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Abstract/Sammanfattning 
Den här rapporten beskriver hur ett examensarbete i informationsdesign har genomförts från 
studiebesök och förfrågan till modellering och rendering av förslag. Arbetet handlade om att ge 
förslag till förbättring av ett kapprum i Elimkyrkan i Eskilstuna. Förbättringen skulle fokuseras 
på anslagstavlorna skulle samlas ihop och placeras där de syns bra. Avsikten med detta var att 
den information som sätts upp på dem troligen skulle läsas av fler om tavlorna sitter mer 
samlade. För att möjliggöra att informationen samlades till en plats krävdes att en del andra 
saker också flyttades. 

En sammanfattning av problemet är: 

Visualisering av förslag som förbättrar kommunikation av 
information och funktion i Elimkyrkans kapprum. 

Resultatet blev ett datormodellerat och renderat förändringsförslag med små variationer, samt 
några rekommendationer omkring vilka frågor som kan ställas inför en förändring av 
kapprummet. Det gör att rapporten kan fungera som ett diskussionsunderlag för församlingen i 
Elimkyrkan när de ska planera hur de vill förändra i kapprummet. 

Under arbetet har ”Samla in – Bearbeta – Använda” fungerat som ledord för hur arbetet har 
utförts. Insamlandet av information tog en stor del av tiden och omfattade såväl skriftliga som 
muntliga källor samt uppmätning av kapprummet. Bearbetningen handlade till största delen om 
att dokumentera och organisera det insamlade materialet. Slutligen användes relevanta delar av 
det insamlade materialet genom att förslaget modellerades och bilder renderades i Open Source 
programmet Blender. 
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Förord 
Ett stort tack riktas till alla som: 

 gjort det möjligt att utföra projektet 
 varit delaktiga i arbetet med att få fram underlag till denna rapport 
 har kommit med förslag och uppmuntran 
 visat intresse för det pågående arbetet 
 läser den här rapporten, då det är för er skull den är skriven 
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Förklaringar av ord och begrepp 

3D-modelleringsprogram: Generellt kan man säga att programmen bygger på att man i ett 
ortogonalt(rätvinkligt) 3axligt koordinatsystem modellerar objekt. 

3D-objekt: kallas både de ”byggklossar” som används för att modellera men även det föremål 
som modellerats. Eller ”Three-dimensional objects are defined by points, lines, and planes.”1 
Vilket lite mer utförligt kan förklaras på följande sätt: 3D-objekten minsta beståndsdelar är 
punkter(vertex) mellan dessa dras linjer(lines) som kan användas till kanter(edges) som omger 
ytor(faces). 

Kyrktorg: en plats i eller utanför en kyrka avsedd för att människor ska ha möjlighet att träffas 
och pratar med varandra en stund, oftast före eller efter en gudstjänst 

Ortogonalt koordinatsystem: kan jämföras med en tredelad linjal, som om den placeras i 
hörnet på ett rektangulärt rum har två delar liggande mot golvet, en utmed varje vägg, och den 
tredje rakt uppåt i den vinkel som bildas av väggarna. Dessa tre ”linjaler” kallas axlar och 
betecknas oftast X, Y och Z. 

Polygon, används i den här rapporten som synonym till plan yta och beskrivs så här i NE 
”(senlat. polygo´num 'månghörning', av grek. poly´gαnos 'månghörnig', av poly- och gαni´a 
'vinkel', 'hörn'), sluten kurva bestående av ändligt många rätlinjiga sträckor, vars ändpunkter 
kallas hörn. Polygon kan även vara den plana figur som begränsas av en sådan kurva.”2  

Rendering, kallas det när man utifrån den modellerade och eventuellt texturerade 
datormodellen gör en bild eller film. Det kan liknas vid att fotografera eller filma. 

Textur: det utseende/mönster som ögat uppfattar på en yta. 

Texturering: att förse en modell med textur. 

UV-mappning: kallas det när man lägger på en textur i form av en importerad bild och passa 
in den på det modellerade objektet 

Visualisering: handlar om att göra något synligt, att visa upp, tydliggöra eller åskådliggöra på 
olika sätt som kan uppfattas med synen. 

 

                                                 
1 Kerlow, Isaac V. The art of 3D computer animation and effects, s.87, John Wiley & Sons, Inc, 2004, ISBN 0-
471-43036-6 
2 Nationalencyklopedin  http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=285305  080229 kl. 17.22 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Elimkyrkan i Eskilstuna invigdes 1910 och har sedan dess använts flitigt och byggts om vid 
några tillfällen. Kapprummet på entréplanet byggdes om senast 1985. Vid det tillfället 
installerades en hiss och toaletterna i anslutning till kapprummet förändrades till både antal och 
utformning. Den ombyggnationen tog bort en stor bit av det ursprungliga kapprummet. Vid 
samma ombyggnad förändrades även ”lilla salen” (ett intilliggande rum) genom att väggar 
sattes in. En del av ”lilla salen” kom att tillhöra kapprummet och av en annan del gjordes ett 
bön- och andaktsrum. Därigenom fick kapprummet sin nuvarande form (se figur 1), som kan 
upplevas vara tre rum vilka förenas med passager av olika bredd och längd. I detta utrymme 
finns även ett antal anslagstavlor uppsatta enligt en modell som bäst beskrivs ”där de har fått 
plats”. Detta leder bland annat till att den information som sätts upp har svårt att nå fram till 
dem den är avsedd för. För dem som sätter upp informationen finns två problem: vilken 
anslagstavla ska användas och kommer informationen att läsas av målgruppen. 

På grund av att kapprummet är en lokal där många människor passerar är slitaget större där än i 
andra utrymmen. Rummet är nu med dryga 20 års användning efter senaste ombyggnation i 
behov av en upprustning. I samband med det behovet uppkom en lämplig uppgift för ett 
examensarbete i informationsdesign: att utforma och visualisera förslag till hur kapprummet 
skulle kunna se ut efter en upprustning. Uppdraget skulle utföras med tanke på användarnas 
behov, lokalens funktioner och med fokus på den kommunikation som man önskar uppnå med 
hjälp av anslagstavlorna. Dessutom finns önskemål om att försöka skapa en mötesplats, ett 
kyrktorg i lokalen. 

1.2 Beskrivning av lokalen 
För att underlätta för den som inte känner till Elimkyrkan och dess kapprum att förstå vad som 
avses följer här en presentation av kapprummets form. Man kommer in till kapprummet genom 
en dubbeldörr från kyrkans entréhall/trapphus (på befintlig ritning kallat kyrktorg). Därefter 
följer en korridorliknande passage som leder fram till den första rektangulära delen. På höger 
sida har man då dörrarna som leder in till den åttkantiga kyrksalen. Nästa passage är mellan 
hissen till vänster och ett hörn av väggen in mot kyrksalen. Där kommer man till den 
triangulära och ljusaste av kapprummets delar. Att det är ljusast där beror på att det den enda 
delen som har fönster. Här finns också dörrar till toaletterna och en bred passage/portal som 
leder in till den inre rektangulära delen av kapprummet. I den här delen av kapprummet (som 
tidigare varit del av ”lilla salen” och därför har spegelpanel på de gamla väggarna) finns två 
dörrar. Den ena dörren leder till bön-/andaktsrummet och den andra till nuvarande ”lilla salen”. 

8(47) 



 

7.
Elimkyrkans 
kapprum 9. 

5.
8.

4.
6. 10.

3. 

1. Dörr från trapphus till kapprummet 
2. Dörrar till kyrksalen 
3. Första rektangulära utrymmet 

2. 4. Hiss 
5. Toaletter 
6. Triangulär rumsdel 
7. Fönster/ljusinsläpp 
8. Inre rektangulära delen 
9. Dörr till bön-/andaktsrum 

1. 10. Dörr till lilla salen 

Figur 1 Översiktsbild av Elimkyrkans kapprum 
 

9(47) 



2. Syfte och mål 

2.1 Syfte och mål för projektet 
Eskilstuna baptistförsamling vill ha förslag på hur Elimkyrkans kapprum kan se ut efter en 
förändring. Det som ska utföras och presenteras är 3D-modeller i datormiljö av förslagen. 
Förslagen är tänkta att senare användas som diskussionsunderlag för beslut om vad och hur 
man kan förändra/förbättra i kapprummet. 

Rapporten kan dessutom tjäna som förundersökning och dokumentation rörande delar av 
kapprummets historia. Påpekas bör dock att det kan ingå mer än det som tas upp i denna 
rapport i en fullständig förundersökning. Vad som kan ingå i en förundersökning då man 
planerar att förändra en byggnad beskrivs i boken ”Fem pelare – en vägledning för god 
byggnadsvård” av Stig Robertsson. Där finns följande lista3: 

 Arkiv- och litteraturstudier 
 Byggnadsundersökning 

o Byggnadsarkeologisk undersökning 
o Rumsinventering 
o Uppmätning 
o Undersökning av den tekniska konstruktionen 
o Inventering av skador och tekniska brister 

 Kapacitetsanalys 
 Kulturhistorisk analys 
 Redovisning av planbestämmelser och andra restriktioner 
 Sociala aspekter, brukarsynpunkter 

2.2 Mål med en förändring av kapprummet 
De förändringar som en eventuell ombyggnad förväntas medföra är att: 

 den information som nu är utspridd på flera platser i rummet samlas ihop 
 det skapas en samtals-/mötesplats, ett kyrktorg 
 kapprummet blir funktionellt 

Om förändringarna som föreslås kan tänkas medföra fler positiva effekter är det ett mervärde 
men inget eget mål. 

                                                 
3 Stig, Robertson, Fem pelare – en vägledning för god byggnadsvård, s 42, Riksantikvarieämbetets förlag, 2003, 
ISBN 91-7029-246-7 
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3. Projektdirektiv 
När uppdraget formulerades framgick det att församlingen önskade två förslag på hur man 
skulle kunna göra kapprummet mer funktionellt. En av funktionerna som kapprummet används 
till är att via anslagstavlor förmedla information om olika arrangemang, händelser och 
liknande. Denna funktion skulle ägnas extra uppmärksamhet vid utformandet av förslagen. 
Uppdraget gäller dock inte andra informationskanaler som församlingen har såsom 
församlingstidningen ”Kontakt”, hemsidan på internet, skyltning utomhus mm. 

För de två olika förslagen finns skillnader i direktiven. Det ena förslaget ska utformas så att det 
tar tillvara så mycket som möjligt av det som nu finns i kapprummet, för att på så sätt hålla 
nere kostnaderna. Kompletteringsinköp och liknande kan dock finnas med utan att direktiven 
bryts. Det andra förslaget har ingen ram vad gäller budget eller tid och kan följaktligen komma 
att utformas för framtida möjligheter. 

Kapprummet i Elimkyrkan är ett rum som redan finns, dess fysiska form och storlek är en 
realitet som arbetet måste anpassas efter. Det som i första hand ska behandlas är: var och hur 
informationen ska placeras, men för att inte tappa bort helheten ska även andra funktioner som 
behövs i lokalen beaktas. 
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4. Problemformulering 
Uppdraget går i korthet ut på: 

Visualisering av förslag som förbättrar kommunikation 
av information och funktion i Elimkyrkans kapprum. 

Huvudproblemet för detta projekt är att den information som finns uppsatt på anslagstavlorna 
inte blir läst i önskad omfattning. Det finns även andra problem med lokalen som av en del 
personer uppfattas som viktigare att ta itu med. Ett problem som tagits upp är antalet galgar och 
krokar samt placeringen av dessa. Andra är att golvet är slitet och fult, väggarna är tråkiga och 
det samma gäller en del av det som sitter på väggarna. De här problemen kan även ses som 
delproblem i huvudproblemet. Om lokalen upplevs trivsam och ändamålsenlig, stannar man 
längre tid där och det är troligare att man tar sig tid att läsa den information som finns där än 
om lokalen uppfattas tråkig och fel disponerad. 

4.1 Krav som ställs 
Det finns flera instanser som ställer krav på det här projektet: 

 föreskrifter om tillgänglighet i allmänna lokaler, lagar om byggnadsvård 
 användare av lokalen; dessa har i sin tur varierande krav beroende på varför de är där, 

o som besökare till någon samling/aktivitet 
o för att städa 
o för att sätta upp information 
o eller av någon annan anledning 

4.1.1 Lagar, regler och föreskrifter 
På detaljplanen från 1987 över kvarteret Vaksamheten (bilaga 1), där Elimkyrkan ligger, har 
fastigheten fått beteckningen q2 och i planbeskrivningens byggnadsinventering står bland annat 
att läsa: 

”Elimkyrkan (Vaksamheten 3) är en väl bevarad kyrkobyggnad. Byggnaden som 
är uppförd 1910 i nygotisk stil har i stort sett bibehållit sitt utseende. Det är 
framför allt byggnadens exteriör med sina slätputsade fasader, snickerier och tak 
som skall bevaras. 

Invändigt vore det värdefullt om kyrkorummets karaktär med sin bänkinredning, 
fönster och övriga detaljer kan bevaras.” 

I PBL(plan och bygglagen) finns det avsnitt som behandlar byggnadsvård och som med tanke 
på ovanstående bör tas i beaktande vid en förändring av Elimkyrkans kapprum. 
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När det gäller tillgänglighet och framkomlighet måste hänsyn tas till följande: 

”Entréer och kommunikationsutrymmen skall kunna användas av personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och ha tillräckligt manöverutrymme för 
rullstol. Förflyttningsvägar skall utformas så att personer i rullstol kan förflytta 
sig utan hjälp. --- Korridorer o.d. bör vara minst 1,3 meter breda. I begränsade 
delar, t.ex. vid pelare, kan bredden minskas till 0,80 meter.”4 

Därtill kommer även krav på att det skall finnas toaletter i en lokal som är till för att användas 
av allmänheten och hiss eftersom byggnaden har flera våningsplan. Elimkyrkan har både 
toaletter och hiss placerade i kapprummet i entréplanet och uppfyller därmed de kraven. 

4.1.2 Användarnas krav/behov 
Det främsta kravet som användarna har på kapprummet när de kommer för att delta i någon 
aktivitet är att kunna hänga upp sina ytterkläder. Annat som de kräver i likhet med gällande 
regler är att det finns tillgång till toalett i anslutning till kapprummet. Ett visst mått av estetik 
och hygien är troligen så självklara krav att ingen ens tänker på dem tills de försummas. 
Den som ska städa en lokal vill att det ska vara lätt att komma åt alla ytor som ska rengöras, 
och att materialet ska vara lättskött och tåligt. 

Den som sätter upp information vill att andra läser den. Därav följer önskemål om att det finns 
möjlighet att sätta upp informationen på ett sådant sätt att den exponeras på bästa möjliga sätt 
för att nå sina läsare/sin målgrupp. 

Ibland kan det också uppkomma behov av att ringa och då har församlingen valt att placera en 
telefon i kapprummet. Att det finns tillgång till en telefon, är ett krav som har uttryckts. 

Eftersom kyrkan besöks av människor i blandade åldrar finns det behov av utrymme att parkera 
rollatorer och barnvagnar. 

De krav och behov som framkom att församlingen hade på funktioner i kapprummet 
sammanställdes på följande sätt: 

 Hänga kläder 
 Tillhandahålla toaletter 
 Erbjuda telefonimöjlighet med tillhörande sittplats 
 Ge information 

o Om församlingen, dess verksamhet och annan verksamhet i församlingens 
intresse. 

o Till medlemmar och andra besökande 
 Underlätta påklädning av barn 
 Parkera barnvagnar och rollatorer 

Med utgångspunkt från att detta är församlingens huvudsakliga önskemål och behov gällande 
funktioner i kapprummet utformades förslag i överensstämmelse med tillämpliga lagar och 
regler. 
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5. Projektavgränsningar 
Det som skulle utföras och presenteras inom ramen för detta examensarbete är två förslag på 
hur det skulle kunna se ut i Elimkyrkans kapprum efter en ombyggnad/upprustning. Men på 
grund av flera problem som dök upp under arbetets gång räckte inte tidsbudgeten till för mer än 
ett färdigmodellerat förslag. 

Enligt överenskommelse skulle förslagen modelleras i datoriserad 3D-miljö och presenteras för 
församlingen vid en muntlig presentation där förslagen visas upp. För att de som inte har 
möjlighet att närvara vid presentationen ska erbjudas tillfälle att se förslagen, kommer någon 
form av bildserie att sättas upp i kyrkan. Bildserien kommer att kompletteras med kortare 
texter. 

Inom ramen för detta projekt kommer alltså inga förändringar i den fysiska miljön att utföras 
som del av uppdraget. Om församlingen senare beslutar att förverkliga något av det som 
föreslagits eller ej ligger följaktligen utanför projektets ram. 

Uppdraget gäller inte informationskanaler som församlingen har på andra platser än i 
kapprummet såsom församlingstidningen ”Kontakt”, hemsidan på internet, skyltning utomhus 
mm. 

De två förslagen som blev ett med några smärre variationer togs fram med tanke på ett antal 
olika kriterier. Där var användarbehov ur både besökarnas och informationslämnarnas 
perspektiv två viktiga inslag. Andra faktorer att till vilka hänsyn tagits är lagar och regler som 
gäller utrymmen av den här typen samt byggnadens historia och egenskaper. Här kom bland 
annat det faktum att byggnaden är kulturminnesmärkt in som en faktor att ta hänsyn till. 

 

                                                                                                                                                           
4 Boverkets regler för byggande 2006 3:123 
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6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
Det arbete som beskrivs i denna rapport har beröringspunkter med flera områden så som: 
arkitektur, beteendevetenskap, byggnadsvård, formgivning, färgsättning, historia, 
kommunikation, ljussättning, lagföreskrifter, logistik, visualisering mm. Därför är det 
problematiskt att hitta en metod som går att använda rakt av. Istället har flera verktyg och 
metoder använts i kombination för att försöka få ett optimalt helhetsgrepp, som passar 
projektets premisser. 

En övergripande arbetsordning som kan beskriva arbetet som helhet är:  helhet är: 

Vad som ingår i de olika delarna i figur 2 beskrivs i resten av kapitel 6. Vad som ingår i de olika delarna i figur 2 beskrivs i resten av kapitel 6. 

6.1 Samla in fakta, inspiration mm 6.1 Samla in fakta, inspiration mm 
En viktig del i ett examensarbete är att sätta sig in i det problem som ska lösas och skaffa fram 
fakta som behövs. Inhämtande av kunskaper kan ske på flera sätt och de som ansetts lämpliga 
för detta arbete är, genom att läsa, genom att kommunicera med olika människor samt att 
studera platser både den som behandlas i rapporten och andra byggnader. 

En viktig del i ett examensarbete är att sätta sig in i det problem som ska lösas och skaffa fram 
fakta som behövs. Inhämtande av kunskaper kan ske på flera sätt och de som ansetts lämpliga 
för detta arbete är, genom att läsa, genom att kommunicera med olika människor samt att 
studera platser både den som behandlas i rapporten och andra byggnader. 

6.1.1 Läsa information i ord och bild 6.1.1 Läsa information i ord och bild 
Det finns både för och nackdelar med skriftlig information. En av fördelarna är att det är 
relativt enkelt att gå tillbaka till källan och kontrollera om det någon påstår överensstämmer 
med källan. En nackdel är att det kan vara svårt att sätta sig in i en stor textmassa. En annan 
nackdel som förekommer är att äldre dokument, i synnerhet då handskrivna, kan vara svåra att 
tolka, bland annat på grund av, bokstävernas, ordens och språkets utformning men även på 
grund av att pigment/papper har förändrats och till viss del förstörts med tiden och därmed 
blivit mer svårlästa. 

Det finns både för och nackdelar med skriftlig information. En av fördelarna är att det är 
relativt enkelt att gå tillbaka till källan och kontrollera om det någon påstår överensstämmer 
med källan. En nackdel är att det kan vara svårt att sätta sig in i en stor textmassa. En annan 
nackdel som förekommer är att äldre dokument, i synnerhet då handskrivna, kan vara svåra att 
tolka, bland annat på grund av, bokstävernas, ordens och språkets utformning men även på 
grund av att pigment/papper har förändrats och till viss del förstörts med tiden och därmed 
blivit mer svårlästa. 

Figur 2 Schematisk bild av arbetsmodell 

Samla in Bearbeta Använda 

spara tills 
vidareVad  

behövs? 

Vem vet det? 
Var finns 
informationen? 

nej ja Tillräckligt? 
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texturera… 
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eller 

relevant?

notera 
skissa 
diskutera 
sortera 
o.s.v. 

fråga 
söka 
läsa 
titta 
mäta 
m.m. 
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Information i form av bilder, t.ex. ritningar, kan variera när det gäller hur lätta eller svåra de är 
att förstå. Ibland behövs viss förförståelse, hos läsaren(betraktaren), för bildtypen. I andra 
sammanhang kan en text som förklarar hur bilden ska tolkas eller kompletterar med sådant som 
inte syns på bilden behövas. Men en bild som förstås av läsaren kan snabbt ge minst lika 
mycket information som ett skriftligt dokument. Genom en bild kan man få information som 
text har mycket svårt att förmedla. ”Ett bra exempel är den klassiska tecknade floran som är lätt 
att botanisera efter då växtens karaktär har lyfts fram genom en förenklande illustration.”5 

Gemensamt för den information, oavsett typ och media som lästs i samband med detta projekt 
är att den valdes för att bidra med något eller några av följande egenskaper: 

 historisk kännedom om byggnaden 
 information om lagar och regler, som gäller både generellt och specifikt för byggnaden 
 kunskaper inom olika ämneskategorier med relevans till problemet 
 inspiration till hur förslagen kan utformas och därmed det givna problemet och de 

delproblem som uppstår under vägen kan lösas 

6.1.1.1 Text på papper 
Det finns böcker och andra pappersburna dokument som behandlar flera olika aspekter som går 
att ta hänsyn till i ett projekt av den här typen. Den studerade litteraturens teman spänner över 
arkivmaterial om församlingens historia, med betoning på byggnaden, till böcker om arkitektur, 
byggnadsminnesvård, grafisk formgivning och 3D-modellering. 

6.1.1.2 Information på internet 
En del information är lättare att hitta på internet än i tryckt form och ytterligare annan står bara 
att finna där. Exempel på sådant som hämtats från internet är, delar av boverkets regelsamling 
för byggande, en del texturer till 3D-modellen, tutorials för att få veta mer om texturering i 
Blender och information från hemsidor om att lägga golv. De sidor som använts redovisas i 
referensdelen av rapporten. 

6.1.1.3 Ritningar 
Eftersom projektet handlar om en del av en byggnad är en källa till information ritningar. Både 
planritningar över byggnaden, kopia av en del av den ritning som gjordes inför senaste 
ombyggnaden 1985 finns bifogad till denna rapport (bilaga 2) och detaljplanritning för området 
innehåller information om förutsättningar som gäller för detta projekt. 

6.1.2 Kommunikation och kontakter 
Det finns kunskap och kännedom som inte satts på pränt eller avbildats. Det som brukar gå 
under beteckningar som tyst kunskap eller kultur. Ett sätt att få tillgång till en del av det 
kunnandet är att prata med människor som har denna kunskap. Till det som sällan 
dokumenteras hör även människors åsikter och idéer i olika frågor som inte ventileras på 
protokollförda möten. 

                                                 
5 Koblanck, Henriette, Typografi, bild och grafisk design, s.104, Bonnier Utbildning, 2003, ISBN 91-622-5974-1 
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En annan anledning till att prata med människor är att få reda på vägar till att hitta mer 
information om något eller svar på frågor som rör arbetet. På grund av detta avsattes viss tid till 
kommunikation som ett sätt att samla in fakta och inspiration. 

6.1.2.1 Församlingsmedlemmar 
Elimkyrkan är en byggnad som främst används av dem som tillhör församlingen samt de som 
deltar i olika aktiviteter som anordnas i lokalerna. Det är därför de som i första hand ska bli 
nöjda, och deras åsikter måste anses vara mycket viktiga för projektet. Kommunikation med 
dessa personer har kunnat ske på flera olika sätt dels samtal direkt eller via ombud men även 
genom e-post och brevfack i kyrkan. Anledningen till att det skulle finnas flera sätt att lämna 
förslag och synpunkter var för att ingen skulle behöva känna att den inte haft möjlighet att göra 
sin röst hörd i frågan. 

Att kommunicera med församlingsmedlemmar om kapprummet hade flera syften: 

 att få veta hur det sett ut tidigare, före den senaste ombyggnationen som utfördes 1985 
och mera om vad som gjordes då 

 att få information om hur rummet används idag  
 att få veta vad som upplevs positivt respektive negativt med nuvarande utformning och 

funktion 
 att få veta vilka behov och önskemål som finns inför en förändring som del av underlag 

för en kravspecifikation 

6.1.2.2 Personer med särskild kompetens 
När det gäller att få fram relevant information är kontakter med experter eller personer med 
särskilda intressen/kunskaper ofta en smidigare väg att gå än att direkt söka efter skriftliga 
källor. Detta kan bland annat bero på dålig kännedom om fackuttryck inom ett specifikt område 
eller bristande insikt om vad som behöver tas i beaktande. Därför planerades det tidigt att ta 
kontakt med bland annat en person på kommunkontoret i Eskilstuna och en blivande 
byggnadsingenjör som även läst om byggnadsvård och arkitekturhistoria. 

6.1.3 Platsstudier 
För att få en god förståelse för och kännedom om kapprummet har rummet studerats vid ett 
flertal tillfällen vid olika tidpunkter och i olika sammanhang. Platsstudie i form av observation 
av användandet har gjorts för att se hur rummet används en vanlig söndag. 

Studier av kapprummet när det inte används har utförts med syfte att definiera vilka funktioner 
som finns där idag och för att mäta upp lokalen. Uppmätningen av lokalen behövdes vid 
framtagandet av en med verkligheten överensstämmande ritning över rummet och som 
grundläggande indata vid modelleringen i dator. De verktyg som användes vid uppmätningen 
var huvudsakligen talmeter, stol/stege, penna och papper. Dessa verktyg valdes eftersom de 
fanns tillgängliga och är enkla att använda. 

För att få inspiration från och information om hur liknande problem har lösts på andra platser 
har observationer gjorts vid besök i andra lokaler som är avsedda för allmänheten. 
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6.2 Bearbeta insamlat material 

6.2.1 Dokumentera och förvara 
Det finns olika sätt att dokumentera och förvara insamlat material. Vilket sätt som är mest 
lämplig i det specifika fallet beror delvis på vilken typ av material det är. Ytterligare en aspekt 
att ta hänsyn till vid val av metod för dokumentering och förvaring är hur länge materialet 
behöver sparas. Ett mindre pålitligt förvaringssätt är att försöka minnas allt i huvudet och 
därför har mycket anteckningar förts under arbetets gång. Anteckningarna har förvarats främst i 
några mappar men även dator och usb-minne har använts. Dessutom har en digitalkamera 
använts och där förvarades bilderna på kamerans minneskort under arbetet. 

6.2.1.1 Dokumentera rummet 
För att dokumentera ett rums mått och form, är ritningar kompletterade med måttuppgifter det 
hittills mest praktiska och överskådliga sättet. Det har därför tillämpats i detta projekt då en 
uppmätning av rummet krävdes på grund av att korrekta ritningar med för arbetet adekvat 
mängd mått inte hittades. 

När rummets upplevda utseende ska dokumenteras är kamera ett bra hjälpmedel. Foton kan 
även kompletteras med skisser som förtydligar något eller förklarande texter. Text och 
anteckningar kan också vara bra sätt att dokumentera intryck och händelser som inte går att 
fånga på bild. Den nedskrivna upplevelsen har fördelen att den inte förändras som ofta sker vid 
lagring i en mänsklig hjärna. 

6.2.1.2 Dokumentation av samtal 
Vid samtal är användandet av inspelningsutrustning ett sätt att dokumentera ett annat sätt är att 
föra anteckningar. Båda metoderna har sin för och nackdelar. 

Inspelningsutrustning ger en korrekt återgivning av det förda samtalet vilket är en fördel. 
Samtidigt kräver inspelningsutrustning en lämplig ljudmiljö för att det inspelade ska vara 
möjligt att lyssna på i efterhand och en del utrustning är utrymmeskrävande. En del personer 
känner sig även obekväma i samband med en inspelning och samtalet kan därför bli stelt och 
formellt. Med de samlade nackdelarna valdes inspelningsutrustning bort. 

Anteckningar kan delas upp i två huvudtyper beroende på när de förs. Dels de som förs direkt 
under samtalet och som den man pratar med kan se och påverka direkt. Den andra typen är 
minnesanteckningar som skrivs efter att ett samtal har förts och som enbart bygger på minnen 
och tolkningar av samtalet hos den som gör anteckningarna. I båda varianterna ligger en större 
eller mindre osäkerhetsfaktor gällande korrekt återgivning av samtalet då skriften inte helt och 
fullt återger hela samtalet. Graden av frihet och spontanitet i samtalet tycks öka i proportion 
mot osäkerheten i återgivning av samtalet. I det här projektet har spontanitet och öppenhet i 
samtalen getts större vikt än korrektheten i återgivning. 

Det finns ett annat sätt att dela upp anteckningar och det är i text och bild. Båda typerna kan 
användas i dokumentationssyfte, den senare kan även användas i samtalet för att förtydliga 
eller förklara det som sägs. 
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6.2.1.3 Dokumentation av arbetet 
Hur man bäst dokumenterar ett arbete beror till stor del på vad för slags arbete det är. Detta 
projekt som genomförts som ett examensarbete har i och med det vissa givna krav på hur det 
ska dokumenteras. Det innebär att en rapport måste skrivas, en tidplan, den kan göras i form av 
ett Gantt-schema som upprättas och fyllas i allt eftersom arbetet fortskrider. Ett Gantt-schema 
kan beskrivas som en tabell i matrisform där ett projekts olika arbetsmoment sätts upp som 
rubriker i en kolumn. I de följande kolumnerna markeras sedan den planerade tidsåtgången in 
både som mängd och när under projektet som de olika momenten beräknas starta och sluta. 

För att underlätta ifyllandet av Gantt-schemat (bilaga 3) har en tiddagbok använts. Det är en 
bok i vilken korta notiser gjorts om vad som utförts och hur lång tid respektive uppgift tagit. 
Som ett komplement till Gantt-schemat användes även ett dokument där det som ingick under 
respektive rubrik i Gantt-schemat ytterligare specificerades (bilaga 4). 

Anteckningar som gjorts i form av både bild och text är också en form av dokumentation vilket 
redan tagits upp. Dessa har sedan varit en del av det som legat till grund för vad som skrivits i 
denna rapport. 

6.2.2 Definiera och formulera 
Rummet i sig behöver definieras, dess dimensioner och ljusförhållanden beskrivas. När det 
gällde att beskriva dimensionerna valdes en planritning (bilaga 5) med kompletterande 
måttlista som den lämpligaste metoden. För de mått som inte syns på en planritning valdes 
måttsatta skisser av de olika väggarna som modell för att sammanställa den insamlade 
informationen. Ljuset i rummet dokumenterades delvis genom fotografering. 

Även det som rummet används till behövde formuleras på ett hanterbartsätt, det samma gäller 
de behov och önskemål som framkom. Här användes anteckningar i form av både text och 
teckningar. En del av anteckningarna och bilderna, både tecknade och fotograferade, har sedan 
tillsammans med litteraturen och ej nedtecknade minnen modellerats och formulerats till denna 
rapport. 

6.2.3 Fundera och idégenerera 
Som stöd för kreativt tänkande och andra tankeprocesser finns det massor av metoder och 
verktyg. En av de mer omtalade är brainstorming som i sin tur kan gå till på lite olika sätt. Det 
är dock främst en gruppanpassad idégenereringsmetod och har i och med att detta projekt har 
utförts av en person inte varit helt tillämplig. Det har dock spontant förekommit 
brainstormliknande situationer i en del samtal. Även i idégenereringen har samtal med olika 
personer varit en metod och då har samtalen förts både med personer som är eller har varit 
aktiva i församlingen och dess verksamhet och personer som inte ens har sett lokalen i fråga. 
Allt för att få så många infallsvinklar och nya tankar som möjligt. 
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6.2.4 Selektera 
Det har förekommit två definierbara typer av selektion i arbetet med detta projekt. Dels att 
sortera informationen i vad som är relevant för arbetet som just då från det som för tillfället var, 
enbart intressant och eventuellt användbart i ett senare skede. Därtill att välja mellan och 
värdera, de olika lösningar och idéer som kommit upp under arbetets gång. 

Den i detta projekt mest använda metoden för urval är ”pro et contra”-listor. Där ställs för- och 
nackdelar med en eller flera idéer mot varandra. När alla aspekter nedtecknats jämför man om 
det är övervägande för- eller nackdelar. Först därefter tas beslut i frågan. Mot detta förfarande 
kan anföras att om den som ska värdera en idé, redan från början har en uppfattning om idén 
enkelt kan påverka resultatet i den riktningen. Men i ett projekt är det ibland nödvändigt att 
ställa projektets bästa framför sina egna önskemål. För övrigt bygger flera andra metoder på 
just värderingar och erfarenheter hos dem som använder metoderna, det är bara olika svårt att 
påverka resultatet i önskad riktning. Med tanke på att det i detta projekt har handlat om att 
jämföra och värdera saker som har varit väldigt olika och därmed svåra att ställa mot varandra 
utifrån samma kriterier har pro et contra bedömts vara en metod som är tillräckligt enkel att 
använda men ändå är till hjälp i urvalsprocessen. Att det som valts ska stämma överens med de 
krav som ställts var också en faktor som spelade roll när förslag och idéer värderades. 

”pro´ et co´ntra, argument för och emot en viss ståndpunkt vilka uppställs och 
vägs mot varandra.”6 

6.3 Visualisering av förslagen 

6.3.1 Olika sätt att visualisera förslagen 
Genom tiderna har många sätt att visualisera sina tankar, idéer och förslag förekommit. 
Alltifrån grottmålningar och kilskrift på lertavlor över pergament och fjäderpenna till dagens 
många datorprogram. Gällande framställningar av tredimensionell typ, har material och 
tekniker också förändrats med tiden. Lera, sten och trä har bytts ut mot material som är lättare 
att handskas med som lim, papper och diverse andra material och nu används datorer även för 
att framställa tredimensionella modeller. I dagsläget finns dock begränsade möjligheter att visa 
upp datormodeller helt i 3D. Det beror på att man oftast är hänvisad till bildskärmar vilka bara 
kan visa upp bilder som är tvådimensionella till skillnad från tredimensionella kroppar. 
Lyckligtvis är det mänskliga ögat ganska lättlurat och tolkar den tvådimensionella bilden som 
tredimensionell. 

Den uppgift som gavs hade förvisso kunnat lösas med en äldre teknik som till exempel att 
bygga upp en skalenlig modell i papp och andra för ändamålet passande material, men redan då 
uppgiften formulerades var det bestämt att förslagen skulle modelleras och presenteras med 
hjälp av dator. Viss skissning för hand i både ord och bild användes också för att snabbt få fram 
bilder av idéer. Handskissning passar bra i samtalssituationer, när ingen dator fanns till hands 
och för att det kan gå lättare att tänka på lösningar till uppgifter när man inte samtidigt måste 
tänka på hur man ska få datorn att utföra den önskade uppgiften. 

                                                 
6 National Encyklopedin 
http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=pro+et+contr
a&btn_search=S%F6k+i+NE  31/5 2007 17:00  
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6.3.2 Val av modelleringsprogram 
Det finns många program som kan användas för att modellera och visualisera 3D-objekt i 
dator. Av dessa hade projektutföraren kännedom fyra i tillräcklig mängd för att de skulle vara 
tänkbara att använda i projektet. Dessa fyra är Solid Works, 3D Studio Max, EON och Blender. 
Tidsramen och projektets omfattning i övrigt gav inte möjlighet att skaffa kunskap i relevant 
mängd om flera program varför urvalet begränsades till dessa. 

6.3.2.1 Solid Works 
Solid Works(SW) är ett CAD-program (Computer Aided Drawing) som främst är anpassat för 
att ta fram datormodeller av noggrant måttgivna detaljer och ritningar till dessa. SW används 
även som grund för att göra program till CNC-maskiner (Computer Numerical Control), vilket 
inte behövs i detta projekt. Programvaran finns tillgänglig på ett begränsat antal datorer på 
Mälardalens högskola och även om en studentversion finns att tillgå går det inte att räkna med 
att uppdragsgivaren har tillgång till eller kommer att köpa programvaran enbart för att kunna se 
förslagen. Möjligheterna till texturering i SW är ganska bra men ljussättningen är komplicerad 
att utföra. Därtill kommer att rendering av bilder tar ganska lång tid. 

Med tanke på att projektet inte kräver millimeter noggrannhet, att rendering av bilder är en stor 
del då det handlar om att visualisera förslagen samt att beställaren inte har tillgång till 
programvaran valdes SW bort.  

6.3.2.2  3D Studio Max 
3D Studio Max är ett modelleringsprogram som finns på Mälardalens högskola. Här finns 
samma problem som med SW, att det är en dyr programvara som varken beställaren eller 
utföraren av projektet har haft tillgång till utanför skolan. Programmet har många möjligheter 
när det gäller både att modellera och texturera, nästan för många. Det finns dock problem när 
det gäller texturering och UV-mapning. Det finns ett antal tillvägagångssätt att använda för att 
lägga på fototexturer i 3D Studio Max men vid tiden för utförandet av detta projekt saknades 
tillräcklig kännedom om dessa hos samtliga inblandade i projektet. En annan mindre bra 
egenskap är att det ibland är problematiskt att få punkterna att ligga i exakt den position som 
önskas och det medför att modellen kan få ett märkligt utseende. Sammantaget var inte heller 
detta program tillfredställande för att utföra uppdraget. 

6.3.2.3 EON 
EON är ett visualiseringsprogram som är speciellt framtaget för att underlätta virtuella 
visningar av objekt och modeller. Men man kan inte bygga modeller i EON utan måste 
använda sig av till exempel 3D-studio Max för att modellera objekten. Dock finns det en 
samling färdiga objekt som kan användas. Med EON kan man även skapa filer som går att 
lägga ut på internet, men det har inte varit aktuellt i det här projektet. Också här finns 
nackdelen med dyr programvara. Även EON valdes bort då det inte fanns direkt behov av de 
fördelar som det programmet har. 
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6.3.2.4 Blender 
Blender är ett program som används till modellering och animering. Det finns dock inte inlagt 
på datorerna i Mälardalens högskola. Men det är ett Open Source program som finns att ladda 
ner gratis från internet. Det finns naturligtvis både för och nackdelar med det här programmet 
också. En nackdel är att måttsättningen är betydligt svårare att hantera än i SW men den har 
bättre precision än i 3D-studio Max. Det finns inte några färdiga materialkataloger i Blender, 
som i 3D-Studio Max och SW har, men det går att bygga upp sitt eget materialbibliotek med 
hjälp av variabler för färg, textur, struktur, transparens, reflektion, mm. Även i Blender finns 
möjligheten till att använda sig av UV-texturering, och här går det till skillnad från 3D-Studio 
Max att lägga texturen på en enskild polygon. Blender framstod som det bästa av de 
tillgängliga alternativen och valdes som modelleringsprogram. 
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7. Tillämpad lösningsmetodik 

7.1 Förberedande arbete 
Redan innan förfrågan om examensarbete lämnades till församlingen gjordes ett besök med 
rundvandring i kyrkans lokaler. Detta för att skapa en bild av vilka olika uppgifter som skulle 
vara möjliga att göra ett examensarbete utifrån. Därefter vidtog korrespondens med 
församlingens styrelse. Detta blev en ganska utdragen process bland annat beroende på att 
förfrågan kom till styrelsen kort efter deras sista möte innan sommaruppehållet. Med 
förhoppningen om att allt skulle gå i lås påbörjades litteraturstudier under sommaren i väntan 
på beslut. 

Tanken att göra något åt kapprummet var en fråga som redan väckts inom församlingen och 
därför naturlig att ha med bland de förslag som gavs. Två av de andra förslagen var att: 

 se över handikappanpassningen och vad det finns för problem, behov och möjligheter 
till förbättring på det området 

 bygga upp en 3D-modell av kyrkan i datormiljö så att man i datorn kan gå runt i de 
olika rummen 

Det senare med tanke på byggnadens snart hundraåriga existens. Tanken var att det skulle ha 
gjorts enligt originalritningarna. De som behandlade förfrågan om att göra ett examensarbete 
tyckte att det intressantaste var att få förslag på förändring av kapprummet. 

När väl alla beslut var fattade och representanter för både skolan och församlingen skrivit på 
pappren, hölls en kort presentation i samband med ett kyrkkaffe. Det som då presenterades var 
att: 

 det skulle utföras ett examensarbete om kyrkans kapprum 
 vem som skulle göra det 
 lite om vad det var tänkt att ge för resultat 
 alla som ville var välkomna att lämna synpunkter och idéer som rörde detta arbete 

Alla som var närvarande vid presentationen fick veta att det fanns flera sätt att komma i kontakt 
med, och framföra sina åsikter till, den som arbetade med projektet. De möjliga kontaktvägar 
som presenterades var: 

 samtal med examensjobbsarbetaren vid presentationstillfället eller senare tillfälle när 
hon fanns på plats i kyrkan 

 via e-post 
 via mobiltelefon 
 lämna skriftliga meddelanden i ett postfack i kyrkan 

Under arbetets gång har ytterligare ett sätt uppkommit och använts från och till; det är att 
personer tagit kontakt med församlingens pastor eller handledaren för projektet från 
församlingen och via dem lämnat åsikter eller framfört frågor. 
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7.2 Samla in fakta, inspiration mm 
För att utföra det här projektet krävdes kännedom inom många olika områden. Det är något 
som ligger i informationsdesigns natur. Dels för att det är ett relativt nytt ämnesområde och 
dels för att det är ämnesöverskridande eller snarare ämnessammankopplande. Följaktligen var 
behovet av att samla in fakta stort och mångfasetterat. Att flera metoder för insamlande av data 
behövdes och användes har beskrivits under rubrik 6.1 med underrubriker. 

7.2.1 Läsa information i ord och bild 
Under väntan på att beslut skulle tas studerades litteratur inom husbyggnadstekniker och stilar 
genom tiderna och om byggnadsvård. Det gav en ökad förståelse för och en vidgad vokabulär 
inom dessa områden. Vilket underlättade förståelsen för de delar av arbetet som rört dessa 
ämnesområden. 

Allteftersom arbetet har fortskridit och mer information blivit tillgänglig har litteraturlistan 
växt både i numerär och i fördjupningsgrad. Från att behandla grundläggande termer och fakta 
till att omfatta arkiverade originalhandlingar och lagtexter. Mycket har varit intressant och 
givande att ta del av, men de för arbetet relevanta delarna har ibland varit mycket 
knapphändiga och inte gett tillräcklig information. Det har till och med hänt att de tillgängliga 
dokumenten inte överensstämt med verkligheten. Mer om det under 7.2.1.3. 

7.2.1.1 Text på papper 
När det gällde ämneskunskaper och lagtexter var det ganska lätt att hitta information som hade 
mer eller mindre relevans i förhållande till projektet. Men när det gällde skriftlig information 
om Elimkyrkan och framförallt kapprummet blev det med ens svårare. Det finns inte mycket 
skrivet om detta utrymme. 

I de delar av församlingens olika jubileumsskrifter som har studerats fanns kapprummet vare 
sig omnämnt i text eller avbildat i någon form. På foton i en av jubileumsskrifterna, tagna inne 
i kyrksalen i riktning mot kapprummet, är det dock möjligt att skönja glaspartier/fönster mellan 
kapprummet och kyrksalen. Dessa finns inte kvar nu, åtminstone inte synligt. 

Kapprummet fanns däremot omnämnt i den handskrivna protokollbok som finns arkiverad i 
stadsarkivet för församlingens räkning. Men den gång det nämns är endast i en uppräkning av 
vilka utrymmen som finns i kyrkans entréplan. På samma uppslag finns även ett infogat papper 
gällande transport av bland annat: 

”1st. Långt väggfast skåp, 40cm. djupt. 
 4st Bord, 150x60,cm, med 1 låda och kordong”7 

Skåpet och borden skulle till kapprummet. Eventuellt kan det finnas mer skrivet om 
kapprummet men handstilarna och språket är så pass svårtydda att bedömningen gjordes att det 
inte var värt den tid och energi som hade behövts för att närmare studera detta. 

                                                 
7 Protokollbok för Eskilstuna Baptistförsamlings Byggnadskommite 6 juli 1908-9 dec 1910, volym A IV a1/ 
Eskilstuna I Baptistförsamlings arkiv/ Eskilstuna Stadsarkiv 
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I det arkivmaterial som undersöktes fanns även ett nummer av tidningen Sörmlandsposten från 
måndagen 5 dec 1910 där en artikel om invigningen av Elimkyrkan hade getts två och en halv 
spalt text och byggnaden beskrivs som ”ett mycket inbjudande tempel, hållet i sina ljusa glada 
färger”. Dock står det inget specifikt om kapprummet eller vilka färger det var. 

7.2.1.2 Information på internet 
På internet har sökningar gjorts efter: 

 lagar och regler gällande dimensionering av utrymmen för tillgänglighet och säkerhet 
vid utrymning och andra lagar gällande byggande, byggnader och bevarande av dessa 

 hur UV-texturering fungerar i programmet Blender 
 golvmaterial och benämningar på mönsterläggning av golv 
 anslagstavlor och alternativa exponeringssätt för information 
 kapphyllor och tillverkare av dessa 

I samtliga fall har information hittats och adresserna till internetsidor som behandlar dessa 
ämnen återfinns i referenserna. 

7.2.1.3 Ritningar 
Det finns ett flertal ritningar över olika delar av Elimkyrkan i det arkivmaterial som förvaltas 
av stadsarkivet. Det finns även ritningar på tillbyggnader som inte har genomförts trots att de 
har blivit godkända. Trots detta är det ont om ritningar som visar kapprummet. Den senaste 
ritningen som fanns att tillgå är från 1985 då bland annat en hiss installerades. Tyvärr visade 
det sig att de som utförde ombyggnationen tagit sig vissa friheter i förhållande till den ritningen 
utan att sedan revidera den. Detta var något som inte fanns med i beräkningarna när det här 
projektet planerades. Då en med verkligheten överensstämmande planritning över rummet är en 
av grunderna för att kunna göra en realistisk modellering blev det nödvändigt att göra en 
uppmätning av rummet och utföra en ritning utifrån den uppmätningen och den gamla 
ritningen. Det tog naturligtvis en del extra tid men gav samtidigt god kännedom om lokalens 
form och mått. 

Förutom planritningen över rummet har en detaljplan med tillhörande planbeskrivning över 
området använts. Där framgår att kyrkan har q-märkts, det benämns oftast k-märkning, med 
beteckningen q2 men enligt citatet i 4.1.1 berörs kapprummet inte direkt av denna märkning. 
Men det finns inget som hindrar att kapprummet ges en liknande stil med tanke på 
helhetsupplevelsen av byggnaden. 

7.2.2 Kommunikation och kontakter 
Den brist på (lätt tillgänglig) dokumentation som råder gällande kapprummet ledde till att 
muntliga källor fått fylla ut och komplettera dokumenten. Men även då det finns skriftliga 
källor har samtal varit till stor hjälp i sökandet efter de skriftliga källorna. För olika typer av 
information är olika källor lämpliga att vända sig till precis som när det gäller skriftliga källor. 
I samband med detta projekt har samtal förts med; flera församlingsmedlemmar, både 
nuvarande och tidigare, församlingens pastor, bibliotekspersonal, en lärare och en studerande 
på byggingenjörsprogrammet, andra studenter och lärare samt några personer som visat intresse 
under arbetets gång. 
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7.2.2.1 Församlingsmedlemmar 
Församlingens medlemmar och anställda är de som använder byggnaden mest och samtal med 
dem har förts både spontant och planerat. Det har genom dessa samtal kommit fram en del 
tankar och önskemål gällande både vad som bör/behöver förändras och vad man önskar ha kvar 
i orört skick. Av de olika kommunikationssätt som fanns tillgängliga användes huvudsakligen 
samtal direkt med den som arbetade med projektet. Det minst använda sättet var postfacket i 
kyrkan, vilket ändå kontrollerades från och till under projektets gång. 

Svårigheterna med att få tag på dokument om rummets tidigare utseende ledde till att ett 
studiebesök ordnades med två personer som varit medlemmar i församlingen på 60-talet. De 
fick först berätta sina minnesbilder av rummet, sedan gå in i och berätta mer om vad som var 
sig likt och vad som var förändrat i jämförelse med deras minnesbilder av kapprummet. Men 
även nuvarande församlingsmedlemmar har hjälpt till med att fylla luckor i dokumentationen 
om rummets tidigare utseende och vad som gjordes vid ombyggnationen på 1980-talet. 

7.2.2.2 Personer med särskild kompetens 
När sökningar ska göras på internet underlättar kännedom om lämpliga sökord eller 
webbadresser. Ett bra sätt att få tillgång till det och som har tillämpats i detta projekt är att ta 
kontakt med sakkunniga till exempel en lärare som informerade om att regler om mått i 
byggnader fanns att läsa i ”boverkets regelsamling för byggande”(BBR). Med anledning av att 
det sedan tidigare fanns kontakt med en person på kommunkontoret var det naturligt att mejla 
den kontakten och fråga om det var möjligt att få ut en detaljplan där Vaksamheten 3 (kyrkans 
fastighetsbeteckning) fanns med. Även när det gällde att hitta och välja litteratur användes 
kontakter då främst en person som studerar till byggnadsingenjör och därför har läst om bland 
annat byggnadsvård, uppmätning av byggnader och arkitekturhistoria. 

7.2.3 Platsstudier 
Den första studien av Elimkyrkan gjordes innan ansökan om att göra ett examensarbete hade 
skrivits. Syftet var att hitta lämpliga förslag på frågor att arbeta med, vilket beskrivs under 7.1. 

En funktionsanalys av ett rum är enklare att göra i rummet än någon annan stans. Därför 
avsattes tid till att noggrant titta på och uppleva rummet. Intrycken antecknades efteråt och 
flera olika funktioner definierades. Det väckte frågan om vilka funktioner som verkligen 
behöver finnas i kapprummet. Se vidare 7.3.2. 

7.2.3.1 Användningsobservation 
För att få insyn i hur kapprummet fungerar med nuvarande utformning, gjordes en studie av 
detta i samband med en Gudstjänst. Förutom att observera användandet fanns tanken att 
försöka upptäcka behov, problem och möjligheter i rummet. Studien utfördes före Gudstjänsten 
från kl 10.20 till drygt kl 11 samt efter Gudstjänsten i två omgångar, före och efter ”kyrkkaffet” 
kl 12.35–12.55 och kl 13.25-ca14. Vid denna studie användes fyra förenklade planskisser av 
kapprummet, två före och två efter, gudstjänsten. På dessa skisser gjordes anteckningar och 
färgade markeringar om vad som observerades, när och var det hände. Dessa anteckningar 
kompletterades med fotografering, samt ungefärlig tid då bilderna fotograferades. 
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Denna studie har flera brister. En stor felkälla var att den som utförde studien fanns synlig i 
lokalen och därmed störde det normala beteendet genom att de flesta blev nyfikna och stannade 
för att hälsa och få veta vad som hände. Det var också övergång till vintertid denna söndag 
vilket kan tänkas påverka när besökarna kommer, ett par personer hade missat att ställa om 
klockan och var i mycket god tid. 

Några observationer som gjordes och som troligen kan ses som mer tillförlitliga. En var att 
många de som kom först hängde sina kläder vid den sneda väggen ovanför krokbrädan i 
barnhöjd, vilket gjorde att dessa krokar gömdes innan alla barn hade kommit. Två andra var att 
många kom de sista fem minuterna innan gudstjänsten började och före gudstjänsten 
observerades ingen som ägnade tid åt att titta på anslagstavlorna. Efter gudstjänsten serverades 
”kyrkkaffe” en trappa upp vilket innebar att besökarna lämnade kyrkan i två omgångar först de 
som inte fikade och sedan de som hade fikat. Under dessa två pass observerades: en person 
som använde telefonen, en mindre grupp som tittade på en av anslagstavlorna där ett foto av en 
bebis väckte intresse. Ett outtalat behov av parkeringsplatser för barnvagnar och rollatorer 
observerades även. 

7.2.3.2 Uppmätning 
När det visat sig att ritningarna som fanns att tillgå inte gav tillräcklig information för att i 
datormiljö kunna modellera en med verkligheten överensstämmande modell gjordes en 
uppmätning av kapprummet. Vid uppmätningen användes en 6m talmeter(ett stålmåttband) 
vilket gör att mätnoggrannheten är förhållandevis god men inte är helt tillförlitlig. Även 
information om existerande färger, material, dekorationer och inredning i kapprummet har i 
takt med arbetets fortskridande samlats in genom mätning, provtagning, skissning, och 
fotografering. 

7.2.3.3 Inspirationsstudier 
Det är inte enbart kapprummet i Elimkyrkan som har studerats. Det finns ett trapphus i 
byggnaden som inte används särskilt ofta eftersom det enbart leder till läktaren, utrymmet 
mellan inner och yttertak samt en dörr mot gatan som inte används som entrédörr. Det är troligt 
att detta trapphus därför inte har förändrats i nämnvärd omfattning sedan det byggdes. Därför 
har detta utrymme fått bidra med inspiration gällande förslag till färgsättning. Ett annat 
utrymme som har varit till ledning i fråga om golvets färgsättnings är ett förråd under en annan 
trappa i byggnadens stora trapphus (figur 3). 

Utöver Elimkyrkan har andra byggnader studerats för att få inspiration av hur andra har valt att 
utforma lokaler och informationsexponering. Bland de byggnader som fått bidra med 
inspiration kan nämnas st. Nikolaikyrkan i Örebro där de har små informationsblad som tar upp 
och förklarar olika teman bland annat vad dopet är och vilken syn församlingen har i olika 
frågor. Dessa informationsblad kan besökare ta med sig. Olika lösningar och mönster när det 
gäller att lägga golv studerades bland annat i Västerås stadsbibliotek. 
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Figur 3 Inspiration till golvets färgsättning 
 

7.3 Bearbetning av insamlat material 
Bearbetningen och användandet av det insamlade materialet kan delas upp i två huvuddelar: 1, 
att ta fram förslag och modellera dessa, 2, att skriva en rapport. Den första har i sin tur bestått 
av ett antal delar vilket beskrivits i kapitel 6. 

7.3.1 Dokumentera och förvara 
Eftersom det i projektet har förekommit många typer av data som behövde dokumenteras har 
ett antal olika metoder använts. Beroende på vad som passat bäst för tillfället och materialet. 

7.3.1.1 Dokumentera rummet 
Rummets utseende och egenskaper har dokumenterats med text, foton, måttlistor, skisser, och 
en ritning. Pappersburen information har sparats i mappar och digital information på usb-
minne, i kamerans minneskort och i hårddiskar. 

7.3.1.2 Dokumentation av samtal 
Många samtal har förts och anteckningarna från dem är av varierande utförlighet. Det som 
antecknades vid den första presentationen handlar om att: 

 en person tyckte att det fanns alldeles för många galgar 
 en annan föreslog att det skulle finnas foton och namn på församlingsmedlemmarna så 

att man lättare kan lära sig namnen 
 en tredje tyckte att det var viktigt att den plats där den brukar hänga sina ytterkläder 

skulle finnas kvar 

Senare har andra åsikter kommit fram som delvis går stick i stäv med ovanstående. Alla 
nedtecknade åsikter har sparats under hela arbetet för att kunna plockas fram vid behov. 
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7.3.2 Definiera 
I samband med den lokalstudie som gällde att definiera de funktioner som fanns i kapprummet, 
antecknades intryck av rummet och de funktioner som definierades. Intrycken kan 
sammanfattas med: 

 Rörigt intryck, som gav associationer till vinjetten för Anslagstavlan på TV! 
 För mycket av det mesta utom struktur! 
 Används allt detta? och i så fall, av vilka/hur ofta? 

De funktioner som antecknades var: 

 försäljning av 
o vykort 
o begagnade böcker 
o skivor både EP och CD 

 arkiv/museum med planscher och bilder från en resa som den numera inte längre aktiva 
kören gjorde under sin storhetstid på 70-, 80-talet 

 klädförvaring 
 ”databank”/bibliotek 

o historisk sammanställning om församlingen 
o namn och telefonnummer till tjänstgörande fastighetsskötare och pastor 
o tidningar och tidskrifter från olika organisationer 

 annonstavlor på flera platser med bl.a. 
o evenemangsinformation 
o programblad 
o rapporter om församlingens insamlingar och från missionärer blandat med 

mycket annat 
 ”telefonkiosk” 
 ”familjefotoalbum”, det sitter bröllops-, bebis- och julhälsnings- kort som kommit till 

församlingen från några år bakåt i tiden. 

Att något måste göras för att skapa ordning i detta kaos av funktioner och intryck var 
uppenbart. Det ledde till att ett möte bokades med församlingens pastor för att diskutera 
frågorna och skriva en kravspecifikation som ledning för utformandet av förslagen. 

7.3.3 Formulera 
Kraven och behov som framkom att församlingen hade på funktioner i kapprummet var: 

 Hänga kläder 
 Tillhandahålla toaletter 
 Erbjuda telefonimöjlighet med tillhörande sittplats 
 Ge information 

o Om församlingen, dess verksamhet och annan verksamhet i församlingens 
intresse. 

o Till medlemmar och andra besökande 
 Underlätta påklädning av barn 
 Parkera barnvagnar och rollatorer 
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Med utgångspunkt från att detta är församlingens huvudsakliga önskemål om och behov av 
funktioner i kapprummet har sedan förslagen utformats i överensstämmelse med tillämpliga 
lagar och regler. 

7.3.3.1 Existerande kategorisering av informationen 
De anslagstavlor som finns i kapprummet är nu uppdelade enligt ett geografiskt system. 
Dessutom finns en anslagstavla till, för barn och ungdomar i ett angränsande rum. Det har varit 
lite delade meningar om huruvida den hör till projektet eller inte. I de förslag som gäller 
anslagstavlor eller motsvarande har den information som gäller barn och ungdomar tagits med. 
Därför att de också bör ses som en målgrupp som ska få ta del av information som rör dem utan 
att behöva gå till ett annat rum. Tavlorna i kapprummet har följande teman; ”aktuellt i Elim”, 
”aktuellt i Eskilstuna”, ”aktuellt i Sverige” och ”aktuellt i Världen”. 

Med utgångspunkt från dessa teman ställdes frågorna: 

 Ligger inte Sverige i Världen? 
 Ligger inte Eskilstuna i Sverige? 
 Ligger inte Elimkyrkan i Eskilstuna? 
 Tillhör inte den uppväxande generationen församlingens angelägenheter? 

o Om det till exempel skulle komma en föreläsare eller sångare från England till 
Elimkyrkan är det då något som skulle affischeras på tavlan för Elim, 
Eskilstuna, Sverige, Världen eller kanske barn och ungdom? 

De här frågorna kanske inte känndes aktuella att ställa när uppdelningen en gång gjordes men 
idag kan de vara relevanta med tanke på att det numera är lättare att färdas längre sträckor och 
att samarbeten församlingar emellan förekommer relativt ofta. 

Det finns tecken på att det nuvarande systemet inte fungerar. Ett tecken är att det i det utrymme 
som på ritningen kallas kyrktorg men som mer uppfattas som trapphall sitter ett stort färgat 
papper med rubriken kommande veckas program. Och det finns ingen anslagstavla där. Ett 
annat tecken är att få tycks känna till den geografiska uppdelningen. Vilket leder till att de som 
förväntas läsa informationen inte har någon ledning av uppdelningen. Ett tredje tecken är att 
information om sådant som handlar om händelser på andra orter ibland har suttit på tavlan för 
Eskilstuna. Detta kan förklaras med att de som sätter upp informationen inte heller känner till 
uppdelningen i teman och därför sätter upp på ”fel” tavla eller alla tavlorna. 

7.3.3.2 Förslag på ny kategorisering av informationen 
Alternativa sätt att kategorisera informationen togs fram. 

1 Att dela upp helt geografiskt. Det skulle bli ganska likt nuvarande uppdelning men med den 
skillnaden att barnen och ungdomarna inkluderas i de olika geografiska områdena. 

2 Att dela upp efter generation/målgrupp, med en tavla för barnfamiljer, en för ungdomar 
en för vuxna utan barn och en för äldre. Det skulle kunna leda till ökad åldersegregation i 
verksamheten och att några känner sig utanför systemet eller förolämpade av att klassas in 
som det ena eller andra. 
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3 Att sortera efter innehåll/budskap, ungefär som i en tidning. Vilket i en kyrka kan 
motsvaras av ”Rapporter” så som brev från volontärer och missionärer, protokoll från 
senaste församlingsmötet mm, ”Inbjudningar och arrangemang” konferenser, konserter, 
läger och liknande, ”Fakta om…” församlingens/samfundet dess historik och värderingar 
samt kontaktpersoners telefonnummer och annat som inte ändras så ofta, ”Övrigt” där 
sådant som inte passar in på de andra tavlorna sätts upp. Detta skulle kunna liknas vid 
familjesidan och insändarsidan i en tidning. 

7.3.4 Fundera och idégenerera 
I arbetet med detta projekt har mycket handlat om att samla och sammanfoga: fakta, idéer, 
lagar och önskemål. Kapprummet har fungerat som ett begränsande ramverk men samtidigt en 
språngbräda när det gäller att komma på idéer och varianter av lösningar på problem. Idéer och 
lösningar för olika delproblem har kommit från flera personer. De har också diskuterats med 
flera personer i olika sammanhang. 

Ett forum för funderingar och idégenerering har varit de problemseminarier som hållits för/med 
de studenter som jobbade med examensarbeten och ville vara med. i tabellen nedan redovisas 
några exempel på vad som togs upp där och hur de sedan bedömdes i projektet. 

Tabell 1 Några idéer och hur de bedömts 
Idéer/förslag Bedömning/ reflektioner 

Flytta hissen så det blir bättre plats. 
 

Det är ett alldeles för stort ingrepp i rummet för att 
omfattas av detta projekt 

Sätt in en datoriserad/digital informationstavla Det är en användbar idé som tiden inte är mogen 
för ännu - många har ”datorskräck”. Dessutom är 
det fortfarande mer komplicerat att lägga in 
information i en dator än att sätta upp den på en 
anslagstavla eller motsvarande. 
Det finns olika sätt att använda den digitala 
tekniken i informationssyfte. Det går att projicera 
information som byts automatiskt efter bestämda 
tidsintervall. Ett annat sätt är att ha någon form av 
sökfunktion med knappar eller touchskärm. 

Vad är ett kyrktorg? 
Är kapprum det samma som en hall i en bostad? 

Frågorna gav upphov till att det i denna rapport 
finns ett avsnitt med ordförklaringar, både för 
”kyrkord” och ”3D-datorord” 

Sätt in ett rullband där det är smalare passager, så 
att det inte blir det inte stopp där eftersom 
möjligheten att stå där och prata tas bort. 

Den idén refuserades omgående. Det verkar både 
farligt och olämpligt. 

Rita upp ett optimalt flöde över hur människorna 
ska röra sig i rummet och visa det med pilar på 
golvet ev. i kombination med (bibel)citat om att 
gå. 

Frågan är vad det skulle leda till – bättre eller 
sämre flöde? En rolig tanke men den bedömdes 
ändå inte lämplig, med tanke på byggnadens stil. 

Använd ritningar att anteckna på när flödesstudien 
ska utföras 

Ett förslag som tillämpades om än något modifierat 
då förenklade skisser användes i stället för 
ritningar när användningen av kapprummet 
observerades. 

 
En del av dessa idéer har diskuterats med andra personer och resulterat i glada miner hos vissa, 
vilket lär förlänga livet och därför togs både mer och mindre seriösa förslag med i tabellen. 
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7.4 Visualisering av förslagen 
Att Blender valdes som programvara för att visualisera förslagen har tagits upp i 6.3.2.4. När 
ritningen var klar kunde långt senare än planerat arbetet med att bygga upp kapprummet i 
datormiljön påbörjas. Detta ledde till att endast ett förslag modellerades men med två varianter 
på golvläggning. 

7.4.1 Modellering 
Att modellera kapprummet i Blender tog lång tid. Det hade flera orsaker däribland att rummet 
har fyra takhöjder (fem om man räknar passagen mellan den triangelformade delen och den 
inre rektangulära). Till det kommer tre golvhöjder och ett stort antal vinklar. Att arbeta 
manuellt med polygonoptimering blev nödvändigt. Det underlättar även vid texturering om 
antalet polygoner är minsta möjliga. När det sedan kom till att modellera inredning gick det 
betydligt snabbare dels beroende på att en större vana vid programmet hade upparbetats men 
även på att dessa föremål förenklades mer än kapprummet jämfört med hur de ser ut i 
verkligheten. 

7.4.2 Texturering 
Ett problem som uppstod vid användningen av fototexturerna var att de inte var tagna vid 
samma tillfälle och därför i olika ljusförhållanden (se figur 4). Det löstes delvis genom att välja 
kameravinklar som mestadels undvek att visa de sämsta fototexturerna. Ett annat sätt att lösa 
det problemet är att i ett bildbehandlingsprogram justera färgerna på fototexturerna. 

Det finns ett stort antal variabler att använda för att framställa texturer i Blender allt från 
enfärgade släta ytor till strukturerade ytor som är självlysande eller kanske reflekterar i en 
annan färg än den som föremålet har. Det går också att ändra opacitet hos objekten. Lamporna 
som syns på bilderna har ”glasmaterial” som är genomlysligt och lite självlysande för att se så 
verkliga ut som möjligt vid rendering. 

7.4.3 Rendering 
Rendering av bilder tar tid och det finns flera saker som kan gå snett. 

För att det över huvud taget ska gå att rendera någon bild i programmet Blender måste det 
finnas en kamera. Det går att ha flera kameror om så önskas och då gäller det att hålla reda på 
vilken kamera som är aktiv. Det finns inget samband mellan aktiv kamera och markerad 
kamera. Bilden renderas från den aktiva oavsett om den är markerad eller ej. 

Renderingstiden kan förkortas om man väljer att ha en lägre upplösning på bilden vilket 
fungerar för att se till exempel hur skuggor faller eller om färgerna blir som de var tänkta i ett 
visst ljus. 

I Blender, liksom i verkligheten, krävs att föremål ska vara belysta för att det ska bli någon bra 
bild. Det har hänt att lamporna som lagts in inte har lyst upp föremålet och bilden har blivit helt 
svart. Det har i sin tur berott på att lamporna lagts i ett annat lager än modellen, för att inte vara 
i vägen vid modellering, och att lagret med lamporna är inaktiverat. Lampornas ljuskäglor kan 
också vara för korta vilket kan ge upphov till konstiga ljus- och skugg- fenomen. 
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Ett annat fenomen med kameror i Blender är att de har avståndsgränser för vad som kommer 
med på den renderade bilden. När ett objekt eller en del av ett objekt ligger bortom kamerans 
bortre gräns renderas bakgrunden istället för objektet (se figur 4). Det går att flytta den gränsen 
längre bort, för att få med, i detta fall hela rummet, men det innebär samtidigt en förlängd 
renderingstid. Der går naturligtvis även att flytta den främre gränsen och på så sätt få ett kortare 
intervall för det område som datorn ska beräkna utseendet på vid renderingen. 

 

 

Texturer som 
fotograferats vid olika 
ljusförhållanden 

Här har kamerans 
bortre gräns inte 
räckt till. 

Figur 4 Exempel på misslyckad rendering 
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8. Resultat 
Då huvuduppgiften för projektet var att modellera förslag till förändring av kapprummet i 
Elimkyrkan föreföll det lämpligt att denna del av rapporten redovisas i form av foton som visar 
hur det såg ut vid några dokumentationstillfällen och bilder renderade i Blender som visar 
förslag på hur det kan göras annorlunda, ordnade efter de tidigare uppställda kraven. 

För att underlätta orienteringen i rummet vid läsningen av detta kapitel finns här (figur 5) en 
plan över kapprummet möblerad enligt det förslag som framtagits. På planen finns markeringar 
som beskriver vilka områden de följande bilderna i detta kapitel visar. Numreringen på planen 
(8-15b) stämmer överens med bildernas nummer i rapporten. 

6, 7, 9 

8

10, 12 

11 

13 

14b, 15a 
14a 

15b 

Figur 5 Plan över kapprummet enligt förslaget med markeringar som beskriver vilken del av kapprummet 
som visas på de olika biderna i kapitel 8 
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8.1 Hänga kläder och underlätta påklädning av barn 

8.1.1 Nuläge 
Figur 6 och 7 visar samma kapphylla vid två tillfällen. Tittar man på den högra bilden är det 
inte förvånande att barnen som kommer när det ser ut som på den bilden inte ser krokbrädan. 

 

  
Figur 6 Krokbrädan syns Figur 7 Kläder döljer krokbrädan 
 

8.1.2 Förslag 
Om barnens krokar sitter för sig själva borde de vara lättare att se. Samtidigt har en bänk satts 
in, där det går att sitta och klä på barn. (figur 8) 

 
 Figur 8 Förslag till placering av krokbräda och bänk. 
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Även för kapphyllorna föreslås omflyttningar. Omflyttningarna föreslås dels för att minska 
avståndet mellan klädupphängningsmöjlighet för vuxna och barn, med tanke på den föreslagna 
placeringen av den delade krokbrädan, samt för att det enligt observationen var vid den sneda 
väggen som de flesta hängde sina kläder. Dessutom behöver kapphyllorna flyttas bort från den 
plats där anslagstavlorna föreslås få sin nya placering. Den föreslagna placeringen av 
kapphyllorna leder även till att fler kommer att passera platsen där anslagstavlorna enligt 
förslaget bör hängas upp, när de är på väg mellan entrén och kapphyllorna. Ytterligare en 
fördel, med att ställa den fristående kapphyllan enligt förslaget, är att spegeln på denna får en 
vinkel och ett avstånd, till den spegel som sitter mellan toalettdörrarna, som gör att det 
underlättar för dem som vill se hur de ser ut bakifrån. 

På bilderna nedan (figur 9 & 10) syns även två varianter på hur golvet kan läggas med (figur 9) 
eller utan(figur 10) bård. Ett påpekande som bör göras är att galgarna utelämnats på bilderna. 
Att detta har gjorts beror på att det är enklare att se rummets utformning då. Förslaget innebär 
dock att galgarna behålls. 

 
       Figur 9 Kapphyllor vid den sneda väggen 

 
      Figur 10 Kapphyllor nära krokbrädan 

36(47) 



8.2 Tillhandahålla toaletter 
Toaletter finns redan och de ligger utanför 
det som skulle tas med i projektet och har i 
projektet inte förändrats på annat sätt än att 
samma foto (figur11) användes för 
texturering av alla toalettdörrarna. Det leder 
till att samtliga toaletter i förslaget ser ut att 
vara rullstolsanpassade och ha skötbord. 
Förslaget innebär dock ingen förändring av 
toaletternas utformning men att se över den 
invändiga färgsättningen vore en bra idé. 

 
Figur 11 En av toalettdörrarna och en spegel som 

föreslås få behålla sin plats 
 

8.3 Erbjuda telefonimöjlighet med tillhörande sittplats samt 

parkeringsutrymme för barnvagnar och rollatorer 

8.3.1 Nuläge 
Figur 12 visar nuvarande placering av telefonen. Placeringen på väggen snett ovanför stolen 
gör telefonen svår att nå och använda för sittande. Bordet gör telefonen svårnådd för stående. 

 
     Figur 12 Nuvarande telefonhörn 
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8.3.2 Förslag 
Figur 13 visar en alternativ 
placering av telefonen i en 
befintlig vinkel i lokalen förutom 
att telefonen och stolen har flyttas 
har två skivor och en lampa satts 
in för att ge avskildhet och en yta 
där man kan ha telefon katalog 
och anteckningsmaterial. Lampan 
ska förstås ge god belysning för 
att underlätta för äldre och 
synsvaga. Förutom bättre 
ergonomisk placering frigör denna 
förändring en golvyta som kan 
användas till bland annat 
parkering för barnvagnar och 
rollatorer, något som det finns 
behov av, även om det inte är 
uttalat. 

            Figur 13 Telefonens placering enligt föreslaget 
 

8.4 Ge information 

8.4.1 Nuläge 
Fotona, figur 14 a & b, visar två av anslagstavlorna som nu sitter i kapprummet. Den vänstra 
handlar om det som händer i världen (missionsarbete), och den högra om det som händer i 
Elimkyrkan. Den förstnämnda sitter i den innersta delen av kapprummet och den andra bredvid 
dörrarna till kyrksalen. Som synes är de olika stora, har olika bred ram och att de har olika färg, 
därför att de är klädda med olika sorts tyg. Det går även att tolka bilden som att den ena tavlan 
anses vara för liten då ett anslag har placerats på väggen bredvid tavlan. 

   
  Figur 14 a, b  Två exempel på befintliga anslagstavlor 
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8.4.2 Förslag 
Visst går det att bara flytta ihop de befintliga anslagstavlorna på ett ställe men det skulle ge ett 
tråkigt intryck med en samling olika gråbeiga färger omgivna av olika listverk i varierande mått 
och träslag. Ett mer tilltalande alternativ är att skapa en enhetlig form som kan ges vägledande 
variation i form av färgkodning för olika teman på tavlorna. För ännu så länge är anslagstavlor 
i någon form att föredra då många, framför allt äldre, inte vågar sig på att använda datorer. Det 
är dessutom, ännu så länge, lättare att sätta upp ett papper än att lägga in information i en dator. 

   
Figur 15 a, b  Förslag på ny placering och utformning för anslagstavlor 

Att ljuset är tillräcklig vid anslagstavlorna är också viktigt. De armaturer som syns ovanför 
anslagstavlorna på de renderade bilderna (figur 15 a & b) har modellerats enbart för att 
påminna om vikten av att belysningen i anslutning till anslagstavlorna måste tas i beaktande vid 
planeringen av kapprummets ombyggnad.  
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9. Analys 
Problemet som skulle behandlas sammanfattades i en mening;  

Visualisering av förslag som förbättrar kommunikation av 
information och funktion i Elimkyrkans kapprum. 

För att utföra det krävdes mycket förberedande arbete. Trots att en tidsplan gjordes i form av 
ett Gantt-schema var det knappt att ett förslag hann med att bli färdigt i datorn. Enligt den 
ursprungliga tanken skulle två förslag lämnas. 

En av de förberedande aktiviteterna var att samla in och sammanställa de krav och önskemål 
som församlingen hade på kapprummet. De krav som framkom i samtal var följande: 

 Hänga kläder 
 Tillhandahålla toaletter 
 Erbjuda telefonimöjlighet med tillhörande sittplats 
 Ge information 

o Om församlingen, dess verksamhet och annan verksamhet i församlingens 
intresse. 

o Till medlemmar och andra besökande 
 Underlätta påklädning av barn 
 Parkera barnvagnar och rollatorer 

Dessa krav får i det här kapitlet utgöra underrubriker där varje krav diskuteras. 

9.1 Hänga kläder 
Det fanns redan kapphyllor i kapprummet och problemen som framkom runt att hänga kläder 
var att det fanns för många galgar, för lite plats och att barnen slängde kläderna på golvet 
istället för att hänga upp dem. Det sistnämnda kan ha minst två förklaringar och en av dem är 
att krokarna i barnnivå döljs under vuxenkläder som hängs på kapphyllan ovanför 
barnkrokarna. De andra möjliga anledningarna ligger utanför detta projekts innehåll. 

De befintliga kapphyllorna har placerats om i förslaget så att de är mer samlade i de två inre 
delarna av kapprummet. Krokbrädan, avsedd främst för barnens kläder har i förslaget delats 
och satts där krokarna inte göms under de vuxnas kläder. Man skulle även kunna sätta den ena 
delen lite lägre än den andra så att barn i olika längd når krokarna bra. Den placering som 
föreslås innebär dock att två krokar måste tas bort på grund av att väggen är lite mindre än den 
nuvarande. 

Problemet med att det av en del upplevs vara för många galgar kan minskas genom 
anskaffande av en eller flera hållare eller förvaringsplatser för dessa. På så sätt finns galgarna 
tillgängliga vid de tillfällen då de behövs men behöver inte hänga framme på klädhyllorna. 
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9.2 Tillhandahålla toaletter 
Toaletter finns redan i anslutning till kapprummet och dessa ingår inte i projektet. Kravet är 
således redan tillgodosett. 

9.3 Erbjuda telefonimöjlighet med tillhörande sittplats 
Det finns i nuläget en telefon som sitter på en vägg ovanför ett bord det finns även stolar på 
platsen och en trasig matta på golvet. Om man antar att telefonen främst nyttjas av personer 
som behöver beställa färdtjänst är det nuvarande bordet väldigt lågt för att vara till nytta. 
Telefonen är dessutom svår att nå när man står, eftersom bordet då är i vägen, men framför allt 
om man sätter sig i stolen närmast telefonen. En person som sitter i stolen, utan att först vända 
på den, måste vara mycket rörlig för att överhuvudtaget nå telefonluren. Att se knapparna för 
att slå numret är i princip omöjligt när telefonen sitter snett bakom och ovanför huvudet. 

Den föreslagna placeringen, i ett spetsigt inåtgående hörn där nu ena ändan av en klädhylla 
finns, gör att man sittande i stolen bekvämt kan sträcka sig framåt och ta luren. Det blir 
betydligt mycket enklare och bättre ergonomisk sett i jämförelse med att telefonen sitter snett 
bakom och ovanför huvudet. Till det kommer förslag på att sätta in en en hylla i lämplig höjd 
för telefonkatalog och anteckningsmaterial samt lämplig belysning vid telefonen. 

9.4 Ge information 
De anslagstavlor som finns i kapprummet är uppsatta lite varstans och läses inte i någon större 
utsträckning. Det framkom både i samtal och vid observation. Detta upplevs som ett problem 
främst av dem som vill nå ut med information. 

I förslaget har anslagstavlorna bytts ut och sammanförts till en plats. Även här har belysning en 
viktig roll att fylla. Tavlorna föreslås få varsin färg och tydliga rubriker eventuellt med 
förklarande underrubriker. Färgerna är tänkta att leda till ökad förståelse för att det är olika 
teman på de olika tavlorna. Dessa färger kan gå igen på tavelrubrikernas färger för att 
förtydliga ytterligare. Det underlättar för både dem som sätter upp information och dem som 
ska ta del av den. 

Förslag på hur det går att dela upp informationen i olika teman tas upp i avsnitt 7.3.3.2. Den 
uppdelning som förordas, på grund av att den stämmer överens med hur information delas upp 
på andra platser och därmed bör vara enkel att förstå och ta till sig är den som återges även här: 

Att sortera informationen beroende på vad den handlar om, ungefär som i en tidning. Vilket 
i en kyrka kan motsvaras av ”Rapporter” så som brev från volontärer och missionärer, 
protokoll från senaste församlingsmötet mm, ”Inbjudningar och arrangemang” 
konferenser, konserter, läger och liknande, ”Fakta om…” församlingens/samfundet dess 
historik och värderingar samt kontaktpersoners telefonnummer och annat som inte ändras 
så ofta, ”Övrigt” där sådant som inte passar in på de andra tavlorna sätts upp. Detta skulle 
kunna liknas vid familjesidan och insändarsidan i en tidning. 

Denna uppdelning är även svår att se som diskriminerande mot någon grupp, vilket bör vara en 
aspekt att ta i beaktande vid uppdelning i teman. 
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En funktion tillkom som en bonus i samband med omplaceringen av klädhyllorna för att frigöra 
plats till att samla informationen på. Det är att den spegel som sitter på gaveln av den fristående 
klädhyllan, med den föreslagna placeringen, ger möjlighet för den som vill se sig själv på 
ryggen att göra det. Detta genom att det blir lämplig vinkel och lagom avstånd till den spegel 
som sitter mellan toalettdörrarna och som föreslås få behålla sin plats. Detta kan även klassas 
som att ge information till besökaren om hur denne ser ut bakifrån, vilket troligen kommer att 
uppskattas. 

9.5 Underlätta påklädning av barn 
Vid ett tillfälle kom påklädning av barn på tal och en önskan om en bänk där man kan sitta när 
man klä på barn väcktes. 

Den bänk som finns avbildad i förslaget kallas bänk Nr 590 och saluförs av ett företag i 
Sollentuna8. Måtten som bänken har i standardutförande passar på där den placerats enligt 
förslaget. Bänken finns i några olika träslag och då klädhyllorna är i ek blir rekommendationen 
att man väljer det även till bänken. Om det skulle visa sig att bänken har en tendens att flytta på 
sig vid användandet så bör det vara fullt möjligt att skruva fast den i golvet eftersom sidorna är 
gjorda i metall och har en platta mot golvet nertill. 

9.6 Parkera barnvagnar och rollatorer 
Vid den observation som gjordes med avseende på användarnas agerande i rummet 
observerades att det fanns behov av parkeringsplatser för barnvagnar och rollatorer. Med tanke 
på ökad livslängd i befolkningen kan man anta att behovet av parkeringsutrymme för rollatorer 
snarare kommer att öka än minska. 

Genom förflyttning av telefonen och borttagande av övriga inredningsdetaljer som nu finns i 
anslutning till telefonen frigörs golvyta. Den ytan tas i förslaget i anspråk för dem som 
använder de kapphyllor som placerats där. I gengäld blir hela den första rektangulära delen av 
utrymmet öppen golvyta som kan fungera som parkeringsplats under pågående 
sammankomster. Därtill kommer en bit av den sneda väggen där det enligt förslaget inte längre 
finns någon kapphylla samt att platsen framför elementet i den innersta delen av kapprummet 
finns kvar. 

                                                 
8 http://www.detra.se/kapprums/5/5index.html 
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10. Slutsatser och rekommendationer 
Visualisering av förslag som förbättrar kommunikation av information och 
funktion i Elimkyrkans kapprum. Det var problemets kärna men att komma åt den var som 
att skala en lök lager för lager. Hela tiden kom det fram nya problem och sidospår som dolde 
sig innanför skalet. Ett av problemen var att formulering ovan inte fanns från början av 
projektet. Hade den gjort det hade det kanske varit lättare att hålla arbetet på rätt kurs och nivå 
istället för att som nu blev fallet komma in på diverse sidospår, visserligen intressanta men inte 
desto mindre tidskrävande. 

Att ge förslag på hur ett kapprum ska förändras för att informationsflödet ska bli bättre och 
kommunikationen av rummets funktioner tydligare har inneburit massor av arbete, problem, ny 
kunskap och erfarenhet. 

En del av arbetet var oväntat, som att uppmätning, av rummet, var nödvändig. Det tog massor 
av tid och energi som kunde ha lagts på andra uppgifter. Problem med att få till bra fototexturer 
att använda vid texturering och rendering av bilder var även det en erfarenhet. Kunskap och 
kännedom om Elimkyrkan, ur olika aspekter, lagar och regler gällande byggnader har samlats 
ihop. Att sammanställa allt det materialet skulle eventuellt räcka till ett examensarbete till 
särskilt om man går vidare och söker efter mer historiskt material. Även en uppmätning av hela 
byggnaden och framtagning av nya ritningar vara ett annat intressant projekt. 

Att det är omöjligt att göra alla till lags är ingen nyhet men inte desto mindre frustrerade. I det 
givna förslaget har en del saker ändrats som inte skulle få röras enligt önskemål från en person. 

Trots alla problem och motgångar har arbetet varit både roligt och inspirerande. Det finns som 
en förhoppning att församlingen tar till sig förslaget/rapporten och använder det som 
diskussionsunderlag när de ska besluta hur de ska göra om i sitt kapprum. 

Ett tips om hur man kan minska antalet föremål och funktioner i kapprummet är att ställa rätt 
sorts frågor. Istället för att fråga sig ”Var ska vi göra av det här?” kan man ställa frågorna ”Ska 
vi verkligen ha det här i kapprummet?” och ”Vad ska vi ha kapprummet till?” dessa frågor 
finns delvis besvarade i den kravlista som finns med i rapporten. 

När det gäller färgsättning bör man tänka på att det är många människor som ska orka med att 
se den under många år och den bör därför hållas neutral. Färgskalan bör dessutom hållas ljus 
med tanke på att det bara kommer in lite dagsljus i lokalen. Vill man få ett färggladare och mer 
varierat utseende, är det billigare och lättare att variera med att sätta upp planscher som lätt kan 
bytas ut. En annan möjlighet är att erbjuda någon av församlingens verksamhetsgrupper eller 
medlemmar att göra bilder som kan visas en tid för att sedan tas ned och ersättas med andra. 

Vad belysningen anbelangar känns den undermålig om man vill att människor ska vistas i 
lokalen och framförallt om de ska kunna läsa informationen på anslagstavlorna. Nya/fler 
armaturer bör därför vara en prioriterad åtgärd. 

På bilderna som visualiserar förslag finns det två varianter av golvläggning. Den ena varianten 
har en färg som liknar den nuvarande medan den andra varianten som föreslås är en ljusgrå 
matta med mörkröd fris. Det senare förslaget har inspirerats bland annat av det golv som finns 
bevarat i några utrymmen som undgått större förändringar i kyrkan. Däribland ett av 
trapphusen och förrådet på vilplanet i stora trappan. Förutom att det ser mer påkostat ut med en 
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sådan golvläggning ger det ett lugnare visuellt intryck genom att en del av alla de små 
vinklarna och nischerna i rummet ”rätas ut” om frisen görs jämn mot det mittdelen av golvet. 

En rekommendation som ligger utanför det som projektet omfattar är att fortsätta bevara det 
trapphus, som leder till utrymmet mellan kyrksalen innertak och yttertaket, i det som troligen är 
originalskick. Det är ett också ett sätt att bevara kultur och historia för framtiden. Det gamla 
trapphuset kan även fungera som en vägledning och inspirationskälla för dem som ska besluta 
om färgsättning och stil för kapprummet vad gäller väggar golv och dörrar. 
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12. Bilagor 

1 Detaljplan 
Obs! ritningen är ej skalenlig i bilagan 

2 Detalj av befintlig ritning från 1985 
Obs! ritningen är ej skalenlig i bilagan 

3 Gantt-schema 

4. Förklaring till rubrikerna Gantt-schemat 

5. Ritning som togs fram 
Obs! ritningen är ej skalenlig i bilagan 
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Projektplan

PROJEKTPLAN
Projektnamn Beteckningar Datum Identitet

Planerat Revision IDPPOPEXC:07:99
Ex-jobb Utfall Upprättad av

2007 v.nr. 2008 Not
vår som. aug. sept. 40-42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3&4 5&6 7&8 9&10 mars

Karin Nilsson

Förslag, förfrågan & 
beslut
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L
L
E

Aktiviteter

Kontakter/samtal

Presentationer

Litteraturstudier

2007-11-09
1 (2007-12-05)           
2 (2008-12-05)

Kravspec/ 
behovsanalys

Insamling av data

Sida 1

E
D
I
G
T

Beräkningar

Handledning

Rapportskrivning

Övrigt

Modellering i dator

Rita & skissa       (för 
hand)

behovsanalys

Sida 1
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Projektplan

Tidsfördelning Mantimmar Beteckningar plan. Mantimmar Not
utfall per uppgift

2007 v.nr. 2008
vår som. aug. sept. 40-42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3&4 5&6 7&8 9&10 mars

4 4
3 0 0 3

1,75 4 6 1 3 1 1 1 3 21,75
0,5 4 0,25 4 1,5 7,75 5,25 2,25 4 5,5 0,25 1,75 2,75 39,75

0,25 1 3 4,25
0,25 0,25

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
15 0,5 2 1 3,75 4,5 1,25 3,75 7,75 0,5 0,25 3 0,75 0,5 2,5 0,25 47,25

5 2 3 4 3 5 22
0,5 1,75 2,5 3,25 5,75 2,25 2,5 8,5 1,75 0,5 1 30,25

2 7 6 15
0,5 1,5 2 4

2 2 1 2 1 2 3 2 3 2 3 23
1 2,75 1,5 2 2,75 1 0,75 1,5 3 1 1,25 0,75 1 0,75 0,5 3,75 0,5 25,75

5 20 2 5 5 8 13 14 10 20 5 107

Litteraturstudier

Insamling av data

Kravspec/ 
behovsanalys

Handledning

Kontakter/samtal

Presentationer

Aktiviteter

Förslag, förfrågan & 
beslut

Sida 2

5 20 2 5 5 8 13 14 10 20 5 107
0,75 0,25 14 2 1,25 1,5 3 0,75 1 0,25 3,5 8,75 25 22,3 84,25

5 8 8 5 26
0,25 4 7,25 11,5

12 7 7 16 22 19 20 7 110
2,5 3,25 10,5 13,3 16,5 12,5 2,5 19,3 35,5 115,75

2 2 2 5 11
1 1

4 20 24
2,5 0,25 1,25 0,25 1,75 0,25 2 2,75 0,5 0,25 11,75

Summa mantid plan 4 15 5 9 0 16 19 30 32 42 42 39 39 38 0 38 31 1 0 0 0 28 428
Utfall 6 19 3 9,5 1,5 5,5 8,75 16,8 15 13,3 20,8 26,8 15,5 15,8 0,25 16,3 25,3 27,8 17,3 51 59,8 0 374,5

ackum. plan 4 19 24 33 33 49 68 98 130 172 214 253 292 330 330 368 399 400 400 400 400 428
utfall 6 25 28 37,5 39 44,5 53,3 70 85 98,3 119 146 161 177 177 194 219 247 264 315 375 375
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Beräkningar
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Rapportskrivning

Rita & skissa       (för 
hand)
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 Förklaring till rubrikerna i Ganttschemat 
 
Förslag, förfrågan & beslut: 

Skriva till församlingens styrelse: klar 20 maj 
När beslutet från styrelsen var klart: klart i september 
Godkännande av projektet och tilldelning av registreringsnummer: klart 1/10 
Godkännande av planeringsrapport: klart 13/11 
Klartecken för framläggande av X-jobbet 

 
Kontakter/samtal: 

Samtal och mejlkontakter med andra personer än handledare 
Konkreta förslag som kommer in från olika människor, t.ex. på problemseminarierna 
Samtal med personer som vet hur det såg ut förr i kyrkan. 
 

 
Presentationer: 

Planerade presentationer av projektet. Det omfattar; förberedande presentation(-er) 
och det slutliga muntliga framläggandet av x-jobbet. 
Under denna rubrik finns även den muntliga delen av oppositionen. 

 
Litteraturstudier: fakta sökning genom att: 

Läsa i böcker 
Läsa på olika internetsidor 
 Utskrifter från webben räknas hit t.ex. blendertutor, regler och lagtexter 
Studera ritningar 
Titta på gamla foton och andra dokument om församlingen och byggnaden. 
Besöka biblioteket/stadsarkivet 

 
Insamling av data: 

Uppmätning av lokalen 
Sökning på nätet efter sådant material som mer handlar on bilder och siffror än om 
text tex. armaturer, klädupphängningsanordningar, texturer mm 
Fotografera i Elim 
Ta reda på hur utrymmet används 
 

 
Kravspec./behovsanalys: 

Sammanställning och bearbetning av insamlade data som kommit fram genom samtal, 
litteratrstudier mm. 

 
Handlednig: 

Samtal och mejlkontakter som förs med handledare från skolan, respektive 
församlingen. 
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Rapportskrivning: 
Föra anteckningar som senare skrivs in i lämplig rapportdel 
Skriva planeringsrapport 
Upprätta och fylla i Gantt-schema 
Skriva X-jobbsrapport 
Skriva opposition 
Skriva detta 
 

 
Rita och skissa (för hand): olika typer av skisser som behövs för arbetet 

Planskisser för att underlätta anteckningar vid studier av användandet 
Sektionsskisser då sådana ritningar saknas 
Skisser som visualiserar mina omändringstankar inför förslagsurval och datorarbete 
Göra ny planritning av utrymmet och måttskisser för rummet då ritningen inte 
stämmer med verkligheten. 

 
Modellering i dator: 

Här ingår förutom den direkta modelleringen även texturering och rendering av bilder 
samt ev. filmsekvenser. 
Överföring av foton från kamera till dator och eventuell bildbehandling 

 
Beräkningar: 

Kostnadsberäkningar för förslaget där dessa ska tas med 
Beräkningar som behövs i samband med framtagandet av den nya ritningen 

 
Övrigt: 

En reservpost där sådant som faller utanför de andra kategorierna sätts upp. 
Det som är uppsatt under våren är ett studiebesök i kyrkans olika lokaler för att jag 
skulle få en uppfattning om vad för slags x-jobb som jag skulle kunna göra där. 
I vecka 2 är det utskrifter och bränning av CD-skivor som lagts här. 
I mars är det läsning av en rapport för opponering. 
Undersöka nya datormiljön på biblioteket 
Ta fram/köpa saker som behövs 
Tankearbete i sambans med uppgiften som inte passar in under någon annan rubrik 
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