sätt att vägleda besökare i utställningar. I boken Guidebok för 

utställningsteknik nämns några exempel: 

 Man kan skapa ett tydligt direktiv där besökaren endast har en väg att gå. 

På så sätt försäkrar man sig om att besökaren uppfattar utställningen i rätt 

kronologisk ordning. Man använder sig alltså av en kontrollerad väg. 

 Ett annat sätt att vägleda besökaren i rätt riktning och försäkra sig om att 

temat hela tiden hänger kvar är att ha ett centrum som mynnar ut i flera 

olika vägar. Dessa vägar kan exempelvis leda in till olika rum där 

utställningar är placerade, för att sedan leda tillbaka ut till centrum där 

utställningens tema befinner sig. På så sätt kopplas hela tiden temat till 

utställningen, och besökaren tappar inte fokus på innehållet.  

 Man kan även skapa en flipperspelsliknande, slumpmässig vägledning. 

Detta innebär att det inte finns en tydlig väg för besökaren att gå, utan att 

man slumpmässigt utforskar utställningen, det finns alltså ingen 

kronologisk ordning att följa. Detta kan dock skapa förvirring och bidra till 

att besökaren inte vet vart de ska börja informationsinhämtningen. 

 En utställning med öppen planlösning skapar en översikt över hela 

utställningen och ger besökaren valmöjligheter vad de vill titta på och hur 

länge. Nackdelen med detta är att besökaren kan bli överväldigad över det 

stora utrymmet och inte veta hur hen ska ta in informationen. Utställningen 

kan även upplevas monoton eftersom det inte blir någon variation (Strömer, 

2014, s. 149-151). 

Att uppfatta, uppleva och tolka 

Perception är ett samlingsnamn för hur vi uppfattar vår omgivning genom att 

analysera och bearbeta den information som uppfattas (Pettersson, 2012, s. 148). 

Alla människor bearbetar informationen på olika sätt beroende på faktorer som 

bland annat kön, politiskt engagemang, sociala kompetenser, ålder, kultur samt 

religion. Groome menar att om vi ska kunna känna igen objekt måste dessa skilja 

sig från resterande objekt (2010, s.51). Människan kan inte ta till sig all den 

information som finns omkring, vi filtrerar därför och sållar bort för att minska den 

kognitiva belastningen (2010, s. 61).  

För att koppla perception till ett utställningssammanhang så menar McKenna-Cress 

och Kamien att volymen av ett rum som omger utställningar har stor påverkan på 

den perceptuella upplevelsen för besökaren. Beroende på takhöjd erbjuder rummet 
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olika möjligheter. Exempelvis så kan nivåskillnader i takhöjd bidra till att 

besökaren upplever en slags respekt för rummet, samtidigt som hög takhöjd kan 

bidra till att besökaren inte upplever rummet betydelsefullt. Låg takhöjd kan både 

bidra till en intim eller en klaustrofobisk känsla. Detta bör man ha i åtanke när man 

utformar utställningar, vad vill man uppnå för effekt? (2013, s.147). 

Haptisk perception är ett annat begrepp som innebär att människan kombinerar inre 

och yttre information för att avgöra sin omgivning. Vi kan avgöra storlek eller 

avstånd på föremål genom att exempelvis föra händerna över dess yta, detta genom 

att man jämför händernas relation till kroppen samt till föremålet (Groome, 2010, 

s.86). Genom detta kan man hitta rätt även om man har viss synnedsättning. 

Information behöver alltså inte bara vara genom text och bild, utan även genom 

rummets egenskaper och dess formelement.  

Kognitiva kartor är ett begrepp som Mollerup använder för att förklara människans 

mentala uppfattning om sin omgivning och hur man tolkar dess information. Ju 

mer information man tar in desto mer utvecklas den kognitiva kartan och blir på så 

sätt tydligare för personen i fråga. Den kognitiva kartan innebär att man 

kombinerar den mentala informationen från tidigare erfarenheter med den visuella 

informationen som ges på plats, för att kunna tolka sin omgivning och hitta rätt 

(Mollerup, 2013, s. 24). Något som påverkar den kognitiva kartan positivt och 

därmed underlättar vägledningen är geometriska former som bland annat omfattar 

symmetri, hierarki och vinkelräta linjer (Passini, 1996, s. 325). 

Att göra medvetna designval 

God design bör vara uppseendeväckande och bidra till nyfikenhet hos användaren 

(Pettersson, 2012, s. 42), men även vara väl strukturerad och relevant (2012, 

s.134). Inom ämnet informationsdesign ska man sträva efter att uppnå harmoni 

mellan de olika designelementen. Vissa designelement fungerar bra när de är 

grupperade, medan andra inte alls synkroniserar i samma situation, utan istället 

fungerar bättre separat på varsitt håll. Harmoni är något som uppstår när alla 

designelement samarbetar och kompletterar varandra i sin layout. Layouten ska 

vara intressant, men samtidigt inte innehålla störande moment som distraherar 

mottagaren (Pettersson, 2012, s. 136-137). Colin Ware kallar dessa störande 

moment för Visual interference och menar att man måste maximera kontrasterna 

runt omkring objektet för att minska störningarna (2008, s. 51). 

Ching & Binggeli menar att det finns två typer av symmetri som kan användas för 

visuell balans. Dessa är tvåsidig symmetri vilket innebär att två sidor är identiska 

och skulle man dela figuren i två delar skulle den se likadan ut på båda sidor, och 
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radiell symmetri som innebär att en cirkulär figur kan delas in i flera likadana delar, 

exempelvis som en tårta. Symmetriska tillstånd kan användas inom arkitektur, form 

och rumsligheter. Detta i syfte att skapa komplexitet eller hierarki, för att framhäva 

något betydelsefullt, för att strukturera en yta med ett flertal objekt och så vidare 

(2012, 348-352).  

Enligt Pettersson har människan lättare att uppfatta objekt ju högre kontrast de har 

till omgivningen, detta på grund av dess tydliga motsatser i förhållande till 

varandra. Genom de skarpa motsatserna förstärks utstrålningen för respektive 

objekt (2012, s. 149). Ware har samma teori och menar att vissa objekt har en 

tendens att sticka ut från sin omgivning, beroende på vad som finns runt omkring. 

Han menar att kontrasten kan bero på bland annat storlek, formspråk eller riktning. 

På grund av att objektet utmärker sig från sin resterande omgivning bidrar detta till 

ett fokus som är svårt att missa (Ware, 2008, s. 27-28). Den starkaste pop-out 

effekten uppnås genom att omgivningen är monoton i förhållande till objektet 

(2008, s. 29). Enligt Ching finns det positiva och negativa element som båda 

behövs för att vi ska kunna uppfatta dess uttryck. Detta har inte något att göra med 

hur bra eller dåliga elementen är, utan hur de upplevs i relation till varandra. De 

positiva elementen är det som uppmärksammas, men är beroende av de negativa 

elementen för att synas, exempelvis en ljus figur mot en mörk bakgrund. Det är 

alltså kontraster som påverkar hur pass bra vi ser olika objekt (Ching, 2007, s. 96).  

Hierarkier kan användas för att bidra till intresse, skapa rytm eller väcka 

uppmärksamhet. Detta skapas genom skillnader i storlek, form eller placering och 

används för att poängtera viktiga och mindre viktiga objekt. Genom att ett föremål 

är märkbart större än omkringliggande föremål kan detta utmärka sig och framstå 

tydligare, men det kan även vara så att objekt sticker ut ur sin omgivning genom att 

vara mindre än resterande objekt. Man kan även skapa hierarkier via form, 

exempelvis genom att placera en cirkulär form i en kvadratisk omgivning. Något 

att tänka på i en sådan situation är att inte endast formge för syns skull, utan att se 

till att objektet fortfarande behåller sin funktionalitet och kan samspela med 

resterande objekt. Genom att placera ett föremål utanför ett regelbundet mönster 

kan man skapa intresse eftersom man som betraktare då undrar varför det enskilda 

objektet står utanför de andra. Det kan finnas flera objekt som står på samma nivå i 

hierarkin, beroende på situationen och kontexten (Ching, 2007, 358-359).  

Peponis et. al skriver om att man i en utställning kan arbeta med hierarki för att 

bidra till att besökaren själv får avgöra vad som upplevs mest intressant. Detta 

skulle innebära att man arbetar med information på ett hierarkiskt sätt för att 

framhäva vissa delar, som kan ses som primär information, och tona ner vissa 
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delar, som kan ses som sekundär information. Med detta menas alltså att man i en 

utställning ger besökaren möjlighet att själv välja vilken information de vill ta till 

sig, genom att använda hierarki. Den sekundära informationen behöver inte vara 

mindre värd, den kan exempelvis vara en fördjupning av den primära 

informationen (Peponis et. al, 2004, s. 87). Ching menar att man även kan visa 

olika typer av relevans eller nivåer av information genom att skapa hierarkier av 

vägar. En bred väg kan exempelvis visa att det är där huvudfokus ligger och att den 

är av störst betydelse, medan mindre vägar kan vara sidospår som inte är av lika 

stor betydelse, men ändå kan vara intressanta att ta del av (Ching, 2007, s. 264). 

Yvonne Eriksson presenterar i sin bok ett begrepp som kallas för Närhetslagen, 

vilket innebär att objekt eller former som är placerade i en gruppering upplevs 

tillhöra samma kategori (2009, s. 62). Rune Pettersson intygar detta, och menar att 

man inte behöver ha tydliga väggar eller annat som skapar avskildhet för att man 

ska uppfatta former eller föremål som en enhet. Genom att exempelvis mindre 

former placeras i närhet till varandra skapas en gruppering, vilket gör att de 

upplevs som en enskild enhet (2012, s.150). Eriksson menar att en enhetlighet av 

föremål även kan uppfattas genom att olika objekt har liknande visuellt uttryck, 

vilket hon kallar för Likhetslagen (2009, s. 63). 

Form och struktur kan utnyttjas inom möblering för att exempelvis skapa enskilda 

rumsligheter eller markera en speciell yta. Hur vi formger rummet genom dess 

rumsliga föremål påverkar även dess användningsområde, till exempel att soffor 

som är placerade i en ring skapar möjlighet till samtal mellan människor (Ching & 

Binggeli, 2012, s. 17). Ju fler rumsliga föremål som finns på en yta desto fler olika 

grupperingar skapas och bidrar till samspel mellan de olika elementen (2012, s. 

19). Ching menar att människor förenklar formerna i sin omgivning för att lättare 

kunna förstå dem, man ser exempelvis en siluett av något istället för hela 

innehållet. Detta innebär att ju enklare formen av ett objekt är, desto lättare har vi 

att uppfatta det (Ching, 2007, s. 38).  

En yta som är kvadratisk, där längden och bredden har samma mått, uppfattas 

statisk och oföränderlig i sitt uttryck. Eftersom en kvadrat har lika långa sidor 

bidrar detta till en fixeringspunkt i mitten av ytan, vilket skapar ett riktat fokus. För 

att ändra placeringen av fixeringspunkten kan man omforma taket i rummet så att 

den kvadratiska känslan försvinner. Detta genom att exempelvis konstruera ett tak 

som har formen av en kupol eller pyramid. På så sätt flyttar sig fixeringspunkten 

högre upp i rummet (Ching & Binggeli, 2012, s. 21).  

Rektangulära ytor, som består av två kortsidor och två långsidor, är mer vanliga än 

kvadratiska ytor och mer utmärkande i sin karaktär. Tack vare dess form är en 
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rektangulär yta väldigt flexibel och användbar. När långsidorna är mer än dubbelt 

så långa som kortsidorna skapar det möjlighet till att skärma av och skapa små 

rumsligheter i det större rummet. En sådan rektangulär yta bjuder även in till 

rörelse, och denna form anses användbar för exempelvis gallerier eller andra 

utställningar. Genom att kombinera kvadratiska och rektangulära former kan man 

skapa ett rum anpassat för den aktuella situationen (Ching & Binggeli, 2012, s. 22-

23).  

Krökta ytor är mer sällsynta och formges oftast till specifika situationer. Det finns 

tre olika former av krökta ytor vilka är cirkulär, elliptisk och fritt utformad som alla 

har olika fixeringspunkter (Ching & Binggeli, 2012, s. 24-25).  Enligt Ching kan 

formen av en cirkel bidra till rörelseflöde på grund av dess organiska uttryck (2007, 

s. 39), vilket poängteras av Yvonne Eriksson, som menar att detta kallas för den 

gemensamma rörelsens lag. Hon menar att man kan återge en rörelse genom olika 

linjeringar, exempelvis en orolig rörelse genom ojämna linjer eller en harmonisk 

rörelse genom mjuka linjer (2009, s. 64). Detta är användbart inom vägledning då 

en mjuk kontinuitet är lättare att uppmärksamma för besökaren, än hårda och 

skarpa kanter med plötsliga avslut (Pettersson, 2012, s. 149).  

Genom att placera en cirkulär yta inom en rektangulär yta kan man även skapa ett 

starkt fokus, tack vare de kontraster som uppstår. Enligt begreppet den goda 

kurvans lag så dominerar alltid en rund form när den överträder eller befinner sig i 

närheten av en kantig form (Eriksson, 2009, s. 64). Den cirkulära ytan kan då 

användas antingen för att påpeka något betydelsefullt eller som en knytpunkt som 

binder samman andra objekt. I boken Guidebok för utställningsteknik nämns ett 

exempel på hur man kan arbeta med rumslig formgivning och flöde i utställningar. 

Exemplet är från Regionmuseet Kristianstad, från en utställning som kallades för 

Gröna fingrar. I utställningen har man använt sig av rummets rymd, samt skapat en 

tydlig cirkulär fördjupningsstation i mitten som bjuder in till diskussion (Strömer, 

2014, s.11). En krökt yta lockar oss även till att vilja följa efter med blicken, och 

beroende på om ytan är konkav eller konvex skapar den fixeringspunkter inåt eller 

utåt. Att möblera en cirkulär yta är lite mer komplicerat än någon annan form, men 

det går genom att antingen placera objekten fristående i rummet eller formge dem 

så att de passar utmed den cirkulära ytans väggar (Ching & Binggeli, 2012, s. 24-

25).  

En triangel är en regelbunden form som symboliserar stabilitet genom dess 

jämnvikt på alla sidor (Ching, 2007, s. 40). Genom de existerande tre hörnen kan 

exempelvis en pyramid stå stadigt utan att tippa, under de flesta omständigheter 

(2007, s. 45). Triangeln är en dynamisk figur och upplevs mer flexibel än 
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rektanglar och kvadrater. Tack vare dess tre hörn kan den kombineras med andra 

trianglar för att skapa ett flertal nya figurer eller mönster (Ching & Binggeli, 2012, 

s. 97).   

Ching & Binggeli (2012, s. 26-27) menar att takhöjden är en detalj som har stark 

påverkan på hur vi uppfattar ett rum, som även nämndes tidigare i rapporten 

baserat på teori av McKenna Kress och Kamien (2013, s. 147). Det är sambandet 

mellan taket och bredden samt längden av rummet som påverkar hur vi upplever 

rumsligheten. Takets form har även stor påverkan beroende på om det är välvt, rakt 

eller spetsigt. För att skapa en känsla av intimitet kan man exempelvis sänka en 

sida av taket eller införa interiörer som placeras i taket som en himmel (Ching & 

Binggeli, 2012, s. 26-27). 

Hur öppningar inom ytor är placerade påverkar bland annat rörelseflödet och kan 

både fungera som vägledande barriär eller hjälpmedel. Öppningar skapar en länk 

mellan de olika ytorna och beroende på dess vidd bidrar de till en mer öppen eller 

sluten upplevelse (Ching & Binggeli, 2012, s. 29). För att förstärka en ingång och 

göra den tydlig kan man göra den lägre, bredare eller smalare än vad som 

förväntas, placera den på ett oväntat ställe eller utsmycka den. Öppningarna kan 

antingen vara formade så att de ger en hint om hur formspråket i utställningen 

kommer att se ut, eller så kan det vara raka motsatsen för att skapa kontrast. De kan 

alltså även användas för att förstärka eller förmildra budskapet (Ching, 2007, s. 

251).  

Vad det än rör sig om för utställning så har alla något gemensamt, en början och ett 

slut. Dessa kan befinna sig på olika platser eller på samma plats. Syftet med 

ingången är att den ska bidra till intresse och få besökaren att vilja utforska 

utställningen. Syftet med utgången är att det ska finnas plats för diskussion och få 

besökaren att vilja fundera vidare på innehållet och eventuellt utöka intresset för 

temat (McKenna-Cress & Kamien, 2013, s. 152). 

Litteraturval och källkritik 

Litteraturen som använts är en blandning av kursböcker, böcker som jag sökt upp 

på egen hand samt forskningsartiklar. Eftersom detta arbete berör vägledning var 

en given del att studera teorier om wayfinding, wayshowing och rörelseflöde. För 

en spridning av teori som berör både allmän vägledning samt vägledning i 

utställningar valdes litteratur av Mollerup, Golledge, Jacobson, Passini, Strömer 

samt McKenna-Cress och Kamien, men även en forskningsartikel av Peponis et. al.  
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För att skapa funktionell design krävs det att man förstår människans 

tankeverksamhet och varför vi upplever saker på olika sätt. På grund av detta 

krävdes viss kunskap om kognition vilket införskaffades av litteratur från 

Pettersson, Groome, McKenna-Cress och Kamien, Mollerup och Passini. Då dessa 

författare har liknande teorier om kognition bidrar det till en hög trovärdighet på 

källorna, trots att studier av respektive författare gjorts under olika år.  

God informationsdesign kräver medvetna designval. För att kunna ha en stabil 

teorigrund att stå på gällande gestaltlagar och designprinciper införskaffades 

kunskap från litteratur av Pettersson, Ware, Ching & Binggeli, Peponis et. al, 

Eriksson, Strömer, Ching samt McKenna Kress och Kamien. Dessa författare har 

dels teorier som liknar varandras men är även kvalificerade inom olika områden 

gällande gestaltlagar och designprinciper. Tack vare detta kunde jag få fram en 

bredd av olika riktlinjer som kan användas vid utformning av en tematisk 

utställning.  

En del av litteraturen är några år gamla, vilket kan medföra att informationen som 

står i dessa inte är helt uppdaterad. Detta bidrar till att det eventuellt kan finnas 

annan information som motsätter det som står i den valda litteraturen. Jag valde 

ändå att använda ovanstående teorier från respektive författare då jag anser att de 

har rationella åsikter som anses trovärdiga även några år efter publikation av skrift.  

  



 
 

21 
 

Metoder 

De metoder som presenteras i detta kapitel behandlar platsanalys, kvalitativa 

intervjuer, användartest och metodkritik. Metoderna har utförts för att samla 

empiriskt material som har kunnat användas både som underlag till 

problemdefinieringen, men även till utformningen av gestaltningsförslaget.  

Platsanalys 

Platsanalysen har utförts i tre olika steg i syfte att ta reda på vilken aktuell 

problematik som finns. Platsen som har analyserats är utställningen Framtidsland 

på Arbetets museum i Norrköping. Första steget gick ut på att besöka platsen för att 

få en känsla för innehållet av utställningen, vad de generella problemen är samt hur 

man tolkar budskapet och informationen. Det första steget var alltså för att få en 

överblick över utställningen genom att uppleva den från ett besökarperspektiv. 

Analysen utfördes söndagen 2 april mellan klockan 15.30-16.30 och 

dokumenterades via fotografier och anteckningar. 

Det andra steget utfördes baserat på Mia Sas syn på den generella problematiken i 

utställningar, detta steg utfördes för att ta reda på hur rummet och utställningen är 

uppbyggt, dess former och egenskaper samt hur dessa påverkar intrycket. Syftet 

var även att analysera upplägget och berättelsen i rummet samt hur formerna 

gynnar berättelsen idag. Analysen utfördes onsdagen 5 april mellan klockan 13.00-

14.00 och dokumenterades via fotografier och anteckningar. Tack vare denna 

analys kunde urval göras för vilka avgränsningar examensarbetet skulle förhålla sig 

till. Avgränsningarna som gjordes var att endast fokusera på formspråk samt 

rörelseflöde, och att välja bort färg, ljus och andra rumsliga element som påverkar 

rummet. Andra steget i platsanalysen utgick från Ching och Binggelis metod för 

rumsanalyser (2012, s. 60). Följande moment analyserades:  

 Olika öppningar och riktningar i rummet  

 Arkitektoniska former och proportioner  

 Utställningens element och dess formationer  

 Utställningens former och proportioner  
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Det tredje och sista steget i platsanalysen utfördes under torsdagen 27 april mellan 

klockan 16.00-17.00. Detta steg utfördes i syfte att få en djupare förståelse för vilka 

former som används i utställningen samt på vilket sätt de används. Tack vare att 

det kunde göras urval i det andra steget angående vad arbetet skulle fokusera på, 

kunde fokus under det tredje steget endast behandla just formspråket i 

utställningen. Detta underlättade analysen då det fanns en tydlig avgränsning. 

Fokus kunde då ligga på att fotografera och mäta de olika formerna i syfte att 

använda som underlag till gestaltningsarbetet i 3D-modelleringsprogrammet 

SketchUp. 

Kvalitativa intervjuer 

Intervjuer kan användas som en metod för att samla empirisk information under 

olika delar av processen, beroende på vad syftet med metoden är. I detta 

examensarbete har intervjuer gjorts i början av processen för att ta reda på den 

aktuella situationen och för att definiera ett problem (Wikberg Nilsson et. al, 2015, 

s. 83). Björn Häger menar att det mest effektiva sättet att utföra en intervju på är att 

kombinera öppna frågor med ett aktivt lyssnande. På så sätt låter man 

intervjupersonen själv få utveckla sina svar och detta kan i sin tur leda till 

användbara citat (Häger, 2007, s. 55). Några tips från boken Intervjuteknik som 

användes inför intervjuerna var att skapa förtroende (Häger, 2007, s. 45), undvika 

tolkningsbara frågor (2007, s. 29), tänka på tonläget (2007, s. 48) och intyga att 

intervjupersonen får läsa den sammanställda texten innan den publiceras (2007, s. 

50).  

Två kvalitativa intervjuer gjordes för att dels få en djupare förståelse för problemet 

men även för att få inspiration till gestaltningsförslaget, se bilaga 2. Den första 

intervjun var en informantintervju med Mia Sas, VD för företaget Katapultkontoret 

i Norrköping, som även var uppdragsgivare i detta examensarbete. Jag valde att 

intervjua henne då hon är insatt i utställningsbranschen och har sedan lång tid 

tillbaka arbetat med olika museum, hon upplevdes som en säker källa för att 

konstatera problemet. Intervjun utfördes onsdagen 5 april mellan klockan 14.00-

15.00 tidigt i processen, och ur den fick jag fram information om vad det finns för 

informationsproblem, varför det upplevs som ett problem samt vad det finns för 

behov. Detta baserat på den generella problematiken om utställningsmiljöer. 
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Den andra intervjun var en expertintervju som utfördes via telefon med Amanda 

Creutzer, utställningsproducent på Nordiska museet i Stockholm. Jag valde att 

intervjua henne då Mia Sas angav henne som en erfaren, etablerad och sakkunnig 

person inom området utställningsproduktion. Jag ansåg att hon kunde ge 

användbara råd och idéer till hur jag kunde utveckla gestaltningsförslaget i detta 

arbete. Några dagar innan intervjun skickades intervjufrågorna samt ett dokument 

med information om utförandet till intervjupersonen för godkännande, se bilaga 1 

och 2. Detta för att personen skulle känna sig förberedd och ha möjlighet att 

fundera på svaren. Intervjun utfördes måndagen 24 april via telefon mellan klockan 

15.00-15.40 i mitten av processen. Ur den fick jag fram information om 

tankeverksamhet, struktur och produktion inom utställningar.   

Användartest 

För att skapa god design bör man dels hitta en innovativ lösning som tillfredsställer 

behovet och målgruppen, men det är även viktigt att designen ger en speciell 

användarupplevelse. Wikberg Nilsson et. al menar att man kan testa detta genom 

att skapa en prototyp av en design, och att man då kan få förståelse för användarens 

intryck. Baserat på resultaten kan man utveckla designen för att uppnå ett bra 

resultat (Wikberg Nilsson et. al, 2015, s. 160). För att utforska en gestaltning kan 

man använda sig av en metod som berör visuell kommunikation. Genom att skapa 

former kan man undersöka hur dessa kopplas till olika känslor, uttryck eller 

upplevelser. Detta kan göras för att ta reda på hur den visuella kommunikationen 

uppfattas, samt vad en form utstrålar (Wikberg Nilsson et. al, 2015, s. 176).  

För att ta reda på hur människor upplever former gjordes ett användartest, se bilaga 

3. Detta utfördes innan produktionen av gestaltningsförslaget för att få underlag till 

hur man kan gestalta en förbättring av den befintliga utställningen Framtidsland. I 

testet gjordes en avgränsning att endast använda fyra olika former, detta för att inte 

skapa för många svarsalternativ vilket skulle kunna bidra till förvirring. Formerna 

som valdes baserades på teori som inhämtats tidigare i processen, som förklarade 

hur dessa olika former och ytor upplevs. Jag ville testa om verkligheten stämde 

överens med teorin. I användartestet användes 3D-former, eftersom tanken var att 

använda formens påverkan på rörelseflödet i gestaltningsförslaget. Formerna 

konstruerades i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp och exporterades sedan till 

2D-bilder som användes vid utförandet av testet. Personerna som deltog i 

användartestet var både kvinnor och män i åldrarna 22-63 år, detta för att få fram 

ett resultat som spred sig över flera åldrar och kön. Valet av testpersoner gjordes 

för att inkludera den tänkta målgruppen som omfattar vuxna museiintresserade 

personer som själva ska göra val utan någon som påverkar dem.  
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Metodkritik 

I användartestet användes 3D-former från 3D-modelleringsprogrammet SketchUp i 

ett 2D-format på papper. Jag är medveten om att detta kan påverka resultaten på ett 

annorlunda sätt än om man hade byggt upp dessa figurer i en fysisk miljö och låtit 

användaren få se dem på riktigt. Jag valde ändå att genomföra detta test då jag ville 

undersöka hur människor upplever former. Det var bättre att göra ett test där svaren 

eventuellt kunde påverkas av utformningen än att inte göra ett test alls. Jag anser att 

jag fick fram relevant information som kunde användas i utvecklingen av 

gestaltningen.  

I användartestet valde jag att endast fråga 10 testpersoner för att få fram resultat. 

För att få en större spridning på svaren hade jag behövt inkludera en större mängd 

testpersoner, vilket även hade bidragit till en högre trovärdighet i mina resultat. 10 

testpersoner är egentligen inte en tillräckligt stor mängd för att göra en sådan 

undersökning. Jag valde ändå att utföra testet för att få fram ett resultat som inte 

bara grundar sig på teori och tidigare forskning utan även på riktiga 

användarsituationer.     
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Resultat 

Resultat av platsanalys 

Platsanalysen som utfördes på utställningen Framtidsland på Arbetets museum i 

Norrköping gjordes för att ta reda på hur rummet samt utställningen är uppbyggt, 

vad de innehåller för former och egenskaper, samt hur de påverkar intrycket. 

Platsanalysen delades upp i tre olika steg och baserades på Ching och Binggelis 

metod för rumsanalyser. Utifrån det utvecklades värdefullt material som kunde 

användas genom examensarbetet. Resultatet av platsanalysen som presenteras 

nedan är en sammanställning av de tre olika steg som användes för att utföra och 

utveckla analysen. Sammanställningen presenteras under rubrikerna för Ching och 

Binggelis metod för rumsanalyser. 

Olika öppningar och riktningar i rummet 

Det finns tre ingångar i hisshallen som leder till utställningen, två hissar och en 

trappa, alltså tre utgångspunkter för att ta sig till introduktionen av utställningen. 

Detta bidrar till att utställningens första del kan ses från tre olika vinklar. 

Introduktionens yta är luftig och öppen med god tillgänglighet. Det finns dock två 

öppningar vilket förvirrar besökaren eftersom man inte vet vilken väg som leder 

vidare in till utställningen, det finns alltså två alternativa riktningar. Den vänstra 

riktningen leder till ingången av utställningen och den högra riktningen leder till 

utgången av utställningen. Båda öppningarna mynnar ut till samma yta, vilket är 

introduktionen. Detta upplevs rörigt och bidrar till förvirring och osäkerhet då det 

inte är tydligt vilket håll man ska gå åt. Det finns en pil med texten ”Start” som 

påvisar att utställningen börjar till vänster, men pilen är grön och smälter därför in i 

den färgglada bakgrunden, vilket gör att den inte uppmärksammas.  

 

Figur 1. Tre olika utgångspunkter i hisshallen varav två hissar och en trappa. 
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Figur 2. Till vänster syns två av de tre utgångspunkterna, till höger syns de två öppningarna. 

 

Figur 3. Rubriken till utställningen samt grön pil som påvisar startposition.  

I öppningarna mellan varje utställningsrum finns en pilformad plottersymbol som 

ska vägleda besökaren i rätt riktning. Dessa pilar är svåra att upptäcka, och det 

krävs att besökaren tittar ner i golvet för att uppmärksamma dem.  

      

Figur 4 och 5. Pilformade plottersymboler placerade i golvet.  
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På två platser finns valmöjligheten att antingen gå in i ett mörkt rum eller att 

passera och gå en annan väg. Det finns dock ingen information om de olika 

vägarna leder till samma destination som de alternativa vägarna. De mörka 

rummen bidrar till nyfikenhet men saknar en förklaring vilket gör att man 

eventuellt väljer den alternativa vägen istället.  

      

Figur 6 och 7. Ingångar till mörka rum i utställningen. 

I slutet av utställningen finns en utgång i form av en plywoodvägg med en 

öppning. Det som påvisar att det är en utgång är en utrymningsskylt som syns 

dåligt. Det finns även en pilformad plottersymbol på golvet där det står utgång, den 

är dock svår att upptäcka och pekar dessutom åt fel håll, rakt in i väggen. I 

anslutning till utgången finns även en textad skylt som sammanfattar temat och 

påvisar att man kan skriva i gästboken. Skylten har dock ingen pop-out effekt och 

skyms dessutom av takkonstellationer med tygremsor som hänger i vägen.  

   

Figur 8, 9 och 10. Utgången av utställningen. 



 
 

28 
 

Arkitektoniska former och proportioner 

Rummet som utställningen är monterad i har hög takhöjd och utställningen i sig har 

inget eget tak vilket bidrar till att känslan av intimitet och personlighet försvinner. 

Det bidrar även till att man som besökare har svårt att fokusera. I rummet finns 

vissa fyrkantiga pelare och stora runda ventilationsrör som utställningen är 

anpassad efter, det finns även ett trapphus som är inbyggt i en av 

utställningsdelarna. Det finns inga trösklar i utställningen, vilket ökar 

framkomligheten och flödet.  

Utställningens element och dess formationer 

Vid ingången till utställningen möts man av en grön heltäckningsmatta som 

markerar att det är en utgångspunkt. Den gröna mattan följer runt hörnet i 

utställningen vilket gör att man förstår att man ska fortsätta dit. Den slutar där 

introduktionen tar slut, och sedan följer ett grått betonggolv genom hela 

utställningen. 

      

Figur 11 och 12. Introduktionen till utställningen med en grön heltäckningsmatta och ett grått 

betonggolv.  

Det är väldigt mycket olika nivåer av text inkluderande rubriker, ingresser, 

sammanfattningar, fördjupningar, ledord, tips och så vidare. Ingen av 

informationsdelarna är grupperade eller strukturerade utan alla sitter i olika höjd, 

på olika platser. Materialet som texterna är placerade på är färgkodat, baserat på 

olika teman i utställningen. Dock så uppmärksammade jag inte färgkodningen 

förrän jag kom hem och kollade igenom de fotografier jag hade tagit på platsen. 

Även fast varje område är färgkodat är det svårt att förstå vad färgkodningen 

innebär, det finns ingen tydlig struktur.  
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Figur 13 och 14. Två exempel på färgkodningen i utställningen.   

De formationer som uppmärksammades i utställningen var ett flertal sittplatser som 

var grupperade och uppfattades därför tillhöra samma område. I övrigt syntes inga 

grupperingar som skulle tyda på att objekt tillhör samma område. Det finns runda 

brickor som symboliserar olika miljömärkningar som är placerade tillsammans. 

Dessa har även samma form vilket gör att man förstår att de berör samma tema. 

Formationen av texterna i utställningen är ostrukturerad och upplevs inte 

genomtänkt eller organiserad. Det finns ingen gemensam formation för allt 

textinnehåll och allt sitter olika i de olika rumsligheterna, det saknas en röd tråd i 

hur texterna är placerade samt hur de samspelar med varandra.  

Utställningens former och proportioner 

Utställningens skiljeväggar är uppbyggda som ett skelett av trästavar som 

tillsammans bildar ett rutmönster. Stavarna är glest monterade vilket gör att man 

ser igenom mellan de olika rumsligheterna i utställningen. Detta bidrar till väldigt 

mycket intryck, det blir svårt att sortera informationen och veta vad man ska ta till 

sig först. Skiljeväggarna är väldigt höga och når nästan upp till balkarna i taket, 

vilket gör att utställningen känns stor och opersonlig.  

De dominerande formerna i utställningen är kvadrater, men det förekommer även 

cirklar, rektanglar och romber. Formerna förekommer på olika platser i de olika 

rumsligheterna, oberoende av varandra och sin kontext. Det man uppmärksammar 

först är inte själva textinnehållet utan formen som texten är placerad på.  
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Eftersom det är mycket intryck i denna utställning lockar de stora formerna mest 

uppmärksamhet, men även de former som är mest täta, till exempel ett klot eller en 

kub.  

    

   

Figur 15, 16, 17 och 18. Bilderna visar de visuella intrycken samt två av formerna med text. 
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Sammanställning av platsanalys 

 Färgkodningen är otydlig.  

 Utställningen saknar ett tydligt formspråk. 

 Det är väldigt mycket olika nivåer av information. 

 De olika riktningarna i utställningen kommunicerar inte vart man hamnar. 

 Utgången i utställningen är otydlig och kommunicerar inte en tydlig 

avslutning. 

 Rummet och utställningen har väldigt hög takhöjd vilket bidrar till att 

känslan av intimitet, personlighet och fokus försvinner.  

 Utställningen har många alternativa vägar, vilket skapar förvirring hos 

besökaren. 

 Det finns ingen röd tråd i hur former och dess kompositioner samspelar 

med innehållet. 

Genom platsanalysen kom jag fram till att den rumsliga informationen och 

vägledningen i utställningen är otydlig och försvårar rörelseflödet och 

informationsinhämtningen för besökaren. Detta på grund av bland annat otydliga 

symboler, för många valmöjligheter och osammanhängande formspråk. Baserat på 

resultaten från analysen är det som behövs i utställningen Framtidsland tydligare 

rumslig vägledning, ett gemensamt formspråk och ett mer flytande och 

sammanhängande rörelseflöde.  
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Resultat av kvalitativa intervjuer 

Informantintervju 

Intervjun med Mia Sas, VD för företaget Katapultkontoret i Norrköping, utfördes 

för att ta reda på vad det finns för informationsproblem, varför det upplevs som ett 

problem, samt vad det finns för behov. Ur denna intervju fick jag fram att det 

grundläggande generella problemet i utställningar är att det saknas en röd tråd och 

ett sammanhängande formspråk genom utställningarna. Detta bidrar till att 

besökaren måste lägga mycket energi på att försöka förstå hur allt hänger ihop. 

Kopplingen mellan informationen och formerna i utställningen samspelar sällan. 

Detta är ett problem eftersom det bidrar till att besökaren har svårt att förstå 

sammanhanget och innehållet i informationen, budskapet når därför sällan fram till 

mottagaren. Museum handlar inte bara om upplevelsen utan även om kunskap och 

informationsinhämtning. De behov som finns är mer framhävande rumslig 

vägledning, tydligare hierarki mellan information och rumsliga objekt, samt att 

utställningar behöver delas in i olika delar för att förtydliga vad som tillhör vilket 

område.  

Sammanställning av informantintervju 

 Det saknas en röd tråd och ett sammanhängande formspråk 

 Information och former samspelar inte 

 Budskapet når inte fram genom uttrycket i utställningar 

 Det behövs tydlig vägledning och struktur 

Expertintervju 

Intervjun med Amanda Creutzer, utställningsproducent på Nordiska museet i 

Stockholm, utfördes för att få inspiration till gestaltningsförslaget. Ur denna 

intervju fick jag fram att det är viktigt att ha en klar tanke när man utformar en 

utställning, som omfattar syfte, målgrupp och en tydlig struktur. Amanda menar att 

vägledningen i en utställning beror på en komposition av form, texternas innehåll, 

olika textnivåer samt grafisk form. Hon menar att inget går att lösa med endast en 

del, om exempelvis inte rummet fungerar spelar det ingen roll om det finns 

vägledande pilar eller tvärtom. 
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För Amanda är formelement en självklar del i hur ett rum kommunicerar sitt 

användningsområde eller hur man vägleder. En stor del av utställningar handlar 

just om hur man kommunicerar genom olika formelement och hur besökaren tar till 

sig informationen. Formspråket är den del som underlättar för olika nivåer av text, 

och påverkar vad man som besökare vill ta del av. Hon menar att form är grunden 

till allt, inget har ett värde utan en form. 

När det gäller riktlinjer eller policy för utställningar så menar Amanda att hon 

gärna skulle vilja att det fanns mer fysiskt informationsmaterial, för fysisk och 

kognitiv tillgänglighet. Saker som är givna att ta hänsyn till inom 

utställningsproduktion är att det ska vara anpassat för rullstol eller barnvagn, det 

ska inte finnas risk att ramla eller klämma sig och liknande. Beroende på vem 

målgruppen är skapas även särskilda behov och förutsättningar.  

Vad som gör en utställning bra eller mindre bra kan ha olika orsaker och 

anledningar menar Amanda. Det är mer vanligt att man ser utställningar som är 

mindre bra, vilket även innebär att utställningsproduktion är en komplicerad 

uppgift. Att en utställning är mindre bra beror dels på att den inte är genomtänkt, 

inte håller idémässigt eller att utförandet är dåligt vilket bidrar till oprofessionella 

produktioner. Att man blir imponerad av någon utställning kan bero på att 

exempelvis ljussättningen eller innehållet i texterna är bra, men det är sällan 

helheten av utställningar fungerar felfritt. Amanda menar att det inte finns någon 

formel på hur man skapar en bra utställning, utan att detta är något som ändras 

beroende på vad det är för utställning och vilket syfte den har. Hon jämför 

utställningsproduktion med ett föräldraskap där man frågar sig hur man är en bra 

förälder. Det finns inga rätt eller fel, och alla gör olika och anpassar efter aktuell 

situation. För att kunna utveckla sitt projekt måste man göra okända saker, ibland 

blir det bra och ibland blir det mindre bra. En viktig aspekt är att det inte spelar 

någon roll om det är fint eller fult, så länge det är funktionellt och har ett syfte, det 

måste finnas en anledning till alla designval.  

Amanda menar att kronologiska utställningar även är tematiska, men tematiska 

behöver inte vara kronologiska. Tematiska utställningar innebär att man 

strukturerar ämnet efter ett visst antal nedslag. En utställning ska alltid förmedla 

någonting och ha ett syfte. Man kan använda tid och årtal som en röd tråd, eller 

teman som tillsammans skapar en gemensam bild av utställningen, exempelvis små 

öar eller rumsligheter. Hon jämför utställningar med en bok, de kan antingen ha en 

kronologisk ordning från början till slut, vartannat kapitel kan handla om olika 

personer, eller så berättas den baklänges och så vidare. Metoderna är olika, det 

viktiga är att få fram syftet och innebörden. 
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En tematisk utställning är inte svårare att producera än en kronologisk, men det är 

viktigt att man förstår hur berättelsen byggs upp. Man bör tänka på saker som vilka 

element som ska bygga upp varje del, om de är lika tunga eller har samma nivå på 

detaljer eller abstraktion. Amanda jämför detta med grammatik, det måste vara en 

balans för att bli lättförståeligt. Det man som utställningsproducent själv inte har 

tänkt igenom kommer heller inte besökaren att förstå. Det positiva med tematiska 

utställningar är att man kan skapa teman genom att exponera objekt istället för 

information genom text. Eftersom kronologiska utställningar är relativt vanligt kan 

en tematisk utställning upplevas mer vitaliserande för besökaren. Tematiska 

utställningar bidrar även till att man kan berätta mer om formen vilket skapar 

intresse. 

Det tips jag fick av Amanda angående utställningsproduktion var att Det klart 

tänkta är det tydligt utställda. Hon menar att det viktiga är hur man ska 

kommunicera känslan i rummet genom objekt, texter, textnivåer, tonalitet, grafisk 

form och vad allt ska symbolisera. Allt måste ha ett syfte och den lättaste vägen att 

gå är i samarbete med andra kloka människor som bidrar med sitt strå till stacken.  

Sammanställning av expertintervju 

 Tematiska utställningar innebär att man strukturerar ämnet efter ett visst 

antal nedslag. 

 Man kan använda teman som tillsammans skapar en gemensam bild av 

utställningen, exempelvis små öar eller rumsligheter.  

 Tematiska utställningar upplevs mer vitaliserande för besökaren än 

kronologiska. Tematiken bidrar även till att man kan berätta mer om formen 

vilket skapar intresse. 

 Att en utställning är mindre bra beror på att den inte är genomtänkt, inte 

håller idémässigt eller att utförandet är dåligt. 

 Vägledningen påverkas av en komposition av form, texternas innehåll, 

olika textnivåer samt grafisk form. 

 Formspråket är den del som underlättar för olika nivåer av text, och 

påverkar vad man som besökare vill ta del av. 

 Det är viktigt att ha en klar tanke som omfattar syfte, målgrupp och en 

tydlig struktur. 
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 Givna saker att ta hänsyn till är att det ska vara anpassat för rullstol eller 

barnvagn och det ska inte finnas risk att ramla eller klämma sig. 

 Det spelar ingen roll om det är fint eller fult, så länge det är funktionellt och 

har ett syfte. 

 Man bör tänka på vilka element som ska bygga upp varje del, om de är lika 

tunga eller har samma nivå på detaljer eller abstraktion. 

 Det finns inga rätt eller fel, och alla gör olika och anpassar efter aktuell 

situation. 

 Det klart tänkta är det tydligt utställda. 
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Resultat av användartest 

Genom att ta ut den mest väsentliga informationen som framkom under 

undersökningen har detta kunnat summeras och bidragit till ett resultat. Den 

information som presenteras nedan är den som flest testpersoner föredrog, alltså de 

svarsalternativ som förekom flest antal gånger. För en tydligare beskrivning av 

testet samt svaren se bilaga 3 och 4. 

På första frågan skulle testpersonerna koppla respektive känsla till respektive form, 

och de känslor som fanns att välja mellan var självsäkerhet, lugn, osäkerhet och 

nyfikenhet. 6 av 10 testpersoner tyckte att klotet utstrålade ett lugn, och att 

pyramiden utstrålade nyfikenhet, resterande testpersoner svarade olika.   

På andra frågan fick man titta på fyra olika vägar som hade fyra olika former och 

uttryck, och därefter besvara vilken väg man helst skulle vilja följa. Resultatet blev 

att 4 av 10 testpersoner valde att följa den väg med runda former, resterande 

testpersoner svarade olika.   

På tredje frågan fick man se fyra olika figurer framför sig som bidrog med olika 

kontraststyrkor. Därefter fick man svara på vilken av dessa figurer man 

uppmärksammade först. 7 av 10 testpersoner svarade att de tyckte figuren med ljus 

bakgrund och mörkt klot utmärkte sig mest, och det var även den de 

uppmärksammade först.  

På fjärde frågan skulle testpersonerna föreställa sig att formerna kunde prata. De 

uttryck som fanns att välja mellan var jag tycker om att synas, jag tycker om att 

introducera, jag tycker om att berätta saker och jag tycker om att knyta ihop 

säcken. Detta gjordes baserat på vilken form som skulle kunna kopplas ihop till 

olika textnivåer. Tanken var att de olika uttrycken skulle kunna kopplas ihop med 

rubriker, ingresser, brödtext samt sammanfattning eller avslutande del. Det 

dominerande svaret var att 5 av 10 testpersoner tyckte att pyramiden skulle 

uttrycka sig med jag tycker om att synas. Resterande testpersoner svarade olika. 

På femte och sista frågan fick testpersonerna se fyra olika formationer av kvadrater 

mot en vägg. Därefter fick de svara på vilken av dessa formationer de tyckte 

upplevdes mest strukturerad. Detta gjordes för att ta reda på hur man kan placera 

stor och liten information i relation till varandra för att skapa ett strukturerat inryck. 

4 av 10 testpersoner svarade att de tyckte formationen med stora kvadrater i mitten 

och små kvadrater på sidorna upplevdes mest strukturerad. Resterande testpersoner 

svarade olika. 
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Designprocess 

I en designprocess finns inga rätt eller fel, det handlar om att göra medvetna 

designval, att bearbeta och att utveckla. För mig handlar designprocessen till stor 

del av iteration, vilket innebär att man arbetar i en cirkulär process. Att ta steg för 

steg och att bocka av en del i taget kan vara möjligt i vissa processer, men inte i 

denna. I denna process behövde allt bearbetas, göras om och förbättras. Ofta måste 

man ta avstånd från en idé som man ansett varit väldigt bra och genomtänkt. 

Anledningen till detta kan vara att man fastnat i arbetet och att den idé man har 

verkar bra men man kommer inte vidare med den. Det kan även bero på att det 

uppstår situationer på vägen som gör att den aktuella idén inte längre är anpassad 

eller funktionell på grund av de påverkande faktorerna. Detta var något jag fick 

uppleva flera gånger under min designprocess, att välja bort idéer trots att de låg 

mig varmt om hjärtat. Detta var relativt påfrestande då jag ofta var tvungen att ta 

nya tag och försöka producera nya idéer eller nytt material.   

Något jag uppmärksammade under tidens gång var att den empiriska informationen 

och teorin tog längre tid att samla in än vad jag hade planerat. Angående den 

empiriska informationen berodde detta till viss del på att jag inte fick kontakt med 

de personer jag hade planerat att intervjua. Inom teorin berodde detta på att jag hela 

tiden utvecklade mitt examensarbete och på så sätt upptäckte att jag behövde mer 

eller ny information om vissa områden. Jag fick då tänka om och leta teori 

sporadiskt samtidigt som jag började utveckla rapporten och en gestaltningsidé. De 

olika faserna fick ske parallellt under en viss tid, vilket jag inte hade planerat. Detta 

bidrog till att jag hamnade ur fas med gestaltningen till viss del. Tanken var att jag 

skulle lägga ner mer tid på den än vad jag slutligen gjorde. Jag lade ner mycket tid 

på att hitta teori då jag verkligen ville ha en stadig teoretisk grund, men det var på 

bekostnad av tid som jag hade behövt lägga på gestaltningen och detaljarbetet. 

Under processen låste jag mig mycket vid att alla mina designval skulle kunna 

kopplas till teori, vilket påverkade min kreativitet och mitt idéutvecklande. Jag 

kunde inte spåna idéer fritt efter vad jag själv kände, jag försökte istället hela tiden 

bläddra genom teori och baserat på det göra ett designval i taget. Dock kände jag 

att detta var ett rationellt sätt för utvecklingen av min gestaltning, eftersom 

utbildningen inom informationsdesign har visat att man alltid ska göra medvetna 

designval. Men jag hade behövt arbeta mer fritänkande för att skapa mer kreativa 

och genomarbetade lösningar i gestaltningen.  



 
 

38 
 

Skissarbetet utfördes mestadels direkt i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp, 

vilket bidrog till att det inte finns några användbara handgjorda skisser att ha med i 

detta kapitel om designprocessen. Att skissa för hand är något jag aldrig varit bra 

på, och jag tror att tidspressen i detta examensarbete även påverkade hur jag 

arbetade med skisser. Istället för att börja med enkla handgjorda skisser för att 

generera idéer och testa olika lösningar började jag direkt skissa i SketchUp. Detta 

medförde en slags spärr i hur jag skulle lösa den rumsliga delen av arbetet och jag 

saknade inspiration för att komma igång. Detta är en viktig lärdom att ta med sig 

vidare ut i arbetslivet, att saker och ting ofta inte går som man planerat, och att man 

måste lära sig att vara flexibel och göra det bästa av situationen. Trots att min 

planering för detta examensarbete sviktade vissa stunder och ändrades ofta 

lyckades jag ändå slutföra arbetet i tid och ta fram ett designförslag, vilket var 

syftet med processen. 

För mig var det viktigt att hela tiden fokusera på vad syftet med examensarbetet 

var, för att kunna avgränsa mig och inte ta mig an för stora projekt. Jag är en 

person som ofta överarbetar saker och ting, vilket ofta bidrar till att tidsplanen blir 

negativt påverkad. I denna designprocess fick jag därför konstant påminna mig 

själv om att jag endast hade 10 veckor på mig att utföra arbetet, och att jag har 

studerat detta i tre år så det borde inte vara några konstigheter att få fram ett 

slutresultat i tid.  

I designprocessen har jag behövt ta hänsyn till Mia Sas önskemål om uppdraget, 

skolans krav på utförande och slutresultat av examensarbete, den valda 

utställningens egenskaper samt mina egna förutsättningar. Detta har bidragit till att 

det har varit problematiskt att avgöra när man ska känna sig nöjd, när man är klar 

med arbetet, och vilka förväntningar man ska leva upp till. Det svåraste har varit att 

inte låta motgångarna påverka hur man ser på sig själv som informationsdesigner 

eller som människa, utan att försöka inse att situationer uppstår utan att man kan 

påverka dem. Ibland kan de bidra till positiva medgångar och ibland kan de bidra 

till negativa motgångar. Under designprocessen har jag fått uppleva ett flertal 

motgångar som har påverkat min energi och mitt engagemang i examensarbetet. 

Jag har dock förstått nu i efterhand att dessa motgångar har gjort mig stark, och 

tack vare dem har jag fortsatt kämpa. För hur slitsamt och jobbigt det än har varit 

så lyckades jag med min uppgift, att ta fram ett gestaltningsförslag som 

exemplifierar hur formspråk kan användas för att vägleda museibesökare. 
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Designförslag 

I det här kapitlet presenteras först innehållet av den nya designidén, därefter 

presenteras det nya gestaltningsförslaget i form av 3D-visualiseringar och 

förklarande text, som enligt denna studie är en rumslig förbättring av den befintliga 

miljön i utställningen Framtidsland på Arbetets museum i Norrköping.  

Idé 

I introduktionen till utställningen Framtidsland finns informationsblad med 

utställningsfakta. Där står det att utställningen är indelad i sju olika avdelningar 

vilka är bo & leva, mat, transporter, jobb & utbildning, människan, energi samt 

konsumtion. Dessa avdelningar berör även tre befintliga teman vilka är ekonomiskt, 

ekologiskt och socialt. Istället för att ha sju avdelningar i sju rumsligheter har nu 

dessa placerats under respektive tema. Vilken avdelning som har placerats under 

vilket tema har baserats på dess befintliga rubriker och rumsligt innehåll. På så sätt 

behövs endast tre utställningsrum, vilket gör att informationen i utställningen blir 

samlad och koncentrerad i syfte att minska de befintliga intrycken som finns i 

utställningen. Man kan då koppla en specifik form till det specifika temat i rummet 

för att underlätta strukturen och rörelseflödet för besökaren. I designförslaget ser 

uppdelningen av teman och avdelningar nu ut såhär: 

 EKONOMISKT 

- Konsumtion 

- Transporter 

 EKOLOGISKT 

- Mat 

- Energi 

 SOCIALT 

- Människan 

- Jobb & utbildning 

- Bo & leva 
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För att få en tydligare bild över hur utställningsytan ser ut med det nya 

designförslaget presenteras nedan en planvy med respektive nya områden: 

1. Ingång och introduktion 

2. Rum med ekonomiskt perspektiv 

3. Rum med ekologiskt perspektiv  

4. Rum med socialt perspektiv  

5. Utgång  

 
Figur 19. Planvy över det nya designförslaget.  

I och med att jag har ändrat dels formerna i rummet, men även strukturen och 

placeringen av utställningsobjekten påverkar detta berättelsen, då 

informationsinhämtningen inte längre sker i samma ordning som tidigare. Det var 

dock detta som krävdes för att skapa en bättre rumslig information i utställningen. 

Eftersom det är en tematisk utställning som inte är i behov av en speciell 

kronologisk ordning av objekten ansåg jag att detta ändå var en rimlig lösning. 

På grund av att detta examensarbete fokuserat på en utställning som omfattar en 

stor rumslig yta har inte SketchUp-modellen kunnat bearbetas på detaljnivå. En 

detaljerad SkechUpmodell av utställningen Framtidsland rymdes inte inom tiden 

för detta examensarbete. Gestaltningsförslaget visar därför endast hur man kan 

använda formspråk och dess placering för att skapa struktur och ett bra flöde.  

1 

1 

1 

2 

3

  1 

4

  1 

5

  1 

5

  1 

5

  1 
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Gestaltning 

Den presenterade gestaltningen i detta kapitel visar hur man kan använda 

utställningsobjektens form, hur utställningsväggar kan formges samt betydelsen av 

föremåls placering. Detta i syfte att främja rörelseflödet och skapa strukturerad 

rumslig information. 

Ingång och introduktion 

Vad det än rör sig om för utställning så har alla något gemensamt, en början och ett 

slut. Dessa kan befinna sig på olika platser eller på samma plats. Syftet med 

ingången är att den ska bidra till intresse och få besökaren att vilja utforska 

utställningen (McKenna-Cress & Kamien, 2013, s. 152).  

Istället för den befintliga kvadratiska sittplats som finns i introduktionen av 

utställningen har jag skapat andra cirkulära sittplatser som ger plats till vila och 

umgänge. Den cirkulära formen är till för att främja rörelseflödet och skapa 

cirkulation (Ching, 2007, s. 39). Enligt resultat från användartestet som gjordes 

under examensarbetets gång bidrar runda former även till ett lugn, vilket är bra i en 

introduktion då man ska förstå vad utställningen handlar om och känna sig trygg i 

att fortsätta gå framåt. Genom att sittplatserna har samma form och står nära 

varandra uppfattar man att de tillhör samma grupp enligt både Närhetslagen och 

Likhetslagen (Pettersson, 2012, s.150, Eriksson, 2009, s. 63). Taket är sänkt med 

hjälp av tyger som hänger likt en sänghimmel över sittplatserna, och är tänkt bidra 

med en mer intim känsla (Ching & Binggeli, 2012, s. 26-27) där man kan koppla 

av och eventuellt vänta in andra besökare. Den befintliga vägg som finns precis till 

vänster i ingången har tagits bort, då den upplevdes störa ytan, rörelseflödet och 

intrycket av introduktionen.  

Rubriken ”FRAMTIDSLAND” är mörk mot en ljus vägg för att skapa kontrast, 

eftersom användartestet visade att det var den kombinationen som 

uppmärksammades bäst. Väggen mellan ingången och utgången är gjord av 

ljudabsorbenter i form av cirklar, detta för att minska ljudnivån och skapa en 

skiljevägg mellan ingång och utgång. Cirklarna valdes för att de uttrycker lugn och 

tanken är att det ska bidra till att ingången upplevs som en bekväm och trygg plats 

att starta sin resa på genom Framtidsland.  
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Figur 20. Till vänster syns den nya ingången och introduktionen till Framtidsland.  

 

Figur 21 och 22. Den nya utformningen av introduktionen. 
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Efter introduktionen är det dags att bege sig vidare in i utställningen. Precis i 

början måste man gå runt ett hörn för att ta sig vidare, detta bidrar till att man som 

besökare blir nyfiken över vad som komma skall (McKenna-Cress & Kamien, 

2013, s. 148). Utmed den långa väggen som leder besökaren in i utställningen har 

jag ändrat den taggiga och kantiga tidslinjen till en mjuk tidslinje utan skarpa 

kanter, då detta är lättare att upptäcka och bidrar till positiv vägledning (Pettersson, 

2012, s. 149).  

 

Figur 23. Mjukare tidslinje som introducerar besökaren i utställningen. 
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Vidare i utställningen har hörnen på utställningsväggarna fått en rundad form som 

ska bidra till ökat rörelseflöde och känslan av att man slussas in genom berättelsen. 

I det första rundade hörnet har de befintliga rektangulära bänkarna placerats i en 

välvd formation riktade mot väggen, och tanken är att den befintliga filmen som 

spelas ska projiceras mot det rundade hörnet. I och med att både hörnet och 

sittgruppen är konkavt placerade mot varandra bildas en cirkulär form som bidrar 

till ett riktat fokus inom rumsligheten (Ching & Binggeli, 2012, s. 24-25). 

Bänkarna är lätta att flytta på om man skulle önska ändra möbleringen tillfälligt, 

och ytan runt möblerna är tillräcklig för att man ska kunna röra sig med rullstol 

eller barnvagn. De befintliga runda brickorna med dels text och dels fotografier av 

personer har placerats om. Tidigare satt de på den befintliga vägg som i 

gestaltningsförslaget har tagits bort, men det var svårt att förstå vad de bidrog med 

på just den platsen. Därför är de nu placerade mitt emot introduktionsväggen med 

tidslinjen för att knyta samman innehållet i utställningen, så att man som besökare 

förstår hur personerna och tillhörande texter hänger ihop med berättelsen. 

Mellan de två rundade hörnen har det befintliga utställningstältet ”Better Shelter” 

placerats, detta för att skapa en alternativ gångväg för besökaren då man kan välja 

att gå förbi tältet eller att gå igenom det.  

 

Figur 24. Den nya sittplatsen med befintliga bänkar och projektion. 
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Figur 25. Slussen mellan introduktionen och knytpunkten. 

Utställningsrum 

När man har passerat tältet kommer man fram till knytpunkten som mynnar ut till 

tre utställningsrum. Att ha ett centrum som leder in till olika rum där utställningar 

är placerade är ett bra sätt att vägleda besökaren i rätt riktning och se till att de 

förstår strukturen i informationen (Strömer, 2014, s. 149-151). I utställningar bör 

man ge en hint om vad som händer framöver, men inte låta resten av utställningen 

synas för mycket då det skapar förvirring (McKenna-Cress & Kamien, 2013, s. 

148). I gestaltningsförslaget har jag valt att ta bort de rutmönstrade träväggar som 

finns i utställningen och istället ha hela väggar för att minska störande intryck.  

Strömer menar att det finns flera sätt att skapa en sammanhängande utställning med 

ett bra flöde. Man kan bland annat låta grafiska former bidra med ett speciellt syfte 

eller en speciell mening (2014, s. 14). Varje utställningsrum har därför fått en 

specifik form, baserat på resultaten från användartestet och vilka former 

testpersonerna kopplade till respektive uttryck. De former som använts är cirklar, 

kvadrater och trianglar på grund av att vi har lättare att uppfatta objekt ju enklare 

form det har (Ching, 2007, s. 38). Därför togs beslutet att använda så enkla former 

som möjligt för att göra det lätt för besökaren att uppfatta och förstå dessa. För att 

förstärka en ingång kan man ge den ett oväntat uttryck, antingen för att ge en hint 

om formspråket, eller för att skapa kontrast (Ching, 2007, s. 251). Öppningarna till 
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rummen har därför fått olika former för att skapa uppmärksamhet och nyfikenhet. 

Takets form har stor påverkan beroende på om det är välvt, rakt eller spetsigt 

(Ching & Binggeli, 2012, s. 26-27). Därför är taken till de tre rummen utformade 

på samma sätt som respektive öppning, för att skapa igenkänning och kongenialitet 

mellan formerna och rummens uttryck. Taken är i ett heltäckande material vilket 

gör att man måste arbeta med ljussättning för att framhäva utställningen och skapa 

rätt känsla. Detta är något jag inte fokuserat på men som kan utvecklas framöver.  

Öppningarna till rummen är 195 cm breda och därmed anpassade för rullstolsburna 

personer eller för barnvagnar. Den cirkulära öppningen är djupare än de andra 

vilket beror på befintliga ventilationsrör som har byggts in mellan väggarna för att 

inte synas. I varje rum finns en cirkulär markering på marken som ska bidra till att 

främja rörelseflödet i respektive rum. Dessa markeringar har inga trösklar utan man 

ska kunna rulla över med både barnvagn och rullstol. Markeringarna är 150 cm 

breda för att man med ändå ska känna att man får plats inom den cirkulära ytan.  

Alla tre rum har fått nya rubriker baserat på om innehållet har ett ekonomiskt 

perspektiv, ekologiskt perspektiv eller socialt perspektiv. Typsnittet som har 

använts för dessa rubriker samt för resterande text i gestaltningsförslaget är Arial 

då jag gjorde ett antagande under min platsanalys att det liknar det befintliga 

typsnittet som i dagsläget används i utställningen. 

Informationsskyltar är placerade på väggen rakt fram när man träder in i alla tre 

rum. Skyltarna har samma form som respektive öppning och tak för att skapa 

kongenialitet. All text i rummen finns på skyltarna, resterande information ska vara 

rumslig för att skilja på intrycken och låta besökaren välja om de vill läsa eller 

uppleva rumsligheten. Skyltarna är formaterade baserat på det resultat som flest 

testpersoner svarade i användartestet, stora skyltar i mitten och små på sidorna. 

Testpersonerna tyckte att denna formation upplevdes mest strukturerad, vilket 

ligger till grund för designvalet. I utformningen av skyltarna tillämpas hierarki för 

att låta besökaren välja vilken nivå av text hen vill läsa. Detta genom att framhäva 

vissa delar, så kallad primär information, och tona ner vissa delar, så kallad 

sekundär information (Peponis et. al, 2004, s. 87). De stora skyltarna i mitten bär 

primär information och de mindre skyltarna på sidorna bär sekundär information.  

I den befintliga utställningen finns montrar med en glasskärm som pratar när man 

trycker på en knapp. Jag har valt att använda mig av de befintliga montrarna, men 

lagt till en detalj i form av hörlurar som hänger på montern. Detta på grund av att 

ljudet kan störa informationsinhämtningen för besökarna omkring vilket kan bidra 

till att man har svårt att fokusera på innehållet. Med hjälp av hörlurar isolerar man 

ljudet och stör inte andra besökare.  
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Figur 26. Knytpunkten till de tre nya utställningsrummen. 

 

Figur 27. Vy mot två av de nya utställningsrummen, SOCIALT och EKOLOGISKT.  
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Figur 28. Vy mot två av de nya utställningsrummen, EKOLOGISKT och EKONOMISKT. 

Rum med ekonomiskt perspektiv 

Rummet EKONOMISKT har en kvadratisk öppning eftersom Ching och Binggeli 

menar att en kvadrat uppfattas statisk och oföränderlig i sitt uttryck (2012, s. 21). 

Jag anser att man alltid ska ha ett ekonomiskt perspektiv på samhället och försöka 

tänka på hur mycket man exempelvis konsumerar eller vilket färdsätt man väljer. 

Det är ett perspektiv som borde vara statiskt och alltid finnas där.  

I detta rum har delar av det befintliga objektoteket fått ta plats, men objekten är 

omorganiserade så att de är placerade på varsin kortsida, mitt emot varandra. För 

att skapa visuell balans och ett harmoniskt intryck där struktur genomsyrar 

utformningen har tvåsidig symmetri använts. Detta innebär att objekten utmed 

väggen är likadant placerade på båda sidor, vilket enligt Ching & Binggeli kan 

användas för att strukturera en yta med ett flertal objekt (2012, s. 348-352). Istället 

för att ha en hel glasmonter innehållande flera objekt, som finns i dagsläget, har jag 

skapat glasmontrar i form av mindre kuber. Detta i syfte att skapa mer 

avgränsningar, minska störningar som kan uppstå om objekten står ihop samt 

underlätta upplevelsen av objekten och göra dem lättare att upptäcka. Tanken är 

även att kubformerna visuellt ska kunna kopplas ihop med ingången som är 

kvadratisk.  
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I mitten av rummet är även det befintliga cykelhjulet placerat. Tanken är att 

objektet ska skapa intresse vid en första anblick och locka in besökarna, för att 

sedan låta de testa när de väl är inne i rummet. Objektet är även placerat i mitten då 

det har en cirkulär form vilket harmoniserar med den runda gången och stärker 

tillsammans rörelseflödet.  

Vid utgången av rummet EKONOMISKT står en av de befintliga montrarna med 

glasskärm för att ge besökaren ett alternativ att lyssna på en inspelad detaljerad 

förklaring av innehållet. På montern hänger hörlurar som ska användas för att inte 

ljudet ska störa andra besökare. 

 

Figur 29. Öppning till rummet med ekonomiskt perspektiv.  

 

Figur 30. Vy till vänster i rummet EKONOMISKT. 
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Figur 31. Vy till höger i rummet EKONOMISKT. 

 

Figur 32. Vy mot utgång i rummet EKONOMISKT. 
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Rum med ekologiskt perspektiv 

Rummet EKOLOGISKT har en cirkulär öppning eftersom ekologi innefattar miljö, 

kretslopp och en cirkulär process, det är något som ska vara i ständig rörelse. Enligt 

Ching har cirkelformen även ett organiskt uttryck genom dess mjuka rörliga form, 

vilket kan kopplas ihop med ett ekologiskt perspektiv (2007, s. 39). I detta rum 

finns den befintliga matgloben som visar två olika sidor på hur vi äter och hur vi 

bör äta för att tänka både på oss själva men även på miljön. Eftersom matgloben är 

rund är den placerad i mitten av rummet för att skapa cirkulation och främja 

rörelseflödet. Ovanför matgloben är ett välvt tak placerat för att skapa en mindre 

rumslighet i det stora rummet som bjuder in till interaktion. Den sänkta takhöjden 

bidrar även till en känsla av intimitet (Ching & Binggeli, 2012, s. 26-27) vilket 

borde öka den inbjudande känslan hos besökaren. I det välvda taket är den 

befintliga solen placerad för att skapa ett intryck av miljö, natur och energi.  

Utmed en av väggarna är de befintliga miljömärkningarna placerade som finns i 

utställningen idag. Uttrycket på dessa objekt är dock förändrat genom att de nu fått 

en vågliknande formation. En krökt yta lockar oss till att vilja följa efter med 

blicken (Ching & Binggeli, 2012, s. 24-25), vilket då skapar flöde i 

informationshämtningen. Det får även besökaren att röra sig framåt, vilket även 

ökar flödet i rummet. I den befintliga utställningen är miljömärkningarna placerade 

i en träställning för att man ska kunna vrida dem fram och tillbaka. Jag har tagit 

bort ställningen då jag tycker den ger ett rörigt intryck och tar fokus från 

miljömärkningarna. Istället är tanken att det ska finnas håligheter i den nya 

utställningsväggen som har samma form som brickorna, vilket gör att de även går 

att vrida eller snurra på. Utmed väggen mitt emot miljömärkningarna är en 

befintlig gestaltning placerad som presenterar olika sätt att se på energi.   

Vid utgången av rummet EKOLOGISKT står två av de befintliga montrarna med 

glasskärmar för att ge besökaren ett alternativ att lyssna på en inspelad detaljerad 

förklaring av innehållet. På montern hänger flera hörlurar som kan användas för att 

inte ljudet ska störa andra besökare.  
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Figur 33. Öppning till rummet med ekologiskt perspektiv. 

 

 

Figur 34. Vy till vänster i rummet EKOLOGISKT. 
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Figur 35. Vy till höger i rummet EKOLOGISKT.  

 

 

Figur 36. Vy mot utgång i rummet EKOLOGISKT. 
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Rum med socialt perspektiv 

Rummet SOCIALT har en triangulär öppning eftersom användartestet visade att 

majoriteten av testpersonerna tyckte att formen av en triangel symboliserar 

nyfikenhet och uppmärksamhet. Detta anser jag kan kopplas till socialitet då man i 

en social situation bör uppmärksamma andra människor och vara nyfiken på vad de 

har att berätta. I detta rum finns nu den befintliga cirkulära glaskapseln placerad i 

mitten för att skapa cirkulation i rummet. I det ena vänstra hörnet står den 

befintliga buren som är till för att förmedla information. Jag har dock skapat ett 

nytt tak i form av en pyramid, till skillnad från det tidigare taket som var i form av 

ett platt rutnät. Det nya pyramidformade heltäckande taket ger en mer intim känsla 

(Ching & Binggeli, 2012, s. 26-27) och bidrar tillsammans med den kvadratiska 

formen av buren ett riktat fokus inom den lilla rumsligheten (Ching & Binggeli, 

2012, s. 21). På buren har även rombformade figurer placerats för att skapa 

kongenialitet mellan resterande trianglar i rummet, vilka även minskar de visuella 

störningarna utifrån och kan fungera som informationsskyltar.  

De befintliga glasmontrarna från organkabinettet är placerade mitt emot varandra 

på var sin sida om rummet på ett symmetriskt sätt. Genom att de är placerade på 

olika sidor bidrar de även till att man som besökare måste gå runt i rummet för att 

uppleva allt innehåll vilket främjar rörelseflödet.  

I ett av de högra hörnen i rummet finns den befintliga projicerade filmen 

tillsammans med rektangulära bänkar. I dagsläget är bänkarna sammansatta och 

formaterade i en sluttning likt på en teater, men på grund av att detta tog för mycket 

yta i det nya rummet gjordes ett val att istället använda likadana rektangulära 

bänkar som i introduktionen av utställningen. 

  

Figur 37. Öppning till rummet med socialt perspektiv. 
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Figur 38. Vy till vänster i rummet SOCIALT. 

 

Figur 39. Vy till höger i rummet SOCIALT. 
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Figur 40. Vy mot utgång i rummet SOCIALT. 

Utgång 

Vad det än rör sig om för utställning så har alla något gemensamt, en början och ett 

slut. Syftet med utgången är att det ska finnas plats för diskussion och få besökaren 

att vilja fundera vidare på innehållet och eventuellt utöka intresset för temat 

(McKenna-Cress & Kamien, 2013, s. 152). 

För att på ett tydligt sätt visa vart utgången är står en skylt med rubriken 

”UTGÅNG” i samma formspråk som resterande rubriker. I marken syns tydliga 

kontraster via en markerad gång som bjuder in besökarna till att följa denna och se 

vad som väntar runt hörnet. Tanken är att gången ska vara i samma material och 

färg som de cirkulära gångarna inne i rummen, för att skapa igenkänning och 

kongenialitet. Likt väggarna i ingången och introduktionen har även väggen i 

anslutning till utgången fått en rundad form för att slussa ut besökaren och skapa 

rörelse. Vidare i utgången följer den markerade gången i en vågliknande form 

eftersom användartestet visade att de flesta testpersoner föredrog att följa en väg 

med rundade kanter. Gången ska leda besökaren framåt tills hen kommer fram till 

diskussionsplatsen. Väl framme vid diskussionsplatsen kan besökaren välja om hen 

vill slå sig ned vid sittgruppen eller fortsätta sin resa mot slutet av utställningen.  
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Figur 41. Utgången från knytpunkten. 

 

Figur 42. Markerad gång i vågliknande form i anknytning till utgången. 
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Figur 43. Utgång mot diskussionsplats. 

I diskussionsdelen har jag använt de befintliga bänkarna och bordet som i dagsläget 

är placerade i samband med objektoteket. Bänkarna står dock i samma formation 

runt bordet eftersom sittplatserna då bjuder in till samtal eftersom de är vända mot 

varandra i en ringformation (Ching & Binggeli, 2012, s. 17). För att skapa en 

mindre rumslighet som bidrar till en inbjudande känsla har jag placerat ett tak i 

form av en pyramid ovanför sittplatsen. Pyramidformen kan då kopplas tillbaka till 

formen i rummet SOCIALT, där tanken är att skapa känslan av att man vill 

diskutera och vara social på denna diskussionsplats. Denna plats ska vara en miljö 

som gör det möjligt för besökare att stanna och diskutera utställningen, vänta in 

andra besökare eller bara vila. Efter diskussionsplatsen slussas man vidare till den 

avslutande delen av utställningen. 
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Figur 44. Diskussionsplats. 

 

Figur 45. Diskussionsplats mot avslutande del i utställningen. 
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I den avslutande delen av utställningen har jag använt den befintliga texten 

Välkommen tillbaka till nutid. Genom att ett föremål är märkbart större än 

omkringliggande föremål kan detta utmärka sig och framstå tydligare (Ching, 

2007, s. 358-359). Jag har därför gjort den befintliga texten mycket större för att 

den ska ge ett intryck av att det är en rubrik, och för att den ska skapa 

uppmärksamhet, man ska förstå att det är slutet av utställningen. Jag har sedan valt 

att endast använda två av de befintliga meningarna vilka är Var kan du göra 

skillnad? Och Vad brinner du för?. Därefter återkommer de tre formerna som 

använts genom hela utställningen, vilka är kvadrater, cirklar och trianglar, för att 

skapa igenkänning och kongenialitet. Tanken är att besökaren ska kunna koppla de 

två ovanstående frågorna till de tre olika formerna som symboliserar ett 

ekonomiskt perspektiv, ett ekologiskt perspektiv och ett socialt perspektiv. 

Formerna är gjorda av papper och ska fungera som skrivblock där besökaren ska få 

skriva ner sina svar på respektive tema. Den avslutande väggen som leder ut till 

våningsentrén är gjord av ljudabsorbenter i form av trianglar, detta för att minska 

ljudnivån och skapa en skiljevägg mellan introduktionen och utgången. Trianglarna 

valdes för att de uttrycker socialitet och tanken är att de ska uppmuntra besökaren 

att fortsätta prata om utställningen även utanför rummet. De är formaterade som 

timglas för att ge en återkoppling till hela utställningen eftersom den handlar om 

framtid och nutid.  

 

Figur 46. Avslutande del i utställningen. 
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Slutsats 

Syftet med detta examensarbete var att ta fram ett gestaltningsförslag som 

exemplifierar hur formspråk kan användas för att vägleda museibesökare. Detta för 

att främja rörelseflödet och informationsinhämtningen i Framtidsland. I den här 

studien har jag identifierat problem med tematiska utställningar. Platsen som 

använts för analys och problemdefiniering är den tematiska utställningen 

Framtidsland på Arbetets museum i Norrköping. Genom inhämtad teori och empiri 

har ett designförslag utvecklats innehållande designidé och gestaltningsförslag.  

Det övergripande informationsdesignproblemet omfattar rörelseflöde och 

navigering i utställningsmiljöer. Utställningsproducenterna Amanda Creutzer och 

Mia Sas menar att få utställningar upplevs funktionella och att det är svårt att 

producera utställningar som når hela vägen fram. Många tematiska utställningar 

kommunicerar inte hur besökaren ska röra sig och saknar en tydlighet i struktur och 

genomförande. En anledning till detta kan vara att det görs för lite analyser av hur 

besökare påverkas av utställningar (Lanir et. al, 2017, s. 325). Detta bidrar till att 

utställningarna inte alltid är optimalt utförda efter besökarens behov, utan att de 

produceras efter formgivarens egna visioner om vad en bra utställning innehåller. 

Med stöd från inhämtad empiri av en informantintervju, expertintervju samt en 

tredelad platsanalys på utställningen Framtidsland kunde jag identifiera de 

befintliga problemen. Genom analysen och intervjuerna kunde jag se att de 

grundläggande problemen i utställningen är otydlig rumslig information och 

vägledning, vilket försvårar rörelseflödet och informationsinhämtningen för 

besökaren. De behov som finns för att förbättra utställningen Framtidsland är 

tydlig vägledning, struktur, en röd tråd och ett sammanhängande formspråk. 

Baserat på det befintliga informationsdesignproblemet utvecklades en 

forskningsfråga som användes som utgångspunkt genom arbetet. Forskningsfrågan 

berörde på vilket sätt man kan gestalta rumslig information via formspråk för att 

skapa bättre struktur i tematiska utställningar och därmed främja rörelseflödet. För 

att utveckla svar till frågeställningen behövdes information om hur man kan arbeta 

med form och dess betydelse, samt hur detta påverkar människans rörelseflöde. Det 

behövdes även information om hur man skapar god struktur samt hur alla dessa 

faktorer kan appliceras i tematiska utställningar. 
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Genom kunskap om wayfinding/wayshowing, kognition, gestaltlagar samt 

designprinciper från litteratur, men även resultat från användartest utvecklades ett 

underlag som kunde användas som grund till designvalen i designförslaget. Det 

som framkommit ur både teori och empiri är att formspråk är ett språk för alla, och 

att det påverkar oss människor mer än vi tror. Denna studie visar att rumslig 

information bör innehålla vägledande design och visuell balans för att skapa bättre 

struktur samt underlätta rörelseflödet för besökare i tematiska utställningar. 

Gemensamt för båda faktorer i detta examensarbete är att de grundar sig på 

formspråk som informationsmedel. Att formspråk kan fungera som ett vägledande 

element konstateras i detta examensarbete genom både teori, empiri och 

gestaltning. Studien visar även att form kan ha många olika skepnader och 

användningsområden. 

För att skapa tydlig vägledande design i utställningen belyser gestaltningsförslaget 

bland annat Trackfollowing som är en av de mest effektiva strategierna för att 

vägleda. Detta har applicerats genom markerade gångar som ökar cirkulationen, 

främjar rörelseflödet och vägleder besökaren (Mollerup, 2013, s. 28). Även genom 

mjuka kanter, vågformationer och rundade hörn, som för besökaren framåt 

eftersom dessa är lätta att upptäcka och bidrar till positiv vägledning (Pettersson, 

2012, s. 149). De runda formerna ger även ett organiskt och lugnt intryck vilket 

gynnar informationsinhämtningen i utställningen (Ching, 2007, s. 39).  

För att skapa visuell balans i utställningen har bland annat symmetri, hierarki, 

kontrast och fokus tillämpats. Gestaltningsförslaget visar hur man genom att 

minska intrycken i utställningen kan reducera de visuella störningarna, och på så 

sätt bidra till tydligare struktur. För mycket intryck kan lätt skapa förvirring 

(McKenna-Cress & Kamien, 2013, s. 148). Därför har jag arbetat med hela väggar 

och hörn som bidrar till att besökaren inte ser allt på en gång samt lägre takhöjd för 

att minska intrycken vid informationsinhämtning, bidra till mer intima miljöer och 

skapa fixeringspunkter (Ching & Binggeli, 2012, s. 21, 26-27). Intrycken har även 

reducerats via ljudabsorbenter, hörlurar och omslutande glaskuber. Kontrast och 

hierarki har tillämpats genom primär och sekundär information som hjälper 

besökaren att sortera intryck (Peponis et. al, 2004, s. 87), samt pop-out effekt 

genom utmärkande information via storlek och form (Ware, 2008, s. 27-28).  

Studien har visat att utställningar sällan fungerar felfritt eftersom det är svårt att 

veta vad som gör en utställning bra eller bristfällig. Det finns dock vissa saker man 

kan göra för att korrigera befintliga fel. Jag anser att det framtagna designförslaget 

är en förbättring av Framtidsland då det nu har en tydligare struktur, bättre flöde 

samt ett vägledande uttryck, allt via ett genomtänkt formspråk.  
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Diskussion 

Denna studie visar att utställningsproduktion inte är lätt. Utformningen beror helt 

på kontext och innehåll, syfte och mål, materiella och ekonomiska förutsättningar 

samt målgrupp. Det svåraste med det här examensarbetet har varit att sätta sig in i 

ett utställningssammanhang då detta är ett relativt nytt område för mig. Genom 

kontakt med Mia Sas blev jag erbjuden detta uppdrag, och tyckte att det kunde 

utvecklas till ett spännande och intressant examensarbete. Trots att jag hade svag 

kunskap inom utställningsbranschen ville jag göra något utmanande för mig själv, 

jag ville testa de kunskaper jag fått under dessa tre år på Mälardalens högskola. 

Trots att jag anser att jag tagit fram ett designförslag som besvarar den aktuella 

forskningsfrågan för examensarbetet finns det självklart saker som går att förbättra, 

och saker som jag skulle vilja göra annorlunda. Detta examensarbete belyser endast 

en liten del av en helhet i hur man vägleder museibesökare i tematiska 

utställningar. Det betyder att det finns mycket kvar att undersöka och många olika 

delar som går att komplettera till formspråket för att skapa en helhet.   

Under arbetets gång har fokus mestadels legat i att identifiera problemet eftersom 

jag tyckte det var viktigt att ta reda på vad som gör en utställning mindre bra, och 

varför det är så svårt att lyckas. Jag ville verkligen fördjupa mig i det avgränsade 

temat, vilket var formspråk, och hur det påverkar våra sinnen och vårt 

rörelsemönster. För att kunna skapa ett visualiseringsmaterial till uppdragsgivare 

Mia Sas var det viktigt för mig att fokusera helhjärtat på den specifika 

avgränsningen, och att kunna basera alla mina designval i vetenskap och teorier. 

Detta bidrog till att jag la ner mycket tid på att läsa litteratur, söka efter 

vetenskapliga artiklar, göra användarundersökning samt skapa och utföra 

intervjuer. I och med detta kan innehållet i teori- och empiriavsnittet samt i 

designförslaget upplevas ojämnt fördelat. För att jämna ut dessa delar skulle jag 

kunna arbeta mer detaljerat med gestaltningen och få fram mer former, samt 

tillämpa fler teorier i utformningen. 

Påverkande faktorer under arbetets gång har dels varit kommunikationen mellan 

mig och museet. Då uppdragsgivare varit Mia Sas har jag endast använt museet för 

analys av utställningen Framtidsland, detta har bidragit till att de inte haft några 

skyldigheter eller ansvar att bidra med material. På grund av detta hade jag svårt att 

få svar på mail angående planritningar över utställningen, vilket hindrade 

utvecklingen av mitt arbete. När jag väl fick planritningarna skickade till mig hade 
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de inga mått och heller inte måttstock. Jag mailade återigen och fick då en annan 

planritning skickad med måttstock, dock från en annan våning och i en något 

mindre skala. På grund av att det inte fanns några utsatta mått på ritningarna har jag 

behövt räkna ut detta baserat på den måttstock som inte helt stämde överens med 

Framtidsland. Detta medför att måtten i gestaltningsförslaget inte är helt skalenliga 

och exakta vilket kan påverka upplevelsen i bilderna. För att komplettera de 

saknade måtten har jag varit på plats flera gånger och försökt mäta vissa delar av 

utställningen, därför är måtten ändå snarlika med verkligheten. Byggnaden är även 

oproportionerlig och formad som ett strykjärn, likaså rummen i byggnaden, vilket 

har inneburit svårigheter eftersom jag har behövt ta hänsyn till detta i samband med 

gestaltningsförslaget. Då processen med måttsättningen tog längre tid än planerat 

samt på grund av att det har funnits mycket att ta hänsyn till blev detaljerna i 

gestaltningsförslaget påverkade då det försvann mycket tid.  

En observation av besökarnas rörelsemönster var planerad att utföras i syfte att ta 

reda på hur de påverkades av formerna i utställningen, om det bildades 

folksamlingar på vissa platser samt vilka vägar besökarna valde. Väl på plats 

märkte jag att utställningen har få besökare i målgruppen Besök på egen hand som 

besöker utställningen samtidigt. Detta medförde att jag inte kunde utföra 

observationen, då en observation av besökares rörelsemönster kräver besökare. För 

att komplettera denna metod hade en omvärldsanalys kunnat göras, där andra 

utställningar och tidigare observationer hade kunnat analyseras. Genom stabil 

grund i teorier om rörelseflöden i utställningar samt en tredelad platsanalys av 

Framtidsland och dess element kunde jag dock dra väsentliga slutsatser som 

gynnade arbetet.  

Valet av de tre formerna i gestaltningsförslaget baseras på en teoretisk grund, hur 

formerna sedan har använts baseras på det användartest som utfördes. En förståelse 

finns för att användartestet kan uppfattas tunt eftersom endast 10 testpersoner 

svarade på frågorna. Jag anser ändå att jag kunnat grunda mina designval på detta 

urval. För att stärka designvalet om vilka former som används i gestaltningen hade 

mer avancerad forskning och teori behövt tillämpas genom exempelvis formers 

uttryck och betydelse, eventuellt hur det kan påverkas kulturellt och så vidare.  

Tanken var att expertintervjun skulle kunna användas som grund för vissa 

designval i gestaltningsförslaget. Men då svaren i intervjun handlade mer om 

utställningar över lag och hur kontexten spelar stor roll för hur en utställning 

uppfattas fick jag inga direkta idéer. Intervjun användes därför mer som grund till 

problemdefinieringen angående bristfälliga utställningar, och kunde på så sätt 

stärka problembakgrunden till examensarbetet.  
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Att jag ändrat berättelsen i utställningen skulle kunna ses som problematiskt om 

min uppdragsgivare var Arbetets museum och jag skulle visa designförslaget för 

dem. Dock så är detta examensarbete anpassat till Mia Sas önskemål och behov om 

ett exemplifierande material som visar hur man kan arbeta med vägledning i 

utställningar, och därför anser jag inte detta vara något problem. Det som krävdes 

för att skapa en bättre rumslig information i utställningen var att även ändra 

upplägget av berättelsen. Eftersom det är en tematisk utställning som inte är i 

behov av en speciell kronologisk ordning av objekten ansåg jag att detta var en 

rimlig lösning.  

Som tidigare nämnt är denna studie endast en liten del av en större helhet att arbeta 

med vägledning i tematiska utställningar. För att komplettera studien och kunna 

skapa ett gestaltningsförslag som omfattar en vägledande helhet rekommenderas 

vidare forskning inom färg och ljus samt dess påverkan på formspråket.  
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Figurförteckning 

Samtliga bilder är fotograferade eller producerade i 3D-modelleringsprogrammet 

SketchUp samt bearbetade av författaren om inget annat anges. Alla 3D-

visualiseringar är redigerade i bildredigeringsprogrammet Adobe Photoshop.  

 

Figur 1. Fotografi i panoramavy. Tre olika utgångspunkter som leder in till 

utställningen. 

Figur 2. Fotografi i panoramavy. Två av de tre utgångspunkterna i form av hiss och 

trapphus samt de två öppningarna i utställningen. 

Figur 3. Fotografi. Rubriken till utställningen samt grön pil som påvisar 

startposition.  

Figur 4. Fotografi. Pilformad plottersymbol som påvisar utgång och ”det framtida 

boendet”.  

Figur 5. Fotografi. Pilformad plottersymbol som påvisar utgång och ”bo-teatern”. 

Figur 6. Fotografi. Ingång till ett av de mörka rummen. 

Figur 7. Fotografi. Ingång till ett av de mörka rummen. 

Figur 8. Fotografi. Gången som leder till utgången av utställningen. 

Figur 9. Fotografi. Den avslutande skylten i utgången av utställningen. 

Figur 10. Fotografi. Vy från utgången tillbaka till ingången. 

Figur 11. Fotografi. Vy över ingången där den gröna heltäckningsmattan syns.  

Figur 12. Fotografi. Den gröna heltäckningsmattan i anslutning till det gråa 

betonggolvet.  

Figur 13. Fotografi. Färgkodningen som är tänkt ska genomsyra hela utställningen.   

Figur 14. Fotografi. Snurrhjul med applicerad färgkodning.  

Figur 15. Fotografi. Vy över utställningen där tältet ”Better shelter” syns till 

vänster i bild.  

Figur 16. Fotografi. Vy från ett rum till ett annat i utställningen. 

Figur 17. Fotografi. En av de kvadratiska skyltarna med textinnehåll.  
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Figur 18. Fotografi. En av de cirkulära skyltarna med textinnehåll. 

Figur 19. Visualisering i gestaltningsförslag. Planvy över det nya designförslaget. 

Bilden är producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 20. Visualisering i gestaltningsförslag. Den nya ingången samt utgången av 

Framtidsland. Bilden är producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 21. Visualisering i gestaltningsförslag. Ny utformning av introduktionen. 

Bilden är producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 22. Visualisering i gestaltningsförslag. Ny utformning av introduktionen. 

Bilden är producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 23. Visualisering i gestaltningsförslag. Mjuk tidslinje som vägleder 

besökaren in i utställningen. Bilden är producerad i 3D-modelleringsprogrammet 

SketchUp. 

Figur 24. Visualisering i gestaltningsförslag. Ny sittplats med befintliga bänkar och 

projektion. Bilden är producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 25. Visualisering i gestaltningsförslag. Slussen mellan introduktionen och 

knytpunkten. Bilden är producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 26. Visualisering i gestaltningsförslag. Knytpunkten till de tre nya 

utställningsrummen. Bilden är producerad i 3D-modelleringsprogrammet 

SketchUp. 

Figur 27. Visualisering i gestaltningsförslag. Vy mot två av de nya 

utställningsrummen, SOCIALT och EKOLOGISKT. Bilden är producerad i 3D-

modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 28. Visualisering i gestaltningsförslag. Vy mot två av de nya 

utställningsrummen, EKOLOGISKT och EKONOMISKT. Bilden är producerad i 

3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 29. Visualisering i gestaltningsförslag. Öppning till rummet med ekonomiskt 

perspektiv. Bilden är producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 30. Visualisering i gestaltningsförslag. Vy till vänster i rummet 

EKONOMISKT. Bilden är producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 31. Visualisering i gestaltningsförslag. Vy till höger i rummet 

EKONOMISKT. Bilden är producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 
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Figur 32. Visualisering i gestaltningsförslag. Vy mot utgång i rummet 

EKONOMISKT. Bilden är producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 33. Visualisering i gestaltningsförslag. Öppning till rummet med ekologiskt 

perspektiv. Bilden är producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 34. Visualisering i gestaltningsförslag. Vy till vänster i rummet 

EKOLOGISKT. Bilden är producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 35. Visualisering i gestaltningsförslag. Vy till höger i rummet 

EKOLOGISKT. Bilden är producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 36. Visualisering i gestaltningsförslag. Vy mot utgång i rummet 

EKOLOGISKT. Bilden är producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 37. Visualisering i gestaltningsförslag. Öppning till rummet med socialt 

perspektiv. Bilden är producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 38. Visualisering i gestaltningsförslag. Vy till vänster i rummet SOCIALT. 

Bilden är producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 39. Visualisering i gestaltningsförslag. Vy till höger i rummet SOCIALT. 

Bilden är producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 40. Visualisering i gestaltningsförslag. Vy mot utgång i rummet SOCIALT. 

Bilden är producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 41. Visualisering i gestaltningsförslag. Utgången från knytpunkten. Bilden är 

producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 42. Visualisering i gestaltningsförslag. Markerad gång i vågliknande form. 

Bilden är producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 43. Visualisering i gestaltningsförslag. Utgång mot diskussionsplats. Bilden 

är producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 44. Visualisering i gestaltningsförslag. Diskussionsplats. Bilden är 

producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 45. Visualisering i gestaltningsförslag. Diskussionsplats mot avslutande del i 

utställningen. Bilden är producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 

Figur 46. Visualisering i gestaltningsförslag. Avslutande del i utställningen. Bilden 

är producerad i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informerat samtycke 

 

Mitt namn är Julia Sjöstrand och jag studerar tredje och sista året på Mälardalens 

högskola i Eskilstuna. Programmet heter informationsdesign med inriktning mot 

rumslig gestaltning. Denna telefonintervju utförs i syfte att få fram inspiration till 

mitt gestaltningsförslag som ska framställas inom kursen Examensarbete i 

informationsdesign. Mitt examensarbete handlar om navigering via rumslig 

kommunikation och formelement, på Arbetets museum i Norrköping. Syftet med 

arbetet är att underlätta vägledningen för museibesökare i tematiska utställningar. 

För att få med all information kommer intervjun att spelas in på en ljudfil. 

Materialet som denna intervju bidrar till kommer att avlyssnas och sammanställas 

inom 24 timmar. Materialet kommer sedan användas som underlag i mitt 

examensarbete i inspirerande syfte till mitt gestaltningsförslag. Examensarbetet 

kommer att publiceras i den offentliga databasen DiVA, vilket betyder att 

allmänheten kommer ha tillgång till det sammanställda materialet.  

Deltagandet i denna telefonintervju är frivilligt och om så önskas kan den avbrytas 

när som helst, du får även själv bestämma hur mycket av materialet som får 

användas.  
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

 

Frågor till informantintervju  
 

 Vad är det grundläggande problemet i utställningar? 

 Varför är detta ett problem? 

 Vad finns det för behov? 

Frågor till expertintervju 

 

 Vad är viktigt att tänka på när man planerar en utställning? 

 Hur arbetar du för att underlätta vägledningen i utställningar? 

 Hur ser du på utvecklingen av utställningar? Vad är de största skillnaderna i 

vägledning då och nu? 

 Hur ser du på framtiden av att vägleda besökare i utställningar med hjälp av 

formelement? 

 Har du några speciella riktlinjer för tillgänglighet när du producerar?  

 Har du något exempel på riktigt bra eller dåliga utställningar? Vad var det 

som gjorde att de upplevdes på det sättet? Varför fungerade de/fungerade de 

inte? 

 Vad har du för erfarenheter av tematiska utställningar? 

 Vad ser du för svårigheter med att utforma tematiska utställningar och vilka 

är de vanligaste misstagen? 

 Vad ser du för möjligheter med att utforma tematiska utställningar? 

 Om du skulle ge mig ett hett tips om utställningsproduktion inom tematiska 

utställningar, vad skulle det vara? 

  



 
 

73 
 

Bilaga 3 – Användartest 

 

1. Koppla respektive känsla till respektive form 

 

 Självsäkerhet 

 

 Lugn 

 

 Osäkerhet 

 

 Nyfikenhet 
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2. Vilken väg skulle du helst följa? 
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3. Vilken av dessa uppmärksammade du först? 
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4. Koppla ihop respektive uttryck med respektive form 

 

 Jag tycker om att synas  

 

 Jag tycker om att introducera  

 

 Jag tycker om att berätta saker  

 

 Jag tycker om att knyta ihop säcken  
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5. Vilken formation upplever du mest strukturerad?  
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Bilaga 4 – svar från användartest 

 

Kvinna 25 år: 

 

1. Självsäkerhet = rätblock, lugn = kub, osäkerhet = klot, nyfikenhet = 

pyramid 

2. Bild 3, sicksack 

3. Ljus bakgrund med mörkt klot 

4. Synas = rätblock, introducera = kub, berätta = klot, knyta ihop = pyramid 

5. Stora i mitten, små utanför 

 

Man 22 år: 

 

1. Självsäkerhet = rätblock, lugn = kub, osäkerhet = klot, nyfikenhet = 

pyramid 

2. Bild 1, rak 

3. Ljus bakgrund med mörkt klot 

4. Synas = pyramid, introducera = rektangel, berätta = klot, knyta ihop = kub 

5. Stora upptill, små nedtill 

 

Man 63 år: 

 

1. Självsäkerhet = rätblock, lugn = kub, osäkerhet = klot, nyfikenhet = 

pyramid 

2. Bild 2, rund 

3. Mörk bakgrund med ljust klot 

4. Synas = rätblock, introducera = klot, berätta = pyramid, knyta ihop = kub 

5. Små i mitten, stora utanför 

 

Kvinna 58 år: 

 

1. Självsäkerhet = kub, lugn = klot, osäkerhet = rätblock, nyfikenhet = 

pyramid 

2. Bild 4, vinkelrät 

3. Mörk bakgrund med mörkt klot 

4. Synas = klot, introducera = kub, berätta = pyramid, knyta ihop = rätblock 

5. Stora i mitten, små utanför 
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Man 26 år: 

 

1. Självsäkerhet = kub, lugn = klot, osäkerhet = pyramid, nyfikenhet = 

rätblock 

2. Bild 3, sicksack 

3. Ljus bakgrund med mörkt klot 

4. Synas = rätblock, introducera = pyramid, berätta = kub, knyta ihop = klot 

5. Utspritt ojämnt  

 

Kvinna 27 år: 

 

1. Självsäkerhet = pyramid, lugn = klot, osäkerhet = rätblock, nyfikenhet = 

kub 

2. Bild 3, sicksack 

3. Ljus bakgrund med mörkt klot 

4. Synas = kub, introducera = rätblock, berätta = klot, knyta ihop = pyramid 

5. Stora i mitten, små utanför 

 

kvinna 25 år: 

 

1. Självsäkerhet = rätblock, lugn = kub, osäkerhet = klot, nyfikenhet = 

pyramid 

2. Bild 2, rund 

3. Ljus bakgrund med mörkt klot 

4. Synas = pyramid, introducera = rätblock, berätta = kub, knyta ihop = klot 

5. Stora upptill, små nedtill 

 

kvinna 23 år: 

 

1. Självsäkerhet = pyramid, lugn = klot, osäkerhet = kub, nyfikenhet = 

rätblock 

2. Bild 2, rund 

3. Ljus bakgrund med mörkt klot 

4. Synas = pyramid, introducera = klot, berätta = rätblock, knyta ihop = kub 

5. Stora i mitten, små utanför 
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Man 22 år: 

 

1. Självsäkerhet = pyramid, lugn = klot, osäkerhet = rätblock, nyfikenhet = 

kub 

2. Bild 2, rund 

3. Ljus bakgrund med mörkt klot 

4. Synas = Pyramid, introducera = rätblock, berätta = klot, knyta ihop = kub 

5. Stora upptill, små nedtill 

 

Kvinna 23 år: 

 

1. Självsäkerhet = kub, lugn = klot, osäkerhet = rätblock, nyfikenhet = 

pyramid 

2. Bild 1, rak 

3. Mörk bakgrund med ljust klot 

4. Synas = pyramid, introducera = kub, berätta = rätblock, knyta ihop = klot 

5. Små i mitten, stora utanför 

 


