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Sammanfattning 
Grafiskt Centrum i Tumba är ett center för utbildningar och verksamheter inom 
media, IT, 3D-animation och grafisk verksamhet. I byggnaden bedrivs gymnasie-
utbildningar och kvalificerade vuxenutbildningar. Man har även lokaler för konfe-
renser, konsultverksamheter och en lunchrestaurang.  

Examensarbetets syfte var att utforma ett förslag till en ny miljö i Grafiskt 
Centrums entréhall. Miljön ska vara informativ och kommunicera de resurser och 
den kreativa verksamhet som bedrivs i byggnaden. Entréhallen är en tre våningar 
hög ljusgård som sträcker sig genom hela byggnaden. Den upplevs idag ofta som 
mörk och ödslig och den utnyttjas inte tillräckligt för att sprida information om 
vad man gör i byggnaden. Huvudfrågan som besvaras i arbete är: Hur kan miljön i 
Grafiskt Centrums entréhall förändras så att den kommunicerar den verksamhet 
som bedrivs där?  

Målgruppen för förändringarna är de som studerar i byggnaden, anställda, be-
sökare och potentiella hyresgäster. 

De metoder som användes för att besvara frågeställningarna var litteraturstudi-
er, enkäter och intervjuer. Då jag själv har varit student vid Grafiskt Centrum på-
verkade även egna erfarenheter arbetet.  

Enkäterna och intervjuerna preciserade innehållet i det budskap Grafiskt Cent-
rum ska förmedla i entréhallen. Budskapet sammanfattades i följande nyckelord: 
Möjligheter, enkelhet, framtid, kreativitet, flexibilitet, nyskapande och attraktivi-
tet. Resultatet av enkäterna och intervjuerna tillsammans med mina egna erfaren-
heter och den teori jag studerat under litteraturstudierna, har legat till grund för 
utformningen av miljöförslaget. Medier är de hjälpmedel budskapet kommunice-
ras genom. I miljöförslaget har de medier som tillsammans på ett effektivt sätt 
kommunicerar Grafiskt Centrums budskap delats in i fem kategorier: Belysning, 
utställningar, information, teknik och inredning.  
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Inledning 

Bakgrund 
Botkyrka är en av 26 kommuner i Stockholms län. Botkyrka är en kreativ kom-
mun med goda möjligheter att prova nya idéer. Kommunen vill vara ett tillväxt-
område inom upplevelseindustrin1, framförallt inom områden som scenkonst, cir-
kus, film, medier, utbildning, dator- och tv-spel, författarskap, publicering, konst, 
mode, sport, turism och design. Upplevelseindustrin räknas idag som en framtids-
bransch på den svenska arbetsmarknaden. Eftersom många varor och tjänster idag 
massproduceras blir ett ökat upplevelseinnehåll allt mer eftertraktat (Botkyrka 
kommuns hemsida, 10 maj 2006). 

I Tumba, i södra Botkyrka, ligger Grafiskt Centrum. Det tillhör kommunens 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd. Tillsammans med Botkyrka Mediacenter 
fungerar Grafiskt Centrum som en samlingplats för utbildningar och verksamheter 
inom media, IT, 3D-animation och grafisk verksamhet. Byggnaden byggdes 1991 
och är ritad av arkitekten Rodel Stintzing. Han beskriver husets arkitektur med 
följande ord: "Den viktigaste uppgiften är att forma de rum och platser där vi mö-
ter varandra i arbete, samvaro och avkoppling. Där ljuset gör det möjligt att tolka 
ansikte och kroppsspråk och ljudmiljön är sådan att det går att föra samtal.” (Gra-
fiskt Centrums hemsida, 10 maj, 2006). 

På entréplanet finns en entréhall utformad som en ljusgård, en reception, en 
hörsal, kafé/lunchrestaurang, konferens- och möteslokaler, tryckutbildningarnas 
lokaler, lärarrum och lektionssalar. 

Bild 1 Entréhallen, vy mot huvudentrén   Bild 2 Entréhallen, vy från huvudentrén 
Foto: Susanna Månsson 2006 

Tumba gymnasium bedriver utbildningar i huset: mediaprogrammet med in-
riktning tryckteknik, medieproduktion med inriktning grafisk kommunikation, 
fotoutbildning, digitala rummet (spelbaserat lärande) och finansekonomiska pro-
                                                
 
1 Inom upplevelseindustrin ska inte varor och tjänster vara ett resultat av massproduktion. Man vill 
att varje produkt och tjänst ska vara förknippad med en upplevelse (Botkyrka kommuns hemsida, 
10 maj 2006).  
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grammet. Grafiskt Centrum har även kvalificerade yrkesutbildningar i industriell 
grafisk tryckprocess samt i 3D-animation och level-design2 (Grafiskt Centrums 
hemsida, 10 maj 2006). Botkyrka Mediecenter finns också i byggnaden. 

I Grafiskt Centrum finns även lokaler för konferenser samt Grafiket, en lunch-
restaurang och kafé. Man bedriver även en konsultverksamhet mot grafiska före-
tag. Det finns ett omfattande datanätverk med stor kapacitet och brandbredd in-
klusive ett konferens- och e-postsystem. Systemet betjänar skolorna i Botkyrka 
och har 15000 användare, även utanför kommunen.  

Man arbetar med att locka fler företag inom media, IT, 3D-animation och gra-
fisk verksamhet till Grafiskt Centrum (Grafiskt Centrums hemsida, 10 maj, 2006). 
Diskussioner förs även om att eventuellt flytta hit kommunens kulturskola (Gö-
ransson 2006). 

Problem 
Grafiskt Centrum skall vara en byggnad för kreativa människor med det gemen-
samma intresset för media, IT, 3D-animation och grafiskt arbete. Problemet är att 
miljön i Grafiskt Centrum inte kommunicerar de resurser, den verksamhet och den 
kreativitet som finns där (Göransson, 2006).  

I dag finns många skolor som erbjuder utbildningar inom media och angrän-
sande utbildningar. Speciellt svårt är det för utbildningar belägna i förorten, då 
många hellre söker sig till skolor inne i city. Detta gör att det pågår en dragkamp 
om studenterna, där de skolor som syns mycket får många sökande. Grafiskt Cent-
rum har inte samma förutstättningar som de privatägda skolorna inne i Stockholm 
har att göra reklam för skolan. Trots det är Grafiskt Centrum en av de första me-
dieskolorna i landet och har i dag bra faciliteter och teknisk utrustning jämfört 
med många andra medieskolor. Dessa fördelar vill man förmedla i sina lokaler 
samtidigt som man vill visa att man är en bra plats för företag och för konferenser 
(Göransson 2006). 

Med dessa problem i åtanke kontaktade Agneta Göransson Grafiskt Centrums 
verksamhetschef, mig. Hon gav mig i uppdrag att utforma ett förslag till en för-
ändring av Grafiskt Centrums interiör, så att den kommunicerar den verksamhet 
som bedrivs i huset.  

För att lösa detta problem använde jag mig av mina kunskaper i rumslig ge-
staltning och informationsdesign. Kunskaperna och verktyg som ord, bild, form, 
ljus, ljud och mönster hjälpte mig att i bild och text utforma förslag till en kom-
munikativ och informativ miljö. 

Ledningen i Grafiskt Centrum vill att huset i framtiden ska fungera som en mö-
tesplats för människor som arbetar med media, IT, 3D-animation och grafisk 
verksamhet. En plats där alla som vistas i huset kan trivas, såväl anställda, studen-
ter och besökare. 

                                                
 
2 Level-design handlar om att med hjälp av speciella program skapa miljöer till datorspel (Hemsida 
för LevelDesign.nu, 30 maj 2006). 
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Frågeställningar 
Den huvudfråga jag avser att besvara i detta arbete är: Hur kan miljön i Gra-

fiskt Centrums entréhall förändras så att den kommunicerar den verksamhet som 
bedrivs där? Uppgiften kan delas upp i tre frågeställningar som kommer att under-
sökas i arbetet: 

• Vilka budskap ska kommuniceras i entréhallen? 
• Med vilka medier kommunicerar man budskapet på ett för målgruppen 

lämpligt sätt? 
• Hur kan man förbättra trivseln i entréhallen så att människor vill vistas 

där? 

Syfte 
Syftet med arbetet är att ge förslag till en ny miljö i Grafiskt Centrums entréhall. 
Miljön ska vara informativ och kommunicera de resurser och den kreativa verk-
samhet som bedrivs i byggnaden. 

Målgrupp 
Målgruppen för det här arbetet är de människor som vistas i eller besöker Grafiskt 
Centrum. Dessa kan delas upp i fyra kategorier: De som studerar i byggnaden, 
anställda, besökare och potentiella hyresgäster. Det som målgruppen har gemen-
samt är intresset för kultur, media, IT, 3D-animation och grafisk formgivning.  

Avgränsning 
Examensarbetet genomfördes under tio veckor. På grund av den begränsade tiden, 
är arbetet avgränsat till en del av byggnaden. Jag har arbetat fram ett förslag till en 
miljöförändring av den stora entréhallen och inte resterande delar av huset. Med 
entréhall avser jag hela entréplanet som sträcker sig från huvudentrén genom ljus-
gården fram till kaféet Grafiket. Kaféet inkluderas inte i arbetet. 

Bild 3 Planritning över Grafiskt Centrums entréplan. Den röda markeringen visar en-
tréhallen. 
Källa: Grafiskt Centrum 
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Informationsinsamling genom enkäter och intervjuer har också begränsats till 
personer som arbetar eller studerar i byggnaden. 

Arbetet utformas som ett förslag, det vill säga i skissform. Detta gör att inga 
detaljbeskrivningar med exakta produkter, inredningsdetaljer, och armaturer pre-
senteras. Däremot beskriver förslaget innebörden och meningen med de medier 
som behandlas.  

Förslaget redovisas i denna rapport men genomförs inte inom ramen för denna 
kurs. Utöver rapporten görs även en presentation i oppositionsseminariet samt 
dokumentation och presentation till uppdragsgivaren. 

Projektet har ekonomiska begränsningar. Kostnader har därför varit en aspekt 
vid val av inredning, teknik och övriga lösningar. Trots det kommer ingen budget 
att presenteras i detta arbete. 

Metoder 
Här redogör jag för de metoder som använts under arbetet med att utforma en 
kommunikativ miljö i Grafiskt Centrums entréhall. Här beskrivs även hur mate-
rialinsamling och bearbetning har skett med hjälp av dessa metoder. Metoderna 
som har använts är litteratur och elektroniska källor, enkäter och intervjuer. Även 
mina egna erfarenheter har haft en viktig roll i arbetet.  

Litteratur och elektroniska källor 
I mitt arbete med att utforma en kommunikativ miljö i entréhallen, har jag sökt 
lämplig information genom litteraturstudier. I de fall då information inte har hit-
tats i litteratur, har jag sökt den på Internet. Studierna har haft två syften. Det för-
sta syftet är att vägleda vid uppläggningen av arbetet och utformningen av rappor-
ten. Det andra syftet har varit en hjälp vid val av inredning, teknik, ljus och övrigt 
material. De senare har därför sträckt sig över ett brett område: informationsde-
sign, kommunikation, ljus och arkitektur. För inspiration har jag även läst ett antal 
tidskrifter inom de här områdena.  

Enkäter 
Enkäter är en bra metod för att ta reda på människors attityder, beteenden och 
kunskaper (Ejlertsson, 2005, s. 7). Jag valde att använda enkäter som en metod för 
att ta reda på min målgrupps förhållningssätt till dagens miljö i Grafiskt Centrums 
entréhall. Den bestod av ett frågeformulär med fasta och bundna svarsalternativ. 
(Bilaga I) 

Målpopulation 
Den grupp av människor som medverkar i en enkätundersökning brukar kallas 
målpopulation (Ejlertsson, 2005, s. 18) I det här fallet är målpopulationen delvis 
densamma som arbetets målgrupp. Målpopulationen har av tidsmässiga skäl 
avgränsats till de personer som rör sig i Grafiskt Centrum, det vill säga anställda 
och studenter med det gemensamma intresset kultur, media, IT, 3D-animation och 
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grafisk form. Besökare och potentiella hyresgäster finns inte med i målpopulatio-
nen. Enkäten delades ut till två klasser, en fotoklass och en klass i grafisk kom-
munikation, samt till lärare.  

Enkätens struktur 
Under arbetet med att utforma enkäten har jag följt de råd och anvisningar som 
finns i boken Enkäter i praktiken – En handbok i enkätmetodik (Ejlertsson 2005).  

När en enkät delas ut bör ett följebrev ingå. Följebrevet innehåller information 
om enkäten och förklarar dess syfte, varför respondenten är utvald samt informa-
tion om avsändaren (Ejlertsson, 2005, s. 41). 

Jag valde att kombinera följebrevet med frågeformuläret. Enkäten inleddes där-
för med en kort presentation av mig och mitt examensarbete. Inledningen innehöll 
även information om varför personen i fråga var utvald. Eftersom enkäten vänder 
sig till en bred målpopulation, var frågorna formulerade så att de förstås av män-
niskor i allmänhet (Ejlertsson, 2005, s. 52). Jag använde därför ett enkelt språk. 

Enkäten hade både bundna och öppna svar. Med bundna svar menas att re-
spondenten3 kan välja mellan olika fasta svarsalternativ. Med öppna svar menas 
att respondenten får svara fritt (Ejlertsson 2005 s. 52). Min enkät innehöll två frå-
gor med bundna svarsalternativ och nio frågor med öppna svar. Jan Trost skriver i 
sin bok Enkätboken (1994) att man ska undvika att ha öppna frågor i en enkät. Det 
finns många nackdelar med att ställa öppna frågor, till exempel tar det längre tid 
att sammanställa enkäten och det finns en ökad risk att respondenterna inte svarar. 
Jag ansåg att öppna frågor var ett bättre alternativ för min undersökning. Frågorna 
var för breda för att sammanfatta till ett antal bundna svarsalternativ. Jag ansåg att 
bundna svarsalternativ skulle påverkat respondenterna svar då de skulle behövt 
välja ett av mina svarsalternativ. 

Enkätfrågorna bör vara entydiga och formulerade så att det inte går att tolka på 
flera sätt (Ejlertsson, 2005, s. 53). För att ta reda på om mina frågor tolkades rätt 
utförde jag en pilotstudie av tre personer. Pilotstudiens syfte är just att ta reda på 
om de svarande tolkar frågorna så som enkätkonstruktören har tänkt (Ejlertsson, 
2005, s. 35).   

Vissa justeringar fick göras efter pilotstudien. Justeringarna gällde frågor som 
var otydliga och behövde omformuleras. Det gällde även öppna frågor som besva-
rades med ja eller nej. Detta ville jag undvika då jag ville få så utförliga svar som 
möjligt. 

Svarsbearbetning 
Svaren på öppna frågor blir en form av mjukdata. Mjukdata är fakta som inte går 
att räkna, det vill säga som inte går att omvandla till tal eller siffror. Detta gör att 
svaren inte går att behandla lika exakt och objektivt som det går att göra med nu-
meriska värden (Ejvegård, 2003, s. 37). Vid sammanställning och bearbetning av 
textmaterial görs ofta kvalitativa bearbetningar. Målet med bearbetningen är att 
hitta strukturer, mönster, teman och kategorier i materialet (Davidson & Patel, 
1994, s. 100). Bearbetningen av enkätsvaren utfördes kvalitativt. Respondenternas 
svar på enkätfrågorna sammanställdes. Svaren kategoriserades och liknande svar 
                                                
 

3 De som svarar på enkäter och intervjuer benämns respondenter (Ejvegård 2003). 



 10 

sammanfattades i ett eller fler ord. Detta gjorde sammanställningen lättöverskåd-
lig och underlättade resultatbearbetningen. (Bilaga II) 

Intervjuer 
I mitt arbete använde jag även intervjuer som en metod för materialinsamling. 
Intervjuer används ofta i forskningssammanhang för att ta reda på människors 
åsikter, tyckande, uppfattningar och kunskaper (Ejvegård, 2003, s. 47).  

Respondenter 
I mitt val av respondenter fick jag hjälp av Agneta Göransson, verksamhetschef 
på Grafiskt Centrum. Hon tipsade mig om personer som hon visste hade många 
tankar och idéer kring en miljöförändring av entréhallen. Det blev sammanlagt sju 
respondenter: fem lärare, en verksamhetschef och en intendent. Respondenterna 
intervjuades vid fyra intervjutillfällen, vid två av tillfällena utfördes gruppinter-
vjuer med två till tre respondenter. 

Intervjuernas struktur 
En intervju kan ha en hög eller en låg standardiseringsgrad. Har intervjun en hög 
standardiseringsgrad är frågorna till stor del formulerade på förhand, medan en 
intervju med låg standardisering har fastställda frågeområden (Ejlertsson, 2005, s. 
7). De intervjuer jag har utfört har haft en låg standardisering. För mig var det 
viktigt att respondenterna skulle känna att det mer handlade om ett samtal än om 
en utfrågning. Jag bestämde vilka ämnesområden jag skulle behandla i samtalet 
men hade inte formulerat exakta frågor. De frågor som ställdes under intervjuerna 
bestämdes efterhand beroende på hur samtalet utvecklades. Frågorna var då all-
mänt hållna för att undvika att påverka respondentens svar (Andersson, 1994, s. 
24 ff.). Intervjuerna varierade i längd från 30 till 60 minuter. 

Svarsbearbetning 
Bearbetning av intervjumaterialet skedde löpande under arbetets gång. Den börja-
de med renskrivning av de anteckningar som fördes under intervjun. Detta gjordes 
efter varje intervjutillfälle. Svaren kategoriserades sedan och när alla intervjuer 
genomförts sammanställdes svaren. Detta gjordes för hand på ett A3 papper i en 
så kallad mindmap4. Varje intervjutillfälle döptes till responden-
tens/respondenternas namn och under det listades viktiga nyckelord som fram-
kommit under intervjun. Detta gav en bra överblick över det material som samlats 
in.  

Egna erfarenheter 
Åren 1998-2001 gick jag i Tumba gymnasium där jag läste samhällsprogrammet 
med inriktning mot multimedia. Till stor del bedrevs undervisningen i Grafiskt 

                                                
 
4 Mind Map är ett hjälpmedel och en teknik för att visuellt ordna idéer och deras sammankoppling-
ar (12 Manage hemsida, 26 maj 2006). 
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Centrum i Tumba. Detta har påverkat mitt arbete, då jag har egna erfarenheter av 
att studera och vistas i byggnaden och upplevelsen av byggnaden och dess interi-
ör. Detta har hjälpt mig i mitt arbete då jag haft lätt att relatera till de problem och 
möjligheter målgruppen anser att Grafiskt Centrum har. 

Sammanställning av resultat 
Nedan redogörs och diskuteras det resultat som framkommit efter bearbetningen 
av litteratur, enkäter, intervjuer och mina egna erfarenheter.  

Resultat av litteraturstudier 
Ett av syftena med de litterturstudier som utfördes under arbetets gång, var att 
samla in information om teorier som kan hjälpa mig i mitt arbete. Dessa teorier, 
som jag har byggt upp mitt arbete runt, går jag igenom nedan.  

Informationsdesign 
Informationsdesign är ett flervetenskapligt ämne och en blandning av flera kun-
skapsområden: språk, konst, information, kommunikation och kognition (Petters-
son m.fl., 2006, s. 9). Inom informationsdesign är syftet att all information ska 
vara av värde och kopplat till en tydlig nyttoaspekt samtidigt som informationen 
ska uppfylla krav på optimal kommunikation. För att kunna utforma optimal in-
formation måste analyser av kommunikationsprocessen, från sändare till mottaga-
re, göras (Pettersson, 2002, s. 62-69). Ett applikationsområde inom 
informationsdesign är rumsdesign eller rumslig gestaltning. Att förmedla korrekt 
information är viktigt. Lika viktigt som informationen är i vilket sammanhang den 
förmedlas (Pettersson, 2002, s. 160). Rumslig gestaltning syftar till att skapa 
situations- och målgruppsanpassade miljöer samt att skapa nya eller komplettera 
gamla miljöer för att anpassa dem till dess syfte (Wannerberg, 2004). För att 
kunna göra det måste man veta vad och hur vi människor påverkas, det vill säga 
hur våra sinnen fungerar. All information vi tar till oss passerar via ett eller flera 
av våra sinnen. Intrycket av informationen blir därför starkare ju fler sinnen som 
stimuleras (Jansson, 2004, s. 19).  

Vi människor vill kunna relatera till den miljö vi rör oss i. Vi vill veta hur vi 
kan och ska bete oss i en miljö. Med rumslig gestaltning är det därför viktigt att 
skapa informativa miljöer som vägleder besökaren. Att kunna orientera sig i en 
lokal ger oss människor en trygghetskänsla (Palmgren, 2004).  

Verktygen för att skapa dessa situations- och målgruppsanpassade, informativa 
och vägledande miljöer är ljus, ljud, bild, ord och form (Wannerberg, 2004). Ju 
fler verktyg som används i gestaltningen av ett rum, desto fler sinnen stimuleras.  

Definitioner inom rumslig gestaltning 

• Mötesplats 
En plats där personer sammanträffar informellt eller enligt överenskom-
melse (Malmström m.fl., 2002, s. 383). 
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• Rumslighet 
Rumslighet är ett begrepp som beskriver en uppfattning av ett rum exem-
pelvis rummets rymd, avstånd, proportioner eller orientering. Ord som an-
vändes i dessa sammanhang kan vara: luftig, trångt, nära, långt bort, högt, 
lågt, avlångt med flera (Hjertén m.fl., 2001, s. 15).  

• Atmosfär 
Atmosfär är en allmän karaktär som kan beskrivas med ord som vardaglig, 
privat, offentlig med mera (Hjertèn m.fl., 2001, s. 15). 

• Miljö 
Den omgivning som påverkar människor, djur och växter. Det finns dels 
fysisk miljö i form av vatten, luft, byggnader, kommunikationer med mera, 
dels psykisk miljö i form av vår omgivning (Malmström m.fl., 2002, s. 
365). 

Kommunikation 
Kommunikation är social samverkan med hjälp av meddelanden. Det är en pro-
cess genom vilken en person påverkar någon annans beteende eller sinnestämning 
(Fiske, 2004, s. 13) Det handlar om att en eller flera personer, sändare, vill för-
medla ett budskap till en eller flera andra personer, mottagare (Pettersson, 2002, s. 
75). Budskapet är länken mellan sändaren, som utformar det, och mottagaren, som 
tar emot och förstår det (Pettersson, 2002, s. 160).  

Medier är det hjälpmedel som används för att överföra ett budskap. Några ka-
tegorier bland medier är: filmmedier, grafiska medier, ljudmedier och utställning-
ar (Pettersson, 2002, s. 100).  

• Filmmedier är de medier som kan projiceras genom teknisk utrustning 
på en skärm, duk eller annan yta (Pettersson, 2002, s. 100). 

• Grafiska medier är de medier som framställs manuellt eller med hjälp 
av en teknisk metod. Exempel på grafiska medier är: grafiska blad, 
målningar, skyltar och teckningar (Pettersson, 2002, s. 100).  

• Medier som cd-skivor, ljudband och ljudkort benämns ljudmedier (Pet-
tersson, 2002, s. 100). 

• Utställningar är ett mångdimensionellt medium. Utställningar kan om-
fatta grafiska produkter, tredimensionella föremål som modeller av oli-
ka slag, ljudmedier, filmmedier och även ljus, lukt, smaker och texturer. 
Det går även att komplettera med aktiviteter som besökarna kan utföra. 
Utställaren har även möjlighet att möta besökarna, mottagarna av dessa 
medier, vilket sällan händer vid kommunikation med andra medier (Pet-
tersson, 2002, s. 100).  

Det händer att kommunikationen inte fungerar, att budskapet inte kommer 
fram. Detta kan bero på brus. Brus är allt oönskat som kommer emellan sändaren 
och mottagaren. Exempel på brus kan vara lågupplösta bilder eller dålig belysning 
(Frank, 2004). 

Ljus 
Vår uppfattning av ljus präglas av geografiska skillnader. Vi nordbor, som har 
långa mörka vintrar, påverkas mycket av ljuset och solens sken. Ljuset gestaltar 
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rummen och bestämmer dess fysiska egenskaper. Rummet upplevs såsom ljuset 
beskriver det och är en huvudförutsättning för att vi med vårt synsinne ska kunna 
uppleva en rumslig miljö. Dagsljuset är utgångspunkten när man ljussätter en mil-
jö. Dagsljuset förändras beroende av tiden på dygnet, tiden på året och efter rå-
dande väderförhållanden. Detta påverkar och förändrar även ljuset i en byggnad. 
Elljuset används som komplettering och ersättning av dagsljuset (Hjertén m.fl., 
2001, s. 33 ff.). 

Allmänbelysningen utger grunden för all belysning i ett rum. Det påverkar upp-
levelsen av rummet, om det upplevs som mörkt eller ljust, enhetligt eller varierat. 
Belysningen bör anpassas och utformas så att den passar den verksamhet som 
bedrivs i rummet (Hjertén m.fl., 2001, s. 74-75).  

Allmänbelysningen kan kompletteras med accentbelysning. Accentbelysning 
hjälper till att betona och förstärka upplevelsen av en miljö. Denna typ av belys-
ning används framförallt för att framhäva och betona vissa delar av rummets väg-
gar, golv, tak eller inredning (Hjertén m.fl., 2001, s. 78). 

Belysning används ofta i utställningssammanhang. I dessa sammanhang är det 
extra viktigt att arbeta med samspelet mellan ljus och mörker för att ska en stäm-
ning som lyfter fram och betonar det som exponeras (Pettersson, 2002, s. 296).  

Resultat av enkäter 

Respondenter 
Sammanlagt delades 28 enkäter ut och samtliga besvarades. Dessa var fördelade 
mellan två gymnasieklasser: En fotoklass och en klass i grafisk kommunikation, 
samt lärare vid Grafiskt Centrum. 

Sammanställning av enkätsvar 
Här följer en sammanfattning av enkätsvaren. Det som tas upp är den information 
jag ansåg vara mest relevant för mitt arbete.  

1. På frågan om vad respondenterna anser om entréhallen som den ser ut 
idag, kunde man se ett mönster i svaren. De flesta tyckte att miljön är 
mörk, tråkig, tom, smutsig och kall. Många ansåg även att de bord och sto-
lar som finns idag, behöver bytas ut. Ett fåtal personer ansåg att miljön i 
entréhallen var bra. 

2. Synpunkterna om någonting man saknar i entréhallen, skiljde sig mer åt. 
Denna fråga var det många av respondenterna som valde att bara svara nej 
på. Av de som besvarade frågan saknade de flesta soffor att sitta i och 
önskade att miljön skulle vara mer färgrik. Många saknade även bättre be-
lysning.  

3. På frågan om hur respondenterna själva skulle vilja att entréhallen såg ut, 
svarade många trivsamt, mysigt och gladare. Ett fåtal önskade att lokalerna 
för tryckprocess inte skulle synas och att det skulle finnas mer konst. 

4. På frågan om vilken atmosfär miljön skulle förmedla svarade de flesta en 
kreativ atmosfär. Andra synpunkter på atmosfär var: Glad, varm, trevlig 
och professionell.  

5. Svaren på frågan om vilken information som ska kommuniceras i entréhal-
len liknade varandra. De flesta svarade här att miljön ska förmedla de ut-
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bildningar som finns i byggnaden. Vägledning var ett annat vanligt svar. 
Ett antal respondenter svarade information i form av utställningar. 

6. På frågan om ljudnivån i entréhallen upplevdes svarade 19 av de 28 re-
spondenterna att den var lagom. Två respondenter svarade hög och sju 
svarade låg. En kommentar var att det inte brukar vara så mycket folk i lo-
kalen. 

7. På frågan om hur ofta respondenterna besöker husets kafé, Grafiket, sva-
rade 9 ofta, 17 ibland och 2 sällan. 

8. På frågan om hur man skulle vilja att Grafiket såg ut, svarade många av 
respondenterna att det är bra som det är. Vissa ansåg dock att borden borde 
vara mer avskiljda från varandra, andra ansåg att Grafiket borde vara my-
sigare. Ett fåtal påpekade att de ansåg att kafét borde sträcka sig ända ut i 
entréhallen. 

9. Svaren var entydiga när frågan om entréhallens ljussättning ställdes. Samt-
liga som besvarade frågan ansåg att det är för mörkt i entréhallen idag. En 
respondent påpekade att vissa ytor borde belysas mer än andra. 

10. På frågan om vad respondenterna anser om de möbler som finns i entréhal-
len och deras placering, var många överrens om att de borde bytas ut. Ord 
som kom upp i svaren var till exempel: gamla, obekväma, fula, dåliga, 
okej och att det inte finns tillräckligt av dem. 

11. Det var ett fåtal respondenter som hade övriga synpunkter, tankar och för-
slag. Dessa var att det borde finnas mer blommor och konst i entréhallen. 

Reslutat av intervjuer 

Respondenter 
Intervjuer gjordes med sju respondenter: fem lärare, en verksamhetschef och en 
intendent. 

Sammanställning av svar 
Vid bearbetningen av de svar som kom fram under intervjuerna, sammanställdes 
och sammanfattades de under sex kategorier: Ljussättning, Grafiket, utställnings-
möjligheter, vägledning, kommunikation, och teknik. 

1. Ljus. Samtliga respondenter ansåg att ljuset i entréhallen måste förbättras. 
En mer spännande ljussättning som går att variera föreslogs. En annan 
åsikt var att den armatur som väljs borde passa in i byggnadens miljö, ex-
empelvis studiolampor. 

2. Grafiket. Många av respondenternas ansåg att Grafiket borde sträcka sig 
ut i entréhallen för att få denna att se mer inbjudande ut.  

3. Utställningsmöjligheter. Samtliga respondenter tog upp behovet av nya 
utställningsmöjligheter. Dels för att studenterna ska ha möjlighet att visa 
upp sina arbeten, men även för att göra entréhallen mer attraktiv. Möjlig-
het att projicera utställningsmaterial nämndes även. Andra uttryck som 
nämndes under intervjuerna var: enkelhet, möjligheter, attraktivt och flex-
ibilitet. 
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4. Vägledning. De flesta av de intervjuade ansåg att informationen och väg-
ledningen i entréhallen måste förbättras. Ett exempel som kom upp är en-
tréerna till respektive del i Grafiskt Centrum. Dessa borde synas mer och 
kommunicera den utbildning eller verksamhet som finns bakom. Förslag 
till vägledning, gavs även. Förslaget gällde digitala displayer, där informa-
tion kan uppdateras och ändras. En respondent betonade de digitala vägle-
darna som ett sätt att kommunicera det tekniska kunnande man har på Gra-
fiskt Centrum. Ord som kom upp under intervjun var: nyskapande, fram-
tid, möjligheter. 

5. Kommunikation. Respondenterna var eniga om att den kreativa verksam-
het som bedrivs i Grafiskt Centrum inte kommuniceras i entréhallen. I 
många av intervjuerna nämdes att man ville att miljön i entréhallen ska 
fungera som en mötesplats för alla som av olika anledningar vistas i Gra-
fiskt Centrum. Miljön ska vara attraktiv för eventuella hyresgäster, lärare 
och studenter.  

6. Teknik. Under intervjuerna förde respondenterna fram den moderna tek-
niska utrustning som finns i Grafiskt Centrum. Teknikmässigt ligger Gra-
fiskt Centrum långt före många andra skolor med medierelaterade utbild-
ningar. Detta vill man föra fram och kommunicera till målgruppen.  

Resultat av egna erfarenheter 
Mina egna erfarenheter av att vara student på Grafiskt Centrum, har hjälp mig i 
mitt arbete. Respondenternas åsikter, som framkommit i de intervjuer och enkäter 
som utförts, delar jag. Framförallt kan jag relatera till studenternas avsaknad av 
utställningsmöjligheter för att exponera sina arbeten. Även känslan av att entré-
hallen är mörk, kall samt känns tråkig delar jag.   

Metoddiskussion 
Under materialinsamlingen vid val av litteratur och elektroniska källor har jag haft 
ett kritiskt förhållningssätt. Jag var här tvungen att bedöma huruvida fakta som 
presenterades var sannolik (Patel & Davidson, 1994, s. 55). Den litteratur och de 
elektroniska källor som jag har använt, har jag bedömt trovärdiga. För att försäkra 
sig om att informationen blir riktig ska man, i den grad det går, söka sig till pri-
märkällan (Ejvegård, 2003, s. 17). I inledningsavsnittet under rubriken bakgrund 
citeras arkitekten Rodel Stintzing. Citatet är taget från Grafiskt Centrums hemsida 
och inte direkt från Stingtzing själv och är därför en sekundärkälla. Jag bedömde 
dock att sekundärkällan i detta fall var pålitlig.  

Bearbetningen av enkäterna och intervjuerna genomfördes kvalitativt. De un-
dersökningar som handlar om att tolka, analysera och förstå helheter och där syf-
tet är att skaffa en djupare kunskap benämns kvalitativa. När man kvalitativt bear-
betar metodresultat innebär det bearbetning av textmaterial. (Davidson & Patel, 
1994, s. 99-100) I mitt arbete bestod metodresultatet av textmaterial som var an-
teckningar från intervjuer samt besvarade enkäter.  

Informationsvärdet i enkät- och intervjumaterialet beror delvis på hur represen-
tativa respondenterna är för målgruppen (Trost, 1994, s. 28). Tidsperioden för 
arbetet räckte inte till för att undersöka hela målgruppen därför gjordes ett be-
kvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menas att göra ett urval som man an-



 16 

ser lämpligt (Trost, 1994, s. 30). Den tidsperiod som var avsatt för arbetet gjorde 
att jag avgränsade målpopulationen till de som arbetar och studerar i Grafiskt 
Centrum. Resultatet täcker därför inte hur besökare och potentiella hyresgäster 
idag upplever miljön och informationen i Grafiskt Centrum.  

 Informationsvärdet beror även på respondenternas vilja att besvara frågorna. 
Detta gör att informationsvärdet är svårt att förutsäga. Respondenterna ser inte 
alltid vikten i att han/hon ska besvara frågorna (Davidson & Patel, 1994, s. 61). 
Informationsvärdet i de enkäter jag samlade in varierade. De flesta enkätfrågor var 
fåordigt besvarade. Jag såg här en stor skillnad mellan de enkäter som var besva-
rade av studenter och de som var besvarade av lärare. Lärarna svarade mer utför-
ligt på frågorna och verkade ha tänkt en hel del på entréhallens svagheter respek-
tive möjligheter i innehåll och form för kommunikation. Studenterna var däremot 
fåordiga i sina svar och av deras svar att döma hade de inte så mycket synpunkter 
om entréhallen eller önskemål om förändring. Deras synpunkter berörde mer mil-
jöns utseende och inte kommunikationen där. Materialet från intervjuerna med de 
anställda var mest värdefullt för mitt arbete. Där fick jag förslag på problem som 
finns idag och uppslag till lösningar. 

Förbättringar i Grafiskt Centrums entréhall 
Grafiskt Centrums entréhall är utformad som en ljusgård, öppen upp till tredje 
våningen. Denna öppenhet ger entréhallen en rymd som idag inte utnyttjas. Rym-
den ger möjligheter att skapa rumsligheter och utställningsmöjligheter, inte bara 
på entréplanet utan även uppåt där det går att hänga material från plan två och tre.  

Resultatet från enkäterna, intervjuerna samt egna erfarenheter relaterat till den 
teori jag läst, visas i figur 2 som en kommunikationsmodell. Modellen visar vem 
sändaren och mottagare av budskapen är, vilka budskapen är samt genom vilka 
medier dessa förmedlas.  

 
Figur 1 Kommunikationsmodell 
Utformning: Susanna Månsson 2006 

Sändaren är i det här fallet Grafiskt Centrum med sina verksamheter: Gymna-
sieutbildningar, kvalificerade vuxenutbildningar, konferensverksamhet, konsult-
verksamhet samt eventuella nya verksamheter.  
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Mottagare är målgruppen: Studenter, anställda, besökare och potentiella hyres-
gäster. 

Sändarens budskap bygger på de resultat som enkäterna, intervjuerna och mina 
egna erfarenheter gav. Budskapet kan sammanfattats i sju nyckelord: Nyskapande, 
framtid, möjligheter, flexibilitet, kreativitet, enkelhet och attraktivt. 

För att kommunicera budskapet till mottagaren används ett antal medier som 
kan delas in i kategorierna: Belysning, utställning, information, teknik och inred-
ning. 

Att målgruppen inte trivs i entréhallen idag kan ses som brus. Brus är allt 
oönskat som kommer emellan sändaren och mottagaren. Det stör kommunikatio-
nen eller gör att budskapet inte kommer fram (Frank, 2004). Respondenternas 
svar i enkäterna och intervjuerna samt mina egna erfarenheter identifierade brus 
som finns i entréhallen idag. Detta brus bestod av: Dålig belysning, tomt och trå-
kigt, gamla och obekväma möbler. För att Grafiskt Centrums budskap ska kom-
municeras måste detta förbättras. 

Med Grafiskt Centrums budskap som mål har ett förslag till en ny miljö till en-
tréhallen utformats. De medier som ingår i förslaget har valts utifrån budskapet 
och dess mottagare, målgruppen. Nedan presenteras dessa mediekategorier. 

Belysning 
I enkätundersökningen och intervjuerna kom det fram att många upplever att Gra-
fiskt Centrums entréhall idag är mörk när det inte är dagljus ute. Ljuset i entréhal-
len skiftar också beroende av vädret.  Byggnaden har takfönster vilket gör att 
byggnaden är beroende av ljuset från dem. Rådande väderförhållanden, tiden på 
året samt tiden på dygnet påverkar därför i stor utsträckning ljuset i ljusgården 
(Hjertén m.fl., 2001, s. 33). Detta gör att entréhallen känns ljus och behaglig när 
det är ljust ute, och mörk och kall när det är mörkt ute. Att entréhallen kan kännas 
mörk och kall är ett brus som gör att människor inte vistas där. För att skapa en 
varmare atmosfär och för att få bort bruset behövs bättre allmänbelysning.  

Som komplement till en god allmänbelysning kommer accentbelysning att fin-
nas. Med hjälp av accentbelysningen, i form av spotlights, kan viktiga platser be-
tonas och framhävas (Hjertén m.fl., 2001, s. 78). I entréhallen hjälper accentbe-
lysningen till att vägleda besökare och betona var receptionen ligger, vad som 
exponeras samt vägleder till Grafiskt Centrums olika avdelningar. 

Allmänbelysningen påverkar kommunikationen i entréhallen indirekt då den 
ökar trivseln i miljön och därmed gör att målgruppen trivs att vara där. Att mål-
gruppen trivs att vistas i entréhallen är en förutsättning för att kommunikationen 
ska lyckas och för att Grafiskt Centrums budskap ska kommuniceras till målgrup-
pen. Allmänbelysning kan i detta fall ses som ett medium som hjälper till att göra 
entréhallen till en mer attraktiv plats och kommunicerar budskapet attraktivt. 

Accentbelysningen påverkar kommunikationen mer direkt då den tydligt beto-
nar och förtydligar information i miljön. Accentbelysningen vägleder även mål-
gruppen till Grafsikt Centrums olika avdelningar samt till reception.  
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Utställning 
Under de intervjuer och enkäter som utfördes, påpekades behovet av utställ-
ningsmöjligheter i entréhallen. Grafiskt Centrum är en plats för kreativa männi-
skor. I den nuvarande entréhallen kommuniceras inte den verksamheten, förutom 
vid tillfälliga utställningar. Grafiskt Centrum erbjuder utbildningar inom media 
där studenterna producerar grafiska medier såsom fotografier och grafiska tryck-
saker. Det produceras även filmmedier som exempelvis 3D-animationer och bild-
spel. Behovet av alternativa flexibla utställningsmedier, där olika former av mate-
rial kan visas, är därför stort. Det behövs enkla lösningar för att exponera tryckt 
utställningsmaterial såsom fotografier. Utställningsmöjligheterna ska vara flexibla 
och det ska vara lätt att hänga upp, ta ner, flytta runt och byta material. Grafiskt 
Centrum har idag flyttbara utställningsväggar. Dessa tas fram vid utställningar i 
entréhallen. Med hjälp av dessa kan olika rumsligheter i entréhallen skapas. Jag 
anser dock att dessa väggar inte är tillräckliga som utställningsytor i form eller 
storlek, utan måste kompletteras med andra utställningsmedier. 

För att utnyttja ljusgårdens rymd och öppenhet är mitt förslag att använda 
hängande affischhållare i plexiglas. Dessa kan hänga ner från plan två och tre. 
Med detta utställningssystem går det lätt att byta utställningsmaterial och det finns 
möjlighet att exponera två bilder samtidigt, en på vardera sidan. Affischhållarna är 
i olika storlekar vilket skapar ytterligare möjligheter. 

Bild 4-5  Affischhållare hängande från plan 2 och 3 
Illustration: Susanna Månsson 2006 

I entréhallen finns stora fönster in till tryckprocessutbildningens lokaler. Min 
tanke här är att använda dessa fönster till att visa upp elevarbeten i form av film- 
och grafiska medier. Tryck, grafiska produktioner och foton trycks på transparent 
plastfolie som sedan monteras på vissa av fönstren. Trycken ska vara i olika fär-
ger, som när det är tänt inne i trycklokalen, lyses upp. Förutom att exponera elev-
arbeten, förbättrar det även rent visuellt miljön och gör den mer trivsam. 
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Bild 6  Elevarbeten tryckta på transparent plastfolie 
Illustration: Susanna Månsson 2006 

För att exponera filmmedier utnyttjas Grafiskt Centrums befintliga projektorer. 
Mitt förslag är att man ska använda plexiglas som projiceringsyta. Av egen erfa-
renhet är jag medveten om att plexiglas inte lämpar sig som yta vid projicering av 
text. Texten blir svårläst då ytan är transparent. Ytan är då mer lämplig för projek-
tion av bilder och där det blir en extra effekt då den är transparent. Plexiglasski-
vorna kommer att vara placerade högt upp i ljusgården, så man kan se det som 
projiceras, från entréplanet samt från plan två och tre. 

Bild 7  Bildspel projicerat på plexiglasskiva 
Illustration: Susanna Månsson 2006 

Denna kombination av utställningsmedier gör att innehållet i Grafiskt Cent-
rums utbildningar kommuniceras på ett enkelt sätt. Besökarna får information om 
vilka utbildningar som finns i huset genom att se exempel på elevarbeten. Genom  
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att exponera elevarbeten i entréhallen kommuniceras delar av det budskap Gra-
fiskt Centrum vill framföra. Kreativitet kommuniceras genom att elevarbeten ex-
poneras. Flexibilitet och enkelhet kommuniceras genom de olika utställningsme-
dier som finns att tillgå. Nyskapande och möjligheter kommuniceras dels genom 
de flexibla utställningsmöjligheterna och dels genom det nyskapande som finns 
bland de elevarbeten som exponeras. Att elevarbeten exponeras på ett tilltalande 
och attraktivt sätt är också positivt. 

Information 
För att kommunicera Grafiskt Centrums budskap och för att informera mål-

gruppen används medier som: Tryck på plexiglas, ljuslådor och digitala displayer. 
Grafiskt Centrum består av flera avdelningar. Varje avdelning har en egen en-

tré där det idag inte informeras om vilken verksamhet som bedrivs där. I de enkä-
ter och intervjuer som utförts ansåg respondenterna att entréerna borde framhävas 
och synas mer och även kommunicera verksamheten innanför.  

För att betona och framhäva dessa entréer föreslår jag att accentbelysning med 
spotlights i kombination med grafiska medier utnyttjas. Material från utbildningen 
tryckt på plexiglas kan hängas upp i fönstren som omringar entrén. Spotlights 
bakom fönstren riktade ner mot plexiglaset lyser upp trycken bakifrån. Detta gör 
att entrén lyses upp och syns samtidigt som foton och grafiskt material informerar 
om vilken utbildning entrén leder till. Fotoavdelningen kan här exponera foton 
medan tryckavdelningen kan exponera grafiska tryck. 

Eftersom det finns mer information som måste förmedlas vid varje entrédörr 
kan ljuslådor5 användas. Dessa behöver ingen extra belysning utan informationen 
lyses upp från insidan. Eftersom informationen lyser, fungerar den som ett blick-
fång och kommunicerar därför information på ett effektivt sätt. På ljuslådan kan 
tryck monteras med exakt information om vad som finns på varje avdelning.   

Respondenterna föreslog användning av digitala displayer för viktig informa-
tion i entréhallen. Informationen kan gälla planerade eller pågående konferenser, 
bokningar av salar och sammanträdesrum med mera. I mitt förslag kommer en 
digital display att placeras vid receptionen. Displayen kommer inte bara vara in-
formativ utan även kommunicera den tekniska kapacitet man har i byggnaden.  

Trycken på plexiglas, ljuslådor och digitala displayer är hjälpmedel som i en-
tréhallen används för att kommunicera Grafiskt Centrums budskap. De kommuni-
cerar nyskapande, möjligheter och kreativitet. 

                                                
 
5 Ljuslådor används ofta i reklamsammanhang och bygger på principen att lådan lyses upp av 
lysrör från insidan. Används exempelvis vid busshållplatser för att reklamen ska synas alla tider på 
dygnet. 
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Bild 8-9  Upplyst entré till fotoavdelning och digital display vid reception 
Illustration: Susanna Månsson 2006 

Teknik 
Nyskapande, framtid och möjligheter är något som de intervjuade ansåg att Gra-
fiskt Centrum ska förmedla i sin entréhall. Det kan tolkas som tekniskt nyskapan-
de, framtid inom teknik och tekniska möjligheter. Det finns bra modern teknisk 
utrustning att tillgå i byggnaden, dels i undervisningen men även till 
konferensverksamheten. Grafiskt Centrums moderna teknik borde framhävas och 
utnyttjas i entréhallen.  

Den teknik som kommer att finnas i entréhallen och som kommunicerar den 
tekniska kompetens som finns i huset är:  

1. Projektorer som projicerar rörligt material eller bildspel på en yta av  
plexiglas.  

2. Digitala displayer visar information rörande konferensverksamhet och 
bokning av salar. 

3. Platta högtalare. Dessa kan dels placeras på vita ytor där de smälter in, 
eller användas som projiceringsytor.  

4. Plexiglas som används dels som projiceringsytor och dels hängas upp i 
entrédörrarna. 

5. Ljuslådor med tryckt information om varje avdelning finns uppsatt 
utanför de olika avdelningarna. 

Behovet av högtalare var ingenting som framkom i enkäterna eller intervjuer-
na. Jag anser dock att användning av ljud kan berika utställningar som anordnas i 
entréhallen. Användandet av ljud tillsammans med visuellt material tilltalar flera 
av våra sinnen, vilket i sin tur gör intrycket av informationen starkare (Jansson, 
2004, s. 19).  

Bild 10  Platt högtalare 
Illustration: Susanna Månsson 2006 
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Inredning 
Respondenternas svar visar att de möbler som finns i Grafiskt Centrums entréhall 
inte används i någon större utsträckning. Det beror dels på miljön, men också på 
att de inte är bekväma. Den inredning som finns idag är stolar och bord samt grö-
na växter. Eftersom lektionssalar, hörsal, konferensrum och reception ligger i an-
knytning till entréhallen finns det ett behov av bekväma och funktionella möbler. 
Som miljön ser ut idag, väljer människor hellre att vara på en annan plats än i en-
tréhallen. 

Nya och mer flexibla möbler som bord, stolar och specialanpassade bänkar ska 
tillföra entréhallen en mer gästvänlig atmosfär. Tillsammans med en bättre och 
mjukare belysning kommer den nya miljön kännas mer inbjudande att vistas i. 
Inredningen kommunicerar flexibilitet och kreativitet då de nya möblerna, till-
sammans med de gamla utställningsväggarna, kan flyttas och tas bort efter behov. 
Man kan även skapa olika rumsligheter eller välja att ha en mer öppen inredning. 
Det finns stora möjligheter att målgrupps- och situationsanpassa inredningen. 
Med hjälp av den flexibla inredningen kan människor ledas till önskade ytor, vil-
ket exempelvis kan användas i utställningssammanhang. 

Bild 11  Flexibel inredning. Här i kombination med utställningsmedier bestående av 
affischhållare och flyttbara utställningsväggar. 
Illustration: Susanna Månsson 2006 

I enkäterna och intervjuerna framkom att man ville få ut Grafiket i ljusgården. 
Det skulle leda till att man kan se kaféet när man kommer in genom huvudentrén. 
Med nya bord, stolar och bänkar kan man även sitta och fika ute i ljusgården. Det 
finns även möjlighet att tillfälligt dela upp ljusgården, en del för sittmöjligheter 
och en del för utställningsmöjligheter. 
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Bild 12 Flexibel inredning av bord, stolar och specialbyggda bänkar 
Illustration: Susanna Månsson 2006 

Slutsats 
Arbetets syfte har varit att ge förslag till en ny miljö i Grafiskt Centrums entré-

hall. Miljön ska vara informativ och kommunicera de resurser och den kreativa 
verksamhet som bedrivs i byggnaden. Huvudfrågeställningen i arbetet har varit: 
Hur kan miljön i Grafiskt Centrums entréhall förändras så att den kommunicerar 
den verksamhet som bedrivs där? 

Huvudfrågeställningen sammanfattas i en kommunikationsmodell (se figur 1 s. 
16) som är relaterad till den teori som lästs i ämnet. Modellen tar hänsyn till pro-
cessen mellan sändare och mottagare. 

Uppgiften delades upp i tre frågeställningar som undersökts i arbetet:  
• Vilka budskap ska kommuniceras i entréhallen?  

Kommunikationsmodellen (se figur 1 s. 16) visar vilka budskap Gra-
fiskt Centrums ska förmedla. Budskapen bygger på resultaten av enkä-
terna, intervjuerna samt egna erfarenheter. Budskapen kan sammanfat-
tas i följande nyckelord: Nyskapande, framtid, möjligheter, flexibilitet, 
kreativitet, enkelhet och attraktivt. 

• Med vilka medier kommunicerar man budskapet på ett för mål-
gruppen lämpligt sätt? 
Mediet är de fysiska hjälpmedel som budskapet överförs med. I entré-
hallen används: Filmmedier, ljudmedier, grafiska medier, utställnings-
medier, ljus och inredning. Medierna presenteras i arbetet under fem 
kategorier: Belysning, utställning, information, teknik och inredning. 

• Hur kan man förbättra trivseln i entréhallen så att människor vill 
vistas där? 
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Resultatet av enkäterna, intervjuerna samt egna erfarenheter visade att 
målgruppen inte i så stor utsträckning vistas i entréhallen. Att målgrup-
pen inte trivs i entréhallen idag kan ses som brus. Respondenternas svar 
samt mina egna erfarenheter identifierade brus som finns i entréhallen 
idag: Dålig belysning, tomt och tråkigt, gamla och obekväma möbler. I 
arbetet har förslag till förbättringar av entréhallen presenterats. Förbätt-
ringarna gällde dels en bättre allmänbelysning som påverkar hela upp-
fattningen av rummet och ökar trivseln och en förbättrad miljö genom 
att utvidga Grafiket så att det sträcker sig ut i entréhallen med ny flexi-
bel inredning. Detta i kombination med nya utställningsmöjligheter tror 
jag kommer att öka trivseln. 

Inom informationsdesign är syftet att all information ska uppfylla krav på op-
timal kommunikation. För att göra detta måste analyser av kommunikationspro-
cessen, från sändare till mottagare, göras (Pettersson, 2002, s. 62-69). Grunden för 
detta arbete har varit kommunikationen mellan Grafiskt Centrum, som är sända-
ren, och målgruppen, som är mottagarna.  

Processen mellan sändaren och mottagarna har analyserats och resulterat i detta 
miljöförslag till Grafiskt Centrums entréhall. En miljö som följer de riktlinjer som 
finns inom rumslig gestaltning, att skapa målgrupps- och situationsanpassade mil-
jöer (Wannerberg, 2004). Detta genom flexibla utställningsmedier och flexibel 
inredning som enkelt går att anpassa efter situation. Inom rumslig gestaltning är 
det även viktigt att skapa informativa miljöer som vägleder besökaren. Att kunna 
orientera sig i en lokal ger oss människor en trygghetskänsla (Palmgren, 2004). I 
arbetet presenteras en förbättrad vägledning med hjälp av ljus, grafiska medier, 
utställningsmedier och digitala displayer. Medier som används för att göra miljön 
i entréhallen mer informativ och kommunikativ, tilltalar flera sinnen då både visu-
ella medier och ljudmedier används. Ju fler verktyg eller medier som används i 
gestaltningen av ett rum, desto fler sinnen stimuleras. Ju fler sinnen som stimule-
ras, desto större intryck ger miljön på dess besökare. 

Förslag till fortsatt forskning 
På grund av tidsbrist har flera begränsningar gjorts vad det gäller detaljplanering, 
information från målgruppen, omfattning i byggnaden samt förbättring av kom-
pletterande information. Ett fortsatt arbete med uppdragsgivaren kan därför täcka 
följande områden: 

• Detaljplanering av det presenterade förslaget 
• Undersökning av hela målgruppen, det vill säga undersöka besökare 

och potentiella hyresgäster 
• Utvidga uppdraget och involvera övriga delar av byggnaden 
• Användning av lösningar i Grafiskt Centrums informationsmaterial och 

hemsida 
Den information som har samlats in, de erfarenheter som har gjorts samt denna 
rapport utgör en bra grund för det fortsatta arbetet inom dessa områden. 
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Bilaga I 
Enkät - Förändring av Grafiskt Centrums entréhall 

Jag heter Susanna Månsson och går på Mälardalens högskola i Eskils-
tuna. Där läser jag en 3-årig utbildning som heter Rumslig gestaltning. 
Under utbildningen arbetar vi med inredningsarkitektur, utställningstek-
nik och grafisk formgivning. Jag är uppvuxen i Tumba och läste sam-
hällsprogrammet med inriktning multimedia på Tumba gymnasium  98-
01. 
 
Jag läser nu min sista termin och har precis påbörjat mitt examensarbe-
te som är att arbeta fram ett förslag till en ny inredning/miljö i Grafiskt 
Centrums entréhall. Tanken är att ytan ska fungera som en mötesplats 
för alla som vistas i Grafiskt Centrum.  
 
Eftersom du ofta vistas i huset, har du kanske tankar och idéer om hur 
miljön i entréhallen borde vara? Nedan följer ett antal frågor. Svara gärna 
så utförligt som möjligt. Det går bra att skriva på papprets baksida om 
så behövs. 
 
 

1. Vad tycker du om entréhallen som den ser ut idag? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 
 

2. Är det någonting du saknar och i så fall vad? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 
3. Hur skulle miljön i entréhallen se ut om du fick bestämma? 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 
 

4. Vilken atmosfär skulle miljön förmedla? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 
 

5. Vilken information ska kommuniceras i entréhallen? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 
 

6. Hur upplever du ljudnivån i lokalen? 
 
     Hög     

     Lagom 

     Låg 

 

Kommentar 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

7. Hur ofta besöker du husets kafé? 
 
     Ofta     

     Ibland 

     Sällan 

     Aldrig 

 
 
Vad beror det på tror du? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 
 

8. Hur skulle du vilja att kafét såg ut? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

9. Har du några synpunkter entréhallens ljussättning? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

10. Vad tycker du om de möbler som finns och deras placering i loka-

len? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

11. Vilka övriga synpunkter, tankar och förslag har du? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………… 

 
 
Hör gärna av dig till mig om du har några frågor. Tack för att du tog dig tid 
att svara på min enkät! 
 
 
 
Susanna Månsson 
smn03002@student.mdh.se



 

Bilaga II 

Enkät - Förändring av Grafiskt Centrums en-
tréhall 

Sammanställning av 28 enkäter 
 
 

1. Vad tycker du om entréhallen som den ser ut idag? 
För mörk 
Tom 
Bättre bord och stolar 
Bra 
Tråkig 
Ingen mötesplats 
Kall 
Smutsig 
 
 

2. Är det någonting du saknar och i så fall vad? 
Färger 
Större ingång 
Fontän 
Soffor 
Mer ljus 
 
 

3. Hur skulle miljön i entréhallen se ut om du fick bestämma? 
Mer trivsamt 
Tryckarna ska inte synas 
Gladare 
Mer konst 
Färgstarkt 
Mysigt 
Mer papperskorgar 
 
 

4. Vilken atmosfär skulle miljön förmedla?  
Modern arbetsplats för unga 
Lugn och avkopplande 
Trevlig 



 

 

Lite mer bebodd 
Proffesionell 
Kreativitet 
Värme 
Glädje 
 
 

5. Vilken information ska kommuniceras i entréhallen? 
Det eleverna gör på Grafiskt Centrum 
Vilka utbildningar som finns vart 
Vägledning 
Att vi har roligt på Grafiskt Centrum 
Utställningar och installationer 
 
 

 
6. Hur upplever du ljudnivån i lokalen? 
 
  2  st  Hög     
 19 st  Lagom 
  7  st  Låg 
 
Kommentar 
Brukar inte vara så mycket folk i lokalen 
 
 

7. Hur ofta besöker du husets kafé? 
 
  9  st  Ofta     
 17 st  Ibland 
  2  st  Sällan 
           Aldrig 
 
 
Vad beror det på tror du? 
Dyrare än i skolkafeterian 
 
 

8. Hur skulle du vilja att kafét såg ut? 
Öppet även ut i entréhallen 
Lite mer avskiljda bord 
Mysigare 
Det är bra som det är 



 

 

Soffor 
Som ett kafé inne i stan 
 
 

9. Har du några synpunkter entréhallens ljussättning? 
För mörkt 
Lysa upp vissa föremål 
 
 

10. Vad tycker du om de möbler som finns och deras placering i loka-
len? 
Gamla 
Dåliga 
Obekväma 
Okej 
Bra 
Fula 
Inte tillräckligt med bor och stolar 
 

 
11. Vilka övriga synpunkter, tankar och förslag har du? 
Mer blommor 
Konst 
 
 
 

  
 


