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Abstract 

This thesis is a study conducted in the field of information design specializing in 
spatial design. The thesis is about how the design of staging can convey functions 
and contribute to a versatile space in a learning environment for adults. The study 
is executed in a studyroom at the Futurum Learning Center in Västerås, where  
activities of different needs practice in the same area, which lead to uncertainty 
about the room's functions. The users in the study are aimed at employees,  
visitors and students in the environment who perform different activities and 
have different roles in the room. 

The purpose of this study has been to form an environment with distinct areas 
that supports the needs of the target group and facilitates users' understanding of 
the environment. Empirical data has been collected through spatial analysis,  
observations, notation analysis and interviews. The methods used showed that 
the design of the room created problems for some activities carried out in the 
environment. The study has also been based on theories about learning  
environments, form elements, structure, noise, colour and light. These aspects 
have shown that a more distinct spatial environment can contribute to a more 
positive experience for users. 

The study has resulted in a design proposal where the functions of the studyroom 
are visible, which makes it easier for the users to understand the environment. 
The proposal focuses on a flexible spatial design that is adapted to the various  
activities of the study area. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete är en studie skrivet inom informationsdesign med inriktning 
mot rumslig gestaltning. Arbetet handlar om hur design av iscensättning kan  
förmedla funktioner och bidra till ett flexibelt rum i en lärandemiljö för vuxna. 
Arbetet har utgått från studierummet på lärcentrumet Futurum i Västerås, där 
verksamheter med olika behov samsas om samma yta, och leder till osäkerhet 
kring rummets funktioner. Användarna i studien syftar på anställda, besökare 
samt studerande på platsen vilka utför olika aktiviteter och har olika roller i  
rummet. 

Arbetets syfte har varit att formge en tydlig iscensättning av rummet som stödjer 
målgruppens behov och underlättar användarnas förståelse för miljön. Empiri har 
samlats in från platsanalys, observationer, notationsanalys samt intervjuer. De 
tillämpade metoderna visade att rummets utformning skapade problem för en del 
aktiviteter som utförs i miljön. Studien har även baserats på teorier kring  
lärandemiljöer, formelement, struktur, ljud samt färg och ljus. Dessa aspekter har 
visat att ett tydligare rum kan bidra till en mer positiv upplevelse för användarna.  

Examensarbetet har resulterat i ett designförslag där studierummets funktioner är 
synliggjorda och förmedlas med hjälp av rummets utformning. Förslaget har  
fokus på flexibel rumslig gestaltning som är anpassad efter studierummets olika  
aktiviteter.  

 

 
 

Nyckelord 
Iscensättning, rumslig gestaltning, flexibel, lärcentrum, lärandemiljö 

  



  

Förord 

Ett stort tack till alla som på något vis stöttat och hjälpt mig under detta arbete. 
Tack Lina Walin och anställda på lärcentrumet Futurum i Västerås för att ni gett 
mig tillfället att utföra min studie hos er och för ett gott samarbete. Tack Andrea 
Hvistendahl för vägledning. Tack till alla mina nära och kära för stöd och  
peppande ord, ni är bäst. Tack! 

Jag vill rikta ett speciellt tack till min kära sambo Filip, min bästa vän som  
tålmodigt stöttat och peppat mig under hela utbildningen och fortsatt tro på mig 
när jag själv inte orkat. Tack för att du är du.  

Och sist men inte minst vill jag tacka mina klasskamrater för tre fantastiska år 
tillsammans. Ni är grymma, tack!  



  

Innehållsförteckning 

Begreppsförklaring 1 

1. Inledning 2 
1.1 Bakgrund ................................................................................................ 3 
1.2 Problembeskrivning ................................................................................ 4 
1.3 Syfte och mål ......................................................................................... 4 
1.4 Frågeställningar ..................................................................................... 4 
1.5 Målgrupp ................................................................................................ 4 
1.6 Avgränsningar ........................................................................................ 5 
1.7 Tidigare forskning ................................................................................... 6 

2. Teori 7 
2.1 Iscensättning .......................................................................................... 7 
2.2 Lärandemiljö........................................................................................... 7 
2.3 Form och funktion................................................................................... 8 
2.4 Struktur och arrangemang ...................................................................... 9 

Designprinciper .................................................................................................. 9 
Balans ................................................................................................................ 9 

2.5 Ljud ........................................................................................................ 9 
2.6 Färg och ljus......................................................................................... 10 

3. Metod och tillvägagångsätt 11 
3.1 Platsanalys ........................................................................................... 11 
3.2 Observation .......................................................................................... 11 
3.3 Notation ................................................................................................ 12 
3.4 Intervju ................................................................................................. 12 
3.5 Etik och metodkritik .............................................................................. 12 

4. Resultat & analys 14 
4.1 Platsanalys ........................................................................................... 14 

Arkitektur .......................................................................................................... 14 
Tillgänglighet .................................................................................................... 15 
Färg, ytskikt och fysiska element ...................................................................... 15 
Dagsljus och belysning ..................................................................................... 16 

4.2 Observation .......................................................................................... 16 
4.3 Notation ................................................................................................ 17 
4.4 Intervju ................................................................................................. 17 

Intervju med Tom Johansson ............................................................................ 18 
Intervju med Markus Hällvall ............................................................................. 18 

4.5 Sammanfattande analys ....................................................................... 19 
5. Designkoncept 20 

5.1 Designprocess ..................................................................................... 20 
5.2 Designförslag ....................................................................................... 22 

Rum för flexibilitet ............................................................................................. 23 
Rum för avskildhet ............................................................................................ 25 
Sammanfattning av designförslag ..................................................................... 27 



  

6. Diskussion 28 

7. Litteraturförteckning 30 
7.1 Tryckta källor ........................................................................................ 30 
7.1 Elektroniska källor ................................................................................ 31 
7.2 Muntlig källor ........................................................................................ 32 
7.3 Figurförteckning ................................................................................... 32 

8. Bilagor 34 
Bilaga 8.1 – Observationsschema .............................................................. 34 
Bilaga 8.2 – Informerat samtycke ............................................................... 35 
Bilaga 8.3 – Planlösning med båda våningsplan ........................................ 36 
Bilaga 8.4 – Bilder från platsanalysen ........................................................ 37 
Bilaga 8.5 – Bilder från designförslaget ...................................................... 38 

 

 
 
 



 1 

Begreppsförklaring 

Iscensättning – hur rummets utformning kan bidra till  olika sociala interaktioner. 
Ett exempel är den traditionella klassrumsmiljön där läraren står framme vid  
tavlan och studenterna anpassar sig efter rummets design, med andra ord  
inredning, arrangemang och form. Begreppet beskrivs mer ingående under  
teoriavsnitt 2.1 Iscensättning. 
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1. Inledning 

Goda språkkunskaper och grundläggande utbildning är idag allt viktigare 
aspekter för att komma in på arbetsmarknaden. Enligt Sveriges skollag (SFS 
2010:800) ska utbildning för vuxna utgå från den enskildes behov och  
förutsättningar. I lagen står det även att: ”Målet för den kommunala  
vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande”. För att 
utveckla kunskaper inom olika områden är det viktigt att individen har tillgång 
till utbildning och fysiska lokaler som stödjer detta. Eva Alerby och Ulrika  
Bergmark (2016, s. 47) har forskat kring sambandet mellan rum och lärande på  
universitet och menar att en väl utformad lärandemiljö kan underlätta för både 
studenter och lärare.  

Ett lärcentrum bistår med fysiska lokaler som är tillgängliga för studenter på olika 
utbildningsnivåer. Ett lärcentrum fungerar som en öppen lärandemiljö där  
studerande kan mötas för att få stöd med studierna och kan tillhandahålla  
utbildningsanordnare, där allt från Komvux till universitet finns representerat.  
År 2018 satsar regeringen i budgetpropositionen på lärcentrum. Regeringen  
föreslår ett statsbidrag till kommuner i Sverige på 50 miljoner kronor år 2018 och 
därefter 70 miljoner kronor årligen för att utveckla och etablera lärcentrum i  
landet (Regeringskansliet 2017).  

I rapporten Framtidens lärandemiljöer vid Stockholms universitet (Stockholms 
universitet, 2015) beskrivs två typer av lärandemiljöer: formella och informella. 
Den formella lärandemiljön innefattar schemabunden lärarledd undervisning och 
kan innefatta ett traditionellt klassrum. Den informella lärandemiljön beskrivs 
som en plats där studier sker på egen hand och stödjer studenters lärande.  
Lärandet sker i en miljö utan ledning av lärare och kan exempelvis vara allmänna 
miljöer som bibliotek, caféer eller annan enskild studieplats där studenter kan 
träffas spontant för studier (ibid, s. 8). Ett lärcentrum kan sägas innefatta båda 
delar. Ett lärcentrum är både en plats för formella lärandeaktiviteter och  
informellt lärande som sker utan styrning. Aspekter från både formella och  
informella sammanhang har därför tagits i beaktning under denna studie. 

I det här arbetet har jag intresserat mig för hur ett rum utformas och iscensätts för 
att skapa en tydligare miljö för användarna. Framförallt visar forskning hur  
rumslig gestaltning kan stödja ett lärcentrums behov av flexibilitet och avskildhet 
i ett studierum, samt hur iscensättningen av ett rum kan bidra till bredare  
förståelse för en miljös olika funktioner samt vilken interaktion som därefter är  
möjlig.  
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1.1 Bakgrund 
Denna studie utgår från lärcentrumet Futurum i Västerås, vilka erbjuder  
kommunens invånare över 20 år olika former av stöd vid utbildning och studier. 
Futurum är en samlings- och mötesplats för vuxenstuderande i Västerås och 
skapar möjligheter för vidareutveckling inom flera utbildningsområden. På  
Futurum finns det idag tre verksamheter som arbetar med detta: Vux Lärresurs, 
Vuxenutbildningscentrum och Arenan. 

Vux Lärresurs1 arbetar med kurser och stöd i engelska, matte och svenska  
(Frimanska 2018). Verksamheten erbjuder kurser för individer med skriv- och 
lässvårigheter samt Lärvux, vilket är stöd för individer med inlärningssvårigheter 
som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.  

Vuxenutbildningscentrum erbjuder vägledning vid studie- och yrkesval.  
Vägledningssamtal med personal på Vuxenutbildningscentrum kan bokas i  
förväg eller erbjuds under deras utsatta drop-in tider. Verksamheten har också 
ansvar för kartläggning för individer som vill studera SFI, svenska för  
invandrare och erbjuder samtal med handläggare för att anordna detta (Västerås 
Stad u.å.).  

Arenan arbetar med ungdomar mellan 16–20 år och inte påbörjat eller fullbordat 
sina gymnasiestudier. Arenan har ett kommunalt aktivitetsansvar och erbjuder 
individerna samtal och vägledning inom studier, arbete eller praktik (Arenan 
Västerås u.å.). 

Rektor Lina Walin arbetar på Vux Lärresurs (personlig kommunikation, 12 april 
2018) och berättade vid samtal övergripande om aktiviteterna som brukar utföras 
i det som kallas öppna ytan eller studierummet på Futurum. Aktiviteter kan bland 
annat bestå av enskilda studier eller studier i grupp som får stöd av lärare, samt 
samtal med studie- eller yrkesvägledare som är bokade eller sker i mån av tid.  
Verksamheten Arenan använder i dagsläget inte studierummet men det finns en 
önskan om att dessa individer också ska ta del av rummet för att kunna studera 
på egen hand. Verksamheten tillhandahåller aktiviteter likt Vux Lärresurs (L. 
Walin, personlig kommunikation, 12 april 2018). Visionen är att Futurum ska 
vara en väg in för alla vuxenstuderande i Västerås (Frimanska 2018). Syftet är 
att skapa förutsättningar och underlätta för individer med studier och vägen till 
arbetsmarknaden. 

  

                                                
 
1 Den 1 juli 2018 byter Frimanska vuxenutbildning namn till Vux Lärresurs (Frimanska 2018.). 
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1.2 Problembeskrivning 
Lärcentrum Futurum har en viktig funktion och ger människor i Västerås  
möjlighet att utvecklas inom en rad olika utbildningsområden. De nyförvärvade 
kunskaperna som ett besök kan bidra med ger människor chans att kunna svara 
upp mot arbetsmarknadens efterfrågan. Verksamheter på Futurum bistår med  
varierande typer av stöd inom utbildning som anpassas efter individens behov.  

Utformningen i lärcentrumets studierum är i dagsläget endast anpassat för viss 
typ av aktivitet. Rummets utformning visar inte miljöns tilltänka funktioner och 
skapar inga tydliga roller hos användarna. Brist på struktur och avskildhet bidrar 
även till att användare blir störda av andra aktiviteter som äger rum samtidigt.  

Då rummet är avsett att användas av samtliga verksamheter på Futurum brister 
den rumsliga gestaltningen i tillgänglighet, vilket kan bidra till osäkerhet kring 
det lärande som ska äga rum.   

1.3 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att formge hur iscensättning kan kommunicera vilka  
funktioner som finns i en lärandemiljö för vuxna. Rummets design ska stödja 
iscensättningen och anpassas efter de aktiviteter som sker på lärcentrumet. Målet 
är att skapa ett flexibelt studierum med tydliga funktioner som stödjer  
målgruppens behov, detta för att användarna ska kunna förstå sin miljö bättre och 
öka nyttjandet av rummet.  

Visionen med designförslaget är att skapa samklang med Futurums vision om att 
fungera som en väg in för vuxenstuderande i Västerås och synliggöras i den 
rumsliga miljön. Som ett led i detta är en förhoppning att förslaget också kan 
skapa förutsättningar och fungera som stöd vid lärande. 

1.4 Frågeställningar 
Vilka aspekter är viktiga vid utformningen så att det kan stödja iscensättning av 
ett studierum, för att förmedla rummets funktioner, i en lärandemiljö för vuxna? 

1.5 Målgrupp 
Detta förslag riktar sig till användare av studierummet på lärcentrumet Futurum 
i Västerås. Användarna består av personer som besöker platsen för att söka stöd 
i någon form av utbildningssyfte samt personal på lärcentrumet som arbetar med 
undervisning eller har andra yrkesrelaterade samtal i studierummet.   
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1.6 Avgränsningar 
Under mina studier inom informationsdesign och rumslig gestaltning har fokus 
legat på utformningen och förståelsen av rumsliga miljöer. Ämnen som  
pedagogik och hur lärandemoment utförs ligger utanför mitt studieområde, varpå 
arbetet inte syftar till att förbättra lärandet, utan bara den själva fysiska miljön 
som är en av förutsättningarna för lärande.  

Jag har valt att fokusera på studierummet som är ett gemensamt rum för  
verksamheterna på Futurum. Då studierummet sammanför verksamheternas  
aktiviteter och är det största rummet i byggnaden anser jag att studierummet är 
en lämplig avgränsning inom tidsramen för detta examensarbete.  
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1.7 Tidigare forskning  
Att designa rum i en miljö för vuxna där lärande äger rum är ett område som 
forskats kring på olika sätt. Eva Alerby och Ulrika Bergmark (2016, s. 47) har 
studerat lärandemiljöer på universitet i Sverige och kommit fram till att den  
rumsliga gestaltningen kan ha betydelse för studenters och lärares upplevelse av 
miljön. Studien visar att rum kan vara avsedda för viss aktivitet, som exempelvis  
grupparbeten, men att det kan få fler funktioner via utformning och möblering 
(ibid). Även studier som Torin Monahan (2002) genomfört handlar om hur  
infrastrukturen i en byggnad kan påverka hur och var lärande äger rum. Hur  
lärandemiljön är designad påverkar enligt Monahan (2002, s. 8) vilken form av 
lärande som är möjlig. Olika former av lärande innefattar olika  
aktiviteter och författaren föreslår en flexibel utformning av lärandemiljön för att 
den ska bli mer funktionell (ibid). 

Marie Leijon (2016) har studerat den traditionella klassrumsmiljön och undersökt 
hur lärare använder rummet som en del av sin undervisning. Leijon (2016, s. 18) 
menar att rum i högre utbildningar påverkar studentens handlingsutrymme och 
de aktiviteterna som utförs. Även Lundahl et al. (2017, s. 28) har studerat  
klassrumsmiljön och drar slutsatsen om att ett väl utrustat och designat rum bidrar 
till maximering av undervisningstid och upplevs som positivt för olika  
lärandeaktiviteter. 

Tidigare forskning berör inte bara det traditionella klassrummet utan även andra 
miljöer där information iscensätts för att vi ska förstå miljön för lärandet.  
Selander och Kress (2017, s. 65) lyfter i boken ”Design för lärande - ett  
multimodalt perspektiv” andra samhällsinstitutioner som liknas vid den  
informella lärandemiljön och har kopplingar till skolans verksamhet. Museum är 
en av dessa institutioner. Museum iscensätter det kollektiva, historiska minnet 
och arrangerar utställningar i syfte att förmedla detta (ibid). Gemensamt för  
studierum och museum är deras syfte att förmedla kunskap och fungera som en 
länk till den formella klassrumsmiljön. 

Tidigare forskning visar att det finns ett stort intresse för hur olika typer av  
lärandemiljöer bör utformas för att kunna stödja olika lärandeaktiviteter.  
Rummet kan vara en förutsättning vid lärande och att undersöka förmedlingen av 
aktivitet och hur rummets design därefter kan iscensättas kan därför anses som 
högst relevant. 
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2. Teori 

I detta avsnitt redogörs de teoretiska perspektiv som tillämpats under arbetet.  
Inledningsvis definieras begreppet iscensättning och rumsliga faktorer som kan 
påverka och stödja förståelsen för olika funktioner i en lärandemiljö. Därefter 
beskrivs hur dessa faktorer kan förmedlas. Samtliga teorier ligger till grund för 
designförslaget som presenteras i ett senare kapitel. 

2.1 Iscensättning 
Att designa en iscensättning i ett rum efter aktivitet kan vara en resurs vid lärande. 
Iscensättning beskrivs som en del av planeringen av hur olika lärandemoment 
ska fungera och utföras (Selander och Kress 2017, s. 70). Iscensättning berör den 
rumsliga miljöns utformning och formas med hjälp av ramar som normer, regler 
och riktlinjer som skapats vid institutioner för lärande (Insulander 2010, s. 40). 
Utformningen av en lärandemiljö anger riktning för vilka aktiviteter som kan ske 
och skapar villkor för kommunikation och interaktion (ibid). Det iscensatta  
rummet skapar därmed föreställningar och förväntningar om vilka  
aktiviteter som kommer att utföras i miljön.  

Iscensättningen i detta examensarbete innefattar först och främst designen av det 
fysiska rummet. Hur användaren förstår sin omgivning och vad hen ska göra där. 
Studier som Leijon (2016, s. 7 & 9) utfört visar att iscensättning av en fysisk 
lärandemiljö har betydelse för användarna och breddar deras förståelse för  
aktivitet i klassrumsmiljöer. Möbler och inredning i rummet används som en del 
av iscensättningen (ibid).  

2.2 Lärandemiljö 
Hur ett rum upplevs påverkar om vi känner oss trygga. Upplevelsen av ett rum 
påverkas av det fysiska rummet och dess förutsättningar (Branzell 1976, s. 4). 
Studier som Alerby och Bergmark (2016) utfört i syfte att förstå studenters och 
lärares visioner för en trygg och fungerande lärandemiljö har resulterat i fem  
teman. Dessa innefattar Rum för eftertanke och arbetsro, rum för social samvaro 
och samverkan, rum för utforskande och proffessionsnära, rum för delaktighet 
och inflytande samt rum för ergonomi och estetik.  

Samtliga teman berör vilka aspekter i ett rum som påverkar upplevelsen. I studien 
beskriver författarna att arbetsmiljön bör vara harmonisk och avslappnande samt 
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det ska finnas möjlighet att sitta avskilt och ostört. Författarna lyfter i samband 
också begreppet rum i rummet, vilket exempelvis kan skapas med hjälp av  
rummets möblemang (ibid, s. 13–14).  

Andra aspekter som Alerby och Bergmark (2016, s. 39) lyfter inkluderar vikten 
av ljus, luft, belysning, möblering, praktiska och tekniska hjälpmedel . Aspekter 
som högt i tak, renlighet och estetiska utsmyckningar som exempelvis gröna  
växter är något som också påpekades vara positiva för upplevelsen (ibid, s. 39 & 
42).  

2.3 Form och funktion 
En designer strävar efter att utforma rum som är lämpade för den aktivitet som 
ska ske och anpassade efter behov. Designens användbarhet och funktion är 
några av de viktigaste aspekterna för ett väl utformat rum (Ching & Binggeli 
2012, s. 58). Något som är av stor vikt vid lärande är rummets identitet. Identitet 
i ett rum förstärks genom att det är tydligt vilken typ av verksamhet och  
utbildning som sker var (Alerby & Bergmark 2016, s. 30). Även Küller (2005,  
s. 24) nämner att rummets identitet bör vara distinkt och beskriver det som  
känslan för hur rummet ska användas. Vidare kan känslan av platsidentitet  
förloras om miljön inte är anpassad efter målgruppens behov (ibid). Beroende på 
situation och kontext utrustas en lärande miljö med olika fysiska objekt och  
hjälpmedel för att underlätta vid olika typer av aktiviteter (Selander & Kress 
2017, s. 49).  

Det som utgör de fysiska avgränsningarna kan vara element som väggar, tak, 
golv och pelare (Ching & Binggeli 2012, s. 148). Dessa element definierar  
rummets storlek och vad som blir möjligt att göra där. I det befintliga rummet 
kan former eller volymer som särskiljer sig från resterande rumsliga element  
separera ytor från varandra och skapa rum i rummet (Ching 2015, s. 198). Genom 
avgränsningar skapas två närliggande ytor som kan förtydliga olika funktioner. 
Graden av kontinuitet och massa är det som separerar eller förbinder ytorna (ibid, 
s. 184 & 202).  

De rumsliga elementen kan också påverka hur människor rör sig i en miljö.  
Rummets form, angränsande ytor och öppningar påverkar rörelsemönstret hos 
användarna (Ching 2015, s. 294–295). I ett stort rum kan rörelsemönstret också 
definieras av möblemanget och aktiviteterna. Enligt Ching och Binggeli (2012, 
s. 25 & 96) kan kurvade väggar upplevas aktiva då deras form leder vårt fokus 
och påverkar våra rörelsemönster. En konkav vägg riktar fokus inåt och omsluter 
ytan, varpå en konvex form trycker ut utrymmet (ibid).  
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2.4 Struktur och arrangemang 
Ett rum kan utformas på olika sätt för att skapa förståelse för dess användning. 
Enligt Groome (2010, s. 31) skapar människan helhetsbilder genom att lägga till 
information från sin egen lagrade kunskap. För att förstå omvärlden finns det 
gestaltpsykologer som också menar att vi organiserar våra sinnesintryck till  
helheter med hjälp av grupperingar av figurer och former och har därför  
formulerat ett antal gestaltlagar. En av dessa lagar kallas närhetslagen.  
Närhetslagen innefattar en tät gruppering av ett antal föremål, vilket gör att de 
kan uppfattas som en grupp. Ett annat exempel är likhetslagen, där föremålen 
upplevs som en grupp på grund av deras liknande karaktärsdrag såsom färg eller 
form (ibid, s. 52).  

Designprinciper 
Ett rum kan förutom med gestaltlagar också arrangeras med hjälp av olika  
designprinciper, vilka enligt Ching och Binggeli (2012, s. 122) kan skapa en  
visuell ordning och tillmötesgå rummets planerade funktioner. Den visuella  
ordningen av olika element i rummet kan skapa igenkänningsbara mönster och 
bidra till meningsskapande för användarna (ibid). Genom designprinciper kan 
rummet organiseras och skapa ett harmoniskt intryck (Sully 2012, s. 56 & 136). 
I nästa stycke kommer designprincipen balans förklaras.  

Balans 
Sully (2012, s. 75) menar att balans bland annat kan skapas genom rummets 
asymmetriska komposition av rumsliga element. Ett asymmetriskt arrangemang 
utgår från en linje eller axel och innebär kontraster i dispositionens visuella 
tyngd, färg, storlek eller form (Ching & Binggeli 2012, s. 133 & 135). Balans 
skapas genom jämvikt av de olika elementen och skapar ett dynamiskt intryck 
och flexibilitet i användningen. En asymmetrisk balans kan bidra till fler  
funktioner och aktiviteter i den rumsliga miljön (ibid, s. 136 & 139). 

Genom att gruppera möbler för viss typ av aktivitet kan rummet arrangeras för 
att tillgodose rummets tilltänka funktion (Ching & Binggeli 2012, s. 66–67). En 
rumslig miljö med ledig passform kan ge upphov till flexibilitet då möblemanget 
kan omordnas efter situation och ge upphov till flera olika typer av aktiviteter 
(ibid, s. 69).  

2.5 Ljud 
Högt i tak kan medföra att rum upplevs som stora och luftiga. Ching och Binggeli 
(2012, s. 169) menar att huruvida takhöjden upplevs som stor beror på rummets 
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andra dimensioner som dess väggar. Högt i tak kan också skapa en känsla av 
auktoritet (ibid).  

En hög takhöjd kan bidra till hög ljudnivå. För att undvika sorl och för mycket 
ljud i en miljö bör man ställa den stora och luftiga aspekten gentemot en lägre 
takhöjd. Att sänka delar av taket kan bidra till att rummets akustik förändras och 
kan samtidigt definiera och avgränsa olika delar av en rumslig miljö (ibid, s. 168–
169). 

2.6 Färg och ljus 
Bergström (2015) skriver om vikten av färgupplevelser och hur färg kan påverka 
den rumsliga miljön. Författaren menar att ljusa färger kan skapa rymd och  
upplevas inbjudande samt att de kan skapa ordning och struktur (ibid, s. 256 & 
259). Även Wijk och Häggström (2014, s. 196) lyfter färgens betydelse i ett rum 
och påpekar att ljusa och kontrasterande färger kan ge en tydligare uppfattning 
av volymer i rummet. Studier har visat att en del färger också påverkar vårt  
mående. Färger som har en uppiggande effekt sägs vara röda, gula och orange 
toner, varpå blå och gröna toner upplevs lugnande (Laike 2014, s. 45). Vid valet 
av färg bör hänsyn i första hand tas åt användarna och vad rummet är avsett för 
(Wijk & Häggström 2014, s. 187).  

För att skilja på olika funktioner i ett rum kan färg användas. Ett objekt som 
särskiljer sig från övriga bakgrunden sägas ha en pop-out effekt (Ware 2008, s. 
28–31). En pop-out effekt skapas när ett objekt skiljer sig från omkringliggande 
element i antingen färg, storlek eller form. Uppmärksamheten dras till det  
kontrasterande elementet och skapar pop-out effekten (ibid). 
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3. Metod och tillvägagångsätt 

I detta avsnitt presenteras samtliga metoder som använts under arbetet.  
Metoderna är valda i samband med min problembeskrivning och frågeställning. 
Syftet har varit att skapa bredare förståelse för rummet och vilka aktiviteter som 
utförs där idag samt hur användarnas behov ser ut.  

3.1 Platsanalys 
Under studien har en analys av studierummet gjorts i syfte att studera rummets 
utformning och för att få en uppfattning om rummets förutsättningar. Med  
utgångpunkt i Ching och Binggeli (2012, s. 60) analysmetod studerades rummets 
utmärkande arkitektur, ytskikt, insläpp av dagsljus, tillgänglighet samt vilka  
befintliga möbler som kan återanvändas. Inför observationen skapades en lista 
som jag utgick ifrån och dokumenterade resultaten på. Rummets olika  
dimensioner mättes och fotograferades från olika vinklar.  

Platsanalysen ägde rum den 10 april 2018 kl. 10.15. 

3.2 Observation 
Under studien utfördes tre observationer i Futurums studierum. Syftet med  
observationerna var att identifiera hur studierummet användes. Observationerna 
var systematiska, vilket innefattar insamling av kvantitativa data som exempelvis 
frekvens av händelser. Den direkta datainsamlingen ger möjlighet att registrera 
vad människor gör, inte vad de säger att de gör (Denscombe 2016, s. 296 & 302). 
Som komplement skrevs fältanteckningar, dels för att förstå kontexten bättre och 
dels för att ha möjlighet att beskriva andra intryck som gavs på platsen (ibid, s. 
299). Under observationerna valdes ett avskilt bord med god överblick av  
rummet, detta för att inte störa den naturliga miljön.  

Under observationerna noterade jag antalet personal på plats, enskilda möten 
mellan användare och individuellt studerande. Alla situationerna registrerades 
efter ett observationsschema som skapats i samband med ett tidigare samtal med 
kontaktperson Lina Walin (personlig kommunikation, 12 april 2018), där det 
framgick vilka troliga aktiviteter som brukar ske i rummet. För varje person som 
utförde en aktivitet drogs ett nytt streck på listan. Se Bilaga 8.1 för  
observationsschema.  
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Den första observationen utfördes den 10 april 2018 kl. 11.30 – 12.00, den andra 
utfördes den 25 april 2018 kl. 10.00 – 10.30 och den tredje utfördes den 26 april 
2018 kl. 12.00 – 12.30.  

3.3 Notation 
I samband med observationerna studerades även användarnas rörelsemönster 
med hjälp av notationer. Syftet med metoden var att se hur användare rörde sig i 
studierummet, var de valde att stanna upp eller sätta sig samt vilka vägar de tog. 
Som underlag användes en planritning över rummet där jag noterade  
rörelsemönstren med penna. Som komplement användes Branzells (1976, s. 20–
22) rymdbubbla för att dokumentera upplevelsen av rummet och urskilja  
rummets funktioner. 

3.4 Intervju 
Under arbetet har två forskningsintervjuer utförts. Den första intervjun ägde rum 
den 26 april 2018 med IT-administratör och lärare Tom Johansson på  
Vux Lärresurs. Den andra intervjun ägde rum den 30 april 2018 med  
utbildningsmäklare Markus Hällvall på Vuxenutbildningscentrum. Strukturen på 
intervjuerna var flexibel och utöver mina frågor gavs informanten utrymme att 
utveckla samtalet ytterligare, vilket enligt Denscombe (2016, s. 266–267)  
kännetecknar en kvalitativ, semistrukturerad intervju. En kvalitativ intervju kan 
liknas vid ett vanligt samtal och syftar till att ge djupare förståelse för det som 
undersöks (Holme & Solvang 1997, s. 99 & 101). 

Syftet med intervjuerna var att bredda min uppfattning för användarnas behov i 
studierummet. Frågorna berörde hur deras arbetsuppgifter i rummet kunde se ut 
samt vilka resurser som informanten använder. Informanterna kontaktades via 
mail och underlag för intervjun skickades i förväg. Detta för att skapa förståelse 
för vilken typ av frågor jag tänkte ställa. Samtalen utfördes på Futurum, varav ett 
i grupprum och det andra i studierummet. Samtalen spelades in och  
sammanfattades i efterhand.  

3.5 Etik och metodkritik 
När forskning involverar observation av andra människor finns det ett antal etiska 
aspekter att ta hänsyn till. Lagen om etikprövning av forskning som avser  
människor (SFS 2003:460) syftar till att skydda och respektera människor vid 
forskning. Lagen innefattar även bestämmelser om samtycke från personer som 
forskningen berör (ibid). Inför min första observation på platsen pratade jag min 
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kontaktperson, beskrev intentionerna med mitt besök och vad jag hade som avsikt 
att studera. Därefter meddelades alla anställda på Futurum via ett mailutskick där 
det framgick att jag är student och emellanåt kommer att befinna mig i  
studierummet för att studera olika flöden. Då den andra gruppen av användare, 
besökarna, är personer som inte kommer till platsen regelbundet kunde dessa inte 
meddelas på samma sätt. En observation som är dold och där det inte framgår att 
någon iakttar människors arbete och rörelser kan medföra vissa etiska dilemman 
(Holme & Solvang 1997, s. 111–112). Eftersom de anställda var informerade och 
inga enskilda individers rörelsemönster är fotograferade eller redovisade, anser 
jag att personerna i forskningen inte kommit till skada och har respekterats.  

Vid intervjuerna blev informanterna tilldelade ett skriftligt samtyckesformulär, 
varpå de informerades muntligt om vem jag var och vad materialet skulle  
användas till. I samtyckesformuläret framgick det även att deltagande är frivilligt 
och att personen i fråga när som helst kan avbryta sin samverkan. Se Bilaga 8.2 
för informerat samtycke.  

Arenan använder i dagsläget inte studierummet och tar inte del av ytan i samma 
grad som övriga gör. Vid samtalet med L. Walin (personlig kommunikation, 12 
april 2018) fick jag grundläggande information om Arenans målgrupp och  
förståelsen för deras syfte och arbetsuppgifter breddades. För att utöka  
kunskapen om Arenan tog jag även del av information på Arenans hemsida.  
Kritik kan riktas mot att informationen inte kommit direkt från representant från 
Arenan. På grund av omständigheter valde jag att istället studera annan  
information om verksamheten och anser därför att det finns förståelse för vad 
Arenans behov är.  

Resultatet av arbetet är tänkt att kunna användas som stöd vid utformning av 
andra lärcentrum i landet. Intressant hade också varit att inkludera ytterligare 
aspekter från den besökande delen av målgruppen. Detta kan innefatta fler  
användartester för att se om miljön tillgodoser behoven för de som besöker  
lärcentrumet sporadiskt eller går dit regelbundet för att studera. Workshops eller 
fokusgrupper skulle kunna utföras för att få djupare kontakt med dessa användare 
och för att få bredare förståelse för deras behov. 
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4. Resultat & analys 

I följande avsnitt redovisas resultaten av de utförda metoderna och avslutas med 
en sammanfattande analys av det insamlade underlaget.  

4.1 Platsanalys 
Nedan följer en beskrivning av studierummets utformning och utmärkande  
karaktärsdrag som iakttogs under platsanalysen. 

Arkitektur 
Byggnaden består av två våningsplan varav studierummet ligger på den första 
våningen (se Bilaga 8.3 för planritning av båda våningsplan). Studierummet är  
placerat i byggnadens mitt. Rummet genomskär våningsplanen och synliggör 
plan två ovanför väntrum, reception och samtliga samtals- och grupprum.  
Rummets dimensioner mättes till ca 19 m långt, 14 m brett och hade en takhöjd 
på 7 m.  

 
Figur 1. Planritning över studierummet.    Visualisering: Lizette Yago 
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Från besöksentrén skymtar fyra fönster. Fönsterna har stora dimensioner och 
sträcker sig upp till taket. In på cirka en tredjedel av ytan genomskärs rummet av 
tre pelare, alla med liknande avstånd från varandra. Ytterligare tre pelare finns 
mellan rummets fönster och står i linje med de fristående pelarna i rummet. Även 
takbjälkarna är synliga och förbinds med pelarna.  

Tillgänglighet 
I rummet finns det tre dörrar som ger tillgång till samtalsrum. Det finns en  
personaldörr till receptionen och en dörr som ger besökare i väntrummet tillgång 
till studierummet. Från studierummet har man även tillgång till personalens  
utrymme och kontorslandskap samt våningsplan två. Via en öppen passage ges 
tillgång till andra grupp- och klassrum.  

Färg, ytskikt och fysiska element 
I hela rummet finns det en brun heltäckningsmatta. Väggarna är vita med gröna 
inslag kring den öppna passagen. Alla pelare är målade i en grå nyans. Mittemot 
besöksentrén finns det höga diskar med tre datorer på och fyra tillhörande stolar. 
Inne i rummet finns det fler möbler av olika slag. Svarta och röda stolar, runda 
och rektangulära bord, svarta och gröna bås med tillhörande bord, stolar och  
datorer samt ett flertal krukväxter i olika storlekar. Möblerna står både längs  
rummets väggar och fritt i rummet. Mellan borden som står fritt finns det även 

Figur 3. Vy från den öppna passagen där 
våningsplan två kan skymtas.  
Foto: Lizette Yago 

Figur 2. Vy från besöksentrén och det 
första intrycket av studierummet.   
Foto: Lizette Yago 
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flyttbara grå skiljeväggar. På väggen mittemot portalen finns också en tv-monitor 
och en ljudabsorberande tavla.  

Dagsljus och belysning 
Storleken och antalet fönster bidrog till en väsentlig mängd dagsljusinsläpp.  
Genom rullgardiner kunde mängden ljus som släpptes in regleras. I studierummet 
fanns det även ett tjugotal högt sittande armaturer och sex stycken på längre höjd 
i rummet. För fler bilder från platsanalysen, se Bilaga 8.4. 

4.2 Observation 
Observationerna i studierummet visade på stundtals hög aktivitet. Vid dessa  
tillfällen var det också en relativt hög ljudnivå i rummet. I regel fanns det tre 
anställda på plats, varav två tog emot individer för enskilda samtal och en gav 
stöd för individuellt studerande. Samtal mellan studerande individer inträffade 
stundtals.  

Andra aktiviteter som iakttogs under observationerna var användningen av  
elektronik i rummet som fasta datorer på bord, datorer på disk samt användning 
av skrivare. Datorerna på borden användes ett fåtal gånger vid enskilda möten. I 
regel fanns det en receptionist tillgänglig vid användningen av datorerna på  
disken. Individuellt studerande blev vanligtvis tilldelad en bärbar dator som  
delades ut från ett låst skåp av lärare. Rummet fungerade stundtals också som 
arbetsplats för de anställda då det inte fanns någon i behov av samtal. Förutom 
ovanstående aktiviteter fungerar rummet även som en genomfart mellan  
personalens utrymme och den öppna passagen samt besöksentrén och den öppna 
passagen. 

Figur 4-6. Samtliga bilder visar befintlig inredning på Futurum.               Foto: Lizette Yago 
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4.3 Notation 

Flödet av individer som kom till platsen för samtal var stort under två utav tre 
notationsobservationer. För det enskilda mötet gick handledaren till besöksentrén 
och tillkallade nästa person på tur. Tillsammans gick de sedan till ett bord.  
Handledaren satt vid samma bord vid samtliga samtal. När samtalet var slut  
lämnade besökaren rummet på egen hand genom samma dörr. I de flesta fall  
utfördes dessa samtal i de svarta eller gröna båsen. Ett fåtal hölls vid runda bord. 
Samtliga samtal utfördes i rummets högra del, se Figur 7. Efter samtalen var det 
ett antal individer som även använde datorerna på disken vid entrén innan de 
lämnade studierummet. Receptionisten rörde sig mellan reception och  
datordisken.  

Individuellt studerande iakttogs också under observationerna. Personer som  
studerade individuellt anlände till studierummet på egen hand och valde plats 
själv. En lärare tog emot personen i rummet och befann sig i rummets vänstra 
del, se Figur 7. Studerande använde var sitt bord och lärare fanns tillgänglig som 
stöd under samtliga tillfällen. 

4.4 Intervju 
Nedan presenteras sammanfattningar av intervjuerna med Tom Johansson och 
Markus Hällvall som arbetar på Futurum och i studierummet.  

  

Figur 7. Sammanställning av aktiviteters placering samt notationer av rörelsemönster 
i studierummet. Symbolförklaring till höger.                Visualisering: Lizette Yago 
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Intervju med Tom Johansson 
Vid intervju med Tom Johansson framgick det att verksamheten Vux Lärresurs, 
arbetar med studieverkstad där en grupp om cirka 10 individer arbetar enskilt i 
studierummet med ämnena svenska, matte eller engelska. Några av de studerande 
vill sitta i grupp varpå andra föredrar att sitta mer avskilt. Under intervjun  
framgick det även att utbildning för Lärvux inte kommer äga rum i studierummet 

När studieverkstaden håller till i rummet brukar en handledare alltid vara med på 
plats som stöd. Momentet beskrivs inte som en typisk lektion, utan varje individ 
arbetar med det som hen är i behov av berättar Johansson. Främsta hjälpmedlet 
som används är bärbara datorer, men det händer också att studenter har med sig 
exempelvis en mattebok. Johansson berättar också att studenterna ibland arbetar 
med bearbetning av språk. Studenterna använder då hörlurar för att lyssna på 
meningar som de sedan ska tala efter. Johansson påpekar att mer avskildhet 
gentemot andra aktiviteter som utförs i rummet hade varit optimalt för denna typ 
av studier och för studenternas trygghet, oavsett konstellationen som de sitter i 
och vad de arbetar med. 

Samtidigt som studieverkstaden pågår sker studie- och yrkesvägledningssamtal i 
rummet. De olika aktiviteterna har gett upphov till att den anställde upplever en 
uppdelning av rummets ytor och vill att studenterna ska använda vissa delar av 
rummet för att utföra sina uppgifter. Johansson berättar att studenterna ibland 
avviker från dessa ytor och att detta påverkar andra verksamheter: ”Ibland hittar 
man de [studenterna] ända längst fram och ja då får man liksom, ja men här kan 
ni inte sitta. För de har ju samtidigt vägledningssamtal där ute [studierummet] så 
att det kan bli lite snurrigt”. Under intervjun framgick det även att föreläsningar 
sker i studierummet, vilka kan ske samtidigt som studieverkstaden äger rum.  
Föreläsningen utgår från tv-monitorn på väggen  stolar radar vi upp framför  
berättar Johansson.  

Intervju med Markus Hällvall 
Den andra intervjun hölls med Markus Hällvall som arbetar på verksamheten 
Vuxenutbildningscentrum. Hällvall arbetar med enskilda kartläggningssamtal i 
studierummet och uppskattar att dessa tar mellan 15–30 minuter. I studierummet 
sker oftast drop-in samtal, varpå de bokade samtalen oftast äger rum i något av 
grupprummen som ligger i angränsning till studierummet. Då drop-in samtalen 
är relativt korta beskriver Hällvall att det är mycket rotation på människor i  
rummet och därmed mycket rörelse.  

Vid kartläggning- och vägledningssamtalen används datorer för att hjälpa till 
med anmälningar. Hällvall menar att datorerna är av stor vikt, dels för att kunna 
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hjälpa individen som söker stöd och dels för att individen ska kunna se och vara 
med i processen.  

Hällvall berättar att han nästan alltid sitter i samma gröna bås när han utför sina 
arbetsuppgifter och upplever inte uppdelningen av rummet som problematisk. 
Han beskriver att han sällan upplever sig bli störd av andra i rummet, men att 
vissa samtal kan kräva mer avskildhet än andra. Då är viktigt att kunna anpassa 
sig efter situationen. Andra behov som den anställde har i rummet för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter är att den ska kunna vara flexibel. Hällvall  
berättar att han även håller i gruppinformationer 7–8 gånger per år i rummet med 
upp till 50 personer. Då används tv-monitorn på väggen för presentation och  
stolar radas upp för publiken. När dessa informationsmöten sker har Hällvall  
bokat salen och inga andra aktiviteter utförs i studierummet samtidigt.  

4.5 Sammanfattande analys 
Efter genomgång av den insamlade empirin från platsanalysen, observationerna, 
notationerna och intervjuerna har dessa sammanfattats för att skapa en tydlig  
helhetsbild av materialet. Behovet av förändring i studierummet på Futurum  
upplevs inte vara lika markant hos de två verksamheterna som intervjuats.  
Däremot framgick det att aktiviteterna och arbetsuppgifter som verksamheterna 
utför ser olika ut, vilket medför att de även har olika behov som bör tillgodoses i 
den rumsliga miljön. En uppdelning av rummets funktioner framgick också under 
både intervju och observation. Några av användarna sades dock inte uppfatta 
denna uppdelning, vilket kan skapa problem för samtliga verksamheter.  

Vid platsanalysen framgick det att studierummet var det största rummet i  
byggnaden, såväl på det horisontella som det vertikala ledet. Ljuddämpande  
inredning tyder på försök till att sänka ljudnivån i rummet, men när flera  
aktiviteter och samtal iakttogs under observationerna blev det tydligt att  
ljudnivån fortfarande stundtals blir hög. Notationsanalysen styrker även en hög 
grad av aktiviteter i studierummet.  

Slutligen visade observationerna på två huvudsakliga aktiviteter och vid  
intervjuerna framgick ytterligare en huvudsaklig aktivitet. Dessa urskildes som: 

- enskilda möten 

- individuella studier  

- föreläsningar  

Av empirin framgick det även att de två sistnämnda ibland inträffar samtidigt i 
rummet.  



 20 

5. Designkoncept 

Den insamlade teorin och sammanfattande analysen av metoderna har resulterat 
i ett designkoncept som presenteras nedan. Först visas designprocessen och hur 
vägen till det slutgiltiga förslaget sett ut. Sedan presenteras förslaget genom  
visualiseringar. 

5.1 Designprocess 
Designkonceptet byggdes upp under processens gång i samband med att nya  
teorier och empiriskt material tillkom, vilket skapade nya idéer till gestaltningen. 
Jag utgick ifrån vilka aktiviteter som utfördes i miljön och vilka behov  
användarna hade i samband med dessa, vilka synliggjordes under intervjuer och 
observationer. Slutsatsen av det insamlade materialet är att det finns två  
gemensamma nämnare: behovet av flexibilitet och avskildhet. Verksamheterna 
är i behov av ett flexibelt studierum där det smidigt ska gå att omforma  
iscensättningen för nya funktioner, samt möjlighet till att samtidigt kunna arbeta 
ostört och samtala avskilt. 

Det första stadiet av idéer skissades för hand och har succesivt utvecklats och 
visualiserats i 3D-programmet SketchUp. I fotoredigeringsprogrammet  
Photoshop har visualiseringarna sedan bearbetats för att bli tydligare.  

För att designa en iscensättning i ett studierum som är flexibelt, där anställda och 
studenter trivs i miljön och förstår dess funktioner, behöver rummet ha en tydlig 
identitet. Identiteten ska genomsyra de aktiviteter som utförs i rummet och spegla 
en god lärandemiljö. Detta kan skapas med hjälp av rummets gestaltning och 
utformning. Under processens gång skapades nya skisser med anknytningar till 
det insamlade materialet och som utvecklades till det slutgiltiga designförslaget. 
Valet av presentationsmanér var något som också övervägdes under lång tid.  

Figur 8. Visualisering över processen och hur förslaget tog form. Visualisering: Lizette Yago  
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Nedan i figurerna 9–11 visas några av de många stadier som designförslaget  
genomgått.  

  

Figur 9. Tidigt skisstadium under 
designprocessens gång. Skissen 
togs fram efter första insamlingen 
av teorier kring iscensättning.  
Skissen visar ett förslag på  
utformning av befintliga möbler 
och markering på golvet för att 
bilda en scen vid föreläsningar.  

Visualisering: Lizette Yago  

Figur 10. Skisserna har utvecklats i 
samband med fler teorier kring  
avskiljare och intervjuer med  
anställda. Visualiseringar började 
framställas i SketchUp och visar en 
kombinerad studieplats med scen 
som är upphöjd för iscensättning 
vid studier och föreläsningar. 

Visualisering: Lizette Yago    

Figur 11. Den sammanfattande 
analysen av empirin visade på ett 
behov av avskildhet. Skisserna har 
fått färg och visualiseringen visar 
ett manérförslag.  

Visualisering: Lizette Yago 
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5.2 Designförslag 
Konceptet för designförslaget gestaltas genom en funktionsbaserad utformning 
av studierummet på Futurum. Förslaget visar hur rummet kan utformas beroende 
på aktivitet och urskiljer tre huvudsakliga funktioner i rummet: enskilda möten, 
individuella studier och föreläsning.  

I förslaget har två utformningar av rummets iscensättningar visualiserats där alla 
funktioner representeras. Rummet är i förslaget uppdelat i två zoner som är  
synliga i figur 13 och 14, där rummets ena del har en statisk karaktär och den 
andra har en mer föränderlig. Dessa har jag valt att kalla: Rum för avskildhet och 
Rum för flexibilitet.  

Zonerna i rummet skiljs åt med hjälp av färgsättning och statiska rumsavdelare. 
Färgerna skapar tydliga grupperingar med pop-out effekt som visar tilltänkt  

Figur 12. Översiktsbild av den funktionsbaserad utformningen.   Visualisering: Lizette Yago 

Figur 13 & 14. Till vänster är rummets föränderliga zon markerad i gult och anpassad 
för enskilda samtal. Till höger är zonen anpassad för föreläsning. Markeringen i blått  
indikerar rummets statiska zon, vilken är densamma vid båda iscensättningar.  
Visualisering: Lizette Yago 
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aktivitet. De röda nyanserna indikerar på den föränderliga zonen, varpå de blå 
nyanserna indikerar det mer statiska utrymmet. Eftersom antalet enskilda möten 
sker mer frekvent upptar deras yta en större del av rummet och gör att balansen i 
rummets utformning blir asymmetrisk. Genom att använda rumsliga  
formelement för att skilja av mellan olika funktioner skapas det avskildhet samt 
lugn och ro vid både möten och studier. Datorerna på disken som används efter 
möten med studiehandledare har också flyttats för att skapa en mer inbjudande 
entré till rummets flexibla zon.  

Rumsavdelarna och ljuddämparna i taket är rundade för att skapa en tydlig rörelse 
och påvisa rummets olika funktioner. Då ljuddämparna endast finns placerade på 
delar av ytorna bibehålls rummets takhöjd vilken är en av aspekterna för en  
trivsam lärandemiljö. Den ljusa färgen på rumsavdelarna skapar en tydligare 
känsla av volym och kombineras med växtlighet för att skapa mer livfullhet. Bord 
och datorer i förslaget kommer från den befintliga möbleringen i rummet. Även 
rummets befintliga belysning är tänkt att behållas då dessa var i gott skick. 
Nedan beskrivs de två zonerna mer utförligt var för sig.  

Rum för flexibilitet 
Rum för flexibilitet tillgodoser behov för enskilda möten och föreläsningar. I 
rummets föränderliga zon ger det grupperade möblemanget upphov till flera  
valmöjligheter för användarna.  

Vid möten har den anställde möjlighet att välja bord med eller utan dator  
beroende på mötets karaktär. Mötets karaktär kan även avgöra hur avskilt man 

Figur 15. Vy över den föränderliga zonen med iscensättning för enskilda samtal. 
Visualisering: Lizette Yago 
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behöver sitta och de rundade avskiljarna riktar fokus inåt, omsluter samtalet och 
bidrar till en känsla av ett rum i rummet som är mer privat.  

De röda, orangea och gula detaljerna i rummet kan skapa en uppiggande effekt 
som samverkar med de snabba samtalen som äger rum i zonen. Färgerna skildrar 
rummets funktion och skapar identitet åt den föränderliga zonen. Takhöjden är 
sänkt genom ljuddämpande fysiska element som dels kan dämpa ljudnivån men 
också definiera ytan. Placeringen av möblemanget och de kurvade avskiljarna på 
hjul skapar en naturlig passage och rörelsemönster mellan borden som leder  
användarna till den statiska zonen eller mot entrén. 

Den flexibla utformningen gör även att föreläsningar kan hållas på samma yta. 
Rummets iscensättning går enkelt att omstrukturera för att rummet ska få en ny 
identitet och skapa möjligheter för andra aktiviteter. All inredning på ytan går att 
flytta och ställa undan för att skapa ett öppet utrymme med plats för många.  

Figur 16. Vyn visar rummets rundade avskiljare som skapar rum i rummet.  
Visualisering: Lizette Yago 

Figur 17. Iscensättning anpassat för föreläsningar.   Visualisering: Lizette Yago  
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Tv-monitorns placering utgör en naturlig riktning för publiken och stolar kan 
därför placeras i linje för att bilda en tänkt scen i rummet.  

 
Rum för flexibilitet visar på en föränderlig yta där olika aktiviteter kan äga rum 
beroende på sammanhang och kontext. Den statiska zonen i Rum för avskildhet 
förblir densamma oavsett om vilken aktivitet som är iscensatt i rummets flexibla 
zon. Avskiljarna gör att individuella studier kan äga rum samtidigt. 

Rum för avskildhet 
Även i den statiska zonen har de individuellt studerande getts valmöjligheter med 
hjälp av möblernas grupperingar. De studerande har möjlighet att sitta i grupp 
om fyra under rummets färgkodade ljuddämpare eller i större grupper i  
soffmodulen längs de statiska rumsavdelarna.  

Figur 18. Vyn visar hur möblemanget formar en scen vid föreläsning.  
Visualisering: Lizette Yago 

Figur 19. Vy över rummets statiska zon; Rum för avskildhet, tillägnat studerande i  
studierummet.       Visualisering: Lizette Yago 
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Variationen av sittmöjligheter skapar förutsättningar för olika sociala möjligheter 
och skapar plats för studenter som vill sitta själva och studenter som vill sitta 
tillsammans. 

 
För studerande som vill sitta mer avskilt finns det bord som separeras med hjälp 
av bordsavskiljare. Likt ljuddämparna fästa i taket har bordsavskiljarna  
ljuddämpande egenskaper för att minska buller från andra aktiviteter och ger den 
studerande möjlighet till att sitta mer ostört. I Rum för avskildhet definieras  
rummets funktioner av blåa och gröna nyanser i form av de ljuddämpande fysiska 
elementen. Iscensättningen ger upphov till fler valmöjligheter i fråga om sociala  
interaktioner och möjligheter till att sitta mer individuellt.  

Figur 21. Vy från rummets passage där användarna kan få en god överblick av  
studierummet.        Visualisering: Lizette Yago 

Figur 20. Vy över de olika sittmöjligheterna i rummets statiska zon. I taket skymtas 
även rummets färgkodade ljuddämpare.    Visualisering: Lizette Yago 
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Sammanfattning av designförslag 
Förslaget med två separata zoner visar hur rumslig gestaltning kan bidra till  
förståelse för olika funktioner i ett rum. Växtligheten kan bidra till en mer  
avslappnad miljö och har koncentrerats till de statiska rumsavdelarna. Detta både 
separerar och förbinder de två zonerna i rummet och skapar avskildhet, men ger 
samtidigt översikt av miljön. Genom tydliga avskiljare kan rum i rummet skapas 
och urskilja ytor med varierande aktiviteter. Utformningen av iscensättningarna 
skapar möjligheter för utrymmen med avskildhet samt mer flexibla utrymmen då 
det smidigt går att omstrukturera iscensättningen genom möblemanget. I  
förslaget har också datorerna flyttats närmare receptionen för att inte störa de 
pågående aktiviteterna i zonerna samt för att komma närmare receptionisterna 
som ansvarar för att stödja datoranvändare. För fler bilder från designförslaget, 
se Bilaga 8.5.  
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6. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att formge ett rum som iscensätts för att  
förmedla funktioner i en lärandemiljö för vuxna. Detta har gjorts med hjälp av 
teorier om iscensättning och hur rummets utformning kan ge upphov till olika 
interaktionsmöjligheter. Metoder som använts har syftat till att förstå  
lärcentrumet Futurum, deras studierum och vilka behov som finns hos  
användarna. Målet med studien har varit att utforma ett designförslag till  
lärcentrumets studierum, där rummet har flera funktioner och användarna utför 
olika aktiviteter.  

Designförslaget utgår från ett teoretiskt, vetenskapligt förankrat perspektiv och 
den empiri som samlats in under processens gång. Den iscensatta lärandemiljön 
påverkar vilka roller som människor antar och skapar möjligheter för olika  
sociala interaktioner. Insamlad empiri i studien från platsanalysen och  
intervjuerna visade att studierummet är stort och att besökande individer inte 
uppfattar miljöns uppdelning av rummet. När designen av iscensättningen i  
rummet upplevdes som otydlig, kan det påstås att människornas roller också blev 
diffusa. Empirin visar även att studierummet är i behov av tydliga funktioner, 
struktur och flexibilitet. Designförslaget stödjer dessa aspekter på ett teoretisk 
plan men måste realiseras för att säkerställa om det fungerar. Förslaget skapar 
tydliga skillnader med hjälp av färgkodade zoner och vilket ska ge indikation på 
zonens huvudsakliga aktivitet. Hur färg upplevs är dock subjektivt, vilket medför 
att det kan skapa olika känslor för varje individ. Teorierna visar på en generell  
upplevelse av färger som kan användas för att skapa identitet åt studierummets 
olika zoner. Identiteten har också visat sig vara en förutsättning för människors 
möjligheter till interaktion och stärks av de rundade avskiljare som omsluter  
aktiviteterna i båda zoner. Den rundade formen ger därmed upphov till mer lugn 
i en annars fartfylld miljö och skapar avskildhet för alla typer av aktiviteter, både 
för möten och studier men också  föreläsningar. Hur en miljö upplevs som  
tillräckligt avskild för specifik aktivitet kan variera och innebär att miljön också 
bör vara flexibel. Den rumsliga gestaltningen i förslaget ska bidra till en mer 
trivsam lärandemiljö där både anställda, besökare och studerande kan ägna sig åt 
det lärande som deras vistelse i studierummet är avsett för.  

Upplevelsen av en god lärandemiljö kan därefter inte sägas vara densamma för 
alla. Av erfarenhet från egna studier har jag mött människor som inte har samma 
behov av avskildhet för att kunna koncentrera sig och studera. Somliga föredrar 
mer bakgrundsljud för att kunna utföra uppgifter i samband med lärande.  
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Designförslaget är vidare ett förslag på hur utformningen av iscensättningar i 
rummets olika zoner kan förmedla aktiviteterna på lärcentrumet Futurum och kan 
skapa tydlighet i den rumsliga miljön. Färg, ljus och ljud upplevs på varierande 
vis för att alla människor är olika. Ett annat perspektiv som skulle kunna beaktas 
vid vidare forskning är att också undersöka hur människor med kognitiva  
belastningar eller funktionsnedsättning skulle uppleva ett designförslag med  
liknande teorier och slutsatser.  
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8. Bilagor 

Bilaga 8.1 – Observationsschema 
Observationen gjordes under tre tillfällen och utgick från tre huvudsakliga  
aktiviteter. För varje person som utförde viss aktivitet noterades på schemat. 
Samtliga observationer kompletterades med egna anteckningar. 

Observation 1:  
10 april 2018, kl. 11.30 – 12.00 
Aktivitet Antal 
Möten (1x1 person) 6 personer 
Individuellt arbete 2 personer 
Datoranvändning 2 personer 
Övrigt Totalt fyra anställda på plats. Studerande fick 

stöd av lärare. Vid datoranvändning finns  
receptionist tillgänglig. Ljudnivån är låg trots 
möten. Ljud från enskilda studerande. 

 

 

 

Observation 2:  
25 april 2018, kl. 10.00 – 10.30 
Aktivitet Antal 
Möten (1x1 person) 9 personer 
Individuellt arbete 1 personer 
Datoranvändning 3 personer 
Övrigt Totalt fem anställda på plats. Flera möten  

samtidigt. Studerande fick stöd av lärare. Vid 
datoranvändning fanns receptionist tillgänglig. 
Skrivaren användes flera gånger. Hög ljudnivå. 
Mycket aktivitet och ljud. 

Observation 3:  
26 april 2018, kl. 12.30 – 13.00 
Aktivitet Antal 
Möten (1x1 person) 1 personer 
Individuellt arbete 2 personer 
Datoranvändning 2 personer 
Övrigt Totalt två anställda på plats. Studerande fick 

stöd av lärare. Vid datoranvändning fanns  
receptionist tillgänglig. Grupprum användes.  
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Bilaga 8.2 – Informerat samtycke 
Mitt namn är Lizette Yago och studerar Informationsdesign med inriktning rumslig  
gestaltning på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Jag arbetar just nu med mitt  
examensarbete och har som syfte att undersöka hur studierummet på lärcentrumet  
Futurum i Västerås kan iscensättas med hjälp av rumslig gestaltning för att förmedla 
olika typer av aktiviteter. Examensarbetet kommer resultera i ett gestaltningsförslag.  

Materialet från denna intervju kommer att sammanfattas och redovisas skriftligt i min 
rapport och användas som underlag till designarbetet. Rapporten kommer att publiceras 
på DiVA som är en offentlig databas. Detta innebär att materialet blir sökbart. Inspelat 
material kommer att raderas efter det blivit sammanfattat skriftligt.  

Deltagande i intervjun är frivillig och du har rätt att när som helst avbryta din  
medverkan.  

 

          Jag godkänner att mitt namn och yrkesroll benämns i arbetet 

 

 

Härmed intygar jag att jag har läst ovanstående information och samtycker: 

 
 
 
 
_____________________________   _____________________________  

Underskrift      Namnförtydligande  

 

_____________________________   _____________________________ 

Datum       Ort 
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Bilaga 8.3 – Planlösning med båda våningsplan 

  

Figur 22. Planlösning över byggnadens två våningsplan med lokalernas namn. 
Visualisering: Futurum 
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Bilaga 8.4 – Bilder från platsanalysen 
  

Figur 26. Gruppering av 
möbler utan dator.  

Figur 27. Vy över  
våningsplan två och gråa 
avskiljare.  

Figur 28. Vy över grönt 
och svart samtalsbås.  

Foto (figur 23–28): Lizette Yago 

Figur 25. Befintliga  
växter i rummet.  

Figur 23. Vy över entrén 
till Futurum.  

Figur 24. Vy över  
väntrum, reception och 
besöksentrén in till  
studierummet.  
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Bilaga 8.5 – Bilder från designförslaget 

Figur 29. Sittmöjligheter i Rum för flexibilitet och flyttbara avskiljare.  

Figur 30. Röd, gul och orange ljuddämpare i taket som indikerar på rummets flexibla 
zon.  

Figur 31. Bordsavdelare i Rum för avskildhet.  
Visualisering (figur 29–31): Lizette Yago 
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Figur 32. Statiska rumsavdelare med bord och stolar.  

Figur 33. Grön, turkos och blå ljuddämpare i taket som indikerar på rummets statiska 
zon. 

Visualisering (figur 32–33): Lizette Yago 


