
Här är alla fans välkomna  
En studie om hur inkludering kan tillämpas i en sportbarsmiljö.  

Amanda Alonzo 

 
För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign 
med inriktningen rumslig gestaltning. 

Ett examensarbete på grundnivå, 17,5 hp 
Examinator Yvonne Eriksson 
Handledare Virginia Kallia och Carina Söderlund 
Akademin för Innovation, design och teknik  
Mälardalens högskola 
2019-06-0X  

 

  



  



 I 

 

 

Abstract  

Here, all fans are welcome is an examination paper in Information Design, 
specializing in spatial design. This paper is based on a case study of a sports bar 
and restaurant in Eskilstuna called O’Learys. Using an inclusive design 
approach and a participatory design process, a new and improved design 
proposal was developed. Throughout this study, a series of design theories and 
methods were implemented in order to identify and study flaws within the 
current restaurant environment. The new design proposal paid close attention to 
the visitors needs in order to ensure that they would be met.  

The aim of the study is to identify what different spatial elements communicate 
an including or an excluding environment. In order to identify this, several 
methods were utilized such as observation, spatial analysis and conversation 
with the user.  All of these points were taken into account so as to better 
understand the users experience within the environment. The findings made 
resulted in a new design proposal. The proposal was developed in the 3D-
modelling program Sketch-Up and rendered in Shader-Light. This method of 
illustration was chosen because of its ability to communicate a realistic feeling 
within the room. 

The final design is of an inclusive multi-functional environment that contributes 
and encourages social interaction between visitors.  
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Sammanfattning 

Här är alla fans välkomna är ett examensarbete i informationsdesign med 
inriktning mot rumslig gestaltning. En fallstudie av O ‘Learys Eskilstuna har 
utförts för att undersöka hur den rumsliga miljön på en sportbar påverkar dess 
besökare. Syftet med arbetet har vart att se hur den rumsliga utformningen på en 
sportbar gestaltas och om den rumsliga miljön kommunicerar en inkluderande 
eller exkluderande plats för dess besökare.  

Arbetet har utförts med olika designmetoder för att se hur besökaren interagerar 
med rummet för att ta reda på vad rummet bör ha för olika funktioner. Med stöd 
i teorier om inkluderande design har bristerna i den rumsliga utformningen 
identifierats. Därefter har rummet analyserats efter teorier om rum och en 
participatory designprocess implementerats och legat till grund för den 
slutgiltiga rumsliga gestaltningen. Den slutgiltiga gestaltningen är ett 
inkluderande rum med flera funktioner som tillsammans bidrar till en helhet och 
inbjuder till social interaktion mellan besökarna samt tillgodoser deras olika 
behov.  

Resultatet av gestaltningen har gestaltats i Sketch-Up och renderats i Shader-
Light. Detta för att med så verklighetstrogna bilder som möjligt kommunicera 
känslan i rummet.  
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Begrepp 

Nedan förklaras begrepp som kommer att användas i rapporten. Begreppen är 
ämnesspecifika och kräver därför en mer utförlig förklaring.  

1.1.1 Inkluderande design 

Inclusive design, eller inkluderande design på svenska som är det begreppet som 
kommer användas i denna rapport, är en teori om hur design fungerar för 
människan. Clarkson och Coleman (2010, s.127) två av de ledande namnen 
inom inkluderande design förklarar inkluderande design som en approach att 
istället för att människan och användaren är problemet i en design som inte 
fungerar så är det designen som inte är utformad efter människan och hens 
funktion och användning av designen eller rummet.   

1.1.2 Participatory design  

För att ha ett inkluderande designperspektiv i designprocessen kommer en 
participatory design att inkluderas i processen. Participatory design i detta 
sammanhang innebär att en potentiell användare kommer involveras i 
framtagminen av den nya designen. Wikberg Nilsson et. Al (2015, s.23) 
poängterar att vi ska designa med människan som utgångspunkt för att uppnå 
användarvänlig design.  

1.1.3 Upplevelsebubblan  

Är en metod myntad av Arne Branzell (1976) som illustrerar och kommunicerar 
människors upplevelse av rumsligheter. Beroende på bubblans form kan en med 
enkla medel kommunicera hur ett rum upplevs av användaren.  

1.1.4 Rumsliga element 
 
I denna rapport kommer rumsliga element att användas som ett samlingsnamn 
för olika delar av en rumslighet. Det kan vara allt från fasta möbler och väggar 
till sådant som är flyttbart och föränderligt.  
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1. Inledning  

Arbetet har utgått från en fallstudie av O ‘Learys Eskilstunas restaurang för att 
studera hur olika rumsliga element i den miljön påverkar om rummet 
kommunicerar en inkluderande eller exkluderande plats.  

Miljön som studerats har många kognitivt belastade intryck och moment samt 
en bristande informationsdesign och en rumslig miljö som inte stödjer 
användarnas olika behov. Utifrån den teori som studerats och den empiri som 
samlats in har ett designförslag tagits fram med användaren och funktionen i 
fokus för att skapa en inkluderande restaurangmiljö som främjar de olika 
behoven som finns hos användarna. I designprocessen har ett inkluderande 
förhållningssätt applicerats och en participatory designprocess har tillämpats.   

Arbetet kommer att studera den brist i inkludering i våra offentliga miljöer, 
något som är vanligt förekommande i våra offentliga rum idag. Att gå på 
restaurang och umgås och ta del av sport är idag en vanligt förekommande 
social syssla för sportintresserade människor. Men, det är inte säkert att miljön 
är anpassad för att tillfredsställa en bred målgrupp.  

O ‘Learys Eskilstunas restaurang är är en avspegling av O ‘Learys koncept i 
stort. På deras hemsida står de att O ‘Learys är en restaurang som riktar sig till 
en bred grupp av olika människor samt att restaurangerna ska andas amerikansk 
kvarterskrog med vänlig atmosfär och erbjuda både sport, mat och evenemang 
(www.olearystrademark.com).  

Vad O´learys inte verkar ha kommit till insikt i, eller helt enkelt inte verkat 
förstått vikten av, är hur rummet fungerar som en kommunikations och 
informationsbärare, dels av deras koncept men även av sporten som visas på tv. 
Idag är O´learys Eskilstuna en lokal med många rumsliga hinder och visuella 
intryck. Den primära målgruppen för fallstudien av O’learys är främst 
sportintresserade människor som är där som gäster i restaurangen för att ta del 
av sporten på tv: n. Det kan vara allt från barn i vuxet sällskap, till äldre eller 
personer med fysiska eller psykiska nedsättningar. Alla åldersgrupper är 
representerade. Förutom gästerna som besöker restaurangen finns även 
personalen som jobbar där. 

För att designa en inkluderande miljö krävs det att en tar hänsyn till vissa 
rumsliga element i designen som stödjer användandet av lokalen. Clarkson och 
Coleman (2002, s.17) nämner hur den äldre generationen idag är en mycket mer 
social och aktiv generation än tidigare och författarna förklarar vikten av att 
sociala ytor måste vara anpassade för de äldre, men med förståelse för hur den 
yngre generationen verkar på de sociala ytorna. Äldre har ofta begränsade 
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rörlighetsförmågor samt kan de ha nedsättningar i form av sämre hörsel och syn 
och kan till följd av detta ha svårare att orientera sig och förstå hur främmande 
miljöer fungerar. Att ta mest hänsyn till den äldre generationen i gestaltningen 
kommer även att gynna de andra användarna.  

John Heskett (2006, s.109) nämner att de rumsliga elementen kan bära ett rums 
kommunikation och funktion och på så sätt påverkar det hur användaren 
uppfattar rummet.  Ching och Binggeli skriver om hur funktion 
är inredningsdesignens viktigaste fundament (2012, s.58). Författarna menar att 
designerns viktigaste uppgift är att skapa miljöer där funktionen är central och 
det ska vara enkelt och effektivt för användaren att vistas i dessa miljöer (2012, 
s.58). För att skapa en funktionell miljö och uppnå syftet för användarna menar 
Ching och Binggeli att det är centralt för designern att analysera användaren och 
dess kriterier för rummet (2012, s.58) för att skapa miljöer anpassade efter dem.  

Syftet med studien har varit att göra en fallstudie av O´learys restaurang för att 
se hur den rumsliga utformningen på en sportbar gestaltas och om den rumsliga 
miljön kommunicerar en inkluderande eller exkluderande plats. Därefter skapas 
ett designförslag av en lokal som är inkluderande för en bredare målgrupp. Detta 
förslag tas fram med användaren i fokus och med en participatory designprocess 
involveras användaren i framtagningen av den nya designen som kommer svara 
på frågorna;  

- A) På vilket sätt kommunicerar rumsliga element i en sportbarsmiljö en 
exkluderande plats?  

- B) Kan man med hjälp av teorier om rumsupplevelser istället skapa en 
inkluderande plats för en bredare målgrupp?  

 

1.2 Avgränsningar 

Avgränsningarna för projektet har vart baserade på den tidsram som projektet 
haft samt av den valda platsen för fallstudien. Projektet har även begränsats av 
de valda teorier som undersökts i fallet. Hade andra teorier eller metoder 
implementerats i projektet hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut. 
Platsen som studerats har avgränsats, uteserveringen samt den bakre delen av 
restaurangen är inte med i studien.  
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2. Teori  

I nedanstående avsnitt redogörs för den teori som kommer att behandlas i denna 
rapport. Teoriavsnittet bygger på teorier om design och människan samt dess 
relationer till varandra. Jag har även valt att koppla in teorier från stadsplanering 
(Lynch, 1964 och Branzell, 1976) och kopplat det till min studie. Detta för att 
Lynch och Branzells teorier fortfarande är  aktuella idag och har sedan de 
uppmärksammats vart en bas för stadsplanering och nu även för rumslig 
gestaltning.  

2.1 Inkluderande design  

Clarkson och Coleman (2003, s.3) menar att det är viktigt att som designer 
anpassa sin design efter den föränderliga värld vi lever i. Författarna menar att 
en designer behöver förstå hur designen påverkar människan och hur det 
påverkar hens sociala rättvisa att fritt röra sig i samhället. Designen av 
exempelvis rum och allmänna ytor behöver vara demokratiskt och stödja en 
bredare grupp användare. För användarens bästa och för hens välmående 
fungerar inte det tidigare “one size fits all” mantrat längre då Clarkson och 
Coleman menar att den standarden varit baserad på en ung, vit och välmående 
man (2002, s.3). Eftersom det idag är mot diskrimineringslagen att designa 
allmänna platser som inte stödjer människors användande av dem är det högst 
viktigt att frångå den gamla mallen. Karin Andersson, landskapsarkitekt och en 
av grundarna av Dis-order menar att vi måste börja implementera och ifrågasätta 
de rådande normerna om patriarkatet i vårt vardagliga och yrkesverksamma liv 
för att ha någon chans att påverka samhällets sociala välmående (2017). Design 
behöver alltså fungera som en självklar vägledare för människan istället för ett 
hinder. Wikberg Nilsson et. Al (2015, s.24) skriver att god design inte märks av, 
den tynger inte ned vår kognitiva förmåga och kräver inte uppmärksamhet, den 
är följsam och fungerande för användaren.  

Inkluderande design handlar således om att inkludera så många grupper av 
människor som möjligt i designprocessen, utan att tumma på resultatet 
(Clarkson och Coleman, 2002, s.10). Det är ett nyckelmoment i inkluderande 
design för att kunna inkludera fler människor i samhället. Clarkson och 
Coleman (2002, s.7) nämner hur ett inkluderande designtänk skapar miljöer som 
inbjuder till sociala interaktioner, även för de mer utsatta grupperna i samhället. 
Författarna menar att med inkluderande design kommer barriären mellan olika 
sociala grupper att minska, då det blir en standard som även passar de mest 
utsatta, vilket Clarkson och Coleman menar gör att designen kommer passa för 
de allra flesta (2002, s.8). För att en inkluderande design ska vara lyckad menar 
Clarkson och Coleman (2002, s.11) att designern måste ta reda på varför 
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användaren inte kan använda produkten eller tjänsten. Att veta vad det är det 
som gör detta till ett hinder ger möjligheter till förbättringar.   

2.2 Upplevelserummet  

Vilka som befinner sig i rummet kan ha stor påverkan på hur vi som besökare 
känner när vi vistas där. Mossberg menar att en upplevelse sker i relation till 
omgivningen och användaren påverkas av situationen och det som sker i 
upplevelserummet, som till exempel ett museum eller en restaurang 
(2015, s.10).  Att uppleva tillsammans med andra är viktiga aspekter i 
människors liv för att känna livskvalitet (2015, s.29). Människor söker ofta 
tillhörighet till likasinnade där de känner sig välkomna och bekväma, det 
inbjuder till konversation och reflektion, tillexempel under en fotbollsmatch där 
den gemensamma nämnaren blir fotboll, vill besökarna kunna samtala om 
matchen med andra (2015, s.29). Författaren skriver att det istället blir en 
negativ upplevelse om vi inte finner ro i rummet, det kan påverkas av de 
människor som vistas där men även av rummet i sig. Mossberg menar att den 
sociala omgivningen, alltså den som byggs upp av människor, ger rummet och 
situationen ett ytterligare djup och påverkar hur vi upplever rummet rent 
kognitivt (2015, s.79). Hur människor interagerar med varandra definierar 
situationen i rummet, och om det exempelvis är alkohol inblandat och stökig 
stämning på platsen påverkar det den rumsliga upplevelsen. Författaren tar ett 
exempel om hur en bar upplevs mitt på dagen jämförvis med två på natten 
(Mossberg, 2015, s.79). Detta är i sin tur en del i hur trygga vi känner oss på en 
plats eller ej och är en aspekt viktig att fundera över i detta projekt då 
studieplatsen är en sportsbar som kommer upplevas olika beroende på tid på 
dygnet samt om det sker ett stort sportevenemang.  

Även Arne Branzell (1976) skriver om upplevelserummet och dess påverkan på 
användaren. Branzell, likt Mossberg menar att ens personliga upplevelse av ett 
rum, ute likväl inne, avgörs av hur det känns i rummet (1976, s.20). Hur stort 
eller litet rummet upplevs speglas i hur brukaren använder rummet. Denna 
rumsupplevelse är enligt Branzell (1976, s.20) viktig att undersöka och göra sig 
bekant med om en vill skapa förbättrade rumsupplevelser. Branzell menar att 
rymdupplevelsen av ett rum inte är något som är statiskt utan att det varierar 
beroende på användarens föreställningar och tidigare erfarenheter av rummet 
(1976, s.20). Det finns alltså en faktisk storlek, alltså det som kan mätas mellan 
väggar och tak i ett rum i en inomhusmiljö, men det Branzell menar är att det 
också finns en upplevd storlek. En känsla av rymd hos användaren som kan 
sträcka sig utanför de rumsliga gränserna. Författaren tar även upp hur 
rumsupplevelsen inte är statisk utan den är personlig och beror på ens personliga 
föreställningar av rummet.  
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Kevin Lynch (1964, s.10) skriver om hur stadsrummet upplevs av människan 
beroende på de olika element som finns där. Lynch menar att hur en människa 
upplever och uppfattar sin omgivning beror i största del på hur de läser av de 
element som finns där, detta kallar Lynch för imageability. Enligt författaren 
beror en stads kvalitet på hur väl användaren uppfattar dess läsbarhet och på så 
vis uppfattar hur hen ska använda sig och navigera i staden (1964, s.10). I detta 
projekt kommer Lynch teorier om staden (1964) att appliceras på rummet. 
Lynch menar att de olika element som finns i rummet är avgörande för hur 
användaren kommer att röra sig i rummet. Rummets rörelsemönster och flöden 
kan enligt Lynch (1964) alltså påverkas genom att strategiskt planera ett rum 
utefter författarens teorier. För att ge staden sin identitet används enligt Lynch 
teori, landmarks (1964, s.48). Landmarks kan signalera riktning för användaren 
och hjälper hen att läsa av rummet samtidigt som paths leder vägen för 
användaren och är de stråk de rör sig i. Lynch (1964, s.47) menar att paths är det 
mest utmärkande rumsligaelementen hos många användare och är deras sätt att 
läsa av rummet och landmarks kan stärka stadens identitet. Där flera paths möts, 
i exempelvis en rondell eller en park, kallar Lynch (1964, s.47) för en nod. En 
nod är en knutpunkt i en stad och styr dess flöde. I en stad finns även olika 
district som Lynch (1964, s.47) menar att användaren mentalt upplever att den 
går in i och är i, även fast det inte finns några fysiska gränser för distrikten. 
Lynch (1964) teorier om stadsrummet kommer appliceras i rummet som 
gestaltas. 

 

2.3 Tillgänglighet  

Enligt Boverket (2018) ingår bristande tillgänglighet som en form av 
diskriminering i diskrimineringslagen. Denna relativt nya lag stadgades 2015 för 
att se till att människor som har en funktionsnedsättning ska ha likvärdiga 
förutsättningar i offentliga rum, därmed menar Boverket (2018) att likvärdiga 
förutsättningar ökar tillgängligheten i vårt samhälle. Boverket förklarar vad 
bristande tillgänglighet är och ger där ett exempel på bristande tillgänglighet i en 
restaurangmiljö vilket kan vara en person med funktionsnedsättning på något vis 
missgynnas och inte kommer in eller kan funktionera på en restaurang. 
(Boverket, 2018).  

För att skapa en tillgänglig miljö menar Elisabeth Svensson, författare av boken 
Bygg Ikapp (2012) att en behöver skapa en visuellt tydlig miljö. Svensson 
menar att det behövs tydliga kontraster i rummet, att golv och väggar behöver 
kontrastera mot varandra (2012, s.66) och inredningen bör kontrastera mot 
bakgrunden. Sammanfattningsvis behöver rummets form och dess 
begränsningar framkomma tydligt i den rumsliga miljön. För att skapa en visuell 
tydlig miljö är även ljusförhållanden viktiga vilket innebär att belysa viktiga 
detaljer för att hjälpa användaren att förstå rummets funktion (2012, s.66). 
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Att rummets funktioner är tydliga och för att den rumsliga miljön inte ska 
uppfattas som kognitivt belastande är det viktigt med en god visuell miljö. Detta 
uppnås enligt Svensson (2012, s.71) genom att använda färger och ljus som har 
en kontrasterande ljushet mot varandra. När en gör det på ett fördelaktigt sätt 
menar Svensson att rumsuppfattningen förstärks och att det minskar risken för 
olyckor som sker till följd av bristfälliga markeringar och kontraster.   

 

3. Metod 

3.1 Fallstudie  

För att förstå helheten och det generella problemet har det applicerats på en 
specifik plats. Detta menar Denscombe (2009, s.60) görs för att försöka belysa 
det generella problemet genom att fokusera på det specifika. Fallstudien som 
metod har valts för att den möjliggör att djupare studera problemet mer i detalj 
på platsen som problemet faktiskt rör för att se hur den rumsligamiljön påverkar 
besökaren. Enligt Denscombe (2009, s.59) är det som definierar fallstudien att 
forskaren endast fokuserar på en undersökningsenhet. I det här fallet är det  
O’ Learys Eskilstuna som är den utvalda undersökningsenheten. Varför just  
O’ Learys Eskilstuna valts som fall är på grund av följande; den är ett typiskt 
exempel för det som ska studeras. Dock hade det varit fördelaktigt att studera 
flera enheter för att få en mer bredd i forskningen, men i detta projekt fanns inte 
tid till det. I och med projektets tidsram var det även faktorer som närhet till 
studieplatsen som spelade in i valet av plats. Eftersom problemet i sig är mycket 
beroende av miljön den utspelar sig i anser jag att fallstudie lämpar sig bra i 
detta projekt. Denscombe menar även (2009, s.62) att en fallstudie lämpas när 
en ska försöka undersöka vad förklaringen till problemet kan vara. Fallstudien 
har utförts med ett inkluderande designperspektiv för att studera, vad som är 
grunden till problemet i den rumsliga utformningen på platsen.   

Den plats som kommer studeras i denna fallstudie är restaurangen och 
sportbaren O ‘Learys Eskilstuna. Restaurangen ligger centralt beläget i staden 
på Nybrogatan 5, en livfull gågata med flera restauranger, kaféer, gym, butiker 
och hotell. O ‘Learys sitter ihop och delar kök med en intilliggande restaurang 
och bar. Men, det är bara O’ Learys som kommer vara studieobjekt i denna 
fallstudie. Fallstudien har baserats på ett antal olika metoder som 
implementerats i projektet. Dessa olika metoder är; observation, rumsanalys, 
upplevelsebubblan och en participatory designprocess.  

Fokus för observationerna har varit att utifrån ett inkluderande designperspektiv 
skapa en förståelse för användarnas behov i sammanhanget men även för att 
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skapa en relation till problemet och förstå dess användare på en annan nivå. 
Enligt Vijay Kumar (2013, s.107) är observationer ett sätt för observatören att 
skapa en relation till användaren genom att känna någon typ av empati för dem. 
Kumar menar att en observation leder till en förstahandsförståelse för problemet 
då en får uppleva det när det faktiskt händer istället för att få det återberättat för 
sig i efterhand (2013, s.107).  

 

Platsen som observerats var O ‘Learys Eskilstuna, 2019-04-25 under Shl-final 
3:7 i ca 1,5 h. Genom en deltagande observationen studerades hur  
O ‘Learys restaurangbesökare rörde sig i miljön och använde sig av den, vilka 
behov de verkade ha och hur de interagerar och hanterar miljön. En deltagande 
observation kopplas ofta ihop med kvalitativdatainsamling (Denscombe, 2018, 
s.297) och lämpar sig därför för det här projektet.  

Observationen genomfördes torsdagen den 25/4 mellan kl.20:00-22:00 på O 
‘Learys Eskilstuna. Under observationstillfället pågick final 3:7 i Hockey 
Allsvenskan, matchen hade pågått i ca 30 min när observationstillfället började. 
Under observationen undersöktes vilka behov användaren verkade ha genom att 
studera hur de använde lokalen samt även hur de rörde sig och interagerade med 
den. Detta observerades för att få en förståelse för hur lokalen användas idag 
och vad problematiken kan vara. Vid detta observationstillfälle 25/4 va det 
mellan 32-17 besökare i lokalen, det ändrades med tiden då gästerna kom och 
gick.  

Observationerna utfördes utan besökarnas vetskap för att inte störa den naturliga 
miljön då det va den som observerades. Ching och Binggeli menar att för att 
kunna utveckla funktionella interiörer behövs stor förståelse för användaren och 
dess kontext i interiören, därför behövs metoder som observationer utföras för 
att förstå vilka funktioner som fyller de syften som användaren har (2012, s. 58). 
Observationen som gjordes i projektet utgick från den checklista som finns 
presenterad i Ching och Binggelis Interior design illustraited (2012, s.58), men 
med fokus på att se om miljön upplevs som inkluderande eller exkluderande 
utifrån användarnas beteende samt hur rumsligheteten stödjer ett inkluderande 
designperspektiv eller ej. Denscombe (2018, s.299) skriver om perception hos 
observatören och hur det är viktigt att komma ihåg att det är observatörens 
minne som blir den förmedlade länken mellan det verkliga och hur det uppfattas 
av individen. Därför har fältanteckningar tagits under observationen för att 
minska risken för felaktig dokumentation. Anteckningar och skisser togs för 
hand och på en mobiltelefon samt att fotografier togs med en mobiltelefon.  

För att skapa en förståelse för O ‘Learys Eskilstunas rumslighet, dess brister och 
styrkor, har en rumsanalys av platsen gjorts. En rumsanalys görs för att få en 
förståelse för hur rummets utformning och funktion. Detta genom att studera de 
olika rumsliga elementen i ett rum för att sedan applicera olika teorier i analysen 
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för att studera om rummet uppfyller de krav som användaren och målgruppen 
har. I analysen av O ‘Learys Eskilstuna kommer teorier om inkluderande design 
att diskuteras samt att analysmetoder från Ching och Binggeli (2012 s.58–60) 
kommer implementeras i analysen. Till stöd för analysen fanns material från 
observationen, fotografier och anteckningar.   

Rumsanalysen gjordes med en grund i Ching och Binggelis design principer 
(2012, s.58–60), där författarna bland annat nämner hur viktigt det är för 
designern att skapa sig en förståelse för rummets uppfattning, funktion och 
användning för besökaren. Ching och Binggeli belyser även vikten av rummets 
olika rumsligafaktorer så som; ljus, naturligt och artificiellt, ljudmiljö och 
rumsflöde vilket innefattar dörrar och den befintliga möbleringen. Ching och 
Binggeli menar att detta är viktiga faktorer att ta hänsyn till när en analyserar 
rum för att förstå hur rummet används idag och hur det kan uppdateras (2012, 
s.60). Analysen är baserad på de fynden som samlades in under observationen 
den 25/4 2019 på O ‘Learys Eskilstuna och har delats in i olika kategorier. De 
olika rumsliga kategorierna som analyserats har vart material, möblering, 
rumsflöden, tillgänglighet och balans och harmoni i rummet. Under 
observationstillfället 25/4 2019, studerades miljön utifrån dessa kategorier. 
Anteckningar, skisser samt foton togs. Dessa anteckningar, skisser och foton har 
vart det grundläggande materialet för rumsanalysen.  

Vidare under observationstillfället applicerades även Branzells teori om 
upplevelsebubblan (1976). Branzell har tagit fram upplevelsebubblan, en metod 
för att illustrera och kommunicera hur rummet upplevs av användaren. 
Beroende på bubblans form kan en med enkla medel kommunicera hur 
rumsligheter upplevs av användaren (1976, s.20). Branzells upplevelsebubbla 
användes som analysteknik under observationstillfället (2019-04-25) som hjälp 
för att vidare analysera rummets upplevda atmosfär och känsla. När 
upplevelsebubblan ritades ut togs hänsyn till bland annat ljudmiljö, sikt och 
rummets olika fasta element så som väggar, golv och tak. Alla dessa faktorer 
tillsammans utgör användarens känsla av och i rummet. Upplevelsebubblan har 
vart stöd för vidare gestaltningsarbete av rummet.  

 

4. Metodresultat  

I nedanstående avsnitt kommer resultaten av de metoder som använts i projektet 
för att samla in empiri att presenteras och även en avslutande del om 
metodkritik. De metoder som kommer presenteras i resultatdelen är alla 
kopplade till fallstudien som innefattat olika metoder; observation, rumsanalys, 
upplevelsebubbla samt en participatory designprocess.  
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Under observationstillfället var de 4 sällskap som sågs äta mat. Resterande 
sällskap hade dryck på borden. Av de gästerna som befann sig i restaurangen 
verkade ingen ha något fysiskt handikapp som hindrade dem i sina besök. 1 
sällskap hade med sig en barnvagn som de placerat vid sitt upphöjda bord vilket 
gjorde det trångt för resten av gästerna och de som arbetade där att ta sig förbi.  

Restaurangen är uppdelad i två delar med upphöjningar på vardera sida och i 
mitten finns ett vanligt matbord och ett barbord. På den högra sidan av 
restaurangen satt de sällskapen som verkade mest intresserad av hockeyn som 
visades på tv-skärmarna. Jag kunde se hur de aktivt fokuserade på vad som 
visades på tv-skärmarna. Om någon gick förbi eller om en av servitörerna 
stannade upp framför skärmen och var i vägen för de som tittade var de snabba 
att uttrycka att de behövde flytta på sig. De som aktivt tittade på matchen 
uttryckte även sina känslor både fysiskt med gestikuleringar men även verbalt 
med svordomar och själsord så som exempelvis ”Fa-an, din idiot!” till spelarna 

Figur 1. Illustration av planlösningen på O ‘Learys idag. På bilden syns de olika nivåskillnaderna, 
borden samt de gäster som var på plats under observationstillfället.  
ç 
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när deras lag inte presterade som de önskade samt att det applåderade när de 
gjorde mål.  

På den högra sidan var 14 av 16 personer män, med ett uppskattat åldersspann 
mellan 25–60 år. På denna sida av restaurangen var borden vinklade mot stora 
tv-skärmar i taket, ca 12 av de 16 gästerna på denna sida verkade aktivt titta på 
matchen som visades på tv-skärmarna. Medans vissa istället använde sina 
mobiltelefoner och tittade bara upp när det märkte att det hände något 
spännande i matchen. Inga av borden på denna sidan restaurangen var 
tillgängliga då de låg på en upphöjning om ca 30 cm med ett trappsteg samt att 
bord och sittbås var fast monterade och inte omflyttbara eller flexibelt 
anpassningsbara.   

På andra sidan restaurangen satt 2 barnfamiljer och resterande sällskap var 
blandade med både kvinnor och män. Endast 1 sällskap var bara kvinnor, de 
stannade inte länge. De kom och åt middag och sedan gick de. På denna sida av 
restaurangen var de ungefär hälften som aktivt kollade på matchen, resten 
samtalade med varandra, åt mat eller kollade i sina mobiltelefoner. På denna 
sida av restaurangen fanns även en upphöjd loungedel med fåtöljer där det satt 2 
personer som drack öl. Inga av borden på denna sidan restaurangen var särskilt 
tillgängliga eftersom de alla låg på en upphöjning om ca 30 cm.  

Inget av de borden som låg mitt i restaurangen var ockuperade, det satt heller 
inga gäster i baren.   

4.1 Resultat rumsanalys  

Resultatet av analysen kommer presenteras nedan och har analyserats utifrån ett 
inkluderande designperspektiv med stöd i Ching och Binggelis Interior design 
illustraited (2012, s.58-60).  

4.1.1 Material  

Materialen är återkommande från O’ Learys koncept och kan ses i flera av deras 
andra restauranger. Materialet på golvet är ett mellanljust träslag, typ ekparkett 
som är lackat och blankt. Väggarna är målade med en mörkgrön färg. På 
väggarna sitter en mängd tavlor i ett stort tavelkollage som täcker hela väggarna. 
Ramarna är av ett guldliknande mässingsmaterial eller svarta. Mässingen 
återfinns även på rumsavdelarna. De fasta möblerna, så som soffor och bås, är 
stoppade och klädda i ett mörkgrönt galontyg som liknar den gröna kulören på 
väggarna. De gröna kommer återigen i de rutiga dukarna som ligger på borden.  
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4.1.2 Möblering  

Lokalen är uppdelad i tre olika möbleringsgrupper. En upphöjning med större 
fasta bås i halvmånform till höger och en upphöjning med fasta bås för 4 
personer till vänster samt en del i mitten med två bord. En loungedel finns intill 
barens vänstra sida med några fåtöljer och småbord samt att det även finns några 
barstolar i baren att sitta vid.   

4.1.3 Rumsflöden och rumslig information  

O’ Learys Eskilstuna är en långsmal lokal med fönster ut mot gatan, bås ut med 
sidorna och baren längst in. Detta genererar ett koncentrerat flöde in mot baren, 
vilket gör att många gäster missar den lilla skylt som hänvisar dem att invänta 
hovmästare. Resterande information är sparsam och hamnar i skymundan av all 
annan dekoration. Detta då formspråket på skyltarna inte sticker ut från 
formspråket av den allmänna dekorationen, samt att dess placeringar inte stödjer 
en inkluderande design. Skyltarna som finns är placerade antingen för långt ned 
eller för högt upp för att besökaren naturligt ska lägga märke till dem. De skyltar 
som finns på platsen är en skylt mot toaletten och en skylt som indikerar att 
gästen ska invänta hovmästare för bordsplacering. Skyltarna bidrar inte till 
flödet i rummet, eftersom de inte syns ordentligt.  

Restaurangen är en långsmal lokal, vilket gör det möjligt att få en god överblick 
av lokalen direkt när en kommer in från en av kortsidorna. I mitten av lokalen 
finns det en sittgrupp som agerar barriär och delar av lokalen på mitten. Flödet i 
rummet påverkas även av vad som visas på tv då det kan bli tillfälliga 
ommöbleringar av de olika sittgrupperna på golvet vilket kan påverka flödet och 
framkomligheten i rummet.  

4.1.4 Tillgänglighet   

Lokalen ligger beläget i gatuplan utan några trappsteg eller andra fysiska hinder. 
Att ta sig in i lokalen genom den breda dörren bör således inte vara något 
problem för någon med barnvagn eller någon med funktionshinder som sitter i 
rullstol eller använder andra hjälpmedel för att ta sig fram. Väl inne i 
restaurangen finns dock stora brister i den rumsliga tillgängligheten. Det ända 
bordet där det finns möjlighet att sitta vid med en rullstol är det första bordet en 
möts av i restaurangen. Det är alltså endast det bordet som möjliggör 
inkludering av någon i rullstol då de andra borden i lokalen är bås som ligger på 
upphöjningar eller högre bar bord. Båsen på upphöjningarna kan även vara 
problematiska för den äldre besökaren då de är så stora att en kan behöva 
”klättra” in för att sätta sig.  
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Trappstegen är i samma material som golvet men är upplysta med inbyggda 
spotlights för att synas. Dock är spotlightsen är för få för att göra någon direkt 
effekt vilket leder till att upphöjningarna kan vara svåra att urskilja när det är 
mörkt i lokalen. För någon med synnedsättning kan detta vara ett problem och 
ett hinder. Trappstegen och upphöjningssektionerna gör det även problematiskt 
för de gäster som använder sig av fysiska hjälpmedel för att ta sig fram, 
exempelvis rullatorer, samt för gäster som sitter i rullstol eller sällskap med 
barnvagn. Det är problematiskt för att upphöjningarna hindrar dem från att 
komma upp och stödjer inte deras behov. Det finns heller inte finns tillräckligt 
med plats för exempelvis en barnvagn eller rullator på upphöjningen. Det finns 
alltså inget bord i lokalen som möjliggör en barnvagn vid bordet utan att stanna 
upp rumsflödet eller stoppa upp en tänkt gång.  

Restaurangens möbler är till stor del fasta bås som ej går att flytta. Detta bidrar 
till en standard som inte är anpassad för en bred målgrupp. Dessutom ger det 
inte restaurangen möjlighet att själva anpassa borden och möblera om utefter 
förfrågan och storlek på sällskapen.  

4.1.5 Balans och harmoni i rummet  

Miljön idag känns rörig och inte anpassad efter funktion utan efter estetik, vilket 
har lett till en miljö som rent rumsligt stänger ute många användare och en 
estetik som bidrar till en kognitiv överstimulans som förvirrar gästerna. Detta på 
grund av dålig kontrastverkan mellan golv, tak, väggar och möbler. Dessa olika 
rumsliga faktorer skapar en allmän disharmoni i rummet som kan skapa oro hos 
gästen, därför kn miljön upplevas som stressfull och negativ av dess besökare.  

Golvet är av ett mörkare träslag samt att de rumsavskiljarna som finns i rummet 
är i ett liknande mörkt träslag. Detta leder till att de lätt smälter ihop med 
varandra då ingen visuell kontrastmarkering finns. O’ Learys gröna signaturfärg 
återkommer i flera nyanser i rummet. Väggarna är målade i grönt samt att 
möblerna är klädda med ett grönt galontyg. Även vaxdukarna på borden är 
grönrutiga. Detta skapar dålig visuell kontrastmarkering mot varandra men även 
mot de andra mörkare färgvalen i rummet. Taket är rött, vilket mot det gröna 
väggarna kan skapa stor orienteringsförvirring för någon som är färgblind då de 
som är färgblinda har svårt att urskilja just rött och grönt från varandra.  
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4.2 Resultat upplevelsebubbla  

Nedan presenteras hur jag upplevde rummet under det utförda 
observationstillfället. Platsen för observationen valdes för att den är uppe på en 
höjd som ger god uppsikt över större delen av rummet. Att få en god översiktlig 
bild av det rum en kliver in i är viktigt enligt Svensson (2015, s.65). Detta för att 
hjälpa besökaren att skapa en logisk och överblickbar mental bild av 
planlösningen för att sedan använda denna mentala bild när en ska orientera i 
rummet. Med de två illustrationerna nedan visar jag med hjälp av Branzells 
upplevelsebubbla hur rymden i rummet upplevs i jämförelse med hur mycket av 
rummet jag ser.  

 

Genom att illustrera vad Branzell (1976) kallar upplevelsebubbla visas hur jag 
upplevde rymden i lokalen samt hur jag upplevde uppsikten av rummet från den 
punkt jag befann mig. Figur 2 visar den upplevda rymden och hur mycket av 
lokalen jag upplevde från den platsen jag befann mig på. Även om rummet har 

2) 3) 

Figur 2. Illustration av planlösningen på O’ Learys idag med 
en upplevelsebubbla som illustrerar den upplevda rymden.  
 
Figur 3. Illustration av planlösningen på O’ Learys idag med 
en upplevelsebubbla som illustrerar uppsikten i rummet. 
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en öppen planlösning blir rummet starkt uppdelat i och med den befintliga 
möbleringen. I figur 3 illustreras hur sikten var från platsen jag befann mig på. 
Det blåa fältet är den upplevda sikten från platsen. Det en ser täcker alltså ett 
större fält än det som upplevs vilket illustrerats i figur 2.  

Upplevelsen av rummet som helhet var att det var starkt uppdelat i två delar. 
Gemenskap är ett ledord för O’ Learys och hur de beskriver sina restauranger, 
något som inte märktes av i miljön. Det som upplevdes dela av rummet och 
agerade som en barriär var de två borden i mitten av lokalen. Det upplevdes 
starkt när en var där och restaurangen blev uppdelad i två delar. Även taket var 
nedsänkt i mitten över de två borden vilket även det bidrog till den upplevda 
känslan.  

4.3 Participatory designprocess  

Genom samtal med målgruppen samt experter har olika förslag på förbättring av 
gestaltningen tagits fram. Samtalen har varit kontinuerliga under processen och 
skett vid två tillfällen separat med tre olika informanter, se bilagor för material 
som använts under processen. Informanterna har valt att vara anonyma i denna 
process. Frågorna som ställdes var planerade sedan innan och samma frågor 
ställdes till alla informanter. Alla hade någon gång besökt lokalen men under 
samtalet utgick vi från foton (se bilagor) jag hade tagit med min mobilkamera 
samt det tidiga gestaltningsförslaget. Informanterna poängterade att miljön 
kändes rörig och att det var mycket intryck på liten yta. Idéer som kom fram 
under samtalen var bland annat:  

• Att använda sig av mindre starka färger för att skapa ett mer harmoniskt 
intryck.  

• Fler tv-skärmar på olika höjder så att flera kan se utan att behöva vrida 
sig eller få ont i nacken. Även större tv-skärmar önskades. 

• Olika zoner för olika sporter och låta interiören inspireras av det.  
• Att istället för att ha många små tavlor som gör att det blir rörigt, ha en 

eller flera stora tryck på väggarna. Typ som graffitikonst eller street-art. 
• Det är trångt och svårt att ta sig fram även om man inte har några fysiska 

problem. Bra om det finns ramp eller om man tar bort trappstegen.  
• Annan typ av möblering som lättare kan flyttas på och inte sitter fast. 

Dessa svar tillsammans med teorin formade det första gestaltningsförslaget 
(figur 5). Under träff två visades bilder från det tidiga gestaltningsförslaget upp 
och informanterna fick tycka till och komma med egna idéer och förslag på 
förbättringar. Detta hjälpte forma det slutgiltiga gestaltningsförslaget. Vidare 
arbete med gestaltningen har vart i samråd med studenter och handledare samt 
att den empiri som samlats in under träffarna med informanterna även tagits 
hänsyn till i det vidare utvecklade förslaget. Eftersom mycket ändringar skedde i 
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slutfasen av projektet fanns där inte tid att boka in fler möten med 
informanterna.  

 

5. Designprocess  

Projektets processmodell har bestått av både forskningsprocessen som innefattat 
insamling av data och empiri samt research och analysmetoder medans har 
designprocessen skett, delvis parallellt, med forskningsprocessen. De båda 
processerna har gått in i varandra och blivit en enad projektprocess. Detta 
gestaltas i figur (nr) nedan:  

 

Gestaltningsförslaget arbetades fram under hela projektprocessen och har haft 
flera olika utföranden. Genom enkla handskisser och mer utarbetade skisser i 
programmet Sketch-Up arbetades ett designförslag fram. Förslaget testades på 
en urvalsgrupp under två tillfällen där vi hade avslappnade samtal om hur miljön 
på platsen ser ut idag och hur gestaltningen kan bidra till ett mer inkluderat 

Problem

Re-design Participatory design 
2

Resultat 

Research Idégenerering

Design

Participatory design

Analys

Figur 4. Min designprocess illustrerad.  
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klimat. Sedan utgick jag från det vi diskuterat och tog därefter fram ett förslag 
som hade sin grund i inkluderande designteorier samt i det som diskuterats 
under mötena med urvalsgruppen, alltså har processen tagit en participatory 
designapproach.   

Det första förslaget ritades upp i Sketch-Up och renderades sedan i Shader-light. 
Detta för att med så verklighetstrogna bilder som möjligt ha en chans att 
diskutera rummets nya funktioner. Det första förslaget presenterades för 
urvalsgruppen för att sedan analyseras.  

 

Efter analys av förslaget togs ett nytt förslag fram som mer andades O’ Learys 
koncept samt att teorier om inkluderande design och tillgänglighet applicerades 
på ett mer rumsligt sätt. För att utarbeta ett nytt förslag var det främst flödet i 
rummet som behövdes ses över samt hur de olika zonerna fungerar tillsammans. 
Därför återgick jag till enkel skissteknik och skissade upp flera förslag på nya 
rumslayouter. Först när jag kände mig nöjd med en layout började de 
omfattande arbetet med att ta fram en helt ny rumslig design av restaurangen. 

Figur 5. Rendering av det första förslaget.  
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På skisserna visas den utveckling som sker snabbt under en skissession. Den 
tredje skissen är den som liknar det slutgiltiga förslaget mest. Här har jag med 
hjälp av upplevelsebubblor illustrerat hur de olika zonerna tillsammans bildar en 
helhet. Med hjälp av enkel skissteknik sattes en ny designprocess igång. Under 
hela processen för re-designen av mitt eget designförslag var det viktigt att jag 
noga analyserade de stegen jag gjorde och itererade dem för att tillslut hitta en 
layout som skulle stödja både de teorier som projektet förhållit sig till men 
samtidigt även ta hänsyn till det som kommit fram under de samtal jag haft med 
urvalsgruppen. Jag har alltså haft en iterativ designprocess som ej har varit 
linjär.  

Något som Wikberg Nilsson, Eriksson och Törlind (2015, s.31) nämner är att 
inget specifikt tillvägagångsätt i en designprocess säkerställer framgång, det 
finns inget recept och alla processer ser olika ut men att iterera och omarbeta sin 
design utmed processen menar författarna bidrar till att säkerställa att 
användarbehoven uppfylls. I mitt fall var det viktigt att iterera processen för att 
säkerställa att designen svarade på projektets frågeställningar och användarens 
behov.  

Att välja vyer och vad som ska renderas ut för att visas upp har övervägts noga 
och de vyer som valts ska representera de olika zonerna i restaurangen. Även 
hur de olika zonerna hänger ihop har illustrerats i olika omgångar innan jag kom 
fram till den slutgiltiga gestaltningen. Bilderna som renderats har även 
bearbetats i Photoshop för att justera ljus nivåer och kontrastverkan. Samt att jag 
jobbat i Illustraitor för att lägga in illustrationer som representerar de olika 
zonerna och rörelsemönster i rummet.  

Figur 6. Skisser av den nya rumslayouten. Cirklarna representerar zonerna i rummet.   
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6. Gestaltning 

Nedan presenteras förslag på gestaltning som utformats efter den teori, empiri 
och de analyser som genomförts i projektet. Gestaltningen är ett inkluderande 
alternativ av den befintliga rumsliga miljön som idag medför problematik för 
besökarna av platsen. Gestaltningen är ett resultat av den empiri som samlats in. 
Med en inklusive designprocess har resultatet arbetats fram med kommentarer 
från slutanvändare och experter.   

Figur 7. Översiktlig vy av gestaltningsförslaget.  
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6.1 Rumslig layout 

Den rumsliga layouten har tagits fram med Lynch (1964) teorier om stadsbilden 
och hur olika element skapar paths, districts och nodes i ett rum. Det var viktigt 
att arbeta om den befintliga designen av den rumsliga layouten. Detta för att den 
befintliga layouten av rummet inte stödjer en inkluderande design samt att den 
nuvarande layouten upplevdes som uppdelad och osammanhängande. Därför la 
jag stort fokus att utveckla en rumslig layout som inte bara stödjer användarens 
behov av rummet men som också bidrar till en sammanhängande yta där de 
olika distrikten är definierade men också sammansvetsade. Som tidigare nämnt 
menar Clarkson och Coleman (2002, s.7) att miljöer som inbjuder till sociala 
interaktioner skapar en mer inkluderande rumslig miljö. Med hänsyn till detta 
har fem olika zoner skapats i restaurangen. Dessa zoner liknar Lynch (1964) 
districs och har olika funktioner som kommer tilltala olika användare samtidigt 
som zonerna har mindre skarpa gränser vilket förhoppningsvis kommer förena 
användarna och leda till social interaktion över gränserna. Detta stödjer även det 
som Mossberg (2015, s.29) nämner om social interaktion och upplevelser 
tillsammans med andra människor. Författaren understryker att det är en av det 
centrala aspekterna i människors liv.  
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Figur 8. Renderad bild av den nya rumslayouten med zonerna i rummet markerade med de 
olika färgfälten. Här syns hur de olika zonerna går in i varandra och skapar ett rum med 
flera funktioner som bidrar till gemenskap.  
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Baren är rummets hjärta och kan kategoriseras som en nod. Lynch (1964, s.47) 
menar att en nod i en stad kan vara en slags knutpunkt exempelvis en rondell 
eller en park. En nod hjälper till att styra flödet i rummet (1964, s.48) och 
sammanflätar rummets olika zoner. De fem olika zonerna (distrikten) i den 
rumsliga layouten har benämnts utefter deras funktioner. De olika zonerna kan 
även liknas vid Branzells (1976) upplevelsebubbla och representerar de olika 
rumsupplevelserna i zonerna.  

På läktaren finns utrymme för de allra mest entusiastiska och sportintresserade 
besökarna som vill ha utrymme att leva sig in i matchen. I den zonen är 
ljudnivån förmodligen högre än i resten av lokalen. Intill läktaren finns en 
upphöjd loungedel. De båda zonerna går in i varandra men har olika funktion. I 
loungedelen kan en sitta lite mer ostört men samtidigt vara en del av den totala 
gemenskapen. Detta förstärks med den förlängda bardisken som kopplar 
samman de två zonerna och skapar aktivitet mellan dem.     

 

Ungefär samma sak sker i bar-zonen. Här går även det mest centrala stråket 
genom rummet som leder till läktaren men också till toaletterna och köket. 
Därför är den zonen sparsamt möblerad längst med väggen för att inte störa 
rummets stråk och flöde. Matsals-zonerna delas av entrén som gör att det bildas 
ett stråk emellan dem, därför är de indelade i två zoner. Men eftersom de har 
samma funktion och atmosfär upplevs de snarlika. Deras primära funktion är att 
förse gästerna med en stämningsfull atmosfär i linje med de andra zonerna men 
med ett lugnare tempo som ger gästerna möjlighet att äta och konversera, 
samtidigt som de finns chans att kolla på sporten. Här är ljudnivån lägre.  

Figur 9. Renderad bild ut mot gatan. Bilden visar en del av matsalen och loungedelen.   
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I figur 9 syns de olika stråken i den nya layouten. I figur 9 illustreras hur 
rummet fungerar ur ett användarperspektiv (de vita strecken) men även hur 
personalen rör sig på platser där gästerna inte rör sig (det gråa strecket) mellan 
baren och köket. De olika stråken har bildats av de rumsliga element som 
strategiskt placerats i rummet. I matsalszonerna är de runda borden placerade för 
att smalna av det upplevda stråket för att leda in besökaren i rummet samt att 
mattan i entrén är en vägledare in i rummet och fram till baren. Med hjälp av 
dessa element skapas ett flöde in i rummet.  

Baren är ett fast rumsligt element, likaså upphöjningen i lounge-zonen. Dessa 
element formar rummet och agerar även barriärer, eller vad Lynch kallar edges 
(1964, s.47). Baren och upphöjningen blir alltså som ett hinder där gästen måste 
gå runt, vilket skapar ett naturligt flöde runt i rummet.  

 

Figur 10. Renderad bild av den nya rumslayouten med rörelseflöden inritade.  
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6.2 Tillgänglighet i rummet 

 

 

När den rumsliga miljön planerades var det centralt för mig att skapa en miljö 
med visuellt tydliga kontraster vilket är något som Svensson (2012, s.66) menar 
skapar en tillgänglig rumsligmiljö som inte ger upphov till en kognitivt 
belastande miljö. Därför har färger och material valts för att de ska kontrastera 
mot varandra och skapa tydliga gränser mellan golv, väggar och tak samt att de 
möbler som finns i lokalen ska ha viss pop-out effekt mot resten av miljön. 
Exempelvis är upphöjningen till lounge-zonen en mörkare nyas och material än 
resten av golvet. Detta för att besökaren ska registrerar att det sker en 
höjdförändring. Till loungedelen finns en ramp för att erbjuda tillgänglighet och 
inte ha några trappsteg. Detta leder till att de som ej kan sitta vid en bar med en 
höjd på 110cm nu kan sitta vid baren men höjden på bardisken vid lounge-zonen 
är som vid ett vanligt matbord ca 75cm.  

Överlag är rummet utformat med ett tillgänglighetsperspektiv dels kognitivt, 
men även rumsligt i den mån att alla avstånd och mått kontrollerats stämma mot 
de bygglagar som råder för offentlig restaurangmiljö. I mitt förslag har jag valt 
att hålla väggarna sparsamt utsmyckade. De som finns på väggarna nu är tv-
apparater, några större tryck som bidrar till sportbarskänslan och en skylt till 
toaletten. Detta gör att de som faktiskt finns på väggarna poppar ut mer mot den 

Figur 11. Renderad bild av läktaren och baren där gästerna tittar på tv-skärmarna.   
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vita bakgrunden, på så sätt kommer informationen lättare nå användaren. 
Skylten till toaletten blir vad Lynch (1964, s.48) kallar för landmark. Skylten 
signalerar en riktning för användaren och hjälper dem navigera i rummet.  

6.3 Kritik för gestaltningsförslaget  

I mitt gestaltningsförslag ingår det väggmålningar av sportikoner för att skapa 
en sportkänsla i rummet. Idén för dessa var något som växte fram under det 
första mötet med informanterna. I nuvarande miljö på O 'Learys är det mycket 
tavlor med sportmotiv som pryder väggarna. Dessa hänger tätt och skapar ett 
rörigt intryck och jag valde därför istället att ha större motiv på väggarna för ett 
mer harmoniskt intryck. Motiven på tavlorna som hänger på O 'Learys 
restauranger idag är övervägande män som utövar olika sportsliga aktiviteter. I 
mitt förslag önskade jag att ändra på detta och låta även kvinnor ta plats. Dock 
var det svårt då motiven även skulle vara på lag från Boston. För att kompensera 
upp detta och även ta med kvinnliga sportutövare i mitt gestaltningsförslag 
valde jag att istället visa en damfotbollsmatch på teven. Detta var den lösningen 
jag valde för att inkludera fler kvinnor som utövar sport i lokalen på mina 
renderingar.  

 

 

 

Figur 12.. Renderad bild från entrén in i rummet. På bilden syns de olika zonerna och hur 
de samspelar med varandra.  
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7. Slutdiskussion  

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur rummets utformning 
påverkar dess besökare och hur olika rumsliga element kan bidra till en 
exkluderande respektive en inkluderande miljö. För att undersöka ämnet valdes 
ett studieobjekt ut för att ge mig en konkret plats att studera. En ny rumslig 
gestaltning av studieobjektet O 'Learys Eskilstuna har arbetats fram med fokus 
på inkludering och tillgänglighet. Resultatet kan även ge en insikt i hur andra 
rum kan gestaltas för ökad tillgänglighet och inkludering.   

Genom observation, rumsanalys och diskussioner med användaren uppdagade 
det sig att det finns flertalet brister i den rumsliga utformningen av O 'Learys 
idag. Det mest problematiska med rummet idag är att det inte uppfyller de behov 
och krav som finns hos användaren samt att rummet är inte stödjer en 
inkluderande miljö. Fokus har varit att hitta en ny lösning för hur rumsligheten 
kan utformas för att skapa en inkluderande miljö för O ‘Learys besökare. Därför 
har design principer om rumsupplevelse, inkluderande design, tillgänglighet och 
insamlad empiri tagits hänsyn till i utformningen av den nya gestaltningen. 

Precis som Clarkson och Coleman (2003, s.3) säger behöver vi designa för att 
människan ska kunna röra sig fritt i samhället, utan hinder och exkludering. 
Därför har den nya rumsliga utformningen frångått den gamla ”one size fits all” 
mallen och är istället framtagen med en bredare målgrupp i fokus. En 
samhällsförändring tar lång tid och det är något som kommer behöva byggas 
upp under en längre period. Att då ifrågasätta platser som inte stödjer samhällets 
alla medborgare är ett sätt att få igång diskussionen. Det är viktigt att förstå 
problemet och ta hänsyn till platser som byggt bort vissa grupper av människor.  

För att bekräfta arbetets syfte har huvudfrågorna besvarats med ett 
gestaltningsförslag. Frågorna löd;  

- A) På vilket sätt kommunicerar rumsliga element i en sportbarsmiljö en 
exkluderande plats?  

- B) Kan man med hjälp av teorier om rumsupplevelser istället skapa en 
inkluderande plats för en bredare målgrupp?  

Gestaltningsförslaget ger besökarna en inkluderande och demokratisk plats att 
fritt röra sig på med zoner som inbjuder till social interaktion besökarna 
emellan. Något som är en av det mest centrala aspekterna i människors liv och 
har varit en självklar målbild i gestaltningsprocessen. För att uppnå ett 
funktionellt rum har gestaltningen starkt influerats av Kevin Lynch (1964) 
teorier om det upplevda stadsrummet och hur olika rumsliga element formar en 
människans imageability av rummet.  
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Lynch (1964) och Branzells (1976) teorier om hur människan upplever rymd har 
blivit en form av mall för urbana stadsplanerare och rumsliga gestaltare. Även 
om studieresultaten först publicerades för närmre 50 år sedan är dom högst 
aktuella idag och har därför används i detta projekt och gestaltningsförslag. 

Gestaltningsförslaget ger användaren möjlighet att interagera med miljön på ett 
sätt som inte är möjligt idag vilket gör att rummet används till dess fulla 
potential. Detta leder i sin tur till att rummet känns mer öppet och inbjudande än 
tidigare. Eftersom rumsupplevelsen speglas i hur användaren rör sig i rummet 
kommer rumsupplevlsen att vara olika för alla användare. De olika zonerna 
stödjer de olika behoven hos användaren och bidrar således till ett mångfaldigt 
rum med flera funktioner.   

Under gestaltningsprocessen har ett tillgänglighetsperspektiv applicerats och 
valet av färger och material har valts för att gestalta ett rum som tillskillnad från 
de gamla lokalerna, inte ska vara kognitivt belastande för besökaren. En 
sportbar har redan mycket intryck, ljud och bild från tv-apparaterna och ofta 
många människor i rörelse. Därför ansåg jag att det va viktigt att rummet i sig 
inte skulle ha för mycket intryck. Fokus ligger istället på vad rummet har för 
olika funktioner. Därför har estetiken i rummet inte tagits lika mycket hänsyn 
till, inte heller ljudmiljö eller ljus har studerats i detta projekt. För att utveckla 
den rumsliga gestaltningen hade det varit av värde att studera även dessa ämnen 
för att bättre förstå hur människan uppfattar rum.  
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8.3 Figurförteckning 
  

Figur 1. Planlösning, Illustration av Amanda Alonzo 2019.  

Figur 2. Planlösning med upplevelsebubbla, Illustration av Amanda Alonzo 
2019.  

Figur 3. Planlösning med upplevelsebubbla, Illustration av Amanda Alonzo 
2019. 

Figur 4. Designprocessen, av Amanda Alonzo 2019. 

Figur 5. Rendering av designförslag 1, 3D rendering av Amanda Alonzo 2019. 

Figur 6. Skisser av zoner i rummet, skiss av Amanda Alonzo 2019.  

Figur 7. Översiktlig vy av gestaltningsförslaget, 3D rendering av Amanda 
Alonzo 2019. 

Figur 8. Rumslayout med zoner, 3D rendering av Amanda Alonzo 2019. 

Figur 9. Matsalsdelen, 3D rendering av Amanda Alonzo 2019. 

Figur 10. Rumslayout med rörelseflöden, illustration av Amanda Alonzo 2019.  

Figur 11. Läktaren och baren. 3D rendering av Amanda Alonzo 2019. 

Figur 12. Restaurangen. 3D rendering av Amanda Alonzo 2019. 

Figur 13. Möblering översikt. Fotografi av Amanda Alonzo 2019.  

Figur 14. Tavelvägg. Fotografi av Amanda Alonzo 2019. 

Figur 15. Möblering översikt. Fotografi av Amanda Alonzo 2019. 

Figur 16. Möblering. Fotografi av Amanda Alonzo 2019. 
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9. Bilagor  

9.1 Material från participatory designprocessen 

Frågor som ställdes under första träffen (2019-04-29):  

- Hur upplever du O’learys Eskilstunas lokaler idag?  

- Vad finns det för visuella intryck?  

- Om du då tänker dig att du eller ditt sällskap hade ett handikapp som gjorde att 
de var i behov av en rullstol. Hur fungerar lokalerna då?  

- Kan du ge förslag på hur lokalerna skulle kunna förändras för att bättre möta 
ett sådant behov?  

- Vad anser du saknas utefter dina behov av lokalen?  

 

Frågor vid andra tillfället (2019-05-09):  

Dessa frågor var mer baserade på ett tidigt designförslag.  

- Hur upplever du miljön på dessa bilder i jämförelse med O´learys Eskilstunas 
lokaler idag?  

- Om du då tänker dig att du eller ditt sällskap hade ett handikapp som gjorde att 
de var i behov av en rullstol. Hur fungerar det nya förslaget då? 

- På vilket sätt kan det utvecklas?  



 32 

9.2 Foton  

Nedan redovisas de foton vilka använts som analysunderlag från 
observationstillfället 25/4 2019. Fotona togs utan att informera gästerna. Därför 
har ansikten av etiska skäl suddats ut.  

Figur. 13, 14 och 15 är fotografier från observationstillfället redigerade för att inte visa 
ansikten. 



 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur. 16, foto från observationstillfället redigerad för att inte visa ansikte. 


