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Abstract    

As the headline suggests, it's not always easy to find the right way, especially when 
it comes to places we have never visited before. To not find or not being able to 
orientate in a place can create some uncertainty and may ultimately give a negative 
experience. This study examines how spatial and visual elements can clarify the 
orientation of an already built space without making any major architectural changes. 
The room being examined in this study is the Modern Museum's foyer in Stockholm 
and the work is written in the subject information design with a focus on spatial 
design. 

The methods used are room analysis containing a site analysis, observation and 
notation analysis and three qualitative interviews. Theories and previous research in 
orientation and wayfinding, experience room, Gestalt psychology and perception and 
the mental map are involved in this study. With the help of these theories and 
previous research as well as empirics, a design proposal has been developed where 
the visitor is more likely to orient himself by creating clearer features. 

 

Keywords: Wayfinding, Spatial Design, Orientability, Mental Map, Experience 
room, Information Design, Foyer 
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Sammanfattning    

Som rubriken antyder är det inte alltid så lätt att hitta rätt, det gäller speciellt när vi 
kommer till platser vi aldrig besökt innan. Att inte hitta eller att inte kunna orientera 
sig på en plats kan skapa en viss osäkerhet och kan i slutändan ge en negativ 
upplevelse. I den här studien undersöks hur rumsliga och visuella element kan 
förtydliga orienteringen i ett redan byggt rum utan att göra några större 
arkitektoniska ändringar. Rummet i studien är Moderna museets foajé i Stockholm 
och arbetet är skrivet inom ämnet informationsdesign med inriktning rumslig 
gestaltning.      

Metoderna som använts är rumsanalys som innehåller en platsanalys, observation 
och notationsanalys och tre kvalitativa intervjuer. Teorier och tidigare forskning 
inom orientering och vägledning, rumsupplevelse, gestaltpsykologi och perception 
och den mentala kartan berörs i arbetet. Med hjälp av dessa teorier och tidigare 
forskning samt empirin har ett gestaltningsförslag tagits fram där besökaren lättare 
ska kunna orientera sig genom att tydligare funktioner har skapats.  

 

Nyckelord: Wayfinding, rumslig gestaltning, orienterbarhet, mentala kartan, 
upplevelserummet, informationsdesign, foajé 
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1.  Inledning    

In a time with a heightened focus on how museum architecture and exhibition design 
shape the museum visit, the entrance space of museums, the museum lobby, is 
remarkably absent from the museum literature and research. Still, the museum lobby 
is the first encounter visitors have with the museum and the last impression that they 
take home and share with others. (Hviid Mortensen, Rudloff och Vestergaard, 2014 
s.329)  

Första intrycket är avgörande och det tar bara några sekunder innan vi bildat oss en 
uppfattning om den vi möter. Även om vi självklart kan ändra vår uppfattning senare 
så har det första intrycket stor inverkan på oss. Det här gäller inte enbart när vi möter 
nya människor utan tillika när vi möter nya miljöer. Lena Mossberg som är docent 
vid handelshögskolan i Göteborg skriver i sin bok, Att skapa upplevelser: från OK 
till WOW, om upplevelserummet. Mossberg (2003, s110,133) beskriver 
upplevelserummet som det fysiska rum där tjänsten utförs eller konsumeras, och att 
upplevelserummets utformning påverkar människors uppfattning om platsen. Jag 
tolkar det som att upplevelserummet handlar mycket om det första intrycket. Till 
exempel är ett museums entré det första man som besökare möts av. Kommunicerar 
entrén inte muséet och dess olika funktioner tydligt, skapas förvirring och osäkerhet. 
Om ett rum känns odefinierbart har det en negativ inverkar på oss. För att människan 
ska kunna känna sig säker, hitta och relatera sig själv till sin omgivning behöver hen 
förstå den rumsliga situationen (Andersson 1988, refererad i Mossberg 2003, s.133). 
Den mentala kartan är även avgörande för hur vi navigerar i en miljö och handlar om 
hur vi förstår ett rum efter tidigare erfarenheter.   

Idag ser många foajéer liknande ut oavsett verksamhet, och det kan bli problematiskt 
för besökarna om de inte förstår vart de har kommit. För att då kommunicera vad 
som erbjuds på den specifika platsen kan interiören fungera som en visuell metafor 
(Mossberg, 2003 s.109). Vi bygger även upp en förväntan innan vi ens har varit på 
en plats och stämmer den sen inte överens med den mentala bild vi har byggt upp 
kan vi bli besvikna, vilket kan leda till att platsen upplevs som negativ (Branzell, 
2007). För att få regelbundna besökare gäller det att inte göra dem besvikna första 
gången de besöker museet.  

Museer har en mångsidig publik och därför behövs det även en variation bland 
utrymmena på ett museum. Det behövs utrymmen som skapar spänning, plats för 
reflektion och utrymmen som stimulerar lärandet och tänkandet hos besökaren 
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(Fleming 2005, s.59). Fleming (ibid) skriver att det inte enbart finns ett sätt att 
designa en entré eller utställningshall, det krävs olika lösningar för olika typer av 
museum då inget är det andra likt. I det här examensarbetet kommer jag att 
undersöka hur en tänkbar lösning kan se ut för Moderna museets foajé i Stockholm. 
Då foajén är det första besökaren möter efter att ha klivit in genom entrédörrarna 
och det är även där de skapar sin första ”bild” av museet.  

1.1  Bakgrund  och  problembeskrivning    
Moderna Museet är ett konstmuseum, och en statlig myndighet med nationellt 
ansvar, som finns både i Stockholm och Malmö. Deras uppgift är att visa, bevara, 
samla och förmedla samtida och modern konst. Museet är en mötesplats där alla ska 
känna sig välkomna, både den sakkunniga och den med ett mer allmänt intresse. 
Moderna museets värdemening lyder: Ett museum flera röster! Och deras vision är 
ett öppet museum i en större värld (Tilltal u.å).  

Moderna museet ligger på Skeppsholmen i Stockholm och ritades av den spanska 
arkitekten Rafael Moneo. När moderna museet stod färdigt 1998 
(Statensfastighetsverk, u.å.) var det gratis inträde till samtliga utställningar, idag är 
den fasta samlingen gratis medan det är inträde till de tillfälliga utställningarna. Det 
bör även nämnas att vid ett politiskt skifte kan det beslutas att entréavgift ska införas 
för samtliga utställningar. Inträdet har gjort att besökaren inte längre kan strosa runt 
fritt i byggnaden vilket påverkar orienteringen. Det saknas även vägledande element 
i den öppna foajén som kännetecknas av rena linjära linjer. Att miljön i foajén är kal 
gör även upplevelsen av entrén intetsägande. Trots att de har provat flera olika sätt 
att vägleda har problemet kvarstått. 

Ett annat bidragande problem till den svåra orienteringen är att museet har tre 
våningsplan och flera entréer. Huvudentrén ligger på plan fyra och på plan fyra hittar 
besökarna också Kaffebaren, Café Blom, Butiken och Restaurangen. Där finns även 
låsbara skåp, obevakad garderob, toaletter och en bemannad informationsdisk 
(Moderna museet, 2018). 

1.2  Syfte    
Syftet med detta arbetet är att undersöka hur rumsliga och visuella element kan 
vägleda och underlätta orienteringen i Moderna museets foajé på plan fyra. Målet är 
att det ska bli tydligare för besökaren att veta vart hen har kommit och vart hen ska 
gå, och därigenom känna sig välkomnad och trygg vid ett första besök.  
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1.3  Frågeställning    
o   Hur kan orienterbarheten i ett museums foajé främjas med hjälp av rumsliga 

och visuella element? 

1.4  Målgrupp  och  avgränsningar    
Den primära målgruppen består av besökare till Moderna museet, det gäller såväl 
både nya som vana besökare. Över hälften av Moderna museets besökare kommer 
från andra länder än Sverige (Moderna museet Stockholm, 2018). Den sekundära 
målgruppen är personalen på Moderna museet och då framförallt de som arbetar i 
foajén, eftersom de direkt påverkas av utformningen. Förslaget som jag tar fram ska 
också underlätta deras arbete och förhoppningen är att det ska bli en trivsam plats 
både för besökarna och de som arbetar där.  

Examensarbetets fokus ligger på hur rumsliga och visuella element kan understödja 
orienterbarheten i foajén. Därför kommer jag inte ta fram ett nytt wayshowingsystem 
för hela museet med ny översiktsplan, nya skyltar etcetera. Jag kommer enbart att 
titta på orienterbarheten i foajén på plan fyra, för det är den platsen som är i störst 
behov av en tydligare vägledning. Moderna museet och museet ArkDes delar entré 
och har samma informationsdisk. Trots det har jag valt att bortse från ArkDes och 
enbart fokusera på Moderna museet. Dels för att ArkDes varit stängt på grund av 
ombyggnad under tiden för studien och dels för att det framkom under intervjuer 
med de anställda att de ska öppna upp en ny ingång vid ArkDes. Ytterligare 
begränsningar har gjorts till att enbart fokusera på interiören i entrén och inte entréns 
exteriöra sida. Jag kommer heller inte gå in på material, konstruktion och andra 
tekniska byggnadsaspekter då jag inte ska ta fram ett helt färdigt förslag utan 
presentera ett designförslag.  

  

2.  Teori  och  tidigare  forskning    

I detta avsnitt redogörs de teorier och tidigare forskning om rumsupplevelse, 
perception och vägledning som ligger till grund för den slutgiltiga gestaltningen.  
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2.1  Rumsupplevelsen  och  rumsfunktioner  
Entréer på museum är väsentliga när det kommer till att kommunicera med 
besökarna och ingen entré är den andra lik då alla bär på olika historier (Hviid 
Mortensen, Rudloff och Vestergaard, 2014, s.330). Även om det är samma typ av 
museum huserar de i olika typer av byggnader, vissa är kanske byggda för att vara 
museum och andra är historiska byggnader som gjorts om. Det är inte bara själva 
byggnaden, arkitekturen, typen av museum och den fysiska designen som formar 
entrén utan även de funktioner som finns där, och de aktiviteter de signalerar (ibid, 
s.331).  

Ett museums entréhall används i många olika syften och har många olika funktioner, 
oftast finns där en receptionsdisk, en shop, café, restaurang och ibland visas även en 
tillfällig utställning. Entréhallen fungerar även som en mötesplats och att placera 
enkla bekväma sittgrupper stödjer detta (ibid s.338). Att ha en tillfällig utställning i 
entréhallen blir som en teaser på vad som komma skall och suddar ut gränsen mellan 
själva utställningarna och entréhallen. Detta påvisar att en entréhall kan vara 
anpassningsbar inte enbart fysiskt utan även när det kommer till funktioner. Men en 
entréhall är också ett kommunikativt utrymme som ska både informera och vägleda 
besökarna. Det kan därför vara kontraproduktivt att ha för många olika funktioner i 
entréhallen då det påverkar besökarens observans, vilket kan ge en ogynnsam 
inverkan på viktiga funktioner som till exempel vägledning. Och det fysiska rummet 
behöver även anpassas utefter de funktioner som finns där. Enkel och lätt navigering 
till funktioner som toaletter och förvaringsskåp är essentiell för att besökaren ska få 
en positiv museum upplevelse, och det är även just toaletter som besökaren vanligen 
först söker efter (Hviid Mortensen et al, s.338-42).  

När besökaren kliver in genom museets entrédörrar möts de direkt av rummets 
atmosfär och Hviid Mortensen et al skriver att besökaren troligen väljer ut ledtrådar 
för hur de ska bete sig både från andra besökare och från stämningen arkitekturen 
inger. Det framgick även från deras studie att museibesökarna betedde sig 
annorlunda när det klivit in i entréhallen än vad de gjorde utanför. I entréhallen är 
den bemannade receptionsdisken det främsta sociala och fysiska gränssnittet. Det 
kan vara lättare att ha separata diskar till olika funktioner om man utgår från 
användarperspektiv eftersom det underlättar för besökaren att förstå vart hen ska gå 
(2014, s. 338-339,341). 

Arne Branzell (2007, s.13) svensk arkitekt och formgivare, skriver också om 
rumsupplevelser och menar att det finns tre olika rum som han benämner ”tidens tre 
rum”. De tre rummen, förväntans rum (innan), nurummet (under), minnets rum 
(efteråt) påverkar varandra. I det första rummet förbereder du dig, möter du 
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tillexempel en stor och ståtlig entré, bildas en stor förväntningsbubbla på rummet 
bakom dörrarna. Det andra rummet är som sagt nurummet och bubblan bildas istället 
när du befinner dig i rummet. Slutligen är det minnets rum som förstärker den känsla 
som nurummet gav.  

Det upplevda rummet är något annat än det byggda och de stämmer inte alltid 
överens. Ett rum kan ha flera riktningar, det kan kännas stort eller långt från ett håll, 
och litet och kort från ett annat, andra faktorer som också påverkar rummets storlek 
är textur, färg, ljus och ljud. Under ett test som Branzell gjorde framkom det att 
människor rörde sig likartat vid samma typ av föremål som hade en specifik form 
(se figur 1). Vissa av föremålen attraherar medan andra genererar rörelse (Branzell, 
2007 s.16–18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branzell har tagit fram ett sätt att visualisera de här rumsupplevelserna genom 
notationer. Det bör tillägas att noteringarna inte visar den fysiska verkligheten utan 
enbart anger upplevelsen, varje upplevelse är färgad av individen som beskriver den 
och är på så sätt subjektiv. Notationer är särskilt bra för att beskriva hur människor 
orientera sig i rummet och gynnas av att användas tillsammans med andra 
rumsbeskrivningar så som ritningar, modeller etcetera (Branzell, 1976 s.9,68).  

Mossberg (2003, s.140) skriver att tidigare forskning visar att det är när besökaren 
befinner sig en längre tid i upplevelserummet som omgivningen är av störst 
betydelse. Längre besök i upplevelserummet är när vi tillexempel besöker, 

Figur.1:  Skiss  som  visar  hur  
människor  möter  vissa  typer  av  
föremål.  
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restauranger, hotell eller museum, när ändamålet är förnöjelse. Varför vi väljer att 
besöka ett museum handlar inte enbart om vad som ställs ut, även museets butik, 
restaurang eller café har en inverkan och kan uppfylla många behov. Att museet har 
en tilltalande och trivsam miljö gynnar inte bara besökarna utan även de anställda 
och kan göra att de trivs bättre (ibid s.110).  

2.2  Gestaltpsykologi  och  perception    
Gestaltpsykologin och perception går hand i hand och för att förstå gestaltpsykologin 
behöver vi även förstå vad perception är. Perception även kallat varseblivning är en 
gemensam benämning på de olika processerna, en levande varelse tar emot 
information om sin omvärld. Förenklat handlar perception således om att bringa 
ordning i den information vi uppmärksammar och sedan analysera den. Vi omges 
ständigt av en väldigt stor mängd information så som ljud, ljus, dofter etc. Vår hjärna 
försöker skapa en klarhet bland alla dessa sinnesimpulser genom att sätta samman 
betydelsefulla helheter av element som färger, symboler, värme, kyla och primära 
element som punkter och linjer (Petterson, 2002 s.217). Perceptionen styrs även av 
våra tidigare kunskaper och erfarenheter, och vi ser ofta det vi redan är bekanta med 
sedan tidigare (Eriksson, 2009 s.60–61). Teoretiker främst inom gestaltpsykologin 
menar också att vi själva medverkar till vår perceptuella input utifrån våra tidigare 
individuella kunskaper och erfarenheter. De anser att människan lägger till något 
utöver det vi faktiskt ser för att bringa mening, att helheten blir mer än bara summan 
av dess delar (Groome, 2010 s.31).  

Gestaltpsykologin grundades av Max Wertheimer, Wolfgang Köhler och Kurt 
Koffka. Inom gestaltpsykologin finns det särskilda lagar som skildrar relationen 
mellan olika element som i sin tur formar hur vi se gestalter. För gestaltbildningen 
är själva relationen mellan de olika elementen av större vikt än vad element är i sig 
(Nationalencyklopedin, u.å). De här lagarna kallas för gestaltlagarna och påvisar på 
så sätt mönster för hur människan registrerar, tolkar och samordnar visuell 
information (Eriksson, 2009 s.62). Följande två lagar är av relevans för det här 
arbetet:  

Närhetslagen    
Namnet i sig är nästan självförklarande men det innebär att vi läser ihop de element 
som är nära varandra även om de inte är avsedda att göra det (Ching, 2007 s.383).  
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Likhetslagen    
Även här är namnet i sig själv nästan självförklarande. De element som liknar 
varandra tenderar vi att läsa ihop och de verkar även mer sammanhängande än vad 
de egentligen är (Eriksson, 2009 s.63).   

Just de här två lagarna är av vikt för arbete för att förstå att de element som är nära 
varandra eller som liknar varandra kan läsas ihop, vilket är betydelsefullt senare när 
det kommer till själva designprocessen. 

2.3  Orienterbarhet  och  den  mentala  kartan    

Den  mentala  kartan    
Hur man förstår rummet efter tidigare erfarenheter kallas bland annat för kognitiv 
karta bland psykologerna och kognitiv bild (eng.image) bland arkitekterna (Passini, 
1996 s.322), men i studien kommer detta benämnas som den mentala kartan. Den 
mentala kartan syftar till människans rumsliga kunskaper angående ett visst område, 
alltså människans mentala föreställning av en miljö och den här föreställningen är 
hela tiden föränderlig (Mollerup, 2013 s.24). Kevin Lynch skriver i sin bok The 
image of the city (1960) om fem primära element i miljön som hjälper oss att bilda 
en mental karta, att läsa av och förstå miljön vi vistas i samt hur vi navigera i den. 
Den mentala kartan är avgörande för hur vi navigerar, men allas kartor är unika. I 
sina studier fann han emellertid att det fanns element som var gemensamma för de 
flesta människor, dessa fem element är stråk (eng.paths), barriär (eng.edges), område 
(eng.districts), knutpunkt (eng.nodes) och landmärken (eng.landmarks). När Lynch 
nämner dessa fem element pratar han om en stadsmiljö, men här har de översatt till 
en inomhusmiljö.  

 

För att vara effektiva bör de geometriska formerna vara enkla och figurer som T eller 
L kan beskriva rumsliga relationer oberoende på en persons rörelse i rummet och 
hjälper till att samordna den mentala kartan. Något som också kan gynna vår mentala 
karta är landmärken, de kan ses som mentala ankarpunkter för andra närliggande 
rumsliga funktioner (Passini, 1996 s.325). 

Orienterbarhet    
När vi pratar om orienterbarhet och vägledning är wayshowing och wayfinding två 
centrala begrepp som relatera till varandra (Mollerup, 2013). Det handlar inte enbart 
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om att visa vägen med hjälp av olika skyltsystem, det är ett mycket mer komplext 
område än så. Wayshowing är det första steget och det som möjliggör wayfinding. 
Mollerup (2013, s.19) skriver att det grundläggande problemet inom wayfinding är 
att ta sig från en punkt till en annan och jämför därför wayfinding med en 
problemlösningsprocess. Processen är iterativ och kan beskrivas i tre steg, det första 
steget är att leta efter en lämplig väg (söka), därefter bestäms vilken väg som ska tas 
(ta beslut) och slutligen handlar tredje steget om att förflytta sig längs med den valda 
vägen (rörelse). Det finns nio olika wayfindingstrategier enligt Mollerup som vi 
använder oss av för att hitta i en miljö eller till en specifik plats. Alla dessa nio 
strategier kan också kombineras och grundar sig på att vi kan läsa av den byggda 
miljön, och lämpar sig därför bäst i just en byggd miljö. Vilka eller vilken strategi 
som väljs beror på situationen, personens tidigare kunskaper och på vart hen befinner 
sig (Mollerup, 2013, s.26). En del av de exempel Mollerup tar upp handlar om hur 
man hittar i utomhusmiljöer och vissa av strategierna kan vara svåra att översätta till 
inomhusmiljöer. Följande orienteringsbegrepp är relevanta för arbetet: 

Aiming  
Aiming innebär att röra sig mot ett synligt mål och är den lättaste av alla strategier 
Landmärken kan fungera som ett synligt mål och kan vara alltifrån en kaffemaskin 
på ett kontor till en stor byggnad beroende på kontexten. Transparens främjar aiming, 
men det bör tillägas att bara för att målets syns hjälper det inte om vi inte kan följa 
möjliga vägar för att ta sig dit (Mollerup, 2013 s.40, 53-54).  

Track  following  
Track following är efter aiming den mest grundläggande strategin för wayfinding. 
Strategin bygger på att vi följer visuella spår, precis som detektiver gör i många 
deckare (Mollerup, 2013 s.28).  

Route  following    
Route following är när vi följer någons vägbeskrivning, tillexempel om vi besöker 
en ny stad och frågar någon om hjälp att hitta till ett specifikt ställe. Som besökare 
till Moderna museet kan man tillexempel fråga värdarna om vägen. Mollerup (2013 
s.30) liknar route following med att följa en bruksanvisning, fast nu blir det en 
rumsliga sådan. Han skriver även att förgående strategi track following kan stödja 
route following och tvärtom.  

Att underlätta wayfinfing är syftet med wayshowing. Lösningen som alltid är att 
föredra är en läsbar miljö som stödjs av så få skyltar som möjligt men inte färre än 
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nödvändigt, och att skyltar används som sista utväg. Miljöer som inkludera element 
av repetition och variation är miljöer som underlätta för Wayfinding. Repetition 
gynnar vår förståelse genom likhet och variation främjar vår lokalisering genom att 
visa skillnad, men det är väsentligt att nämna att för mycket av något, istället hindra 
wayfinding (Mollerup, 2013 s.51,52).  

Passini skriver att wayfinding handlar om att hjälpa människor att så effektivt som 
möjligt förflytta sig till sin destination och inte om att designa skyltar. Därför är det 
viktigt inom wayfinding och informationsdesign att förstå hur människor löser 
problem, vad är det för information som krävs och när eller var behöver den vara 
tillgänglig. Självklart variera det från människa till människa hur hen tolkar och 
förstå informationen och kognitiv psykologi blir en viktig grund när man designar 
information. Men passini säger också att de beslut en människa tar inte enbart beror 
på individen utan att även de arkitektoniska egenskaperna i miljön påverkar, de 
påverkar till och med mer en individens egna förutsättningar (Passini, 2000 s.85-87 
och 89). 

2.4  Rumsliga  och  visuella  element    

Primära  former  i  arkitekturen  
För att förstå vår visuella miljö förenklar vår hjärna den, och det är något 
gestaltpsykologin bekräftar. Vi förenklar former oberoende på vilken 
formsammansättning vi ser till de mest vanliga och enklaste formerna som är cirkeln, 
triangeln och kvadraten. För desto enklare former desto lättare är det att uppfatta dem 
och förstå dem (Ching, 2007, s.38-39).  

Cirkeln är normalt en stabil och sluten form som är centrerad men beroende på var i 
miljön den är placerad kan den även bli ostabil och dynamisk. Triangeln är också en 
stabil figur särskilt om den står på någon av dess sidor, men skulle den stå på någon 
av dess spetsar blir den ostabil och kan tendera att falla mot någon av sidorna. 
Kvadraten är symmetrisk och representerar det förnuftsenliga men precis som 
triangeln är den ostabil och dynamiska om den står på något av dess hörn (Ching, 
2007,s.39-41). 

För att stödja vår uppfattning om ett element eller rums storlek och skala kan ett 
välbekant element av känd storlek vara till hjälp, till exempel en stol eller ett bord. 
Stolar och bord hjälper inte enbart till att förstå storlek och skala, utan ger även en 
mänsklig skala till rummet. Volymen av de utrymmen vi behöver för aktivitet, 
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rörelse och vila påverkas av människans egna proportioner, det bör tillägas att det 
såklart varierar från människa till människa och det går därför inte att enbart utgå 
från standarmått. Vi kan tillexempel känna oss små i jämförelse när något är 
monumentalt, men bekväma och i kontroll när miljön vi vistas i är mer intim (Ching, 
2007, s.88,328 och 332). Är å andra sidan miljön för trång och liten kan en del 
uppleva klaustrofobi. Ching (ibid s.332) tar upp ett exempel med hotellobbys att 
intima sittgrupper i en stor lobby kan bidra till bekväma mänskliga mått inom det 
specifika området.    

Plane  
Ett plan har inget djup men den har både längd och bredd. Inom arkitekturen nämns 
tre olika typer av plan, det är tak, vägg och golvplan. Form, färg, struktur och storlek 
är egenskaper hos varje plan och det är de egenskaperna tillsammans med de 
rumsliga relationerna, som bestämmer de visuella egenskaperna hos formen de 
definierar (Ching, 2007 s.18–19).  

Väggplanet (eng. wall plane) förse ett rum med avskildhet och har samma funktion 
som ett hinder och begränsar rörelsen i ett rum. Medan fönstren och dörröppningar 
tillåter ljus, ljud och värme att passera. Desto större de här öppningarna blir desto 
mer bryter de ner väggarnas naturliga känsla av avskildhet. Även det som syns 
igenom de här öppningarna blir en del av den rumsliga upplevelsen. Väggplanet kan 
på grund av material, form, färg eller struktur fungera som ett aktivt visuellt element 
men det kan också vara passivt och fungera som en bakgrund för andra element i 
rummet (Ching, 2007, s.24).  Ett överplan (eng. overhead plane) har förmågan att 
avgränsa ett fält av utrymme mellan markplanet och sig själv (Ching, 2007, s.24, 
118).  

Ett rum kan bli indelat i olika delar med hjälp av L-formade väggar (ibid s.143). 

Utan mångfald kan ett rum bli enformigt och tråkigt, men om det inte finns en 
övergripande struktur kan det istället bli kaotiskt, därför är det att föredra en mix av 
det, där variationen blir till en enhet (ibid s.338).  

Hierarki  
För att vi ska förstå att något är av större vikt i ett rum går det att visa det genom att 
ge det elementet en unik form, sällsynt storlek eller en strategisk plats. Skulle vi ge 
alla element samma visuella uppmärksamhet skulle det istället skapa förvirring och 
då är inget längre hierarkiskt betonat (Ching, 2007, s.358). Det underlättar även de 
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flesta wayfinding strategierna att hierarkiskt strukturerar en miljö (Mollerup, 2013 
s.52).  

Pop-out effekt kan förenklat förklaras att det är något som sticker ut som ögat fastnar 
först på för att det skiljer sig från sin bakgrund eller andra element. Ware (2008 s.29) 
skriver att den starkaste pop-out effekten uppstår när alla objekt är näst intill 
identiska och ett objekt på något sätt skiljer sig från de andra. Även Neisser 
(refererad i Groome, 2010 s.108) påträffade att när ett objekt avviker från sin 
bakgrund gynnar det identifieringen av själva objektet. Pop-out kan användas för 
hierarkiskt betona särskilda element. 

Storlek, färg, orientering och rörelse är enkla attribut som kan leda till pop-out. Men 
skulle alla objekt ha olika färger och storlekar kan de istället ta ut varandra. Tänk er 
Times square i NYC med alla sina stora billboards som blinkar, har rörligt material 
och mycket färg, då är det ingen som sticker ut ur mängden eftersom alla ser i princip 
likadana ut.  

Färg  
Att förstå rummet vi är i och känna sig trygg är centralt för vårt välbefinnande och 
för ett tydligt rum krävs tydliga former. Ljus och färg kan hjälpa till att definiera 
volymer och formerna i rummet. En stark kontrasterande fondvägg sägs göra en 
korridors form tydlig och en ljusare fönstervägg rekommenderas för att motverka 
bländande dagsljusinfall. Fasta fristående objekt i rummet, som t.ex. en pelare eller 
en låg mur, ska också ges kontrasterande färg (Wijk och Häggström, 2014 s.197).  

Färg är det element som syns från längts avstånd, och färgens främsta syfte när det 
kommer till skyltning är att differentiera. Skyltar har inget värde om de inte syns och 
måste därför särskiljas mot sin bakgrund (Mollerup, 2013 s.124).  
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3.  Metoder    

För att samla in empirisk information har ett antal metoder använts i arbetet, 
samtliga metoder redovisas i stycket nedan. Metoderna som valts grundar sig på 
syftet med arbetet och har använts för att bättre förstå platsen, dess funktioner och 
identifiera användarnas behov. Metoderna är rumsanalys som innehåller en 
platsanalys, observation och notationsanalys och slutligen kvalitativ intervju.  

3.1  Rumsanalys  
Rumsanalysen fungerar som en kartläggning av platsen och är grundläggande för att 
skapa ett designförslag. I det här arbetet omfattar rumsanalysen delarna: platsanalys, 
observation, notationsanalys. Delarna har en gemensam rubrik eftersom de alla 
bidrar till att skapa en förståelse för rummet och bygger på varandra.   

Platsanalys    
Platsanalys är något vi har gjort ett flertal gånger under utbildningens gång och 
används för att bättre förstå platsen och dess förutsättningar. Att analysera och förstå 
platsen är grundläggande för att kunna ta fram ett designförslag. Ching och Binggeli 
(2012, s.60) nämner ett antal faktorer som ska studeras vid en platsanalys. Vid 
platsanalysen på Moderna museet utgick jag från dessa. Enligt Ching och Binggeli 
ska platsen även fotograferas och mätas upp.  

Observation    
Observation används ofta i början av processen speciellt om det som ska observeras 
är nytt för den som observerar. Att utföra en observation kräver stor uppmärksamhet 
och systematiska noteringar av det som sker så som händelser, beteende, interaktion 
med mera (Martin och Hanington, 2012, s.120). I det här arbetet används observation 
för att identifiera rörelsemönster och beteende hos besökarna med inspiration ifrån 
Martin och Hanington (2012, s. 120-121). Syftet med observationen är att 
komplettera notationsanalysen och är en del av den rumsliga analysen. Det är 
essentiellt att ha ett öppet sinne och inte dra egna slutsatser under observationen och 
endast notera det faktiska beteendet (ibid). Den typ av observation som presenteras 
i det här arbetet är en strukturerad dold observation, vilket innebär att de som 
observeras inte är medvetna om det. Denscombe (2016, s.293-303) skriver också om 
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observationer och att det är ett sätt att samla in information från faktiska situationer. 
Men att närvaron av den som observerar kan omedvetet påverka situationen. Även 
observatörens egna förutsättningar och personliga faktorer kan påverka resultatet av 
observationen (ibid, s.294). 

Notationsanalys    
Notationer kan ses som ett komplement till platsanalysen och observationen. Syftet 
med notationerna är att urskilja rummets funktioner, vilka element som finns på 
platsen idag och dess inverkan på rummet. Notationerna bygger på Lynchs (1960) 
fem element, som jag nämnde tidigare i teoridelen och de symboler som visualiseras 
de fem elementen grundas i Branzells (1976) förslag på notationssymboler. Även 
rörelsemönstret dokumenterades med hjälp av egna notationer.   

3.3  Kvalitativ  intervju    
En kvalitativ intervju kan i början av en process ge betydande information om hur 
någonting används och hur användaren uppför sig (Wikberg Nilsson et.al, 2015 
s.83). En kvalitativ intervju används för att ta reda på hur Moderna museets foajé 
används och för att förstå användarnas behov. Intervjun var en semistrukturerad 
kvalitativ intervju. Det innebär att intervjun är flexibel och kan ändras efter den 
intervjuades svar, den strukturen låter även den intervjuade klargöra sina tankar och 
idéer. Trots den flexibla strukturen har den som genomför intervjun färdiga frågor 
eller ämnen som ska beröras. Men det behöver inte vara i en bestämd ordning där 
intervjuaren betar av fråga för fråga. Vid intervjuer är det även bra att komplettera 
sina fältanteckningar med ljudinspelning eftersom det är möjligt att gå tillbaks och 
lyssna om, om intervjuaren skulle ha missat något (Denscombe 2016 s.266,281). 
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4.  Empir  och  resultat  

Nedan presenteras genomförandet av metoderna och resultatet av dem. Sist i stycket 
finns etik och metodkritik där de olika metoderna diskuteras.  

4.1  Rumsanalys  

Genomförande  av  platsanalys    
Platsanalysen genomfördes i foajén på Moderna museet 2018-04-12. Mätningen av 
rummet gjordes i samband med analysen med hjälp av en lasermätare. Vid utförandet 
av platsanalysen följdes en punktlista som kan ses nedan, som var inspirerad av 
Ching och Binggelis (2012, s.60) mall. 

o   Dokumentation av det existerande rummet  
o   Mätning av rummet 
o   Former 
o   Material 
o   Ljus, både artificiellt och naturligt  
o   Skala  
o   Utmärkande arkitektoniska detaljer  

Resultat  av  platsanalys    
För att komma in i foajén måste besökaren först passera ett vindfång med stora 
glasdörrar. Foajén är nästan i samma form som ett upp och nervänt T, den är öppen 
och central. Det går ut två horisontella korridoren från foajén och en korridor rakt 
fram. Korridoren till höger leder till museet ArkDes och svänger besökaren till 
vänster i den korridoren finner hen skåp och toaletter. Den vänstra korridoren är 
betydligt längre och ljusare eftersom det är stora fönsterpartier längs med hela 
väggen som börjar från golvet och slutar cirka en meter från taket. I änden av den 
korridoren finns den fasta samlingen.  
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Figur.2:  En  enkel  planlösning  
över  foajén  där  det  tydligt  går  att  
se  de  tre  korridorerna  som  bildar  
ett  upp  och  nedvänt  T.  Figur  3:  
Panoramavy  över  det  som  syns  
när  besökaren  klivit  in  genom  
vindfånget.          

Figur.4:  Vy  mot  ingången  till  de  tillfälliga  
utställningarna,  fortsätter  besökaren  rakt  fram  
förbi  de  röda  sofforna  kommer  hen  till  den  fasta  
samlingen.      

Figur.5:  Korridoren  där  besökarna  finner  
låsbara  skåp,  längre  ner  i  korridoren  
finns  även  toaletter.    
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Informationsdisken är svart och bakom den hänger det grått tyg som skärmar av 
informationsdisken från shopen och gör att den skymmer en del av shopen. Golvet 
är i sten och går i olika grå toner, största delen av väggarna är vita. Däremot är det 
en träpanel på väggen i ljusschaktet. Det finns fem gula bord vid fönsterpartierna och 
ett långbord längs med väggen där de ibland har tillfälliga utställningar. Till borden 
finns åtskilliga pallar, de flesta är gula men det finns även någon grå och brun pall.  

 

 
Figur.6:  Informationsdisken.  Figur.7:  Möblerna  som  används  idag  i  foajén  är  ett  
konstprojekt  som  först  var  tänkt  att  bara  vara  där  tillfälligt.  Figur.8:  Här  skymtas  en  del  
av  kaffebaren,  långbordet,  ljusschaktet  med  ett  konstverk  och  en  pelare  med  skärmar  
där  kölappsnumret  visas.    
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Det främsta dagsljuset i foajén kommer från de stora fönsterpartierna som nämndes 
ovan men det kommer även lite ljus från vindfånget och från ljusschaktet. Även 
ytterst lite dagsljus kommer in från restaurangen som ligger längst ner i korridoren 
som går rakt fram. Allmänbelysningen kommer främst från de runda stora infällda 
lamporna i taket, sen finns det spotlights ovanför informationsdisken, vid kaffebaren 
och vid väggen där de har tillfälliga utställningar. Det finns även en lång smal infälld 
belysning längsmed hela taket. De fyra bildskärmarna som sitter ovanför receptionen 
ger också ifrån sig lite ljus. Sen finns det även lysande skyltar, en precis till höger 
om ingången bredvid kaffebaren, en bredvid ingången till ArkDes samt en precis 
innan ingången till restaurangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur.9:  En  del  av  belysningen  i  foajén.  Figur.  10:  Skylten  till  restaurangen.  
Figur.11:  Den  lysande  skylten  till  Kaffebaren.  Figur.12:  Vindfånget  besökaren  går  
igenom  för  att  komma  in  i  foajén.    
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Genomförande  av  notationsanalys    
Notationsanalysen genomfördes i samband med platsanalysen 2018-04-12 och 
dokumenterades på en planritning över foajén. Rörelsemönstret dokumenterades i 
samband med observationen 2018-04-12 i ett anteckningsblock, som sedan 
förenklades visuellt i programmet Adobe Ilustrator. För att göra det tydligare visas 
rörelsemönstret på en separat planritning.   

Resultat  av  notationsanalys    
Foajén har en öppen planlösning och hela foajén kan ses som ett och samma område 
sett till hela byggnaden. Det är enbart foajén som har analyserats och då går det att 
identifiera två tydliga områden, shopen och sittplatsdelen.  

Informationsdisken blir en barriär som döljer shopen och även bänkarna mellan 
pelarna blir som en barriär. Trots det läses sittplatsdelen ändå ihop som ett och 
samma område. Det finns en tydlig knutpunkt och det är platsen runt biljettautomaten 
där många besökare samlas. Vid knutpunkten blir det även ett stopp i flödet som går 
att se på visualiseringen av rörelsemönstret. Det blir också ett mindre stopp när 
besökaren precis tagit några steg in i foajén eftersom det inte finns några tydliga 
element att orientera sig efter. Och för att orientbarheten ska stärks behövs det fler 
distinkta element. Det finns även ett landmärke när notationerna utfördes och det är 
den stora flaskposten som hänger i ljusschaktet. Men det skulle bli betydligt mer 
diffust om flaskposten som är där i idag skulle tas bort, vilket det också kommer att 
göras eftersom konsten byts ut med jämna mellanrum. 
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Figur.14:  Bilden  visar  en  
sammanställning  av  
rörelsemönstret  i  foajén  och  de  
punkter  där  många  stannar  upp  
vilket  gör  att  det  blir  ett  stopp  i  
flödet.    

Figur.13:  Notationer  med  
inspiration  från  Lynchs  (1960)  
fem  element.    
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Genomförande  av  observation    
Observationen genomfördes i foajén på Moderna museet 2018-04-12 klockan 
12.30- 12.55.  Min position var på en pall med blicken mot ingången och från min 
plats kunde jag även se receptionen, shopen och caféet (se. figur 14). Jag 
observerade endast de som kom in från ingången och noterade vid två tillfällen 
även hur många som satt i foajén. Jag använde mig av ett anteckningsblock där jag 
skrev ner hur varje person rörde sig, jag hade även ritat upp en enkel planlösning i 
anteckningsblocket som jag sedan fyllde med linjer som representerade de 
observerades rörelse.   

Resultat  av  observation  
Syftet med observationen var som jag nämnde tidigare att komplettera 
notationsanalysen och platsanalysen. Detta genom att notera rörelsemönster för att 
bättre förstå hur flödet ser ut i byggnaden. Den tiden jag observerade var det ett litet 
flöde av människor och eftersom jag gjorde min observation under lunchtid var det 
många som kom in och gick direkt rakt fram mot restaurangen. Det jag kunde urskilja 
utöver de besökarna som var där endast för att äta var att många stannade upp när 
det kommit några meter in i byggnaden för att orientera sig. Många stannade först 
vid biljettautomaten och läste på skylten som hänger ovanför den, efter det gick de 
sedan framtill receptionen. Det var även en del som gick direkt fram till receptionen 
istället för att först stanna vid biljettautomaten. Några få upptäckte sprängkarta som 
finns till vänster om ingången och försökte orientera sig med hjälp av den. 
Observationen i sin helhet går att se i bilaga 9.1. 

4.2  Intervju    

Genomförande  av  kvalitativ  intervju  
Tre kvalitativa intervjuer med tre arbetsledare för museivärdarna, genomfördes 
2018-04-19 på Moderna museet. Syftet med intervjuerna var att ta reda på 
användarnas behov, användning och funktioner av rummet. Detta för att kunna förstå 
de faktiska problemen och behoven i rummet. Inför intervjuerna undertecknades ett 
informerat samtycke (se bilaga 9.4). Det skulle varit fördelaktigt att intervjua både 
personal och besökare för att få en helhetsbild över hur de upplever Moderna museets 
foajé. Men jag valde att enbart intervjua personalen då de möter besökarna och 
kommunicera med dem dagligen. Eftersom de arbetar så pass nära besökarna och 
hjälper dem bland annat med vägledning kan de tydligt se besökarnas rörelsemönster 
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och vet vart det uppstår problem. Vid intervjutillfället utgick jag från en 
intervjuguide jag gjort med färdiga frågor och ämnen som skulle behandlas. Ämnena 
för intervjun var: behov, problem, möjligheter, användning och funktioner. För hela 
intervjuguiden se bilaga 9.3. All tre intervjuer hölls på olika platser, den första 
intervjun med Mark Bengtsson hölls i loungen som tillhör restaurangen på Moderna 
museet. Väl tillbaka i foajén när intervjun egentligen var avslutad förtydligade M. 
Bengtsson, (personlig kommunikation, 19 april 2018) vad han hade menat med vissa 
saker som sades och även några nya problemområden uppdagades. Vid det andra 
intervjutillfället med Christian Skottvik satt vi istället i foajén vid ingången till den 
fasta samlingen och vid det tredje intervjutillfället med Eija Kultima satt vi vid 
ingången till de tillfälliga utställningarna. Samtliga intervjuer spelades in på min 
mobiltelefon, transkriberades och sammanfattades i efterhand.  

Resultat  av  de  kvalitativa  intervjuerna    
Resultatet av de tre intervjuerna redogörs här nedan under gemensamma rubriker 
som är av relevans för arbetet. En längre sammanfattning av varje intervju går att 
se i bilaga 9.5.   

Foajéns  funktioner    
Foajén är den första platsen där besökaren möter Moderna museet och det är här man 
sätter tonen uttrycker M. Bengtsson (personlig kommunikation, 19 april 2018). 
Muséer har alltid varit en plats där besökaren kan uppehålla sig, spendera en längre 
tid eftersom det finns mycket att se och då måste besökarna ges ytor för just 
återhämtning och att kunna vila upp sig anser han. Det behövs generösare sittytor, 
en högre mysfaktor något som rundar av den annars hårda, stumma och linjära 
utformningen av foajén. Bengtsson önskar även mer historia i foajén, eftersom det 
tillför ett mervärde för besökarna när de förstår vilken plats de är på och den historia 
platsen bär på. 

Museet är till för alla och Bengtsson vill ha så mycket som möjligt i foajén förutsatt 
att det underlättar för besökaren. Han tar upp ett exempel om när man besöker en ny 
plats för första gången och är i en främmande miljö då måste den vara inbjudande. 

Människorna som kommer till museet har olika behov, en del besökare vill bara sätta 
sig och ta en kaffe, några vill se en specifik utställning och andra har aldrig varit på 
museet förr menar Skottvik (personlig kommunikation, 19 april 2018). Han menar 
att en del besökare kommer bara för att vara där. Skottvik beskriver museet som en 
upplevelseplats, en mötesplats, en spjutspetsmyndighet inom konsten som visar 
modern samtida konst 
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Funktioner som finns i rummet är träffa, hitta, förstå och informera. Det används 
även till genomgångar och allting sker på samma plats där foajén är central. 

Svårigheter  med  platsen  
Bengtsson anser att det är när primär funktionerna inte är tydligt märkta som det 
skapas en otydlighet i foajén och när det finns en otydlighet i foajén blöder det över 
till allt annat. Det är inte enbart utformningen i foajén som är otydlig utan det är även 
otydligt i vem som äger vilka ytor.  

Enligt Bengtsson syns det väldigt tydligt på en besökares kroppsspråk och 
rörelsemönster när de inte vet vart de ska gå och de ser ofta väldigt vilsna ut. Det 
menar han framförallt grundar sig i arkitekturen som arbetar emot dem, och gör att 
det är ett väldigt svårorienterat hus. 

Skottvik säger att det är problematiskt nu när det inte längre är gratis och att det är 
ännu mer komplext eftersom vissa saker är gratis och vissa inte. En annan utmaning 
är att museet har tre plan och att det är två museer i samma byggnad. Även akustiken 
är ett problem. För varje utställning ändras museets rumsligt och då ändras också 
flödena. Han nämner att det är många besökare som går förbi ingången till den 
tillfälliga utställningen eftersom arkitekturen är utformad i långa stråk och för att det 
inte finns någon fysisk induktion på att gå in där. 

Eija Kultima (personlig kommunikation, 19 april 2018) nämner att de hade anlitat 
en firma som skulle göra att besökarna kunde hitta bättre, de tog fram ”en jättehög 
gravsten i glas där viss vägledning var ingraverad”. Problemet med den var att 
besökarna trodde att det var ett konstverk och då förlorade den sin funktion. 

Besökarnas  vanligaste  frågor    
Besökarnas vanligaste frågor enligt Bengtsson är: vad som kostar och vad som är 
gratis, var är toaletterna, var är skåpen och vilket våningsplan är vi på? 

Det vanligaste frågan som besökare ställer är enligt Skottvik: vad finns det här?, 
sedan frågar många om toaletter och var är jag, en del frågar om råd och vill ha 
rekommendationer på vad de ska se. 

Det första besökarna frågar efter enligt Kultima är: var toaletterna och restaurangen 
är. Hon tror även att alla värdar någon gång fått frågan, har jag kommit till Moderna 
museet? 
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Skyltning  och  vägledning    
De har försökt med olika typer av skyltning på museet utan resultat. Bland annat med 
färgkodning, pilar och linjer på golvet, men det fungerade inte eftersom det som är 
på golvet inte syns när de är välbesökta. Bengtsson uttrycker det som att mycket av 
lösningarna är form över funktion men att allt i verksamheten hänger ihop och 
påverkar varandra. Även Kultima nämnde att det är för stort fokus på att allt ska vara 
estetiskt, det är mycket vitt med få kontraster som knappt syns.  

Den linjära utformningen drar besökare mot den fasta samlingen vilket också är 
syftet och fungerar på så sätt som en vägledning.  

När de har guidade visningar samlas de vid de röda sofforna utanför ingången till 
den fasta utställningen och Kultima menar att det är bra att de har en färg som sticker 
ut från resten av omgivningen eftersom det underlättar för värdarna att kunna hänvisa 
dit. 

4.3  Etik  och  metodkritik  
Vid intervjuer finns det åtskilliga faktorer som kan påverka både mig som intervjuare 
och den intervjuade. De två sistnämnda intervjuerna genomfördes i foajén där en del 
människor rörde sig vilket kan vara störande och Denscombe (2016 s.277) nämner 
att vara i en sådan miljö gör att den som intervjuar inte kan kontrollera 
händelseutvecklingen lika bra som i en mer avskild miljö med mindre störande 
moment. Den första intervjun genomfördes däremot inte i foajén vilket gjorde att 
miljön var lugnare men samtidigt kunde inte den intervjuade visa direkt vad han 
menade när han nämnde vissa saker. Även att jag är en kvinnlig student i 20 års 
åldern som har ett speciellt syfte med intervjun kan påverka svaren men likaså 
frågorna. Denscombe (2016, s.270) redogör också att de intervjuade kan svara 
annorlunda beroende på hur de uppfattar intervjuaren utifrån hens identitet i samband 
med det specifika ämne som diskuteras. En annan nackdel med intervju som metod 
är att den endast bygger på vad människor säger och inte på deras egentliga 
handlingar (ibid, s.289). I och med att intervjuerna hölls med den sekundära 
målgruppen som dagligen ser hur besökarna handlar när de kommer in i foajén 
valdes ändå intervju som en metod. En personlig intervju är även begränsande i det 
fallet att det enbart är en persons synvinkel och uppfattning som kommer tilltals 
(ibid, s.267). Nu är det enbart tre röster som blir hörda men då alla sade i princip 
samma sak, beslutade jag mig för att inte genomföra fler intervjuer. 

Som jag nämnde ovan gjordes ingen intervju med några av besökarna som är de 
huvudsakliga användarna av foajén. Att intervjua dem skulle ge en ännu större och 
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fördjupad bild av deras behov och hur de orientera sig på platsen. Som komplement 
till detta genomfördes en observation. Museet har som flest besökare på helgerna 
och observationen genomfördes på en vardag vid lunchtid. Vilket innebär att ett 
flertal av besökarna enbart skulle till restaurangen. För att få en mer adekvat 
uppfattning av rörelsemönstret, hade det varit bättre att genomföra observationen 
under olika tidpunkter, dagar och från olika platser. Observationen var även mycket 
kort och det går inte att dra några större slutsatser ifrån en enda observation.   

Att göra dolda observationer är något som bör undvikas och i Vetenskapsrådet, God 
forskningssed (2017 s.30) skriver de att det eftersträvande är att alla ska vara 
medvetna om att de är en del av en forskning. Men eftersom fokusen inte ligger på 
den enskilda individen dokumenterades inga personliga uppgifter och inga 
fotografier togs under observationen. Eftersom ingen personlig identifikation går att 
tyda anser jag att observationen har utförts under etiska förhållande. 
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5.  Gestaltningsförslag    

I följande stycke presenteras först min designprocess och hur den har sett ut under 
arbetets gång. Därefter visas helheten av mitt gestaltningsförslag för att sedan gå in 
på varje enskild del. Till grund för förslaget ligger både den insamlande empirin och 
teorin.  

5.1  Designprocessen    
En designprocess behöver inte vara endast i form av skisser och visualiseringarna. 
För mig börjar det långt innan och startade först som en tankeprocess. Den processen 
började egentligen innan arbetet officiellt hade satts ingång, när jag besökte platsen 
för första gången 2018-01-30. Eftersom vi lärt oss under utbildningen att snabbt 
analysera ett rum började jag direkt tänka på vad som var problematiskt med 
rummets utformning. Sedan blev det en lång paus i processen tills arbetet startade, 
men det har hela tiden funnits med mig någonstans i bakhuvudet.  

Det har varit en iterativ process där teori och metoder varvats med varandra och efter 
att jag fått mer information och kunskap har olika lösningar formats. Att skapa mig 
en bättre förståelse för problemet och identifiera behov hos användarna var särskilt 
väsentligt i början av arbetet och den insamlade empirin har hjälpt mig att skapa en 
tydligare bild av problemet. Tidigt i processen besökte jag två andra museer i 
Danmark som jag har använt som inspirationsobjekt (se bilaga 9.2) och jag har ända 
fram till slutgestaltningen gått tillbaks till bilderna jag tog av museerna och 
inspirerats av dem.  

Under observationen skissade jag upp en enkel flödeskarta och jag har utefter den 
ändrat placeringen på objekt för att förstå hur det påverkar flödet i foajén. Att göra 
snabba enkla skisser förhand var ett sätt att prova idéerna som funnits i huvudet och 
hjälpte mig att se olika former som sedan även använts i slutgestaltningen. Därefter 
ritades formerna upp i SketchUp och idéerna kom till liv. I SketchUp blev det lättare 
att se hur allting förhöll sig till varandra och att förstå skala och proportioner. Då 
upptäckte jag att några former jag tänkt använda inte fungerade när de väl kom på 
plats, då gick jag tillbaks till penna och papper och skissade på nya idéer.   

Jag skulle även vilja kalla designprocessen för en utvecklingsprocess, för hela tiden 
utvecklas arbetet även om det ibland känns som att jag stått still. Att stå still i 
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processen kan kännas frustrerande men det är under den tiden vissa idéer får gro, 
vilket innebär att processen har grott även om det inte varit synligt.    

  

  

Figur.15:  Testar  olika  former  i  
3D-programmet  SketchUp.  
Figur.16:  Första  formen  på  
informationsdisken.  Figur.17:  
Testar  att  skissa  olika  former  på  
avskiljaren.  Figur.18:  Skiss  av  
flödeskartan  från  observationen.    
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5.2  Helheten    
Idag känns Moderna museets entré odefinierad och det är svårt att särskilja olika 
funktioner, det kan leda till en osäkerhet hos besökaren och som jag nämnt tidigare 
kan det ha en negativ inverkan (Andersson (1988) i Mossberg (s.133). Det 
framkom även från observationerna och intervjuerna att det finns en osäkerhet hos 
besökaren när det kommer till orientering. Besökaren behöver därför förstå vilken 
rumslig situation hen vistas i för att känna sig säker och förstå vad som erbjuds i 
det specifika rummet. Interiören kan då gynna detta och fungera som en visuell 
metafor (Mossberg, 2003 s.109). Eftersom museet har olika typer av besökare 
behöver det även finnas olika typer av utrymmen (Fleming 2005 s.59). Det gäller 
för hela museet och inte enbart i foajén, men i foajén har jag försökt skapa fler 
olika områden än vad som fanns innan. I mitt gestaltningsförslag finns det ett litet 
område där besökaren kan ta del av museets rika historia som jag valt att kalla 
historiepunkten, ett område med en mer sammanhängande sittyta, ett tydligare 
område har skapats utanför ingången till den fasta samlingen, ett lugnare område 
finns intill väggen som leder ner till trappan och kaffebaren är mer fristående än 
innan och har sitt egna lilla område.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur.19:  Planlösningen  med  
notationer  som  visar  hur  foajén  
ser  ut  idag.    

Figur.20:  Planlösningen  med  
notationer  som  visar  hur  foajén  
ser  ut  efter  min  design.  
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Något som framkom från Hviid Mortensen, Rudloff och Vestergaards (2014 s.341) 
studie var att museibesökarna betedde sig annorlunda inne i entréhallen än utanför, 
det skiljdes även åt beroende på vilken typ av museum det var. Utanför moderna 
museet finns det en skulpturpark. Skulpturparken skapar förväntningar att även 
insidan ska vara lekfull, och skiljer sig väldigt åt från foajén då den är betydligt 
mer lekfull, med mjukare former och mer färg. Jag förväntade mig inte den foajén 
jag möttes av när jag hade sett skulpturparken innan. Det som precis beskrevs 
kallar Branzell (2007, s.13) för förväntans rum, att redan innan besökaren kliver in 
i ett rum skapas en förväntan på rummet som ska beträdas. Ibland kan det vara 
positivt att inte mötas av det förväntande förutsatt att förväntningen var låg innan. 
Foajén har i gestaltningsförslaget av den anledningen blivit mer lekfull genom färg 
och form. I valet av färg har jag utgått från färger som redan finns på platsen 
förutom färgen orange. Varför det blev just färgen orange var för att det är en 
karakteristisk färg för Moderna museet som finns i Malmö och tanken är att 
besökarna som har varit där ska känna igen och koppla samman de två museerna. 
För att gestaltningen ska vara genomförbar har jag valt att behålla en del element 
som finns på platsen idag och har inte gjort några större arketiktoniska 
förändringar. Mitt fokus har varit att främja orienterbarheten genom placeringen av 
de olika funktioner samt skapat olika vägledande rumsliga element. Jag har använt 
mig av enkla primära former vid utformningen för att underlätta perceptionen. 

 

Figur.21:  
Skulpturparken  utanför  
Moderna  museet  
Stockholm.    
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Informationsdisken    
Besökarna är inte de enda som gynnas av en trivsam miljö, de anställda påverkas 
också och det kan göra att de trivs bättre (Mossberg 2003, s.110). Eftersom foajén 
tillika är en arbetsplats behöver jag även ta hänsyn till personalen och deras behov i 
min design. Något som framkom under intervjuerna var att personalen gärna ville ha 
en vägg eller något slags skydd bakom sig för att inte någon besökare ska komma 
upp bakifrån. Den nya placeringen av informationsdisken gör att de inte har något 
skydd bakom ryggen därför valde jag att sätta upp rep i en turkos kontrasterande färg 
för att skärma av och för att personalen ska känna sig tryggare. Idag har de separata 
diskar till alla olika funktioner vilket är gynnsamt för besökaren, men genom att 
flytta informationsdisken tydliggörs shopens disk ytterligare, eftersom den idag döljs 
bakom informationsdisken. Den nya placeringen gör även informationsdisken mer 
synlig och färgen gör även att den får en pop-out effekt, färg är också den starkaste 
pop-out effekten. Informationsdiskens strategiska placering, storlek, färg och 
avvikande form gör den hierarkiskt betonad. Allt det ovanstående gör att 
informationsdisken även fungera som ett landmärke i foajén och går att se från flera 
håll. Mollerup (2013 s.40) tar även upp att den vägledningsstrategi som är lättast, är 
just att förflyttas sig mot ett synligt mål (landmärke), och den strategin kallas för 
”aiming”. Det framkom även från intervjun med Christian Skottvik (personlig 
kommunikation, 19 april 2018) att det är hög ljudnivå i foajén, därför placerades 
ljudabsorbenter ovanför informationsdisken, med inspiration från Design Museum 
Danmark (se bilaga 9.2). Ljudabsorbenterna i taket blir som ett slags överplan (eng. 
overhead plane) och kan begränsa ett specifikt fält (Ching, 2007 s.118). Det fungerar 
som en slags inramning av informationsdisken från kringliggande objekt.  

  
Figur.22:  Informationsdisken,  och  den  röda  pricken  på  
planlösningen  visar  placeringen  på  den.    
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Sittmöjligheter  
Hviid Mortensen et.al (2014, s.338) tar upp att mötesplats är en funktion en entréhall 
kan ha, för att stödja detta kan bekväma, enkla och intima sittgrupper placeras ut. 
Det bidrar även till mänskliga mått och är fördelaktiga i rymliga miljöer. Från 
intervjuerna framkom det att foajén även används som en återhämtningsplats därför 
har olika typer av sittplatser utformas. Vid ljusschaktet finns två runda ”fåtöljer” som 
hänger från taket, där är en bra plats för att bara sitta och titta på människor som går 
förbi och för att vila fötterna. Men de flesta sittmöjligheterna finns vid de stora 
fönsterpartierna precis som innan eftersom det var där flest satt vid 
observationstillfället. Det ger även möjlighet till utsikt och välbehövligt dagsljus. 
Där finns även en intimare sittgrupp med fyra fåtöljer och en matta som ramar in 
sittgruppen. Bakom sittgruppen finns en L-formad bänk som ger möjlighet att sitta i 
olika positioner och det går till och med att ligga ner i den. Den L-formade 
sittgruppen återfinns även längts ner vid ingången till den fasta samlingen. Eftersom 
de brukar samlas där när de har guidade visningar är det bra att besökarna ha 
möjlighet att sätta sig ner medan de väntar. Mellan de två L-formade sittgrupperna 
finns ytterligare en sorts sittgrupp med sex bord. Trots de olika typer av sittplatser 
längs med de stora fönsterpartierna läses de ihop på grund av närhetslagen. Jag har 
också valt att behålla de svarta bänkarna som finns i foajé idag, de är flyttbara och 
står i förslaget placerad lite överallt och kan fungera som en avlastningsyta.  

 
Figur.23:  De  två  runda  ”fåtöljerna”,  och  den  röda  pricken  på  
planlösningen  visar  placeringen  på  dem.    
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Figur.24:  Vy  över  sittplatserna  mot  den  långa  korridoren  som  leder  till  
ingången  till  de  fasta  samlingarna.  Figur.25:  Vy  över  sittplatserna  mot  
informationsdisken.  Figur.26:  Sittplatsgruppen  där  besökarna  kan  vänta  
på  de  guidade  visningarna,  den  röda  pricken  på  planlösningen  visar  
placeringen  på  den.    
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Historiepunkten  

Till höger när besökaren kommer in från entrén syns en L-formad vägg, som delar 
av korridoren. Den L-formade väggen är modifierad för att skapa transparens och är 
uppbyggd av runda plattor som går att snurra. På de runda plattorna finns de 
möjlighet att ha information om pågående utställningar och historia om platsen. Från 
intervjuerna framkom det att det önskades mer historia i foajén och att det ger ett 
mervärde till besökaren. Tanken är att sprängkartan ska sitta kvar på väggen vid 
historiepunkten, trots att det framkom från intervjun och observationen att det inte 
var många som uppmärksammade den, den är dock inte med i modellen. Men 
förhoppningen är att den lekfulla L-formen ska leda blicken åt det hållet ändå. 
Placeringen av historiepunkten är strategisk utvald för att dra besökare åt det hållet, 
och det är även åt det hållet som toaletterna och garderoben finns. Det går att läsa på 
skyltarna från båda håll eftersom de går att snurra på. L-former hjälper även till att 
dela in ett rum i olika delar (Ching 2007, s.143) och den enkla formen gynnar 
perceptionen.  

  

  

  

Skyltning    
Det är att föredra en lösning utan skyltar och skyltar ska används som sista utväg 
(Mollerup, 2013, s.51–52). Men då toaletterna och garderoben inte är synliga från 

Figur.27:  Vy  över  Historiepunkten,  i  bakgrunden  går  det  även  att  skymta  
de  orangea  skyltarna  till  garderoben  och  toaletterna.  Den  röda  pricken  
på  planlösningen  visar  placeringen  på  den.    
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foajén krävs det att det finns skyltar till dessa funktioner. Toaletterna är även bland 
det första besökaren letar efter och det krävs enkel navigeringen för att få en positiv 
museum upplevelse (Hviid Mortensen et. al, 2014, s.339). Intervjuerna bekräftade 
också att det besökarna frågar mest efter är just toaletterna. Skyltarna är i en stark 
orange färg för att differentiera mot sin bakgrund. Om en skylt inte syns har den 
inget värde och färg är även det element som syns från längst håll (Mollerup, 2013 
s.124). En ny skylt till restaurangen har också satts upp som syns bättre på håll än 
den förra skylten som satt på väggen precis utanför ingången till restaurangen. Att 
besökaren kan uppmärksamma toaletterna, garderoben och restaurangen själva utan 
att behöva fråga värdarna om det, påverkar även personalen positivt. De kan då 
istället fokusera på att förmedla om de pågående utställningar och eventuella 
händelser som förekommer under dagen. Även här kan ”aiming” användas som 
vägledningsstrategi.  

   

 

 

 

Figur.28:  De  nya  skyltarna  som  har  pop-out  effekt,  att  
placera  dem  hängandes  från  taket  gör  dem  synliga  även  
när  museet  är  som  mest  välbesökt.  De  röda  prickarna  på  
planlösningen  visar  placeringen  på  skyltarna.    
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Kaffebaren  och  ingången  till  de  tillfälliga  utställningarna    
Ett av problemen de har idag på museet är att få besökare hittar till ingången till de 
tillfälliga utställningarna. För att främja vägledningen till den ingången har former 
som generera rörelse (Branzell, 2007 s.18) satts runt pelaren och vid kanten runt 
väggen. Dessa former fungerar även som planteringskärl och gröna växter har 
placerats i dem, ett annat alternativ är att formerna även kan fungera som sittplatser. 
Med hjälp av bland annat färger, former, barriärer och tydligare områden är min 
förhoppning att besökaren lättare ska hitta till ingången till de tillfälliga 
utställningarna. 

Kaffebaren är en av de element jag valt att behålla men placeringen av den är 
annorlunda i mitt förslag. I mitt förslag är den placerad närmre ingången till de 
tillfälliga utställningarna för att dra besökaren ditåt. Hviid Mortensen et.al (2014, 
s.340) nämner att ha alltför många funktioner i en entréhall kan leda till att essentiella 
funktioner som vägledning blir lidande. Men jag anser det ändå som väsentligt att ha 
kvar alla olika funktioner eftersom det skapar en mångfald besökare. Det framkom 
även av intervjun med Christian Skottvik (personlig kommunikation, 19 april 2018) 
att en del besökare kommer till museet bara för att ta en kaffe eller helt enkelt bara 
för att vara där, tas tillexempel kaffebaren bort försvinner kanske en viss målgrupp. 
Mossberg (2003, s.140) nämner också att utbudet av faktorer som restaurang, kafé 
eller butik påverkar valet av museum.  

Figur.29:  Planteringskärlen  med  former  som  ska  
leda  besökarna  in  till  de  tillfälliga  utställningarna.  
Kaffebarens  nya  placering  syns  på  planlösningen  
som  den  röda  pricken.      
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Biljettautomaten    
Dagar då museet är välbesökt är det fördelaktigt att ha en biljettautomat för att slippa 
köbildning vid kassadisken som stoppar upp flödet, då besökaren kan strosa runt fritt 
i foajén tills det är hens tur. Biljettautomaten används när besökaren vill ha hjälp 
samt för att betala inträde. Därför har jag valt att behålla den i mitt förslag, det 
framkom även från intervjuerna att många var positiva till den.  

Biljettautomaten fungerar som en nod idag och från observationen framkom det att 
det blev ett stopp i flödet (se rörelsemönsterkartan på sida 26 för bild). Därför har 

Figur.30:  Planteringskärlen  med  former  som  ska  
leda  besökarna  in  till  de  tillfälliga  utställningarna  
från  ett  annat  håll.    

Figur.31:  Biljettautomatens  placering.    
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jag valt att placera den så att den inte hindrar flödet och för att besökare som enbart 
ska till restaurangen enkelt ska kunna ta sig dit utan att behöva sicksacka sig fram 
mellan folksamlingar. Det gör även att det bildas ett tydligt stråk från ingången till 
restaurangen. Eftersom informationsdisken flyttades känns det som en mer naturlig 
placering att ha biljettautomaten i anslutning till informationsdisken.  

Avskiljare    
Jag har valt att sätta upp två likadana avskiljare för att bryta av den linjära 
utformningen som den högra korridoren har. Korridoren har en stor dragningskraft 
inte bara på grund av den är linjär utan även för de dominerande fönsterpartierna. 
Som jag nämnde tidigare var ett problem att hitta in till de tillfälliga utställningarna 
och korridoren är en av de bidragande faktorerna till det. Därför placerade jag en 
avskiljare i förlängningen av väggen vid ingången till de tillfälliga utställningarna 
för att skapa ett tydligare stopp, vilket gör att den fungerar som en barriär. För att 
förtydliga det ännu mer placerades en av de svarta bänkarna framför väggen.  

Avskiljaren är rektangulär med cirklar i som skapar transparens eftersom de är 
utskurna, men även fast de går att se igenom bryter de ändå av korridoren utan att 
dölja ingången till den fasta samlingen.  

Det blir som ett eget område bakom avskiljaren vid ingången till den fasta samlingen, 
vilket är ett medvetet val. Från intervjun med Eija Kultima uppenbarades det att det 
röda sofforna som stod där innan användes som ett orienteringselement. Eftersom de 
samlas där innan de guidade visningarna börjar var de röda sofforna bra för att 
förklara vart de skall samlas, då de skiljer sig tydligt från resten av miljön. I mitt 
förslag kan de istället säga att de ska samlas bakom den orange avskiljaren vid de 
orangea sittplatserna. Värdarna har också en vägledande funktion som i fallet ovan 
och fungerar då som vägledningstrategin route following Mollerup (2013 s.30).  

Figur.32:  De  två  avskiljarna.  
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Övriga  funktioner  
Idag i foajén finns det också utrymmen för tillfälliga utställningar, första gången jag 
besökte museet 2018-01-30 fanns där ingen och då upplevdes foajén mer kal. 
Eftersom varje konstverk som visas är unikt kan det förändra rumsligheten och 
påverka de olika funktionerna samt konkurrera om uppmärksamheten beroende på 
vad det är. I mitt förslag har jag satt kaffebaren på den del där de brukar ha tillfälliga 
utställningar. Men den ytan som tas upp av kaffebaren har istället frigjorts, vilket gör 
att väggytan för att ställa ut i foajén är lika stor i förslaget som det är idag, fast mer 
uppdelad. Jag har ställt en av de svarta bänkarna framför väggen där kaffebaren står 
idag eftersom jag inte har med några konstverk i min gestaltning, men tanken är den 
kan flyttas när det finns utställningar. Behövs mer väggyta kan vikväggar ställas in, 
men hur det skulle påverka vägledningen har jag inte studerat och självklart påverkar 
det även upplevelsen av foajén som jag nämnde tidigare. Tillfälliga utställningar i 
foajén kan också ses som en teaser på vad som komma skall och skapa nyfikenhet 
hos besökaren (Hviid Mortensen et.al, 2014, s.342).  

 

 

 

Figur.33:  Avskiljaren  som  förlänger  väggen  och  blir  en  tydlig  
barriär,  här  syns  även  den  svarta  bänken.  De  röda  prickarna  
på  planlösningen  visar  placeringen  av  de  två  avskiljarna.    

Figur.34:  Väggen  som  den  svarta  bänken  står  emot  kan  
fungera  som  en  yta  att  visa  tillfälliga  utställningar  i  foajén.    
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Under ett samtal med John Peter Nilsson (personlig kommunikation, 2018-04-12) 
kom en växtvägg på tal, för det finns inga växter alls i foajén idag. En växtvägg 
skulle tillföra lite mer liv på platsen och blir utstickande på grund av dess storlek. I 
mitt gestaltningsförslag har en växtvägg satts upp på väggen innan trappan som leder 
ner till fler utställningar. För att vägleda besökarna mot trappan och eftersom de ska 
förstå att det kan gå ner där finns det idag en stor skärm och för att tydliggöra det 
placeras därför växtväggen på den anslutande väggen. Varför valet föll på just en 
växtvägg är för att växter kan göra en plats mer tilltalande och för att den kontrastera 
mot omgivningen både när det gäller storlek, “material” och form. Men även för att 
det framkom under intervjun med Eija Kultima (personlig kommunikation, 19 april 
2018) att vägledande element som liknar konst inte fungerar i den här kontexten. 
Hade jag valt att placera ett permanent konstverk där i syfte att uppmärksamma och 
vägleda besökare ner för trappan finns det en risk att andra konstverk kan ”ta ut” det 
eftersom de har olika tillfälliga utställningar i foajén.  

 

 

 

Figur.35:  
Växtväggen,  vy  från  
trappan  mot  
ingången.  Den  röda  
pricken  på  
planlösningen  visar  
placeringen  på  den.      
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Figur.36:  När  besökaren  har  varit  inne  och  tittat  på  den  
fasta  samlingen,  ser  det  ut  såhär  innan  hen  går  ut  genom  
glasdörrarna  till  foajén.  Pricken  på  planlösningen  visar  
vart  besökaren  står  placerad.    
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6.  Slutdiskussion    

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur Moderna museets foajé kan 
utformas med hjälp av rumsliga och visuella element för att stärka orienterbarheten 
på platsen och därigenom få besökare som känner sig tryggare, genom att enkelt hitta 
rätt. Teorier om orientering, vägledning, den mentala kartan, rumsupplevelsen, 
rumsfunktioner och perception har studerats. Metoderna som använts har hjälpt till 
att analyserat foajéns förutsättningar och fysiska form, museivärdarnas uppfattning 
av problemet, deras behov och flöden.  

Grunden till frågan kommer från att jag ville studera hur en miljö som är svår 
orienterad kan bli lättar att förstå och hitta i utan skyltar. Min upplevelse är att det 
finns många platser idag som är svårorienterade, till exempel en del sjukhus och 
shoppinggallerior som ändå har skyltar. Men att skyltarna inte är synliga, 
svårförstådda, eller att där är för många som dessutom inte är hierarkiskt betonade, 
vilket leder till att vi inte vet vart vi ska börja titta och åt vilket håll vi ska gå.  

Frågan som studien grundat sig på lyder:  

o   Hur kan orienterbarheten i ett museums foajé främjas med hjälp av rumsliga 
och visuella element?   

Från teorin och empirin framkom det att orientering handlar om mycket mer än 
enbart skyltar. Per Mollerup, en wayfinding specialist som myntade ordet 
wayshowing, är professor i kommunikationsdesign vid Swinburne University of 
Technology i Melbourne, har en MBA och doktorsexamen i design. Skriver i sin bok 
Wayshowing> Wayfinding – Basic & Interactive (2013 s. 51,52) att skyltar ska 
användas som sista möjliga utväg och att lösningen istället är en läsbar miljö som 
stödjs av så få skyltar som möjligt men inte färre än nödvändigt. 

Därför är det att föredra att tänka på orienteringen redan innan en byggnad 
konstrueras för att skapa självförklarande miljöer. Det kan kosta onödigt mycket 
pengar och tid att konstruera i efterhand och många gånger sätts skyltar upp som ett 
komplement till en bristande miljö. Att arbeta med rumsliga element som vägledning 
kan hjälpa besökaren att orientera sig utan att hen är medveten om det och minska 
antalet skyltar. Dock är det nog väldigt sällan det går att göra en miljö helt skyltfri, 
men jag tror definitivt att de går att göra många miljöer mer självförklarande när det 
kommer till orienterbarhet.  
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Inom de flesta kurserna på informationsdesign med inriktning rumslig gestaltning 
har vi lärt oss att designa utefter människans behov, human centered design kallas 
begreppet för. Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015, s. 66) nämner att 
designa med människans behov i centrum kan ge innovativa lösningar istället för att 
bara designa med det uttalade problemet i centrum. Från mina metoder framkom 
behov som de anställda sett hos besökare, men för att verkligen förstå besökarnas 
behov hade jag även behövt fråga dem.  

Foajén är det första och sista rumsliga mötet en besökare har med museet. En 
undermålig foajé kan påverka hela museiupplevelsen. Om besökaren känner sig 
välkommen och trygg i vart hen ska gå skapas en positivare upplevelse. Dock är det 
svårt att säga om gestaltningsförslaget verkligen gör att besökaren känner sig trygg 
eftersom varje upplevelse är individuell. För att ta reda på hur besökaren upplever 
foajén behövs förslaget realiseras och testas både före och efter för att se om det 
blivit någon skillnad.  Gestaltningsförslaget som skapats är en tänkbar lösning på hur 
Moderna museets foajé kan formges. Det finns givetvis flera lösningar på ett och 
samma problem men den specifika teorin och empirin har lett fram till det slutgiltiga 
gestaltningsförslaget.  

Repetition och variation är två huvudingrediens när de kommer till miljöer eller rum 
som är lätta att navigera i. En av anledningarna till att labyrinter är svåra att navigera 
i är för att allt ser likadant ut, där är det för mycket repetition, för få pop-out effekter, 
inga landmärken, det är som gjort för att gå vilse i. Lagom är bäst, som vi i Sverige 
brukar säga och det stämmer verkligen när det kommer till repetition och variation, 
för annars stjälper det mer än det hjälper.   

Tydligare funktioner har skapats genom att dela upp shopen och informationsdisken. 
Att sätta in nya skyltar till viktiga vägledande funktioner har varit väsentligt för att 
skapa en positivare museum upplevelse. Fler primära vägledande element har satts 
in för att gynna vår mentala karta, i mitt förslag har bland annat informationsdisken 
blivit ett landmärke och avskiljarna fungerar som små barriärer. Landmärken 
fungerar även som mentala ankarpunkter och gör att vi bättre känner igen oss i en 
svårorienterad miljö. Det har bildats fler tydligare områden för att besökaren bättre 
ska förstå den rumsliga situationen.  

De empiriska undersökningarna är småskaliga och trovärdigheten på arbetet hade 
ökat om större empiriska undersökningar hade genomförts, och då hade det tydligare 
gått att se återkommande mönster. Det hade varit intressant att använda samma 
metoder men göra dem i en större omfattning, för att se om resultatet hade sett 
annorlunda ut. Speciellt metoden observation, för att från min observation kan man 
egentligen inte dra några generella slutsatser alls.  
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Som sagt kan jag inte ge ett entydigt svar och säga att besökarna kan orientera sig 
lättare eftersom förslaget inte har realiserats. Även om det inte går att dra några 
slutsatser från mitt designförslag går det utifrån litteratur och tidigare forskning ändå 
komma fram till att rumsliga och visuella element kan bidra och rent av hjälpa 
människan att navigera och bättre förstå miljön/ rummet de vistats i. Men att enbart 
använda rumsliga och viseulla element blir svårt och skyltar krävs som ett stöd och 
bör användas i samverkan med miljön.  
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8.  Figurförteckning    

Samtliga bilder i arbetet är visualiserad, fotade eller skissade av Emma Olsson.  

Figur 1: Skiss av människor möter föremål. Tolkad från Branzell (2007, s.18).  

Figur 2: Visualisering av planlösningen på plan fyra.  

Figur 3: Fotografier av foajén. 

Figur 4: Fotografier av foajén. 

Figur 5: Fotografi av foajén.  

Figur 6: Fotografi av foajén. 

Figur 7: Fotografi av foajén. 

Figur 8: Fotografi av foajén. 

Figur 9: Fotografi av belysningen i foajén. 

Figur 10: Fotografi av skylt i foajén. 

Figur 11: Fotografi av skylt i foajén. 

Figur 12: Fotografi av vindfånget.  

Figur 13: Visualisering av notationer. 

Figur 14: Visualisering av rörelsemönster.  

Figur 15: Visualisering av foajén i tidigt stadie. 

Figur 16: Skiss av informationsdisken. 

Figur 17: Skiss på olika former av avskiljaren.  

Figur 18: Skiss av rörelsemönstret från observationen.  

Figur 19: Visualisering av notationer före min design. 

Figur 20: Visualisering av notationer efter min design. 

Figur 21: Fotografi av Skulpturparken. 



	   53	  

Figur 22: Visualisering av informationsdisken och planlösning.  

Figur 23: Visualisering av de runda ”fåtöljerna” och planlösning. 

Figur 24: Visualisering av sittplatserna med skuggeffekt. 

Figur 25: Visualisering av sittplatserna, vy mot informationsdisken. 

Figur 26: Visualisering av sittplatserna och planlösning.  

Figur 27: Visualisering av historiepunkten och planlösning. 

Figur 28: Visualisering av skyltarna och planlösning. 

Figur 29: Visualisering av planteringskärlen, kaffebaren och planlösning. 

Figur 30: Visualisering av planteringskärlen. 

Figur 31: Visualisering av biljettautomaten.  

Figur 32: Visualisering av avskiljaren.  

Figur 33: Visualisering av avskiljaren vid ingången till de tillfälliga utställningarna. 

Figur 34: Visualisering av extra utställningsyta.  

Figur 35: Visualisering av växtväggen. 

Figur 36: Visualisering av hur det ser ut innan besökaren går ut genom dörrarna till 
foajén.  

Figur 37: Fotografi av grafiskt material, Design Museum Danmark.  

Figur 38: Fotografi av skåpen, Design Museum Danmark.  

Figur 39: Fotografi av informationsdisken, Design Museum Danmark. 

Figur 40: Fotografi av informationsdisken och sittplats, Design Museum Danmark. 

Figur 41: Fotografi av caféet/restaurangen, Design Museum Danmark. 

Figur 42: Fotografi av landmärke, den röda stolen, Design Museum Danmark. 

Figur 43: Fotografi av shopens disk, Arken. 

Figur 44: Fotografi av informationsdisken, Arken. 
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9.  Bilagor  

9.1  Observation  
Klockan 12.30 observationen startar.  

Fem personer kommer in genom dörrarna, de stannar precis innanför och pratar, det verkade 
som de skulle till restaurangen för de gick rakt fram. Två personer kommer in går mot 
garderoberna. Tre personer med barnvagnar kommer in stannar och hänger vid entrén. Ett 
turistpar kommer in och får hjälp vid entrédisken. Ett par kommer in och går direkt till 
garderoben. En person kommer in och blir vägled genom någon i telefonen.  

Klockan 12.35 sitter sju stycken och fikar, de flesta sitter vid fönstret och två sitter på de 
svarta bänkarna.  

Två personer kommer in och en tar en biljett vid disken medan den andra går direkt och 
fotografera skeppet i ljusschaktet, sen går de och pratar med en i receptionen. En frågar efter 
vägen till garderoben i receptionen. Två personer går rakt in, verkar vet vart de ska (de går 
förmodligen till restaurangen). Två personer kommer och tittar på skeppet och går sedan till 
shopen. En person kommer och går rakt in (förmodligen till restaurangen). En person 
kommer in och går direkt till receptionen. Två personer kommer in stannar upp ett tag för 
att navigera sig och går sedan rakt fram. Två personer går direkt till receptionen. Två 
personer kommer in stannar, läser på skylten ovanför biljettautomaten och går sedan rakt 
fram. En person kommer in stannar och tittar sig runt och går sedan mot garderoben. Två 
personer stannar och tittar på skylten ovanför biljettautomaten (de ser förvirrade ut) går 
sedan fram och frågar i receptionen. Tre personer kommer in går direkt rakt fram 
(förmodligen till restaurangen). Två personer kommer in går direkt till restaurangen. Två 
personer kommer in stannar läser på skylten ovanför biljettautomaten och tittar sig runt. En 
person går direkt fram skulle köpa biljett till en utställning. De två föregående personerna 
står fortfarande och tittar runt och går sedan mot shopen och sen tillbaks till receptionen. En 
person kommer in och går direkt till receptionen. En person går och tittar på broschyrerna.  

Klockan 12.43 sitter fyra personer kvar i caféet vid fönstret.  

Två personer kommer in stannar upp tittar runt och fortsätter sedan framåt. Två personer 
kommer och tittar på översiktsplanen och pekar åt olika håll. Två personer står och tittar runt 
vid skylten som hänger ovanför biljettautomaten. En person kommer in stannar upp och tittar 
runt, ser ut som hen letar efter något/ någon, (personen såg sedan den hen kände). 

Klockan 12.55 observationen upphör. 
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9.2  Inspirationsobjekt  

Design  Museum  Danmark,  Köpenhamn    
Jag besökte Design Museum Danmark i Köpenhamn 2018-04-07 för att få 
inspiration och se hur andra museums foajéer ser ut. I museet finns samma funktioner 
som på Moderna museet men placeringen av dem skiljer sig åt. Nedan listas likheter 
och skillnader mellan platserna.  

Likheter:  

o   Material, grått golv, ljusa väggar 

o   Takhöjd  

 

Skillnader:  

o   Fler separata rum för de olika funktionerna 

o   Tydlig visuell identitet med enhetligt formspråk 

o   Rund informationsdisk med ljudabsorbenter ovanför  

o   Kontraster i färg och form  

o   Inte byggt för att vara museum från början  

o   Landmärke, den stora röda stolen 

Figur.37:  Informationsmaterial  och  karta  
över  utställningarna.      

  

Figur.38:  Skåpen,  vissa  av  dem  hade  
stiliserade  stolar  på  framsidan.    
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Figur.40:  En  annan  vy  av  receptionsdisken  och  
här  syns  även  de  sittplatser  som  finns  i  foajén.    

  

Figur.42:  Den  stora  röda  stolen  som  syns  direkt  
när  besökaren  kommer  in  genom  dörrarna.      

  

Figur.41:  Här  syns  caféet/restaurangen  som  
ligger  i  ett  anslutande  rum  till  foajén.    

  

Figur.39:  En  del  av  den  runda  receptionsdisken  
och  det  går  även  att  skymta  en  del  av  
ljudabsorbenterna  ovanför.    
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Arken,  IshØj   
Museet Arken besöktes också 2018-04-07 och har större likheter byggnadsmässigt 
med Moderna museet och även här finns det samma funktioner. Arken är dessutom 
också ett museum för modern konst och ligger i IshØj utanför Köpenhamn.    

Likheter:  

o   Öppenplanlösning  

o   Stort ljusinsläpp 

o   Shop och informationsdisk sammas om samma öppna yta 

o   Liknande modulsystem till shopen  

o   Material, vita väggar och grå pelare  

o   Byggt för att vara museum  

o   Tv-skärmar bakom informationsdisken  

 

Skillnader:  

o   Fler separata rum för de olika funktionerna 

o   Garderob och toalett på annat våningsplan   

o   Varmt trägolv 

o   Större färgkontrast  

 

 

 

 

 
 

Figur.43:  På  den  första  bilden  syns  shopens  
disk  som  ligger  direkt  till  vänster  från  ingången.  
Figur.44:  En  liten  bit  in  i  foajén  ligger  
informationsdisken.        
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Idéer  till  design    
Design Museum Danmarks entréhallen känns enhetlig trots att den är mer uppdelad 
och har tydliga områden för olika funktioner. Arkens informationsdisk syns betydligt 
bättre än Moderna museet på grund av den sticker ut i sin färg trots att den är placerad 
längre in än shopens disk.  

Sätta upp ljudabsorbenter. Försöka använda ett formspråk som bryter av mot 
Moderna museets annars linjära raka utformning, göra något som fungera som ett 
landmärke, skapa pop-out effekt med färg och form. Skapa tydligare skillnad mellan 
informationsdisken och shopen.   
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9.3  Intervjuguide  2018-04-19  
 Ämnen för intervjun: behov, problem, möjligheter, användning och funktioner  

o   Berätta lite om dig själv, hur länge har du jobbat här?  

o   Hur känns det för dig att arbeta här och ha den här miljön som arbetsplats?  

o   Vad är dina behov för att kunna utföra ditt arbete?  

o   Vad fungera bra?  

o   Vad fungerar mindre bra?  

o   Finns det några möjligheter med själva utformningen av rummet? (Ex, Ljust, 
stort)  

o   Finns det några problem med själva utformningen av rummet? (Ex, Öppet 
många olika funktioner, hög ljudnivå)  

o   Vad är det folk frågar mest om? (Ex, vägledning, om de har kommit rätt, 
betalning etc.)  

o   Vad används utrymmet till idag? (Ex, Workshops, samlingsplats, skolklasser, 
genomgång/uppstart, tillfälliga utställningar)  

o   Vad tycker du om placeringen på informationsdisken?  

o   Vad är moderna museet för dig?  

o   Är det några övriga saker som du tror kan vara värdefullt att veta som inte 
har tagits upp?  

Frågor som jag kan ställa  
o   Kan du ge exempel  

o   Kan du beskriva mer 

o   Hur menar du då  

o   Om jag har förstått dig rätt, menar du att… 
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9.4  Informerat  samtycke      
Mitt namn är Emma Olsson och jag studerar sista året på programmet 
Informationsdesign med inriktning rumslig gestaltning på Mälardalens högskola. 
Mitt examensarbete som jag arbetar med nu, handlar om hur rumsliga element kan 
användas för att kommunicera en verksamhet samt användas som vägledning.  

Syftet med mitt arbete är att ta fram ett gestaltningsförslag till Moderna museet entré 
som förtydligar orienterbarheten samt kommunicera museets verksamhet redan i det 
första rummet, vilket är entrén. Målet är att det ska bli tydligare för besökaren att 
veta vart hen har kommit och vart hen ska gå, och därigenom känna sig välkomnad 
och trygg vid ett första besök.  

Materialet från den här intervjun kommer att sammanfattas skriftligt och användas 
som underlag i rapporten för examensarbetet. Rapporten kommer sedan publiceras 
på DiVA som är en offentlig databas, vilket gör detta material sökbart.  

Deltagandet i intervjun är frivilligt och det går när som helst att avbryta och då 
kommer materialet inte att användas i rapporten.  

 

 

 

 

 

Härmed intygar jag att jag har läst och tagit del av ovanstående information och 
samtycker:  

 

                                                                                                                   
…………………………….                                          …………………………. 

Underskrift    Datum 

 

 

…………………………….                                          …………………………. 

Namnförtydligande    Ort 
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9.5  Intervjuerna    

Intervju  med  Mark  Bengtsson    
Mark Bengtsson har arbetat på Moderna museet sedan 2004, och sedan dess arbetat 
nästan uteslutande med det publika och rör sig dagligen uppe i foajén. Bengtsson är 
museivärd och arbetsledare. Värdarnas funktion är tredelad, det är service, 
information och säkerhet. De ska ge besökarna information om museet samtidigt 
som de måste tänka på särkhetsaspekten, tillexempel att inga väskor eller dryck tas 
med in i samlingen. Foajén som arbetsplats beskriver han som väldigt ombytligt men 
att de brottas med logistiken på daglig basis. Bengtsson anser att det är när primär 
funktionerna inte är tydligt märkta som det skapas en otydlighet i foajén och när det 
finns en otydlighet i foajén blöder det över till allt annat. Det är inte enbart 
utformningen i foajén som är otydlig utan det är även otydligt i vem som äger vilka 
ytor.  

Enligt Bengtsson syns det väldigt tydligt på en besökares kroppsspråk och 
rörelsemönster när de inte vet vart de ska gå och att de ofta ser väldigt vilsna ut. Det 
menar Bengtsson framförallt grundar sig i arkitekturen som arbetar emot dem, och 
gör att det är ett väldigt svår orienterat hus. De har försökt med färgkodning med 
pilar och linjer på golvet men det fungerar inte då de är välbesökta för då syns inte 
det som är på golvet. Bengtsson uttrycker det som att mycket av lösningarna är form 
över funktion men att allt i verksamheten hänger ihop och påverkar varandra. Foajén 
är den först plats där besökaren möter Moderna museet och det är här man sätter 
tonen uttrycker Bengtsson. Enligt Bengtsson är det största problemet hur de ska 
förmedla till besökarna att den fasta samlingen är gratis och hans önskemål är att det 
här förmedlas redan innan besökaren kommer in i foajén. Det besökarna frågar mest 
om menar Bengtsson är, vad som kostar och vad som är gratis, vart är toaletterna, 
vart är skåpen och vilket våningsplan är vi på? Enligt Bengtsson är Moderna museet 
inte generösa med sin foajé, det finns inte den information som behövs för att 
besökaren ska ha ett bra och fint museibesök. Men det är även utformningen av själva 
foajén och den fysiska tillgängligheten som inte är tilltalande eller inbjudande och 
som ett exempel tar han upp stolarna som finns idag i foajén.  

Museet har olika typer av besökare och det är inte ovanligt människor sätter sig eller 
lägger sig ner för att blunda och vila. Det är egentligen inte konstigt säger Bengtsson 
eftersom vi har många turister som besökare och de är ute och går hela dagarna. 
Museum har alltid varit en plats där besökaren kan uppehålla sig på, spendera en 
längre tid eftersom det finns mycket att se och då måste besökarna ges ytor för just 
återhämtning och att kunna vila upp sig anser Bengtsson. Det behövs generösare 
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sittytor, en högre mysfaktor något som rundar av den annars hårda, stumma och 
linjära utformningen av foajén. Den linjära utformningen drar besökare mot den fasta 
samlingen och det är också syftet. Ett annat problem är att besökare inte hittar till 
den tillfälliga utställningen, fast de står framför ingången. De har försökt med olika 
typer av skyltning utan resultat och Bengtsson uttryckte det som att de lider av 
”skyltsjuka”, men att besökarna inte läser dem och desto fler skyltar desto mer 
minskar chansen att de faktiskt läser dem. Ett problem till med den tillfälliga 
utställningen är den anslutande väggen vid ingången. Där vill konstnärer och 
kommunikationsavdelningen ha sin information med tillexempel konstnärens namn 
och titel på utställningen och inte en tjock pil in till höger som visar att här är 
utställningen säger Bengtsson. Bengtsson önskar även mer historia i foajén för att de 
tillför ett mervärde för besökarna när de förstår vilken plats de är på och den historia 
platsen bär med sig. Bengtsson tror att om besökaren får ta del av museet historia, 
att de kanske ser på omgivningen med andra ögon och får en annan förståelse för 
platsen. Bengtsson tar upp att placeringen av informationsdisken bör vara mellan de 
båda institutionerna för att göra den så tillgänglig som möjligt.  

Museet är till för alla och Bengtsson vill ha så mycket som möjligt i foajén förutsatt 
att det underlättar för besökaren. Bengtsson tar upp ett exempel om när man besöker 
en ny plats för första gången och är i en främmande miljö då måste den vara 
inbjudande. Bengtsson beskriver museet som en plats som är inkluderande och en 
institution med relativt högt status och att alla ska kunna komma dit med samma 
självklarhet, men så är det inte nu. Det ska vara lika självklart för en 
förstagångsbesökare att känna sig välkommen och rör sig i den miljö som för vana 
konst- och museibesökare.   

Intervju  med  Christian  Skottvik    
Christian Skottvik har arbetat på museet i tretton år och har haft olika tjänster under 
de åren men arbetar just nu som arbetsledare, både på Moderna museet och Arkdes. 
Tillskillnad från sina direkta kolleger har Skottvik mer kontorstid och har arbetat 
både med marknadsföring, skyltning, då mest i form av underhåll och idag är han 
även driftansvarig när han arbetar på helgerna. Som driftansvarig har Skottvik 
mycket direktkontakt med flöden och för varje utställning ändras museets rumsligt 
och då ändras flödena också. Museet är ritad av Rafael Moneo, en spansk arkitekt 
och då var grundkonceptet att allt var gratis och att besökaren skulle röra sig fritt, 
därför är byggnaden utformad efter det. Skottvik säger att det är problematiskt nu 
när det inte längre är gratis och att det är ännu mer komplext eftersom vissa saker är 
gratis och vissa inte. En annan utmaning är att museet har tre plan och det är två 
museer i samma byggnad. Det finns många små saker som gör det komplext och har 
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konkurrerande budskap. Det är dels det visuella när besökaren kommer in men även 
praktiska saker som Kaffebaren, biljettkassan, kölappsmaskinen, shopen, 
restaurangen. Även akustiken är ett problem.  

Det vanligaste frågan som besökare ställer är enligt Skottvik vad finns det här, sedan 
frågar många om toaletter och vart är jag, en del frågar om råd och vill ha 
rekommendationer på vad de ska se. Människorna som kommer till museet har olika 
behov en del besökare vill bara sätta sig och ta en kaffe, några vill se en specifik 
utställning och andra har aldrig varit på museet menar Skottvik. Att en del besökare 
kommer bara för att vara där eller kanske enbart för upplevelsen. Funktioner som 
finns i rummet är träffa, hitta, förstå informerar, det används även till genomgångar 
och allting sker på samma plats och foajén är central. Skottvik uttrycker det som att 
besökaren hela tiden är omgiven av konst eftersom det också är ett utställningsrum. 
Möblerna som finns i foajén idag är kontraproduktiva säger Skottvik, det var ett 
konstprojekt och tanken var att de skulle vara där på en begränsad tid, men de är inte 
sköna eller snygga. Skottvik beskriver museet som en upplevelseplats, en mötesplats, 
en spjutspetsmyndighet inom konsten som visar modern samtida konst.  

Skottvik nämner att den nuvarande placeringen av kassadisken är en kompromiss, 
att det var det minst dåliga de kom på och att de eventuellt ska göra ett större ingrepp 
i foajén och då också flytta disken. Placeringen på kassadisken döljer även shopen 
och det bästa hade varit att få bort den helt och hållet anser Skottvik. Skottvik nämner 
också att det var på tal för ett par år sedan att separera de två museerna, och att 
ArkDes även ska öppna upp en egen ingång.  

Enligt Skottvik är det många besökare som går förbi ingången till den tillfälliga 
utställningen eftersom arkitekturen är utformad i långa stråk och att det inte finns 
någon fysisk induktion på att gå in där. Det finns utställning en trappa ner också och 
även den är det många som missar, fast de har provat ha klistermärken på golvet som 
ska led ner. En anledning till varför besökare missar det tror Skottvik är för att alla 
inte vill förstå. Skottvik menar att om är på museet som turist vill den typen av 
besökare kanske bara njuta och glida omkring och att det inte går att tvinga på hur 
de vill att det ska vara för att alla gör som de vill utan att de måste försöka mötas i 
mitten. Skottvik nämner kölappssystemet som en sak som fungerar bra men kanske 
för bra för att många tar en kölapp även om den inte är tänkt för alla. Ett skäl till det 
kan vara att besökaren vill göra rätt eftersom det finns en ”sediskstämpel” med 
konstmuseum tycker Skottvik att man som besökare inte vill känna sig dum och inte 
förstå.  
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Intervju  med  Eija  Kultima     
Eija Kultima arbetar som värd och arbetsledare på Moderna museet. Kultima säger 
att huset var svårt redan 1998 och att besökarna inte hittade, vilket fortfarande är 
fallet idag. Hon nämner att de hade anlitat en firma som skulle göra att besökarna 
kunde hitta bättre, att de tog fram ”en jättehög gravsten i glas som var ingraverat”. 
Problemet med den var att besökarna trodde att det var ett konstverk och då förlorade 
den sin funktion. Det första besökarna frågar efter enligt Kultima är var toaletterna 
och restaurangen är. Kultima tror även att alla värdar någon gång fått frågan, har jag 
kommit till Moderna museet? Museet är inte välkomnade som det ser ut nu och 
kunde likväl varit ett sjukhus uttrycker Kultima. Ett annat problem är att besökarna 
inte hittar till den tillfälliga utställningen många besökare går längts bort i änden av 
samlingskorridoren innan de förstår att de kommit fel och ändå är de tillfälliga 
utställningar alltid på samma plats. Kultima säger att de har provat olika sätt att 
vägleda, så som skyltar på golvet, men de läser inte besökarna eftersom de trampar 
på dem. Det spelar heller ingen roll om det finns skyltar på väggarna anser Kultima. 
Men anser ändå att det borde finnas en text på glasdörrarna in till den tillfälliga 
utställningen. Besökare frågar ibland även efter bokhandeln trots att den ligger precis 
intill kassadisken säger Kultima 

Enligt Kultima är det för stort fokus på att allt ska vara estetiskt men att det inte alltid 
är det bästa och hon tycker att det är för mycket vitt för att det ska synas och att det 
hade varit bättre med vilken färg som. Innan var kassan i en klarblå färg och syntes 
därför på en gång, bokhandeln hade en illgrön disk som också syntes på håll. När de 
har guidadevisningar samlas de vid de röda sofforna utanför ingången till den fasta 
utställningen och Kultima menar att det är bra att de har en färg som sticker ut från 
resten av omgivningen eftersom det underlättar för de som värdar att kunna hänvisa 
dit.  

Kultima är positiv till biljettautomaten i foajén men nämner att vepan som finns 
ovanför är förvirrande och bör vara enklare att förstå. ”Fick jag ändra om skulle jag 
göra alltihopa till en färgprick så att man ser vart man kommit någonstans så att man 
inte tror man kommit till en vårdcentral. Nej till och med en vårdcentral är snyggare 
och färggladare” (E. Kultima personlig kommunikation 19 april 2018).  
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