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Abstract 

This study is about how interaction in a historical exhibition is experienced by 

the visitors and how to communicate the interactive possibilities with the help 

of symbols of the senses. It will also focus om how the symbols can clarify an 

already designed exhibition so that the spatial purpose is featured. The study is 

written in the subject information design with a focus on spatial design. The 

practical problem the study is based on is the exhibitions at Västmanlands läns 

museum, where the visitors misunderstand what they can and can´t interact 

with. The purpose of the study is to examine what factors are the basis for how 

visitors read an environment and understand their interactive possibilities. The 

study also examines how to use the symbols of the senses to communicate these 

opportunities to contribute to increased understanding of the visitors for what 

they can do in the exhibitions. The theories that are used in the study are 

centered on visual perception and the mental image, interaction and affordance, 

as well as communication. The methods used to collect empirically are spatial 

analysis, including analysis of the place, observation and interview. Other 

methods used are an interview with museum staff and a user test. 

The location analysis showed that the museum varied in its way of 

communicating the various interaction possibilities which the observation 

confirmed as visitors did not perceive all parts of the exhibition. The study has 

resulted in a design proposal on how communication through symbols of our 

senses can increase understanding of what possible interactions a visitor has. 
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Sammanfattning 

Det här examensarbetet handlar om hur interaktion i en historisk 

utställningsmiljö upplevs av besökarna och hur man med hjälp av symboler av 

sinnena kan kommunicera de interaktiva möjligheterna. Arbetet lyfter även 

fram hur symbolerna kan förtydliga en redan formgiven utställning så att det 

rumsliga syftet framhävs. Denna studie är skriven inom ämnet 

informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Besökarnas 

missförståelse för vad de ska interagera med i utställningarna på Västmanlands 

läns museum är det praktiska problemet som ligger till grund för studien. Syftet 

med studien är att studera vilka faktorer som ligger till grund för hur man som 

besökare läser av en miljö och förstår dess interaktiva möjligheter samt hur man 

med hjälp av symboler för sinnena kan kommunicera möjligheterna för att bidra 

till en ökad förståelse hos besökarna för vad de kan göra i utställningarna. 

Problemet har undersökts med hjälp av teorier om synintryck och den mentala 

bilden, interaktion och affordance, samt kommunikation. De metoder som har 

använts för att samla in empiri är via rumslig analys, innefattande platsanalys, 

observation och intervju. Andra metoder som används är en intervju med 

museipersonal samt ett användartest. 

Platsanalysen visade att museet varierade i sitt sätt att kommunicera de olika 

interaktionsmöjligheterna vilket observationen bekräftade i och med att 

besökare inte uppfattade alla delar i utställningen. Studien har resulterat i ett 

designförslag på hur kommunikationen genom symboler av våra sinnen kan öka 

förståelsen för vilka möjligheter en besökare har i interaktionerna.  

Nyckelord 

Interaktion, sinnen, symbol, kommunikation  
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1 Inledning 

På grund av teknikens genomslag, har mycket interaktivitet i museer 

digitaliserats. Därmed bygger den senaste forskningen om interaktion i museer 

på hur tekniken kan användas och utvecklas. Trots att Tim Caultons (1998) 

forskning Hands-On Exhibitions : Managing Interactive Museums and Science 

Centres är tjugo år gammal är den relevant då den tar upp museets omvandling 

till dagens moderna samhälle och de fördelar som finns med hands-on och 

interaktiva utställningar.  

Tim Caulton (1998) undersöker hur det går att skapa och driva effektiva 

utställningar som använder sig av hands-on som ett pedagogiskt medel. Han 

skriver att utvecklingen av interaktiva skärmar under det senaste decenniet har 

omvandlat den traditionella museivärlden. Detta har gjorts på så sätt att 

besökare inte längre nöjer sig med att endast titta på glasmontrar. Det finns en 

förväntan att utställningarna har hands-on upplevelser från objekten, då 

besökarna samtidigt som de lär sig vill bli underhållna (Caulton 1998 s.1).  

Caulton (1998 s.2) tar upp att traditionella museum antingen har passiva eller 

aktiva artefakter. Att båda typerna beskrivs som hands-off, utställningar där 

man får se, höra och tänka men där besökaren inte ska delta i utställningen. 

Detta menar han skiljer sig från hands-on och interaktiva utställningar som 

istället uppmanar besökaren att uppleva utställningen på ett mer direkt och 

deltagande sätt. Caulton beskriver att hand-on utställningar är uppbyggd av 

interaktion genom knapptryckningar och handlar mer om att besökarens ska få 

feedback genom att delta i utställningen. Interaktiva utställningar däremot 

handlar mer om den mentala interaktionen, som går att åstadkomma med eller 

utan fysisk interaktion. Syftet med utställningarna skiljer sig åt, där hands-on 

fungerar i ett lärande syfte och interaktiva utställningar mer fokuserar på att ge 

besökaren en djupare upplevelse. Han menar att en bra interaktiv utställning 

måste fungera på ett flertal plan för att kunna nå ut till besökare med olika ålder 

och/eller förutsättningar (Caultion 1998 s.2). 

Alla historiska museum ser olika ut och är olika. De har inga fasta ramar men 

de jobbar alla med att genom sina utställningar integrera sina besökare på olika 

sätt och på så vis förmedla kulturarv. Riksantikvarieämbetet1 (2017 s.6) tar upp 

i sin rapport Räkna med kulturarvet - Kulturarvets bidrag till en hållbar 

samhällsutveckling vikten av att kunna ta del av kulturarv. 

                                                      
1 Myndighet med nationellt ansvar för kulturarv 
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Ett kulturarv som bevaras, används och utvecklas spelar en viktig roll i 

arbetet för en hållbar samhällsutveckling. 

Riksantikvarieämbetet  

(2017 s.6) 

Museer spelar en viktig roll i detta, då de skapar en plats för människor att 

komma och ta del av kulturarv ett intressant och pedagogiskt sätt. Användning 

av interaktion i utställningar skapar möjlighet för besökaren att lära sig genom 

att göra. Det ger möjlighet till att skapa förståelse om ett kulturarv på ett direkt 

sätt. Genom att testa får besökarna insikt i hur till exempel en befolkning levde 

och vad de gjorde. Interaktion ger också en möjlighet att uppleva ett kulturarv 

på flera olika sätt. Detta då det öppnar upp för besökarna att inte bara till 

exempel se på ett historiskt objekt eller läsa om en sed utan skapa möjlighet att 

få testa och förstå hur de fungerade. 

Kulturarv är alla avtryck efter mänsklig påverkan som finns runt 

omkring oss. Dessa spår kan bestå av fysiska objekt som byggnader och 

vardagsföremål men också av abstrakta företeelser som till exempel 

seder och bruk, kunskaper och samhällsstrukturer.  

Riksantikvarieämbetet  

(2017 s.7) 

 

Riksantikvarieämbetet (2017 s.22) menar att kulturarv bidrar till en ökad 

förståelse för dagens samhälle då det skapar medel för att beskriva hur 

samhället har sett ut och dess förändringar genom tiden. Interaktivitet skapar 

möjlighet att kunna jämföra och analysera kulturarv utifrån besökaren som 

person. Besökarna kan genom sitt deltagande få en djupare förståelse för 

kulturarven.  

Interaktion spelar därmed en så viktig roll i utställningar på museum av flera 

anledningar. Det är därför viktigt att interaktionen finns men också att den är 

förståelig. För att besökarna ska kunna ta till sig av interaktionen är det viktigt 

att kommunikationen kring den görs försåtlig för besökaren.  

1.1 Bakgrund 

Västmanlands läns Museum ligger i Västerås och har i uppdrag att fördjupa 

kunskapen om mångfalden i det västmanländska kulturarvet, öka insikten om 

det förflutna, samt berika perspektiven på samtiden och framtiden 

(Västmanlands läns museum 2018-03-28). Deras roll är att vara en resurs, 
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synliggöra historien i sin rätta miljö, knyta samman idéer och initiativ. Museet 

är öppet och försöker anpassa sina utställningar till alla. De har ansvar för 

Västmanlands läns kulturarv, innefattande kunskap och föremål som finns kvar 

från förr och vill ge sina besökare en möjlighet att uppleva och lära sig något 

nytt genom sina utställningar och visningar.  

I intervju med två av museets personal Ingrid Eriksson och Helena Arnell 

(2018-02-20) beskriver de att Västmanlands läns Museum vill, genom att låta 

besökare integrera med utställningen, skapa lärande och upplevelse för alla 

besökare och undvika att dela upp utställningen i en interaktiv del och en icke 

interaktiv del. Genom att anpassa sina utställningar efter den yngre målgruppen 

vill de skapa upplevelse, intressanta diskussioner, ny kunskap och väcka 

intresse för alla sina besökare.  

Eriksson och Arnell berättar också att de har sett att det finns ett problem kring 

hur besökarna förstår vad de får och inte får göra i museets utställningar. 

1.2 Problemformulering 

Denna studie kommer att behandla det praktiska problemet som Västmanlands 

läns museum har i sina utställningar kring deras kommunikation och 

besökarnas förståelse kring de interaktiva möjligheterna. Detta är ett problem 

de själva har märkt av. 

Om interaktionen inte fungerar som den är tänkt kan det ifrågasättas i vilken 

grad besökaren ta till sig av kulturarvet och museet får svårare att lyfta fram sitt 

syfte. Som tidigare nämnts skiljer sig museer åt i uttryck. Det finns problematik 

att bygga om en hel utställning då det bland annat är kostsamt. Det är inte alltid 

i praktiken som en utställning kan göras om helt från grunden. För det krävs det 

medel och tid. Vilket många museer med redan byggda utställningar inte har. 

Det är ett rumsligt informationsdesignsproblem eftersom utställningarna inte 

fungerar som tänkt för sin målgrupp. Det är intressant att undersöka hur tillägg i 

form av symboler kan lyfta den rumsliga designen och informationen som finns 

i ett rum.  

Museum är en rumslig plats som kan ha olika regler och nivåer på sin 

interaktivitet men likna varandra i andra aspekter. Detta kan göra det 

problematiskt för besökarna att använda sig av sin mentala bild när de ska tolka 

ett nytt museum.  

Studien kommer behandla denna problematik genom att undersöka vilka olika 

rumsliga element och utformningar som kan påverka förståelsen för 

interaktiviteten och hur ett kommunikationstillägg kan komplettera 

rumsligheten.  



4 
 

1.3 Forskningsfråga 

På vilka sätt kan symboler bidra till en ökad förståelse hos besökarna kring en 

utställnings interaktion? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur interaktion kan kommuniceras med 

hjälp av symboler i interaktiva utställningsmiljöer. Detta för att se om det kan 

hjälpa besökaren att tolka museet och dess interaktiva delar. Studien har även 

syftet att undersöka vilka rumsliga aspekter som är viktiga att tänka på och ta 

hänsyn till vid kommunikation av interaktion. 

1.5 Avgränsning 

Studien kommer att undersöka hur interaktion i utställningar kan kommuniceras 

samt förtydligas. Designförslaget kommer begränsas till en utställningsdel i 

museet. Arbetet kommer avgränsa sig till positiv kommunikation, det som 

tillåts att göras snarare än det som inte tillåts. Studien kommer inte lägga fokus 

på hur en förbättrad kommunikation kan leda till mindre slitage. Den kommer 

inte heller undersöka varför besökarna interagerar som de gör eller hur en 

utställning bör utformas för att skapa en intressant och pedagogisk interaktion.  

1.6 Målgrupp  

Västmanlands läns museums riktar sig med sitt formspråk och innehåll till en 

målgrupp i åldern 12 år, för att genom detta kunna utforma en utställning som 

de menar passar alla oavsett ålder (Eriksson & Arnell 2018-02-28). De skriver 

alla sina texter på både svenska och engelska för att på så sätt göra det 

tillgängligt för besökare som inte talar svenska.  

Denna studie kommer i första hand rikta sig mot förstagångsbesökare som 

målgrupp. Besökare som redan varit på museet tidigare kommer vara en 

sekundär målgrupp, då de redan är bekanta med hur museet fungerar. Med den 

problematik som finns kring otydlighet i de interaktiva delarna på museet kan 

denna grupp ändå ha värde av designförslaget.  
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2 Teori 

I detta avsnitt kommer de teorier som använts i studien presenteras samt 

teorikritik. Teorierna ligger till grund för metodval som presenteras i avsnitt 4 

samt det designförslag som presenteras i avsnitt 6. Teorierna är uppdelade i tre 

delar; synintryck, kommunikation och handling. 

2.1 Synintryck 

Teorierna kring synintryck kommer i denna studie fokusera på de faktorer som 

påverkar det vi ser såsom den mentala bilden och de rumsliga förutsättningarna 

som tillsammans påverkar hur vi läser av ett rum och om vi förstår dess 

möjligheter och syfte. 

2.1.1 Mentala bilder 

 
Eriksson (2009 s.96) beskriver att kartläggning är ett övergripande begrepp som 

handlar om iakttagande och registrering. Detta täcker allt från hur människan 

definierar objekt och rumsligheter till hur vi kategoriserar det vi ser. Hon menar 

vidare att människan ser likheter mellan objekt och företeelser för att kunna 

kategorisera och hantera dem på ett praktiskt och intellektuellt. Hon menar att 

det måste finnas förmåga att kunna iaktta specifika egenskaper som är 

gemensamt finnas för att denna gruppering och hantering ska vara möjlig 

(Eriksson 2009 s.99). Vid kategoriseringen tittar vi efter det som är specifikt för 

det enskilda objektet i syfte att särskilja detta från andra objekt, samt likheter 

mellan olika objekt för att kunna gruppera dem. Eriksson menar att likheter hos 

objekt inte alltid måste handla om visuella likheter utan att andra egenskaper 

som vi ser som distinkta och viktiga också spelar stor roll. Detta skriver hon har 

betydelse på vilket kontext objekten befinner sig i.  

2.1.2 Pop-out 

Ware (2008 s.28-29) tar upp pop out-effekten som tar upp effekten av att något 

syns då det särskiljer sig från det omkringliggande. Detta skriver Ware kan 

handla om till exempel en skillnad i storlek, form eller färg. Ware menar att ett 

objekt som skiljer sig från sin omgivning uppfattas snabbare av ögat än ett 

objekt som inte gör det då skillnaden gör att objektet sticker ut.  
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2.1.3 Närhetslagen 

Gromme (2010 s.52) tar upp att vi människor uppfattar objekt som befinner sig 

nära varandra som att de hör ihop och tillhör varandra. 

2.2 Handling 

Teorierna kring handling kommer i denna studie belysa de faktorer som får oss 

att agera med ett objekt, såsom förståelse för objektets syfte, objektets 

affordance och hur väl den är utformad efter användarens behov.   

2.2.1 Interaktion 

Saffer skriver i sin bok Designing gestural interfaces (2009 s.17) att vi 

människor dras till att interagera med objekt på grund av vår fysiska natur. 

Detta kan kopplats till interaktion och varför vi gillar att interagera med 

föremål. 

Norman förklarar syftet med interaktionsdesign som följande: 

[…] The goal is to enhance people’s understanding of what can be 

done, what is happening, and what has just occurred. Interaction design 

draws upon principles of psychology, design, art, and emotion to ensure 

a positive, enjoyable experience.  

Donald A. Norman  

(2013 s.5) 

Norman (2013 s.10) skriver att när vi interagerar med en produkt så behöver vi 

förstå hur den fungerar, vilket Norman förklarar som att vi måste upptäcka vad 

den gör, hur den fungerar och vilka användningsmöjligheter den har. Detta går 

att koppla till det Norman skriver tidigare i sin bok om förutsättningar för god 

design.  Norman (2013 s.3) nämner upptäckbarhet och förståelse som två av de 

viktigaste karaktärerna för god design. Upptäckbarhet handlar om det möjligt 

att lista ut vilka handlingar som användaren kan göra och hur de ska 

genomföras. Förståelsen tar upp om användaren förstår vad designen betyder, 

hur produkten ska användas innefattande vad kontroller och inställningar 

betyder. 

2.2.2 Affordances 

Norman (2013 s.10) skriver att vi lever i en värld full med objekt och att vi 

möter tusentals av objekt dagligen, många av dem nya för oss. De nya objekten 

liknar ofta befintliga objekt som vi redan känner till.  
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Begreppet affordance refererar till relationen mellan fysiska objekt och en 

människa (Norman 2013 s.11). Med det menar Norman relationen mellan 

objektets egenskaper och förmågan hos den som interagerar att avgöra hur 

objektet kan användas. Norman beskriver att detta är individuellt beroende på 

vem det är som interagerar och dennes förutsättningar. 

2.2.3 Human-centered design 

För att kunna utforma design som uppfyller upptäckbarhet och förståelse måste 

man utgå ifrån människan. Norman (2013 s.8) menar att lösningen till att 

utforma god design är att utforma designen utifrån human-centered design. Han 

beskriver att utgångspunkten är att sätta människans behov, förutsättningar och 

beteenden först. Därefter utformas designen utefter de här sakerna. Norman 

beskriver att kommunikation är en förutsättning för god design och att detta 

speciellt är viktigt när saker går fel.  

2.3 Kommunikation 

Teoridelen om kommunikation kommer i denna studie fånga upp hur 

kommunikation kan framkomma multimodalt, vilka delar av kommunikation 

som är viktigt att tänka på vid förståelse av en interaktion och hur symboler 

används vid kommunikation.  

2.3.1 Multimodalitet  

Norris (2014 s.127) beskriver att multimodalitet sammanfattar alla de resurser 

som människan använder sig av för att kommunicera vilket innefattar språk, 

ljus, gester, kroppshållning och rörelser, blickar, text, bild m.m. Norris menar 

att språket eller talet inte nödvändigtvis behöver vara den givna utgångspunkten 

för förståelsen av betydelsen utan kan vara någon av de andra resurserna. De 

sociala normerna ligger till grunden för vår förståelse av betydelse och hur vi 

använder de olika resurserna. Användningen av dessa påverkas beroende på 

vilket sammanhang de använd i och vilka som använder dem.  

2.3.2 Signifiers 

Till skillnad från affordance som avgör vilka handlingar som är möjliga så 

kommunicerar signifiers vart dessa handlingar ska göras (Norman 2013 s.14). 

Norman skriver att i design krävs båda två. Signifiers är viktiga ifall en 

affordance eller en icke-affordance inte kan uppfattas av betraktaren för att 

betona dessa (Norman 2013 s.12). 

Norman (2013 s.14) menar att signifiers är viktigt då människor har ett behov 

av något som visar hur produkten eller tjänsten är tänkt att användas, vad som 
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händer samt vilka alternativa handlingar som finns. Bra kommunikation av 

syftet, samt struktur och operation av produkten eller tjänsten menar Norman är 

förutsättningar för god design. Detta menar han är signifiers roll.  

2.3.3 Feedback 

Norman (2013 s.23) skriver att feedback är viktigt då man som användare är i 

behov av att på något sätt få veta att systemet fungerar. Feedback menar han 

handlar om att kommunicera resultatet av en handling. Norman påpekar också 

att det är viktigt att feedback sker direkt vid handlingen annars finns risk att 

användaren tröttnar och ger upp. Norman (2013 s.24) påpekar att för lite 

feedback kan vara värre än att inte ha feedback alls. Detta förklarar han med att 

det är distraherande, ofta irriterande samt att det inte ger någon information. 

Norman menar att för mycket feedback inte heller är bra. Detta kan bidra till att 

användaren undviker att använda produkten. Norman påstår att olämplig eller 

icke tolkningsbar feedback är det värsta.  

Norman (2013 s.24) skriver att ges en feedback för många gånger kan det 

orsaka att användaren ignorerar den, eller om möjligt stänger av den, vilket kan 

leda till att viktig feedback försvinner.  

Saffer (2009 s.17) skriver att visuell respons ofta används för att visa att en 

handling har gjorts, exempelvis en knapp som trycks ner.  

2.3.4 Ikoinicitet 

Eriksson (2009 s.24) pratar om att bilder ibland används för att tydliggöra ett 

osynligt fenomen. När man visualiserar ett objekt tar man vanligtvis fasta på 

formen av det objektet då dess överenskommelse med det verkliga objektet 

skapar likhet och då det är formen som vi främst känner igen (Eriksson 2009 

s.25).  Eriksson tar upp att ju högre ikonicitet en bild har desto mer likheter har 

den med det verkliga objektet. Hon menar att man med hjälp av linjer antingen 

kan forma enkla eller komplicerade figurer men att man med få detaljer kan få 

fram en illustrerad avbild av ett objekt som går att tolka (Eriksson 2009 s.26). 

2.4 Källkritik 

I denna studie väljs teori bort kring varför människor agerar som de gör och 

olika målgruppers fysiska och psykiska förutsättningar för upptagning av 

information. Även teori om pedagogik väljs bort. Detta görs för att hålla fokus 

på hur interaktion kan kommuniceras och om hur objekt förmedlar möjliga 

användningsområden.   
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3 Metod och tillvägagångssätt 

I detta avsnitt presenteras de metoder som genomfördes för att få en djupare 

förståelse för kommunikationen kring interaktion i utställningarna och 

läsbarheten hos besökarna på Västmanlands läns museum. Både kartläggning 

av redan befintlig samt utprovande av studiens nya förslag. Nedan presenteras 

även tillvägagångsätten som användes vid metodernas genomförande samt etik 

och metodkritik. 

3.1 Rumslig analys 

3.1.1 Platsanalys 

För att få en djupare förståelse för platsen gjordes en platsanalys efter Ching 

och Binggeli (2012 s. 58-62) checklista. Ching & Binggeli (2012, s. 40) anser 

att vid en analys av ett rumsligt problem bör insamlande av information och 

dokumentation av den befintliga miljön ske, samt en undersökning av platsens 

förutsättningar och element. 

Vilka analoga interaktiva delar som finns med i utställningarna där besökaren 

förväntades aktivt delta undersöks. Samt hur dessa är utformade och deras 

förhållande till sin omgivning. Gemensamma egenskaper av de olika objekten 

sammanställs i en lista över utställningens interaktiva delar. Dokumentation 

förs med hjälp av fotografier, skisser och anteckningar. Vid analysen 

dokumenteras och analyseras även hur museet kommunicerar sin interaktivitet. 

3.1.2 Observation  

För att få en ökad förståelse för hur besökare interagerar och om museets 

kommunikation är läslig av besökarna genomförs observationer av besökarnas 

interaktion i museet. Systematiska observationerna genomförs enligt Martin och 

Hanington (2012 s.18-19, 120-121).  

Observationerna genomförs på olika platser i utställningen kring en installation 

i fokus vid varje observation, som innehåller olika interaktiva möjligheter. Vid 

observationerna dokumenteras nedanstående frågor genom anteckning i form av 

text: 

• Vad besökarna gör vid artefakten 

• Interagerar de på alla sätt som är möjliga.  
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Anteckningarna analyseras sedan och sammanställs till empiri vilket 

presenteras i avsnitt 5.1.2. 

3.1.3 Intervju 

I samband med observationerna genomförs korta kvalitativa systematiska 

intervjuer med syftet att komplettera observationerna med besökarnas egna 

tankar och deras förståelse. Intervjuerna nedtecknas på plats och sammanfattas 

sedan efteråt. Respondenterna informeras att dessa intervjuer är frivilliga och 

anonyma. 

Frågorna utformas för att komplettera de punkter som observeras. Se bilaga 1.  

3.2 Intervju med museets personal 

För att få en ökad förståelse för museet och om designförslaget passar deras 

vision genomförs en intervju via mail den 24 maj 2018. Respondenterna tillhör 

personalen av Västmanlands läns museum. De informeras om syftet med 

intervjun och att det är frivilligt att delta. I samband med intervjun får 

respondenterna ta del av ett samtyckesformulär. Se bilaga 2 och 3. 

3.3 Användartester   

Ett användartest görs för att testa symbolerna på målgruppen. Det görs för att 

skapa en bild av målgruppens tankar och handlingar vid användning av 

symbolerna i utställningsmiljön (Martin & Hanington 2012 s.56). Syftet är att 

med användartestet kartlägga besökarnas tankar om symbolerna som 

kommunikationsmedel och hur symbolerna hjälper dem att förstå de olika 

interaktiva delarna. För att undersöka detta delas användartestet upp i två delar. 

Första delen består av att besökarna får gå runt i en utställningsdel där symboler 

är utplacerade. Efter att de går runt får de svara på en enkät som är kopplad till 

deras upplevelse och tankar kring första delen. Se bilaga 4. 

3.4 Etik och metodkritik 

De etiska ställningstaganden som studien ställs inför är huruvida barn ska 

användas som respondenter. Trots att barn utgör en stor del av Västmanland 

läns museums målgrupp väljs de bort i denna studie då barns medverkan, de 

under 18 år, kräver föräldrars godkännande. I en mer omfattande studie vore det 

intressant att undersöka även barns förståelse i interaktionsmiljöerna. 

Då observationerna bygger på att miljön ska observeras, vilket också innefattar 

människor genomförs alla observationer utan fotografier. Ingen personlig 
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information noteras utan endast besökarnas handlingar antecknas. På grund av 

lågt besöksantal vid observationen kan resultatet inte generaliseras men det kan 

ändå ge en inblick i interaktiva beteenden. Trots att observationen i sig inte är 

nog att använda som resultat ger det i kombination med platsanalys och intervju 

ett underlag för att föra en diskussion.  

Under platsanalysen tas fotografier som dokumentation men dessa innefattar 

inga människor för att inga personliga detaljer ska finnas med. Vid de intervjuer 

som genomförs får deltagarna informationen om frivilligheten att delta, 

anonymiteten samt vad syftet med intervjun är (Holme och Solvang 1997 s.32). 

Intervjuerna av museipersonalen kan inte genomföras på plats på grund av 

tidsbrist. Intervjuerna sker istället via mail. Ett missivbrev skickas ut i samband 

med intervjufrågorna. Där informeras respondenterna om syftet med 

intervjuerna. Respondenterna får även frågan om deras namn och arbetstitel får 

användas i rapporten. 

På grund av studiens storlek genomförs användartestet med ett representativt 

urval. Dessa respondenter tillfrågas på plats i utställningen. Deltagarna 

informeras om frivilligheten, anonymiteten och syftet med testet.   
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4 Empiri och analys 

I det här kapitlet presenteras resultaten från de genomförda metoderna i studien. 

Den empiriska delen som presenteras har sitt fokus på interaktionen och 

kommunikationen i utställningarna på Västmanlands läns museum. 

4.1 Rumslig analys 

Den rumsliga analysen genomförs för att öka förståelsen kring vilka interaktiva 

delar som utställningen på Västmanlands läns museum innefattar samt hur 

dessa uppfattas av besökarna. Analysen genomförs i två delar. Fösta delen är en 

platsanalys som kartlägger de interaktiva delarna och hur kommunikationen 

kring dessa fungerar. Andra delen består av en observation med korta frågor 

som undersöker hur besökarna interagerar samt uppfattar interaktionen och dess 

kommunikation. Dessa genomförs vid olika tillfällen. 

4.1.1 Platsanalys 

Vid platsanalysen undersöks följande delar. Vilket formspråk utställningarna 

har och hur museet använder sig av färg. Hur museet kommunicerar om de 

interaktiva möjligheterna till sina besökare. Samt på vilka sätt som besökaren 

kan delta i utställningen i form av interaktiva möjligheter.  

4.1.1.1 Färg och form 

Västmanlands läns museum består av en utställningshall med flera 

utställningar. De olika utställningarna är följande: 

När då var nu - forntidens folk och fä som fånga upp stenåldern, bronsåldern 

och järnåldern. 

När då var nu - medeltidens makt och människor 

När då var nu – den nya tidens ordning och reda 1500-1700-tal. 

När då var nu – moderna tider 1800-1900-tal.  
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Figur 1 Utställningshallens olika utställningsdelar. 

 

Utställningen är utformad efter en kronologisk ordning där besökaren börjar vid 

stenåldern och rör sig uppåt i tiden. De olika delarna är också färgkodade för att 

visa om en viss information hänger ihop med en specifik del. Se figur 2 och 3. 

 

Stenåldern   

 

Bronsåldern   

 

Järnåldern   

 

 

Figur 3 Exempel på hur färgkodning för tidsåldrarna Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern används i 
utställningen När då var nu – forntidens folk och fä. 

Figur 2 Färgernas innebörd i utställningen är då var nu – forntidens folk och fä. 
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Uställningen är i vissa delar färgkodad och den används i syfte att informera om 

vilken tidsålder objekten tillhör. Ett exempel där färgkodningen används men 

där besökarnas interaktion i miljön kan sätta den ur spel är vid de historiska 

kläderna. Färgkodningen finns på klädhängarna men kläderna i sig har ingen 

koppling till vilken klädhängare de tillhör. Det är därför lätt för besökaren att 

placera kläderna fel efter att de provar dem. Se figur 4. 

 

Figur 4 Historiska kläder på klädhängare. 

Utställningen har ett formspråk som ska efterlikna tidsperiodens miljö i syfte att 

skapa en ökad upplevelse för besökaren. Som ytterligare förstärkning finns 

miljösättande ljud och lukt. 

4.1.1.2 Kommunikation 

Kommunikationen som finns kring interaktionen i utställningarna är runda små 

skyltar placerade ihop med en figur. Figur och pratbubbla följer med genom 

hela utställningshallen. De är placerade intill några av de många olika 

interaktiva delarna i utställningen. Se figur 5 och figur 6. Skyltarna är små med 

liten text i jämförelse med sin låga placering. Det är svårt för en vuxen att se 

och kunna läsa vad som står på skyltarna. Formspråket på figuren riktar sig till 

barn vilket gör att vuxna kan uppfatta att texten inte riktar sig till dem. Detta 

gör det svårt att tolka att figur och pratbubbla ska informera och hjälpa vid 

interaktionen. 
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Figur 5 Interaktionsstation med luktpumpar. 

 

Figur 6 En köksmiljö i utställningen När då var nu – moderna tider 1800-1900-tal. 

Vissa interaktiva delar av utställningarna är synliga och förmedlar tydligt vad 

besökaren kan göra.  Ett exempel är inglasade objekt som kommunicerar att 

besökaren kan se med inte röra.  Hörlurar visar att där finns det något att höra. 

Medan vissa interaktiva delar är dolda och behöver något som kommunicerar 

vilka interaktiva möjligheter som besökaren har. Exempel på detta är objekt 

som befinner sig bakom stängda luckor och lådor. Det finns inte något yttre 

som visar på vilka lådor och luckor som är interagerbara och de som inte är det. 

Besökaren får själv upptäcka vilka som är låsta eller inte. Det finns även objekt 

i utställningen, som besökaren endast ska se på men som inte är inglasade. 

Dessa är placerade tillsammans med objekt som går att lyfta på vilket skapar 

otydlighet för besökaren. 
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Utställningen använder feedback i vissa delar. Ett exempel är att en 

knapptryckning på dosan, figur 7, ska ge utslag på lampraden på väggen, figur 

8. Men denna feedback är ur funktion vid platsanalysen. 

 
 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.1.1.3 Interaktion 

Utställningarna på Västmanlands läns museums innefattar många olika typer av 

interaktioner. De interaktiva delar som finns och på vilka sätt besökaren kan 

interagera med dessa dokumenteras. Det visar sig var att det finns många 

interaktiva delar som bygger på samma handlingar av besökaren. Vissa 

installationer kan innefatta fler typer av interaktivt deltagande. 

Sammanställningen på figur 9 visar de olika kategorierna av besökarnas 

interaktiva deltagande. Dessa är att lukta, se, känna och höra på olika saker. Det 

kan vara att trycka på knappar för att få något att hända. Para ihop saker som 

hör ihop. Eller prova historiska klädesplagg. Det som går att se är att sinnena 

står i fokus.   

Figur 7 Dosa med knappar Figur 8 Lampa i olika färger 
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Figur 9 Kategorisering av interaktion 

4.1.2 Observation 

Fem personer observeras totalt. 

Observationerna utspelar sig bland annat 

vid köksmiljön i utställningsdelen När då 

var nu – moderna tider 1800-1900-tal. 

Observationen visar att äldre besökare 

missar att interagera med det som är dolt 

och att de missar skyltarna som finns kring 

interaktionen. Äldre besökare som besöker 

utställningarna tillsammans med barn 

interagerar med saker som den yngre 

målgruppen lägger märke och dras till.  

4.1.3 Intervju 

Intervjuerna med besökarna efter observationen visar att de själva tror att de har 

förstått allt som går att interagera med. Från följdfrågor framkommer det att 

fyra av respondenterna missar att interagera med allt. De reflekterar över 

placeringen och formspråket på den kommunikation som finns kring 

interaktionen. Några av dem anser att den är riktad mot den yngre målgruppen 

medan andra inte ser den. Från intervjuerna framkommer även koppling till 

tidigare museibesök både Västmanlands läns museum och andra museer. Två 

vet om museets upplägg och interaktioner eftersom de besökt museet tidigare. 

De övriga bär med sig förförståelse från andra museer, där det de kan se på är 

inglasat och stängda luckor inte kan öppnas utan bara är miljösättande rekvisita.   

Figur 10 En köksmiljö i utställningen När då var nu – moderna 
tider 1800-1900-tal. 
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4.1.4 Slutsats av rumslig analys: platsanalys, observation och intervju 

Slutsatsen av den rumsliga analysen är att då museet har en variation i hur 

kommunikationen av interaktionen ser ut så skapar det förvirring. Det leder till 

att besökaren antingen missar möjliga interaktiva delar eller att de blir 

förvirrade i vad som gäller när. Därmed krävs det ett tydligt sätt att 

kommunicera de interaktiva delar som är möjliga för besökaren och på så sätt 

öka deltagandet i utställningen och minska förvirringen. 

Det blev också tydligt att det var bättre att fokusera på en del av utställningen 

till designförslaget. Detta då varje utställningsdel innehåller väldigt många 

olika interaktiva delar. Den del som väljs att gå vidare med i arbetet är När då 

var nu – Medeltidens makt och människor.  

 

Figur 11 Utställningshallens olika utställningsdelar. 

4.2 Intervju med museipersonal 

Intervjuerna med museipersonalen genomförs via mail. De utförs för att 

komplettera det publicerade material kring museets vision och syfte. Från 

intervjun med museipersonalen är det tydligt att de också har märkt att besökare 

inte interagerat på det sätt som är tänkt. De utrycker att de vill hitta en lösning 

på hur man kan kommunicera vad som inte får röras, eller flyttas, utan att 

förstöra den öppna utställningen med glasmontrar. Deras observerande hänger 

ihop med det som nämnts tidigare i den rumsliga analysen att besökarna inte 

har en tydlig riktlinje i hur de ska agera på museet. Genom att förstärka med 

symboler vid de interaktiva möjligheter som finns och göra det till något 

besökarna kan följa, skapas en riktlinje för utifrån vilket perspektiv du som 

besökare ska betrakta museets delar.  

Syftet med intervjun är även att testa prototypen av designförslaget på personer 

med erfarenhet inom utställningsdesign. Svaren från intervjudelen om sinnena 

som symboler visade att symbolerna är utformade så att informanterna förstår 

vad de ska representera. Att A symboliserar titta, B lukta, C känna och D 

lyssna. Se figur 11. 
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Figur 12 Symbolerna med bokstavsnumrering 

Vidare i intervjudel 2 får informanterna ta 

ställning till symbolerna i samband med tre 

bildexempel på interaktionsmiljöer. De får 

svara på om symbolerna visar på museets 

tänkta interaktion. En av informanterna anser 

att symbolerna visar på det som går att göra. 

Den andra anser att endast en symbol inte 

räcker för att täcka de möjliga interaktionerna. 

Hon skriver: 

A Ja, men man ska också känna på 

kryddorna, känna konsistensen 

B  ja, men även kunna lukta på den 

torkade fisken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

A 

B 

Figur 14 Symbol lukta 

Figur 13 Symbol känna 
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Båda anser att symboler är ett bra sätt att kommunicera interaktion på. En är 

tveksam till om det tillför något i deras utställningar: 

Folk verkar fatta att de ska göra saker, nästan för bra. Det är snarare 

vad de inte får göra med sakerna som behöver kommuniceras. 

Exempelvis – lukta gärna på kryddorna i påsen, men ta inte ur dem ur 

påsen och sprid dem på golvet. Känn gärna på de torkade fiskarna, men 

slit inte i dem så de går sönder. Titta gärna på filmen med soporna, men 

försök inte sticka in armen för att se vad som finns bakom. 

Hon tar upp att de redan har förklarande text till interaktionerna och skriver 

vidare: 

Däremot är symboler ett bra sätt att tillgängliggöra våra aktiviteter för 

den som har svårt att läsa eller inte kan svenska. Det tar mindre plats 

än text också och berättar vad vi tänkt att man ska använda för sinne 

vid just den platsen. 

Informanterna har en del synpunkter på frågan om det är något i interaktionerna 

som symbolerna missar att ta upp. En av dem skriver: 

Hur kommunicerar symbolerna att man ska prova kläderna, lyfta locket, 

titta upp för att upptäcka mer? Jag vet inte, kanske är symbolerna bra 

på vissa platser, men inte på andra? 

Båda tycker att man behöver kommunicera hur besökare bör agera i deras 

utställningar.  

Ja, någon slags grundläggande introduktion till hur man får agera i 

våra utställningar. Hur kommunicerar man att man inte får springa, 

rycka loss saker som sitter fast, osv? 

Hur kan vi på ett positivt, tillgängligt och inbjudande/välkomnande sätt 

kommunicera våra interaktiva delar i utställningen och samtidigt be 

dem vara försiktiga och rädda om våra saker. Det är det som är vår 

stora utmaning.  

4.2.1 Slutsats  

Informanterna anser att symbolerna förmedlar de olika sinnena. De påpekar att 

en symbol inte alltid räcker för att visa på möjliga interaktioner. Det kan därför 

vara nödvändigt att vid vissa delar låta symbolerna samspela. Kombinationer av 

symboler kan användas både där det finns flera olika interaktionsmöjligheter 

eller där besökaren ska använda fler sinnen samtidigt vid en interaktion. 

Den information eller kommunikation som museet använder sig av i nuläget 

anser informanterna ger riktlinjer till besökarna vad de får göra. De upplever att 
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vissa besökare inte tar till sig dessa riktlinjer, flyttar saker om inte ska flyttas 

och sliter loss saker som sitter fast. Den rumsliga analysen visade att 

kommunikationen som finns på Västmanlands läns museum missar vissa delar 

och inte uppfattas alls av vissa besökare. Därmed kanske det inte handlar om att 

lägga fokus på det som besökaren inte får göra utan att förtydliga de 

interaktiviteter som besökaren är tänkt att delta i. På grund av att det också 

finns ett problem i att besökarna inte förstår hur de kan interagera eller hur de 

förväntas agera på museet tas ett beslut om att fokusera på positiv 

kommunikation. Med det menas fokusera på hur man kan kommunicera vad 

som går och göra och uppmuntra till de interaktiva delarna. Ett sätt att 

kommunicera det besökaren inte får göra, är att kommunicera det som får göras 

på ett tydligt och genomgripande sätt. Symbolerna på sinnena blir en 

vägledning för besökaren som på så sätt styrs mot en eller flera 

interaktionsmöjligheter. Görs detta genomgripande blir det även tydligt att där 

symboler saknas finns ingenting besökaren förväntas att interagera med. Det 

hindrar inte besökare från att ta sönder saker men ger en tydligare riktlinje för 

besökaren hur de ska delta i utställningen. Historiska föremål och svår ersatt 

rekvisita bör därför för att förhindra slitage helt glasas in eller hindra fysisk 

interaktion på annat sätt. 

4.3 Användartest 

Fjorton personer deltar varav fem är män och nio är kvinnor. De som deltar är i 

åldrarna mellan 18 och 69 år. 

Har du besökt Västmanlands läns museum tidigare? 

Ja 5 

Nej 9 

Vad anser du att symbolerna A, B, C och D står för generellt? 

 

 

 

Figur 15 Symbolerna med bokstavsnumrering 

A B C D 
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1 av 14 tycker de representerar öga, näsa, hand och öra. 

13 av 14 tycker de representerar sinnena. Syn, lukt, känsel och hörsel. 

 

Vad anser du att symbolerna A, B, C och D är tänkt att kommunicera i den 

placerade utställningsmiljön? 

Alla 14 förstår att symbolerna i utställningen är tänkt att kommunicera de 

sinnen som man ska använda sig av i utställningen. 

Sinnet som stimuleras vid det specifika verket. 

Respondent 

Till vilken grad anser du att symbolerna hjälpte dig att förstå vad du kunde 

göra i utställningen? 

Mycket 6 

Ganska mycket 5 

Lite 3 

Inget 0 

2 av 6 som anser att det hjälper dem mycket har besökt museet tidigare. 

De som tycker det hjälper dem lite skrev att de inte la märkte till symbolerna. 

Förklara om du ansåg symbolerna var ett bra sätt att kommunicera vad som 

gick att göra i utställningarna och varför de i sådana fall var bra? 

Respondenterna som anser att det hjälper dem mycket eller ganska mycket i 

utställningen tycker alla att det gav tydlighet i vad man får göra i utställningen.  

De som tycker det hjälper dem lite påpekade att de inte la märke till alla 

symboler. 

Förklara om du tyckte det saknades något för att förstå vad du kunde göra i 

utställningen? 

Av de som anser att symbolerna hjälper dem lite tycker en att symbolerna kan 

vara större. 

De som tycker det hjälper dem mycket har inga synpunkter på förbättringar.  

Två av dem som tycker det hjälper dem ganska mycket har synpunkter. Resten 

anser att det inte saknas något. En av respondenterna tar upp i att hen inte hade 

stannat länge vid någon station men att där hen hade upptäck symbolerna 
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väckte de nyfikenhet. Denne resonerade att om meningen är att symbolerna ska 

smälta in, men ge möjlighet till fördjupad upplevelse, så uppfyllde de sitt syfte.  

Den andra tycker att det är dålig belysning vid några platser och att någon satt 

för lågt.  

Hur tycker du att symbolerna A, B, C och D passade för den aktivitet som de 

var placerade vid? 

Alla deltagare tycker att symbolerna passar för de aktiviteter som de är 

placerade vid.  

Förklara hur du tyckte symbolerna syntes i utställningsmiljön? Skulle 

exempelvis storlek, färg, placering, ljussättning behöva ändras? 

7 tycker att de syns bra som de är. 

Resten påpekar att symbolerna kan vara större, mer belysta eller att de kan vara 

i en annan färg. En av dem skrev följande: 

Lite små kunde varit i olika färger. Kanske man kan trycka på dom så 

säger en röst ”lukta ”känna”. 

Respondent 

4.3.1 Slutsats 

Symbolerna tolkar vissa respondenter direkt till sinnena medan det finns några 

som tolkar dem som den fysiska liknelsen men alla kopplar samman det till att 

de ska representera sinnena när de är kopplade till de olika artefakterna i 

utställningen. Användartestet visar också att respondenterna förstår varför 

symbolerna är utplacerade vid de specifika aktiviteterna och vad de är tänkta att 

göra där.  

De flesta anser att symbolerna är till hjälp. Det finns dock brister i hur väl 

symbolerna syns. När de syns uppfyller de sitt syfte att aktivera folk i den tänka 

interaktionen samt väcka nyfikenhet.   
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5 Gestaltningsförslag 

I detta kapitel presenteras den designprocess som pågår under studien. Hur den 

insamlade teorin samt empirin leder fram till ett designkoncept och bearbetas 

till ett designförslag. Därefter presenteras designförslagen. 

Den teori och empiri som samlats in under studien blir grunden till förståelsen 

av vad som gör att besökarna inte förstår vilka möjligheter de har i 

utställningen. Detta resulterar i ett beslut att fokusera på hur kommunikationen 

kring interaktionen kan förbättras. Det gör de interaktiva möjligheterna i 

utställningen mer läsbara och tydliga för besökaren. 

5.1 Designprocess 

Designprocessen genomförs utifrån ett vetenskapligt perspektiv och 

förhållningssätt då studiens designförslag ska besvara en vetenskaplig 

frågeställning. Martin och Hanington (2012 s.76) beskriver att vid bevisbaserad 

design tas designbesluten för att skapa effektiv design utifrån insamlad data 

från trovärdig forskning istället för att endast ta dessa beslut beroende på 

intuition och anekdotisk information.  

Designprocessen sker enligt Wikberg Nilsson m.fl. (2016 s.118) genom 

flertaligt divergenta och konvergenta faser. Figur 13 visar fem faser.  

Där de tre första faserna handlar om insamling av data och empiri. Likt figuren 

samlas data och empiri in som sedan smalnas av till det som är intressant för 

studien. De sista två faserna handlar om formgivningen av designförslaget där 

det från flera olika idéer smalnas av till ett förslag som är baserat på symboler. 

 

Figur 16 Designprocessen 

För att förstå på vilka sätt man kan kommunicera interaktionen ställs följande 

frågor som är tvungna att besvaras: Vad behöver kommuniceras? På vilka sätt 



25 
 

kan man kommunicera detta? Hur kan man formge kommunikationen? Sista 

fasen i designprocessen var visualiseringsfasen. 

5.1.1 Vad behöver kommuniceras? 

Från empirin, insamlad från den rumsliga analysen, är det tydligt att interaktiva 

möjlighet som är bakom lådor och luckor är svårare för besökare att uppfatta 

och därmed missas av besökarna. Det är också tydligt att förväntningarna att det 

man får göra i ett museum är öppet och det man inte ska röra är bakom glas. 

Detta kopplas samman med Erikssons (2009 s.99) teori om den mentala bilden 

att människan ser likheter mellan objekt och företeelser för att tolka 

omgivningen. Västmanlands läns museums utställningar visar till viss del vad 

besökaren kan göra. Samtidigt förväntas besökaren uppfatta om miljösättande 

artefakter går att interagera med eller om de endast fungerar som rekvisita.  

På grund av ovanstående väljs ett fokus på vad man som besökare kan göra 

istället för det man inte får göra, samt att förtydliga de interaktiva möjligheterna 

som är oklara.  

5.1.2 På vilka sätt kan man kommunicera interaktion? 

Efter att ha fastställt vad som ska kommuniceras tas en lista fram med verktyg 

för hur detta kan kommuniceras. Dessa verktyg analyseras sedan tillsammans 

med den insamlade teorin och empirin. 

 

Figur 17 Verktyg för kommunikation 

Från den rumsliga analysen blir det tydligt att kommunikationen som finns i 

utställningen är utformad mot den yngre målgruppen. Den är lågt placerad och 

på för långt avstånd från de vuxna vilket leder till att besökaren inte förstår 

möjligheterna i utställningen. Gromme (2010 s.52) menar, i likhet med detta,att 

vi människor kopplar samman objekt som ligger nära varandra. Det innebär i 

sin tur att vi inte uppfattar att objekt tillhör varandra om de är placerade långt 

ifrån varandra. 
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Utställningarna har redan många ljudkällor som spelas upp öppet i utställningen 

vilket gör det svårt att lägga till ytterligare ett ljud för att kommunicera 

interaktiva möjligheter.  

Att kommunicera med ljus innefattar liknande problem då utställningen redan 

innefattar mycket ljus. Detta fångar visseligen uppmärksamhet men innebär 

också en möjlig störning för besökarna i förhållande till deras upplevelse av 

artefakterna.  

Tekniska lösningar, som ljud och ljus, medför ett underhåll. Detta är av vikt att 

de fungerar för att besökarna ska veta att de existerar. Därmed väljs dessa bort 

som de primära kommunikationsverktygen. Det kräver mer förplanering i en 

utställning för att tekniska lösningar ska vara effektiva. Platsanalysen visar att 

vissa tekniska saker är ur funktion. Vilket går att koppla samman till Normans 

(2013 s.23-24) teori om vikten av rätt placerad feedback. Hur icke-fungerande 

feedback motverkar sitt syfte att hjälpa användaren att förstå hur systemet 

fungerar och istället skapar förvirring och irritation. 

På grund av att utställningen bygger på att skapa en sammanhållen miljö skulle 

skyltar med långa texter påverka besökarens intryck. En annan anledning varför 

text väljs bort är på grund av att kommunikationen ska passa besökare med 

olika språk.  

För att kunna kommunicera interaktionen på ett sätt som inte kräver tekniskt 

underhåll samt blir lättillgängligt för alla besökare oavsett språkkunskap är 

symboler är en bra lösning.  

För att förstå vilka symboler som kan användas i designförslaget används 

empirin från platsanalysen, där de olika interaktiva delarna kategoriserats. 

 

Figur 18 Kategorisering av interaktion 

De mönster som går att se, som finns med genomgående, är att man som 

besökaren ofta använder ett av sina sinnen som dominerande i interaktionen. 
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Av den anledningen så väljs det att göra symboler efter de sinnen som finns 

med i utställningen; se, höra, känna och lukta.  

5.1.3 Hur kan man formge kommunikationen? 

Efter att beslutet om att använda symboler för att kommunicera tagits behöver 

dess formgivning utformas. Symbolernas formspråk behöver bestämmas. Med 

detta menas vilka symboler som ska representera sinnena och vilken detaljnivå 

som symbolerna ska ha. Den insamlade teori och empiri om vad som fångar 

besökarnas uppmärksamhet tas i beaktning vid beslutet om förslagets 

formgivning. Det blir tydligt att det är viktigt att skapa ett språk som passar in i 

kontexten. Att skapa symboler som fångar uppmärksamhet men som inte stör 

besökarens upplevelse av utställningarna. En annan sak som är avgörande är att 

symbolerna kan användas genomgående i utställningarna.  
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5.2 Designförslag 

Designförslaget som presenteras nedan är resultatet av den tidigare presenterade 

designprocessen och har visualiserats i Inkscape och Photoshop. Förslaget är 

begränsats till utställningsdelen När då var nu - medeltidens makt och 

människor på grund av studiens storlek. Designförslaget är indelat i två delar. 

Första delen är hur symbolerna ska utformas. Symbolerna placeras sedan ut i 

den verkliga utställningsmiljön och fotograferas. Del två i designförslaget är 

hur rumsliga lösningar i utställningen kan utformas för att bättre samspela med 

symbolerna. 

5.2.1 Formspråk 

Fyra symboler illustreras för att användas i designförslaget. Dessa representerar 

varsitt sinne; syn, lukt, känsel och hörsel. Symbolernas möjliga utformning 

analyseras genom att stapla upp på vilka sätt man kan symbolisera sinnena. Det 

formspråket som väljs utifrån analysen är att illustrera kroppsdelarna som 

används vid de olika sinnena, ögon, näsa, hand och öron. Symbolerna skissas 

sedan och slutresultatet blev nedanstående symboler. 

 

Figur 19 Symboler av sinnen 

Symbolerna är utformade med hjälp av enkla streckfigurer i enlighet med 

Erikssons (2009 s.24 och 26) som tar upp att det går att tolka en bild med låg 

iconisitet, men att det är av fördel att ta vara på objektets form när man ska göra 

en visualiserad avbild. Detta då formen är bland det främsta vi kopplar samman 

med ett objekt (Eriksson 2009 s.25).  

Symbolerna är markerade med en cirkel för att skapa samhörighet med den 

redan befintliga kommunikationen som finns i utställningarna som också är 

cirkulärt formad. Storleken på symbolerna är 35 mm i diameter. 

Symbolerna är i denna studie inte möjliga att vara i färg för att skapa en 

starkare pop-out effekt. Det finns redan mycket färgkodning i utställningarna, 

vilket gör det svårt att hitta en färg som inte riskerar att kopplas ihop med de 

redan befintliga. En del färger har dessutom ha en symbolisk innebörd. Dock 

likt Norman (2008 s.28-29) skriver skiljer sig symbolerna från omgivningens 

verklighetstrogna formspråk då de är enkla illustrerade symboler.  
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Symbolerna fungerar som ett sätt att förtydliga objektens affordance. 

Affordance syftar på relationen mellan ett objekts egenskaper och förmågan hos 

användaren att avgöra hur objektet kan användas (Norman 2013 s.11). Där med 

blir symbolerna ett hjälpmedel för besökaren att läsa av artefakternas 

användningsområden då de agerar som en tolk mellan artefakten och besökaren.  

5.2.2 Placering 

Symbolerna är placerade intill objekten där interaktionen ska genomföras enligt 

Grommes teori on närhetslagen (2010 s.52).  

Symbolerna agerar som signifiers då de också informerar om vart de interaktiva 

möjligheterna finns (Norman 2013 s.12). Norman (2013 s.14) menar att 

signifiers är viktiga då människan har ett behov av att veta vilka handlingar som 

är möjliga och vad en produkt är tänkt att användas för. På så sätt kommer 

symbolerna med sin koppling till sinnena visa besökarna både vad de kan göra 

och syftet med interaktionen. Symbolerna är placerade genomgående i alla 

utställningar och symbolerna blir något som besökaren kan känna igen och följa 

när de går igenom utställningarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 21 Symbol i utställningsmiljön 

Figur 22 Symbol i utställningsmiljön 

Figur 24 Symbol i utställningsmiljön 

Figur 20 Symbol i utställningsmiljön 

Figur 23 Symbol i utställningsmiljön 
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5.2.3 Rumsliga lösningar 

Den rumsliga analysen och intervjuerna av museipersonalen gör det tydligt att 

vissa delar i utställningen behöver förändra sitt rumsliga upplägg för att kunna 

samspela med symbolerna på ett tydligt sätt. Som Norris (2014 s.127) skriver så 

tillkommer flera olika sätt som används för kommunikation. Då museet 

använder sig av ett öppet formspråk medför det en social norm som också 

medför en förvirring hos besökaren när något har samma formspråk men skiljer 

sig i sitt syfte. Dessa delar får mycket slitage och felanvändning. Likt Norman 

(2013 s.8) skriver är det viktigt att tänka på användarens beteenden, 

förutsättningar och behov för att skapa försåtlig design. Detta gäller även vid 

skapandet av utställningar. För att undvika slitage helt måste den fysiska 

interaktionen hindras. Det kan annars inte undvikas att besökare tar på saker 

som museet inte tänkt ska röras men som står inom räckhåll och öppet för en 

fysisk interaktion i en utställning som annars uppmuntrar den typen av 

interaktion.  

Genom att göra den rumsliga installationen tydligare stärks dock syftet med 

interaktionen. På så sätt minskas felhantering då besökaren får stöd från 

rummet i vad de är tänkta att göra. Rumsliga förändringar formges därför vid de 

aktiviteter som saknar tydlighet i sitt syfte. Där räcker det inte med symbolerna 

för att förtydliga interaktionen. Som Norris (2014 s.127) skriver så uttrycker sig 

kommunikation på flera sätt och används vid avläsningen.  Ett av dessa är den 

information som rummet förmedlar. Det är därför viktigt att de rumsliga 

lösningarna och symbolerna kommunicerar samma sak. Rummet tillsammans 

med symbolerna blir en gemensam bärare av information för besökarens 

interaktionsmöjligheter.  

En av dessa delar är hyllorna 

som den rumsliga analysen 

visade blandade fastlimmade 

föremål som endast är tänkt att 

se på med föremål som 

besökaren kan ta upp. Vid 

intervjun av museipersonalen 

upplevde de att det är ett 

problem att besökare inte vet 

vad de ska röra på och inte. 

Museets lösning är att limma 

fast sakerna men från 

intervjuerna är det också tydligt 

att det sättet inte fungerar. Att 

endast använda symboler på 

dessa hyllor räcker inte då det 
Figur 25 Designförslag på inglasning av hylla 
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inte finns en tydlighet i det rumsliga som berättar vilka objekt som symbolen 

syftar till. För att skapa en rumslig lösning som ger tydlighet används 

glasskivor. Glasskivorna ger tydighet i att det som är innanför glaset endast ska 

tittas på. Det skapar en barriär mellan besökarna och objekten. Det är inte 

fysiskt möjligt att röra objekten. Objekten får därmed inte samma affordance då 

glaset gör att förutsättningarna för objektet förändras (Norman 2013 s.11). 

Glaset har hål placerade vid de objekt som besökaren kan känna på.   

En annan del där den rumsliga lösningen inte visar besökaren tydlighet i sitt 

användningssyfte är vid provning av en kungakrona. Kronan sitter fast med en 

grov kedja vilket inte bara ger ett förvirrande formspråk men också skapar 

svårigheter att testa kronan framför spegeln. Kedjan har ersatts med en fast 

ställning i taket. Detta gör att besökaren kan ställa sig under kronan och se i 

spegeln hur de ser ut. Att ta bort kronans affordance att man kan flytta på den 

gör också att det blir tydligare att synen är det sinnet som ska stimuleras vid 

denna artefakt. Ställningen är även justerbar vilket gör att besökaren kan testa 

kronan oavsett höjd. För att förstärka att det är synen som är det dominerande 

sinnet som ska användas har en röd matta lagts som golv. Vilket gör att 

besökaren inte bara ser kronan men också får en miljösättning som förstärker 

synintrycket.  

 

Figur 26 Designförslag på rumsliga lösningar vid kronan  
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6 Slutsats 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsats i förhållande till forskningsfrågan, 

samt en diskussion kring studien och dess resultat. Sist presenteras förslag till 

vidare forskning. 

Den forskningsfråga som ska besvaras är följande: 

• På vilka sätt kan symboler bidra till en ökad förståelse hos besökarna 

kring en utställnings interaktion? 

Användartestet visar att besökarna förstår vad symbolerna står för. De upplever 

att de har nytta av symbolerna när de besöker de olika artefakterna. Därmed kan 

man dra slutsatsen att symbolerna hjälper dem att förstå de interaktiva 

möjligheterna som finns. Det går dock att diskutera om dessa symboler kan 

fånga mer uppmärksamhet om de är i en annan storlek eller är bättre belysta. 

Forskningsfrågan blir fortfarande besvarad då, när besökaren väl tittar på 

symbolen i samband med interaktionen så ger det dem en djupare förståelse.  

Symbolerna kan bidra till en ökad förståelse genom följande slutsatser: 

• Förklara vad som går att göra vid interaktionerna: 

Enkla symboler som är sammankopplade med människans sinnen kan tala om 

många olika typer av interaktioner. Besökaren kan med hjälp av att de förstår 

vilka sinnen de ska använda titta på artefakten med den kunskapen. Det gör att 

besökaren ser möjligheterna som dessa sinnen har vid den artefakten.  

• Vart besökarna kan interagera i rummet: 

Genom att symbolerna finns med genomgående i utställningarna blir de ett stöd 

för besökaren. Besökaren kan följa symbolerna genom utställningen. På så sätt 

hjälper symbolerna till att förstå de olika interaktiva möjligheterna. Symbolerna 

tydliggör var det finns och inte finns interaktiva möjligheter och på så sätt 

underlättar de för besökaren att läsa av museet. Symbolerna skapar en tydlig 

och genomgående kommunikation som på så sätt stärker det rumsliga syftet. 

6.1 Diskussion  

Det går att föra en diskussion om på vilket sätt symbolerna ska framhävas i 

miljön. Kanske kan en färg fungera bättre för att fånga besökarens 

uppmärksamhet men då museet redan använder sig av färgkodning går det att 

resonera kring att dessa skulle ha påverkan på varandra. Skulle symbolerna ha 
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färg eller färgkodning riskerar det att ha för mycket likheter med den redan 

befintliga färgkodningen. Därmed skulle dessa av misstag kunna blandas ihop 

och på så sätt skapa förvirring hos besökaren. Det kan dock diskuteras att en 

färg kanske skulle passat bättre på ett annat museum. Så avvägningen om vad 

som är bäst måste man avväga från fall till fall. 

Det går att diskutera om huruvida teknik skulle förbättra kommunikationen då 

det gör att informationen kommer ut på flera sätt än i det visuella. Det kan vara 

en fördel för besökare med nedsatt syn exempelvis ljussättning och starka 

kontraster. Dock är det viktigt att tänka på det Norman (2013 s.24) skriver om 

vikten av att använda rätt typ av feedback, att den går att tolka och att den är i 

rätt mängd. Därför är det viktigt att museet underhåller tekniken och uppdaterar 

vid varje ändring i museet. Att använda sig av ljud som feedback gör att 

besökaren också kan få det som ska göras uppläst. Det dilemma som museet 

står inför då är att ett språk utesluter alla besökare som inte förstår det. Dock 

fungerar symbolerna i sig tillsammans med miljön vilket gör att besökare som 

inte förstår språket ändå kan ta till sig av kommunikationen.  

Det går att diskutera att symbolerna inte alltid räckte till. I vissa fall behöver 

artefakten förtydliga sitt interaktiva syfte för att symbolerna skulle kunna 

samspela med den. På samma sätt som symbolerna ska kommunicera om 

miljön måste miljön samspela med symbolerna. 

6.2 Vidare forskning 

I en vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka hur man med hjälp 

av ljud och ljus kan öppna upp fler dimensioner av kommunikation från 

symbolerna. På vilka sätt kan symbolskyltarna modifieras så att tilläggen kan 

läggas till och tas bort efter museets behov. 

Det vore intressant att forska vidare på hur symbolerna kan kopplas till en app 

med hjälp av QR-kod och vilka möjligheter till fördjupning i information och 

ökad upplevelse som det kan öppna upp. Kan till exempel ett narrativ där 

besökaren får följa med genom utställningarna i appen bidra till ökad 

interaktion.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Observationsfrågor 

Frågor ställdes till besökare efter observationen för att få deras upplevelse av 

interaktionen. 

Observationsfrågor: 

Vad fick dig att stanna här? 

 

 

Förstod du vilka möjligheter som fanns att göra? 

Ja □ Nej □ 

 

 

Om ja: Vad var det som gjorde att du visste vad du skulle göra? 

 

 

Om nej: Vad gjorde att du inte förstod? 
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8.2 Bilaga 2 - Informerat samtycke 

 

Informerat samtycke 

 
Syfte med detta examensarbete är att undersöka hur interaktion 

kan kommuniceras på Västmanlands läns museum med hjälp av 

symboler. Arbetet kommer sedan resultera i ett 

gestaltningsförslag. Materialet från denna intervju kommer att 

citeras och refereras till i en rapport och användas som underlag 

till designarbetet. Rapporten kommer att publiceras på DiVA som 

är en offentlig databas. Det innebär att materialet blir sökbart. 

Deltagande i intervjun är frivilligt. Studenten som utför arbetet 

heter Frida Nilsson och studerar Informationsdesign med inriktning 

rumslig gestaltning på Mälardalens högskola i Eskilstuna. 

□ Jag godkänner att mitt namn och yrkesroll nämns i arbetet 

□ Jag vill ta del av rapporten innan publicering 

 

Härmed intygar jag att jag har läst ovanstående information och 

samtycker: 

_____________________________ _____________________ 

Underskrift Datum 

____________________________ ______________________ 

Namnförtydligande Ort 
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8.3  Bilaga 3 – Intervjufrågor till museipersonal 

Intervjufrågor 

Del 1 

 
Vilken målgrupp riktar ni ert formspråk till i utställningarna och av 

vilken/vilka anledningar? 

 

 

 

 

 

Vad ser du som fördelaktigt med att ha interaktion i 

utställningarna? 

 

 

 

 

 

Upplever du några problem med att ha interaktion i 

utställningarna? 
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Del 2 
Vad anser du att symbolerna A-D kommunicerar? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kommunicerar symbolerna det som ni har tänkt att besökarna ska 

göra vid exempel A, B och C? 

  

A 

B 

C 

A B C D 
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Tycker du att symboler är ett bra sätt att kommunicera interaktion 

på? 

 

 

 

 

Är det någon interaktion som du tycker symbolerna missar att ta 

upp? 

 

 

 

 

Har du några övriga tankar och funderingar? 
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8.4 Bilaga 4 – Enkät till användartest 

Enkät om symboler i en utställningsmiljö 
Ålder:  ___________ 
Man □ Kvinna □ 
 
Har du besökt Västmanlands läns museum tidigare?  
 

    
Vad anser du att symbolerna A, B, C och D står för generellt? 
 

 
                 A                   B                   C                  D 
 

 

 

 

 
Vad anser du att symbolerna A, B, C och D är tänkt att kommunicera i den 
placerade utställningsmiljön? 
 

 

 

 

 
 
 
Till vilken grad anser du att symbolerna hjälpte dig att förstå vad du kunde 
göra i utställningen? 

 
Inget  Lite  Ganska mycket Mycket 
   □    □              □       □ 
 
Förklara om du ansåg att symbolerna var ett bra sätt att kommunicera vad 
som gick att göra i utställningen och varför de i så fall var bra? 
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Förklara om du tyckte det saknades något för att förstå vad du kunde göra i 
utställningen? 
 

 

 

 

 
Hur tycker du att symbolerna A, B, C och D passade för den aktivitet som de 
var placerade vid?  
 

 

 

 

 
 
 
Förklara hur du tyckte symbolerna syntes i utställningsmiljön? Skulle 
exempelvis storlek, färg, placering, ljussättning behöva ändras? 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


