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ABSTRACT 
This paper discusses the feeling of insecurity in educational 

exhibitions. The study analyzes one exhibition at the museum 
‘Nordiska Museet’ in Stockholm, and strives to answer how the 
question of spatial factors can influence the feeling of insecurity, 
and thereby also the information process. 

The following questions have been addressed: Can we speak of a 
spatial allocation problem of exhibitions that contain much 
information? What is the relationship between the exhibition's 
intention and visitors conduct? 

A model has been designed with influence from wayfinding 
where the exhibition is divided into basic parts, which allows a 
detailed study of the exhibition, and of how the parts relate to each 
other. The research contains spatial analyze, observations as well as 
interviews. 

The conclusion is that we, in the scientifically investigated 
exhibition, can speak of a spatial allocation problem when the 
information seems to be an overload for the visitor. 
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”Vi gick åt fel håll från början, tror jag…” 
Utställningsbesökare 

INLEDNING 
Utställningar med didaktiska anspråk är ofta miljöer med mycket 

information (Screven, 1999, s. 139), vilka i sin tur inte sällan 
befinner sig i stora och komplexa byggnader. Besökaren får idag 
information i utställningarna via bland annat bildskärmar, 
projiceringar, texter på väggar och golv, ljud och ibland även från 
andra sinnen som känsel och lukt. Det finns ett flertal faktorer 
som påverkar hur besökaren tar in all denna information, bland 
annat hur lätt det är att hitta i utställningen i och den mängd 
information som presenteras på utställningen (s. 131). Att känna 
sig vilsen på en utställning är troligen något som de flesta 
museibesökare någon gång råkat ut för. Reginald G.Golledge 
skriver: “Anyone experiencing even momentary disorientation and 
lack of recognition of immediate surrounds has experienced the 
uncertainty of being lost” (1999, s. 5). Nu finns det tecken på att 
utställningar med didaktiska anspråk håller på att förändras. I 
”Future Exhibitions”, en skrift utgiven av det svenska organet 
Riksutställningar, kan man läsa: 

 
De senaste decennierna har sett en början till en förvandling som 

förändrar museet per definition. Idag ska det vara interaktiva medier 
bredvid glasmontrarna och relevanta stimulerade åkturer i samklang 
med utställningarnas tema. (O’Steens, 2009, s. 39) 

 

Eftersom utvecklingen verkar gå åt att utställningar innehåller 
mer avancerad teknik och mer interaktivitet menar jag att 
utställningars rumsliga utformning har blivit viktigare än tidigare. 
Detta för att besökaren ska kunna ta in all information och känna 
sig trygg och säker på dess orientering, trots att utställningen är 
fylld med många olika informationskällor och interaktiva stationer. 
Även då det finns teknik som transporterar utställningsbesökare 
runt på utställningar går vi till allra största delen fortfarande runt 
själva och gör egna val (Klein, 1993, s. 782). Även om 
interaktiviteten och tekniken tycks ha ökat på utställningar idag, är 
många av dagens utställningar ändå mer eller mindre präglade av 
den klassiska utställningen, det vill säga den utställning som 
innehåller fysiska stationer där information presenteras utan större 
interaktivitet. Denna prägling av den klassiska utställningen 
understryker också att den rumsliga utformningen fortfarande är 
av mycket stor vikt för besökarens upplevelse av utställningen. 
Detta betyder att utställningsrummet och människans beteende i 
rummet borde vara en självklar utgångspunkt när man utformar 
utställningar med didaktiska anspråk. 

Besökare bör kunna röra sig i en utställning utan att känna sig 
osäkra på orienteringen eller hur informationen är strukturerad. 
Det borde vara ett mål för utställare idag. Genom att studera de 
olika rumsliga delarna i en utställning, hur de hänger ihop och hur 
de i sin tur påverkar besökaren kan utställarna närma sig det målet. 
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PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 
Om utställningar med didaktiska anspråk har en dålig rumslig 

utformning, menar jag att det kan resultera i desorienterade och 
därmed osäkra besökare. Besökarna får då en sämre förmåga att ta 
in den informationsmängd som finns i utställningen, eftersom en 
stor del av besökarens perception måste användas för att hitta i 
utställningen (Screven, 1999, s. 131). Jag menar också att den 
rumsliga utformningen i hög grad påverkar hur vi tolkar och 
förstår strukturen på den information som finns i dessa 
utställningsrum.  

 Kan man tala om ett rumsligt dispositionsproblem 
vad gäller utställningar som innehåller mycket 
information? 

 Hur ser egentligen förhållandet ut mellan 
utställningens intention och hur besökarnas 
beteende? 

 
Undersökningens syfte är att titta på vilka samband det finns 

mellan besökarnas upplevda osäkerhet i ett utställningsrum, i 
relation till den rumsliga utformningen. Undersökningen söker 
också svar på hur dessa samband kan påverka hur man som 
besökare tar in information i en utställning.  
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BEGREPP & AVGRÄNSNING 

BEGREPP 
Begreppet osäkerhet är centralt i arbetet. Nationalencyklopedin 

definierar ordet säkerhet som: ”i allmän betydelse resultatet av 
åtgärder eller egenskaper som minskar sannolikheten för att 
olyckor eller andra oönskade händelser skall inträffa” 
(http://www.ne.se). Begreppet osäkerhet skulle med andra ord 
betyda att någon tror att en olycka eller oönskad händelse kan 
inträffa. Olyckor på en utställning kan exempelvis vara skador på 
den egna kroppen orsakade av den fysiska miljön. Tolkningen av 
”andra oönskade händelser” är däremot vidare. En oönskad 
händelse kan vara allt från att besökaren inte hittar i utställningen 
till att besökaren inte vet om denne har sett allt som man kan se på 
en utställning eller hur man hittar ut. Besökaren kan även känna sig 
osäker på hur mycket han eller hon får interagera i utställningen. I 
huvudsak fokuserar detta arbete på dessa oönskade händelser, 
händelser som i sin tur kan ge en känsla av osäkerhet hos 
utställningsbesökaren. Det vill säga den psykiska osäkerhet som 
besökaren känner och upplever under sitt besök är i fokus, någon 
reell säkerhetsrisk behöver med andra ord inte förekomma. 

Nationalencyklopedin definierar en utställning som: 
”arrangemang med ett antal företeelser med något gemensamt, 
som bringats samman för att visas offentligt” (http://www.ne.se). 
Ett museum som Nordiska museet på Djurgården i Stockholm har 
utställningar med ett didaktiskt anspråk, utställningarna är med 
andra ord lärande. De försöker ge besökaren information och 
kunskap om något, till skillnad från en konstutställning där en 

estetisk upplevelse kan vara det primära. Det är däremot inte sagt 
att en besökare på en konstutställning inte kan ha en intention att 
lära sig något under sitt besök, eller att konstutställningar inte kan 
vara didaktiska. I fortsättningen när jag skriver utställningar menar 
jag utställningar med ett huvudsakligt didaktiskt anspråk, vilket är 
det som arbetet fokuserar på. 

AVGRÄNSNINGAR 
Arbetet behandlar bara utställningar med ett didaktiskt anspråk. 

Att undersökningen avgränsar sig till dessa utställningar beror på 
att det sker ett informationsutbyte i dessa, och då jag studerar 
informationsdesign är det naturligtvis dessa utställningar som är av 
mitt intresse. Arbetet kommer endast att undersöka och diskutera 
den valda utställningens osäkerhetsfaktorer och dess relationer 
med den rumsliga utformningen och informationsutbytet.  

Undersökningen görs endast på ett utställningsrum, bestående av 
ett rum. Att göra jämförande studier mellan flera utställningsrum 
övervägdes, men intervjuer och observationer skulle då ta alltför 
lång tid. Särskilt när kvalitativ metod används (Holme & Solvang, 
1997, s.81). Arbetet kommer heller inte att behandla utställningen 
utifrån hur den används vid personliga guidade visningar. Arbetet 
gör heller inte skillnad på hur utställningen används om besökaren 
använder audioguide. Det motiveras med att besökaren med 
audioguide kan röra sig fritt i rummet och göra egna val. Arbetet 
gör därtill inga anspråk på att visa skillnader mellan hur kvinnor 
och mäns upplevelse av osäkerhet i lärandeutställningar skiljer sig 
åt. Något reellt visuellt eller skriftligt förslag för förbättringar av 
utställningen kommer inte att tas fram.  
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 “A displays ability to convey new 
knowledge and understanding is shaped by 

the interface between visitor dispositions 
and preconceptions and the exhibits 
content, delivery media and format.” 

Screven, 1999, s. 134 

TIDIGARE FORSKNING & TEORI 
Här presenterar jag en definition av begreppet wayfinding, min 

tes, en diskussion om olika angreppsvinklar på ämnet wayfinding 
och deras relation med rummet, samt några forskares arbete inom 
området. 

Begreppet wayfinding kan definieras som att hitta från en punkt i 
en miljö till en annan. I sin nedbrutna form består wayfinding av 
två delar; beslut och utförande (Arthur & Passini, 2002, s. 25). 
Beslutet hur han eller hon ska röra sig i rummet, en så kallad travel 
plan (plan för förflyttning), grundar sig på den miljö som personen 
befinner sig i, vart personen vill ta sig och av den kognitiva karta 
som personen mentalt har skapat av miljön (Gärling, 1999, s. 82). I 
utförandet realiseras den travel plan som personen har skapat 
genom någon form av förflyttning. När en travel plan skapas samt 
i utförandet av den, pågår en informationsprocess där personen 
analyserar sin omgivning (Arthur & Passini, 2002, s. 25). En 
persons förflyttning i en rumslighet, påverkas alltså till stor del av 
hur rummet ser ut. 

Min tes är att utställningar som har en god rumslig utformning 
ger säkrare besökare, vilket i sin tur gör det lättare för besökaren 
att koncentrera sig på att ta in den information som utställningen 
innehåller. Den mänskliga hjärnan behöver därmed inte använda så 
stor del av dess kapacitet för att hitta ett bra sätt att röra sig i 
utställningen. Därmed kan besökaren också lägga större del på att 
processa informationen och förstå hur informationen är 
strukturerad. Det understryks av Chandler. Screven, Amerikansk 
forskare inom wayfinding, som skriver om vikten av att 
vägledningssystem i komplexa självlärande miljöer fungerar för att 
ett budskap ska nå fram (1999, s. 131). Detta påpekas även av 
Lipton, som i The practical guide to information design (2007, s. 1) 
skriver att ett bra orienteringssystem ”helps people finish a task, 
solve a problem, or meet a need.” Besökaren på en utställning får 
det alltså troligen svårare att ta in information i en miljö där man 
behöver lägga mycket energi på att hitta i utställningen. Känslan av 
osäkerhet har också ett starkt samband med att känna sig 
desorienterad (Dogu & Erkip, 2000, s. 734). Screven menar att en 
sådan miljö fylld av distraktioner och vägval bör vara utformad så 
att informationssystemet hela tiden behåller besökarens 
uppmärksamhet (1999, s. 17). Det verkar kanske vid en första 
läsning som om dessa båda påståenden går emot varandra, men 
det speglar egentligen bara informationsdesignens natur – denna 
växelverkan mellan att vara synlig och osynlig. 
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En mer undersökande utgångspunkt inom ämnet wayfinding är 
den som tas upp i boken Wayfinding behavior - cognitive mapping and 
other spatial processes (Golledge, 1999). Där sekundärkällan The 
practical guide to information design (Lipton, 2007) beskriver hur man 
bör utforma vägledningssystem, är den här grenen inom 
wayfinding mer fokuserad på vad som verkligen händer med 
människan i rumsliga miljöer, hur hon tänker, reagerar och tar 
beslut. På så sätt kan man se en boken Wayfinding behavior (1999) 
som en grund till hur vi bör utforma vägledningssystem och 
fysiska miljöer för att underlätta människors orientering. Gärlings 
kapitel ”Human information processning in sequential spatial 
choice” (1999) i den sist nämnda boken, tar upp hur människan 
gör olika vägval i rumsligheter. Gärling går igenom flera olika 
praktiska studier och slår fast att när en person har för många val 

får hon problem att processa alla val som hon ställs inför (1999, s. 
85).  

Frågan är vilka faktorer som är avgörande för de val som görs i 
en rumslighet? Gärling menar att det finns minst fyra saker som är 
viktiga för den travel plan (plan för förflyttning) som vi gör i 
rumsliga miljöer. Dessa är:  

 Avstånd 
 Hur rumsligheten är ordnad 
 Tiden det tar att förflytta 
 Hur prioriterat målet är 

 
Ett kortare avstånd är attraktivt för någon som ska förflytta sig 

mellan två punkter, men tiden kan vara kortare för att förflytta sig 
en annan väg som är längre (Gärling, 1999, s. 86). Här menar 
Gärling att avståndet troligen är det som avgör mest för vilket val 
som görs (1999, s. 87). Det är svårare att säga något om hur 
rumsligheten påverkar valen som görs, men Gärling konstaterar att 
rumsligheten har betydelse. Det som däremot står klart är att hur 
prioriterat ett mål är, det är av högsta betydelse. Något som är 
väldigt attraktivt för en museibesökare är alltså värt en omväg 
(Gärling, 1999, s. 95). Gärlings arbete fokuserar i hög grad på 
tester av hur människor rör sig i rum. Vad blir skillnaden om man 
testar i virtuella rum jämfört med verkliga rum? Gärling menar att 
man får likande resultat om man testar miljöer virtuellt som om 
man testar dem i verkligheten (1999, s. 86).  

Ett annat sätt att forska kring människans beteende i olika 
miljöer, förutom genom att använda tester, är genom 
observationer av verkliga miljöer.  

Figur 1 Ett vägledningssystem behöver inte nödvändigtvis vara skyltar eller andra
visuella markeringar, utan kan i sin enklaste form bestå av att bara
utställningsrummets form leder besökaren. 
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Genom dessa observationer kan man göra grafiska bilder på hur 

besökare rör sig i utställningsrummet, exempelvis genom att ange 
hur många som gör vissa vägval. Bilderna kan sen hjälpa till att 
förstå rörelsemönstret i befintliga utställningar och hur man kan 
förändra det om det är nödvändigt. Den tyske forskaren H.J. Klein 
har fokuserat på just dessa praktiska studier av verkliga museer och 
utställningsrum. Genom observationer har han sett hur människor 
rör sig i utställningsrum, något som är särskilt intressant för min 
undersökning. Han har påvisat tendenser, som att människor 
vanligen svänger höger när de kommer in i ett rum, oavsett vad 
som finns till höger i rummet (Klein, 1993, s. 787). Klein tar också 
upp att en besökare kan få vad han kallar en enviromental overload när 
miljön är svårorienterad (Klein, 1993, s. 783). Översatt skulle man 
kunna kalla det miljömässig överbelastning.  

En annan viktig del i en utställningsmiljö är en begreppet cognitive 
conflict (kognitiv konflikt), det vill säga att besökaren inte kan välja 
vilken del av utställningen som besökaren ska fokusera på. En 
sådan situation kan uppstå om två objekt är för nära varandra, 
exempelvis i en korridor (Klein, 1993, s. 785). 

 
Det finns alltså flera vägar att gå för att hjälpa människor i 

utställningsrum, liksom det finns flera vägar till förståelse av 
människors beteende i utställningsrum. Arthur & Passini, liksom 
Lipton visar hur man kan utforma miljöer så att människor hittar 
lättare. Arthur & Passini tar också upp hur människan processar 
rumslig information, ingen av dem talar om förhållandet mellan de 
olika rumsliga elementen i ett rum. Klein med sina praktiska 

studier visar hur man kan observera verkligheten. Han skriver till 
viss del om hur de rumsliga elementen hänger ihop, men visar inte 
djupare hur de själva rumsliga valen går till. Det gör däremot 
Gärling (1999) som med sin artikel talar om hur människan gör 
olika orienteringsval i rum. Men han menar att man inte behöver 
göra studier i verkiga rum, utan lika gärna göra studier i virtuella 
utställningsrum (1999, s. 86) 

 
Genom att låta dessa olika forskare, deras syn på wayfinding och 

deras olika teorier inom ämnet mötas, kan utställningsrum 
analyseras genom att man skapar en hel kontext. En kontext där 
man förenar råd och anvisningar inom wayfinding med rumsliga 
element och med informationsprocessen, samt att man beaktar de 
kognitiva kartor och travel plans. I utförandet av en travel plan 
ingår de rumsliga val som människor gör i rum (Arthur & Passini, 
2002, s. 25). Kunskap från studier i både virtuella och verkliga 
miljöer är också en del av denna kontext. Om man kan se 
relationen mellan delarna i kontexten kan man få en samlad bild 
över problemet med att hjälpa besökare på utställningar. Det med 
en bra orientering och informationsstruktur. 

Denna kontext inom wayfinding vill jag ta med i min 
undersökning för att kunna få en samlad bild och lättare kunna 
söka svaret på arbetets frågor. 
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BASELEMENT 
För att närmare kunna undersöka delarna i den valda 

utställningen, hur de står i relation till varandra och hur de 
påverkar besökarna, har jag för undersökningen brutit ner 
utställningen i något som jag valt att kalla baselement – utställningens 
delar. 

Inom arkitekturteorin finns det en teori om att antal rumsliga 
elelement kan kopplas till begreppet wayfinding. Dessa element är 
entré, utgång, vägar och cirkulationssystem. (Arthur & Passini, 
2002, ss. 116-137). När jag tittade på utställningar i Stockholm 
under förberedelsen av min uppsats, fann jag dessa nyckelelement 
och därmed kunde jag använda dem i min undersökning. Det var 
därmed enklare att titta på de enskilda delarna i den valda 
utställningen. Vad jag gjorde var att jag tog slog ihop elementen 
vägar och cirkulationssystem och valde att kalla dem för yta, därför 
att jag ansåg att uppdelningen av rummet i cirkulationssystem är 
för abstrakt att använda i min undersökning. Däremot används 
cirkulationssystem i rumsanalysen. För att täcka in montrar och 
andra fysiska delar med information på en utställning valde jag att 
lägga till elementet informationspunkt. 

De element som jag har definierat som mina baselement och 
vilka i sin tur i sin reducerade form definierar undersökningens 
rumsliga aspekt av en utställning är alltså: 

 Ingång 
 Utgång 
 Yta 
 Informationspunkter 

 
Ingången är den plats där man tar sig in i utställningen. Utgången är 

den plats där man tar sig ut från utställningen. De kan vara samma. 
Ytan markerar den golvyta som finns i utställningsrummets och är 
samtidigt platsen som besökare kan röra sig på. Ytan avgränsar 
också utställningen. Informationspunkter är exempelvis golv- eller 
väggmontrar, utställda föremål eller skärmväggar. 
Informationspunkterna kan vara mer eller mindre interaktiva, eller 
helt utan interaktivitet. I baselement ingår inte fönster, tak, väggar 
eller belysning, såvida de inte bär på någon form av information, 
då måste de anses som ett baselement i och med att de då blir en 
informationspunkt. Så är inte fallet i min undersökning. 

Besökare går in genom entrén och ut genom utgången, liksom de 
rör sig på golvytan, längs med eller runt informationspunkter. De 
inbördes faktorerna på baselementen (storlek & form) och hur 
relationen mellan baselement i en utställning påverkar besökaren är 
särskilt intressanta och är det som står i fokus för arbetet. Ett 
minimum för vad undersökningen definierar som en utställning är 
något som består av en avgränsad yta, minst en informationspunkt 
samt en in- och en utgång. 

Figur 2 Ett minimum för vad undersökningen definierar
som en utställning med didaktiska anspråk 
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OBSERVATIONSPLATSEN 
Jag hade vissa kriterier för mitt val av utställningsrum. För det 

första skulle utställningen vara en utställning med didaktiska 
anspråk. Undersökningen avgränsar sig till dessa utställningar för 
att det sker ett informationsutbyte i dessa, och då jag studerar 
informationsdesign är det dessa utställningar som är intressanta för 
mig. Det behövde också vara en utställning med didaktiska anspråk 
då jag i problemformuleringen utgår från att det är svårare att ta in 
information om man som besökare behöver lägga mycket fokus på 
orienteringen. Genom dessa kriterier skulle också undersökningen 
eventuellt kunna användas för vidare forskning inom området. 

För det andra skulle observationsplatsen innehålla de baselement 
som jag gått igenom ovan för att kunna brytas ner och analyseras. 
Det av metodologiska- och tidsskäl, då jag ensam skall utföra hela 
undersökningen 

För det tredje skulle besökarna kunna göra flera olika vägval på 
utställningen, det för att de flesta lärandeutställningar enligt min 
erfarenhet innehåller momentet att välja väg. Jag ville också 
undersöka om det fanns tecken på osäkerhet i utställningars 
valsituationer. 

För att undersökningen skulle vara möjlig var ett kriterium att 
rummet också skulle möjliggöra observationer av 
utställningsbesökarna. Om utställningsrummet endast bestod av 
smala korridorer skulle möjligheterna att observera besökarna utan 
att de såg mig vara små. Större delen av utställningen skulle med 
andra ord kunna överblickas, så att en besökare skulle kunna följas 
och observeras utan större svårighet. Det överblickbara 
utställningsrummet gör också att jag kan observera besökarna både 

när de går ut och in genom entréerna. Från entréerna och 
utgångarna, som är två av mina baselement, trodde jag mig kunna 
göra viktiga iakttagelser. Det grundade jag på att Arthur & Passini 
(2002) talar om entréer som ett viktigt element inom wayfinding 
(2002, s. 117). Detta gjorde att jag inte ville använda en utställning 
som låg i flera plan eller en utställning som hade en för stor yta. 
Sammanfattningsvis skulle rummet innehålla: 

 Ett rum 
 Ett fysiskt plan 
 Möjlighet till observation 
 Flera vägval för besökarna 
 De definierade baselementen (entré, utgång, yta, 

informationspunkt) 
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”Man vill ju se den i kronologisk ordning.” 
Utställningsbesökare 

 
UTSTÄLLNINGEN ‐ MODEMAKT 

På Nordiska museet på Djurgården i Stockholm hittade jag ett 
utställningsrum som uppfyller de kraven som beskrivits ovan. Det 
vill säga att utställningen skall innehålla: 

 Ett rum 
 Ett fysiskt plan 
 Möjlighet till observation 
 Flera vägval för besökarna 
 De definierade baselementen (entré, utgång, yta, 

informationspunkt) 
 

Med anmärkning på att utställningsrummet är långsmalt och att 
det är något svårt, om än inte omöjligt, att observera båda 
entréerna på en gång var rummet lämplig för min observation. De 
ansvariga på Nordiska museet var också mycket intresserade och 
de visade sig också samarbetsvilliga vilket skulle underlätta mitt 
arbete avsevärt. Den valda utställningen heter Modemakt och är en 
nyöppnad permanent utställning. Utställningsrummet finns på 
tredje våningen i Nordiska Museets lokaler. När jag i 
fortsättningen skriver utställningen menar jag undersökningens valda 
utställning Modemakt. 

Nordiska museet beskriver utställningens innehåll på sin hemsida, 
där de skrivet att besökaren möter ”dräktfigurer från tre årtionden, 
1780-, 1860- och 1960-talen. Det var tider då ekonomi, 
idéströmningar och teknisk utveckling särskilt starkt påverkade 
modet och därmed hur folk klädde sig.” 
(http://www.nordiskamuseet.se) 

RUMSANALYS 
När man väljer att göra en analys av ett rum finns det flera vägar 

att gå. Inger Bergström menar i boken Rummet & människans rörelse 
att rumsliga analyser mycket väl kan utgå från personliga 
iakttagelser (1996, s. 16). Hon skriver att det är stora skillnader 
mellan det fysiska och det upplevda rummet: ”Upplevelsen av 
rummet är starkt beroende av hur man rör sig och rörelserna beror 
av hur de regisseras genom rummet.” (1996, s. 43). Hon tar upp 
formen, ljuset, materialen och färgerna som delarna i sin 
rumsanalys och gör personliga personliga analyser av rum (ss. 44-
47). Arthur & Passini analyserar och delar in rum på ett mer 
teoretiskt och allmängiltigt sätt i boken Wayfinding – peoole signs and 
architecture. De definierar rummet med begreppen cirkulations-
system, rumsaxlar och rumsliga mönster (2002, ss. 89-112). Jag 
anser att båda sätten fungerar för att analysera ett rum. Arthur & 
Passinis allmängiltiga tolkningar av rummet och dess delar 
kompenseras av Bergströms mer personliga sätt att analysera rum. 
Jag använde mig därför av båda, genom att först använda Arthur & 
Passinis begrepp för att sedan komplettera med Bergströms friare 
rumsanalys. Genom att börja analysen med Arthur & Passinis 
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begrepp kan jag också definiera mina baselements placering i 
rummet. 

Rumsanalysen gjordes på plats i utställningen under cirka en 
timme. Först gjorde jag en allmän beskrivning av rummet och 
beskrev var det låg i byggnaden. Efter det hittade jag alla 
baselement. Det var viktigt att definiera mina baselement i rummet 
för att kunna se delarna och senare kunna diskutera hur de 
förhåller sig till varandra. Sedan gick jag i utställningen och 
analyserade rummet efter Arthur & Passinis teori. Därefter gjorde 
jag en friare analys av rummet enligt Bergströms metod. 

RESULTAT 
Utställningsrummet finns på tredje våningen i Nordiska Museets 

lokaler. Rummet har två ingångar vilka också fungerar som 
utgångar. De nås via två trappor eller en hiss. I anslutning till 
utställningsrummet ligger de mindre utställningarna Trend och 
August Strindberg. Det undersökta rummet består en tidslinje, 
vilken gör nedslag i tre årtionden; 1780, 1860 och 1960. I varje 
årtionde representeras av en golvmonter. I golvmontrarna finns 
sammanlagt 42 figurer med dräkter. Längs en stor del av östra 
väggen löper väggmontrar i glas, där man visar kläder efter olika 
fördjupade teman. Detta visar även den smalare gången bakom 
golvmontrarna. Rummets in- och utgångar finns vid kortsidorna. 
En utbyggnad i taket intill ena väggen, med en bredd av ca två 
meter sänker takhöjden, vilket skapar en gång bakom 
golvmontrarna med ett jämförelsevis lågt tak. Två projektioner på 
den utskjutande delen i taket visar bilder på människor i kläder. En 
video i mitten av rummet visar hur man klädde sig förr. Två 

interaktiva stationer med pekskärmar på runda podier visar dels 
modebloggar, dels en materialbank. Utplacerat i rummet finns 
också tretton stående runda podier med taktila figurer för 
synskadade. I båda entréerna finns informationstext, samt en stor 
vepa med text i norra entrén. 

Utställningens baselement är följande (se bilaga 6); 

 Entré; (två möjliga) 
 Utgång; (två möjliga) 
 Yta 
 Informationspunkter: 4:1 Tre golvmontrar 

 4:2 En väggmonter 
 4:3 En TV:n 
 4:4 Två projektioner 
 4:5 En vepa med text, norra entrén 
 4:6 En text på vägg, entréer 
 4:7 Två dataskärmar 
 4:8 Tretton vita taktila figurer 
 
Utställningsrummet har en långsmal kvadratisk form där 

förhållandet mellan den korta och den långa väggen är därmed 1:6. 
Cirkulationssystemet är i form av ett rutnät. Dessa 
cirkulationssystem karaktäriseras av att de har ett upprepande 
mönster i rummet, i en sådan miljö finns det flera alternativa sätt 
att röra sig på (Arthur & Passini, 2002, ss. 100-101). Valen styrs 
troligen i hög grad av rummets huvudaxel som markeras av den 
stora gången och som löper genom hela rummet, Mellan 
golvmontrarna finns större ytor, likt korsningar eller torg där 
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besökare kan göra flera vägval. I entréerna kan besökarna göra två 
vägval, antingen den stora gången eller den lilla.  (se bilaga 5) 

Rummet uppvisar ett repetitivt mönster med de tre fristående 
golvmontrarna, med dockor som ligger symmetriskt i rummets 
längdlinje, vilket förstärker dess långa karaktär. Den regelbundna 
formen bryts till viss del av de motstående väggfasta montrarnas 
oregelbundenhet. 

Med stöd i Bergströms metod, där man ska observera ljuset i 
rummet, rummets form och material samt färgerna, fann jag att 
rummet är dunkelt med upplysta montrar. Ljuskällorna är inte 
speciellt synliga i rummet. Rummets långsmala form leder 
besökaren framåt i rummet, montrarnas regelbundna placering 
skapar en behaglig rytm som upplevs positiv. Rummets volym 
känns stor, med undantag för den smala gången som inte upplevs 
lika attraktiv. Den stora gångens golvyta är intressant då den både 
håller ihop och delar på vägg- och golvmontrarna. De gamla och 
nya materialen möts i rummet. Stenvalven i ingångarna och taket 
med sina mörka träbjälkar står i kontrast till de vita väggarna av 
skivmaterial. 

TOLKNING AV RESULTAT 
Färgerna och ljuset är inte dominanta i rummet, varvid de delarna 

inte verkar vara av stor betydelse. Med det menar jag att de inte 
påverkar rörelsen eller upplevelsen i rummet nämnvärt. Detsamma 
gäller för materialen i rummet. Som vi senare kommer att se 
påverkar rummets avlånga form rörelsen då rörelsen manas framåt 
av rummets distinkta huvudaxel och av rytmen som skapas av 
golvmontrarna. De valmöjligheter som besökaren möter i rummet 
påverkar i högsta grad rörelsen, även om besökarna troligen styrs 
mest av den stora gången. Ytorna mellan golvmontrarna liksom 
entréerna ger flera vägval, vilka är särskilt intressanta i ett 
rörelseperspektiv då de uppvisar en rytm. Det finns också en 
spänning i ytan mellan golv- och väggmontrarna som bör 
undersökas vidare. Utställningens relation med andra intilliggande 
utställningar skulle senare visa sig intressant, eftersom att 
besökarna kommer in i utställningen från någon av dessa. 

SUMMERING OCH VIDARE UNDERSÖKNING 
Efter rumsanalysen konstaterade jag att följande delar av 

utställningen bör undersökas närmare med observation: 

 De öppna platserna mellan golvmontrarna, dvs. en 
del av utställningens yta (baselement) 

 Entréerna /utgångarna (baselement) 
 Stora gången mellan golvmontrarna (baselement) 

  

Figur 3 De olika sätten att röra sig på utställningen. Se bilaga 5 för större bild.
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METOD 

OBSERVATION 
Att använda en kvalitativ metod som observation är både svårt 

och kan ta tid, något som man måste vara medveten om. Man får 
därför inte avsätta för lite tid. Att sammanställa materialet kan 
också innebära mycket arbete. Bell betonar att det är bra att 
förbereda observationen noggrant (2005, s. 192), vilket det här 
arbetet tagit fasta på. 

Det finns olika typer av observationer, dels öppna där de man 
observerar vet att man observerar, dels dolda där man observerar 
personer utan deras vetskap. En fråga man måste ställa sig innan 
man gör en dold observation är om det är etiskt försvarbart att 
observera personerna utan att de vet om det (Holme & Solvang, 
1997, s. 110). Vid dolda observationer gäller det att påverka miljön 
och personerna i miljön så lite som möjligt. Om man gör dolda 
observationer kan det därför vara lämpligt att man inte skiljer sig i 
klädsel från de man observerar. Alternativt kan man vara förklädd. 
På något sätt påverkas ändå miljön bara genom att man är i där 
(Holme & Solvang, 1997, s. 115). 

Observationer, dolda likväl som öppna, kan också vara mer eller 
mindre strukturerade. Det som skiljer dem åt är att man i den 
strukturerade observationen exempelvis har ett syfte med 
observationen, format från en hypotes. I en ostrukturerad 
observation är man mer öppen för oväntade händelser men man 
får samtidigt ett material som är svårt att hantera (2005, s. 191). 

Bell menar också att det är klokt att göra en pilotobservation, för 
att lära sig behärska tekniken och för att undvika större misstag 

som kan störa de empiriska data man får under observationen. 
Genom pilotobservationen lär man också känna miljön (2005, s. 
187). 

INTERVJUER 
Genom kvalitativa intervjuer kan man gå på djupet med en 

undersökning, något som en kvantitativ undersökning inte kan 
göra på samma sätt (Holme & Solvang, 1999, s. 79). Intervjuer är 
också bra för att förstå handlande vid mindre omfångsrikt material, 
vilket stämmer väl in på min undersökning (Trost, Föreläsning på 
Mälardalens Högskola, 2010). Men Holme & Solvang menar också 
att det material som kommer fram i en kvalitativ undersökning kan 
vara väldigt ostrukturerat och svårt att sammanfatta, vilket gör att 
en kvalitativ undersökning kan ta tid och göra arbetet svårt att 
slutföra (1997, s. 81)Det måste man vara medveten om och får 
därför inte göra tidsplanen alltför snäv. 

Om man väljer att använda intervjuer i sin undersökning kan 
man antingen göra enskilda intervjuer eller i vissa fall 
gruppintervjuer (s. 108). Nästa val är om intervjuerna ska vara 
strukturerade eller ostrukturerade. I en ostrukturerad intervju 
använder man flervalsfrågor, där svaret alltså inte bara är ja eller 
nej (Bell, 2005, s. 158). 

Urvalet av intervjupersoner är viktigt för att resultatet skall bli 
rättvist, urvalet bör därför göras systematiskt och strategiskt för 
undersökningen (Holme & Solvang, 1997, s. 101). Urvalet görs för 
att få en variation på de intervjuade och kan göras utifrån variabler 
som kön ålder, utbildning (Trost, Föreläsning på Mälardalens 
Högskola, 2010) 
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Det är viktigt att veta vad man vill ha ut av sina intervjuer, annars 
kommer inte det empiriska materialet att vara till lika stor hjälp. 
När man vet vad man vill få ut kan man skapa en manual som kan 
användas under intervjuerna (Holme & Solvang, 1997, s. 101) 
Trost väljer istället att kalla det en guide, men i princip är det 
samma sak; något som innehåller de teman man bestämt och som 
handleder dig under intervjuerna. Genom att följa manualen och 
de teman som man har bestämt blir det lättare att genomföra 
intervjuer där materialet från intervjuerna blir användbart (Trost, 
Kvalitativa intervjuer, 2009, s. 50). 

Under själva intervjun är det också viktigt att bygga upp ett 
förtroende, då den intervjuade kan vara mer avslappnad och det 
troligen blir lättare att ställa de frågor man vill ställa. Trost menar 
också att man bör vara neutralt klädd när man gör sina intervjuer 
(2009, s. 56). 

Intervjun bör kännas som ett samtal för den intervjuade, och den 
intervjuade får gärna påverka samtalet, men man måste försöka att 
hålla sig inom de teman man bestämt. Hela intervjun är med andra 
ord ett samspel mellan den som intervjuar och den som blir 
intervjuad (Holme & Solvang, 1997, s. 99) Holm & Solvang menar 
också att det är bra att framstå som nyfiken och något naiv under 
intervjun för att få bra svar (s. 106). Trost ger andra påbud, som att 
man inte bör avbryta den intervjuade, utan att låta dem prata på, 
och om det blir en tystnad, inte vara rädd för den utan vänta in 
den intervjuade. Det är inte sällan som det kommer något 
intressant just efter tystnaden. (2009, s. 50). Något man däremot 
inte bör göra enligt Holme & Solvang är att pressa den intervjuade 

på mer än vad han eller hon vill ge, det kan få rakt motsatt effekt 
(1997, s. 106). 

Intervjun bör spelas in, naturligtvis med den intervjuades 
samtycke (Bell, 2005, s. 157). Bell menar också att man bör lyssna 
mer än anteckna under intervjun och sammanställa materialet 
efteråt istället för att försöka förstå allt under samtalets gång (s. 
165). Liksom man bör göra en pilotobservation, bör man också 
göra en pilotintervju. Det gör man för att kunna eliminera så 
många felkällor som möjligt och bli bekväm med intervjuandet (s. 
165). 
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OBSERVATIONER 

GENOMFÖRANDE 
Genom tidigare forskning och teori, samt via rumsanalysen, hade 

jag underlag för att hitta de troliga områdena där beteenden som 
skulle kunna visa på osäkerhet. 

Rumsanalysen gav att det finns en spänning mellan golv- och 
väggmontrarna i och med gången som skiljer dem åt. Det skulle 
också kunna ske en så kallad kognitiv konflikt, det vill säga att 
besökaren inte kan välja mellan montrarna i gången (Klein, 1993, s. 
785). Jag fann också att entréerna borde vara intressanta då de 
angränsar till andra utställningar, vilket gör att besökare kan tänkas 
ha med sig beteenden eller känslor från de utställningar de just 
besökt. Entréer är också en viktig arkitektonisk del inom 
wayfinding (Arthur & Passini, 2002, ss. 116-120). De öppna 
platserna mellan golvmontrarna ger flera val orienteringsval för 
besökaren, vilket kan ge besökaren problem (Gärling, 1999, s. 85). 

De områden där jag trodde mig kunna se tecken på eventuell 
osäkerhet i utställningen var alltså följande: 

 De öppna platserna mellan golvmontrarna, dvs. en 
del av utställningens yta (baselement) 

 Entréerna /utgångarna (baselement) 
 Stora gången mellan golvmontrarna (baselement) 

 

PILOTOBSERVATIONEN 
För att undersöka rörelserna i dessa områden gjorde jag först en 

ostrukturerad och dold pilotobservation, för att eliminera stora 
felkällor vid observationen. En pilotobservation rekommenderas 
av Bell för att lära sig observationstekniken och för att göra sig 
bekant med platsen (2005, s. 187). Den visade att jag måste vara 
rörlig när jag observerar besökarna. Detta för att jag såg det som 
nödvändigt att följa vissa besökare som visade intressanta 
beteendemönster som kunde tyda på osäkerhet i utställningen. 
Rörligheten gjorde mig också mer aktiv. För att smälta in som 
besökare (Holme & Solvang, 1997, s. 115), bestämde jag mig efter 
pilotobservationen för att bära den audioguide som finns på 
Nordiska museet. Audioguiden var avstängd under alla 
observationer. Jag fann också att det anteckningsblock som jag 
använde under pilotobservationen var för stort och 
uppseendeväckande. Jag lyssnade till intressanta samtal mellan 
besökare, där de uttryckte osäkerhet. Exempelvis det en besökare 
sa: ”Vi gick åt fel håll från början tror jag”. Då förstod jag att jag 
även måste vara vaksam på det som besökarna säger. På de delar 
jag valt ut där jag trott att tecken som kan tyda på osäkert beteende 
kunde observeras gjorde jag intressanta iakttagelser. Bland annat 
att besökare saktade ner, vände sig om, samt verbala iakttagelser. 
Jag upptäckte även beteenden som jag inte alls hade räknat med, 
bland annat en man som snurrade två varv på stället.  
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Sammanfattningsvis resulterade pilotobservationen i dessa 
iakttagelser: vid de delar jag valt ut att vara extra vaksam på 
verkade det finnas intressanta beteenden. Blocket var för stort och 
uppseendeväckande. Jag bestämde mig också för att i 
fortsättningen använda en audioguide, för att smälta in i 
utställningen. Jag förstod att jag även var tvungen att lyssna på 
besökarnas samtal. 

DE TVÅ OBSERVATIONERNA 
Efter pilotobservationen gjorde jag observationer vid två olika 

tillfällen, om cirka tre timmar vardera. Båda observationerna ägde 
rum på eftermiddagen, en av dem till stängning. Att jag valde att 
observera utställningen på eftermiddagen berodde på att jag efter 
samtal med anställda vid museet fått informationen att museet har 
flest besökare från lunch till stängning klockan fyra. 

Jag använde mig av en strukturerad dold observation när jag 
undersökte besökarnas rörelsemönster vid utställningen. 
Observationen var strukturerad genom att jag hade en hypotes och 
därmed ett syfte med observationen. Jag använde däremot inget 
observationsschema, något som rekommenderas av Bell (2005, s. 
191). Bell betonar att man genomför en så strukturerad 
observation som möjligt för att lättare kunna använda resultaten i 
sin undersökning (2005, s.187), men då jag under 
pilotobservationen fann beteenden som kunde tyda på osäkerhet 
som jag inte alls hade förväntat mig, ansåg jag att risken var för 
stor att mina egna förväntningar skulle påverka observationen. 
Därför valde jag att inte definiera beteenden i förväg, utan att 

endast fokusera på de områden jag valt ut. De områden jag valt var 
baselementen: 

 De öppna platserna mellan golvmontrarna, dvs. en 
del av utställningens yta 

 Entréerna /utgångarna 
 Stora gången mellan golvmontrarna 

 
För att förenkla arbetet kunde jag ha använt en kvantitativ metod 

där jag förde statistik vad gäller besökarna i utställningsrummet, 
exempelvis genom att anteckna hur många gånger ett speciellt 
vägval görs. Alternativt kunde jag ha använt en kombination av 
kvantitativ och en kvalitativ metod. Enligt Holme & Solvang 
(1999, s. 88) kan en kombination av kvantitativa och kvalitativa 
undersökningar i många fall vara en fördel.  I mitt fall skulle 
emellertid inte en kvantitativ metod besvara frågan om 
utställningsbesökares osäkerhet, då jag sökte en djupare förståelse 
av beteendet i utställningen (Trost, 2009, s. 9). Undersökningens 
tidsram möjliggjorde inte heller den mängd observationer som 
skulle vara nödvändiga för att påvisa något statistiskt. 

Innan jag gjorde mina observationer gjorde jag vad Holme & 
Solvang kallar en etisk prövning (1997, s. 113) av min observation. 
Holm & Solvang skriver: ”vi måste i så fall [om man bestämt sig 
för att göra en observation] göra en noggrann etisk prövning av 
om eller hur en sådan undersökning bör genomföras”. Jag 
bedömde att de jag observerade i utställningsrummet inte skulle 
kunna ta någon skada, eftersom jag inte tänkte samla in eller sprida 
någon form av personuppgifter i min observation (s. 110). Jag 
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ansåg också att risken att besökarna skulle uppleva det som 
obehagligt att bli observerade var så liten att den var försumbar. 

I och med att observationen var dold var alltså 
utställningsbesökarna omedvetna om att jag observerade dem (s. 
110). Om jag hade valt en öppen observation, där jag förklarade 
för besökarna att jag observerade dem, hade de troligen blivit 
alltför påverkade av mig. Det var alltså en styrka att ingen visste att 
jag observerade dem (Holme & Solvang, 1997, s. 110). Jag var 
klädd i mörka, ej uppseendeväckande kläder, och hade en 
audioguide på mig för att smälta in i miljön. Också det för att 
påverka besökarna så lite som möjligt när jag iakttog dem. På 
något eller några sätt påverkades säkerligen besökarna ändå, om så 
bara för att jag genom min närvaro i rummet påverkade 
rörelsemönstret, men det var viktigt att försöka minimera denna 
påverkan (Holme & Solvang, 1997, s. 115). För att inte störa 
besökarnas rörelsemönster stod jag inte i vägen för dem, och jag 
stressade inte någon besökare genom att var för nära. 

När jag observerade rörde jag mig i hela rummet. Eftersom det 
går att se genom glasmontrarna kunde jag överblicka stora delar av 
utställningen på en gång. Det var också möjligt att se besökares 
beteende genom rutorna, en metod som var bra då jag inte var lika 
synlig. Under tiden som jag rörde mig hade jag på mig 
audioguiden, samtidigt som jag hade ett litet anteckningsblock 
(storlek A6) i handen. I blocket skrev jag korta anteckningar som 
jag sedan renskrev och gjorde fullständiga meningar av efteråt, 
eftersom att korta anteckningar istället för fullständiga meningar 
under observationen är effektivare än att lägga energi på att skriva 
fullständiga meningar (Holme & Solvang, 1997, s. 116). 

RESULTAT 
Efter att ha observerat utställningen två gånger, om cirka tre 

timmar per gång, såg jag följande tecken på beteende som kunde 
tyda på eventuell osäkerhet hos utställningsbesökarna. Resultatet är 
ordnat efter de delar av utställningen som jag valt att fokusera på. 

DE ÖPPNA PLATSERNA MELLAN GOLVMONTRARNA, DVS. EN DEL 
AV UTSTÄLLNINGENS YTA (BASELEMENT) 

I de öppna platserna mellan golvmontrarna kan besökarna göra flera val. 
Den öppna platsen kan alltså liknas vid ett torg eller en korsning. 

Vid dessa torg stannade hastigheten hos många besökare upp, 
vissa stannade helt. Besökarna kom oftast till torget från den stora 
gången från något håll. Ibland kom besökare från den mindre 
gången. 

En man stannade upp helt, för att sedan snurra två varv på stället 
och därefter gå tillbaka samma väg. När besökare kom från den 
lilla gången svängde de ofta ut på torget för att sedan gå vidare in i 
en av de stora gångarna. 

ENTRÉERNA /UTGÅNGARNA (BASELEMENT) 
Båda entréerna till utställningen fungerar också som utgångar. Enligt 

utställningsarkitekten är ändå en av dem tänkt att fungera som den 
huvudsakliga ingången (södra). Någon huvudsaklig utgång pratade han inte 
om. 

Under observationerna såg jag bara en person som läste den text 
om utställningen som finns i båda entréerna. De andra gick bara 
förbi. 
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Flera personer vänder sig om innan de går ut genom den norra 
entrén. Det observerades inte i den södra entrén. Vid södra 
utgången observerades flera besökare som var på väg ut, men 
vände sedan tvärt. De gick sedan mot den lilla gången, men gick 
bara in någon meter, sedan snabbt ut genom utgången. Flera 
besökare tittade ut genom den södra entrén och vände sedan om 
och gick tillbaka in i utställningen. Farten verkar generellt öka när 
de närmar sig utgångarna. Det kan tyda på det som Klein kallar exit 
attraction (1993, s. 737). 

En verbal iakttagelse utav en kvinna gjordes i en sådan situation: 
”Är det mode här ute också, eller?” 

Två äldre kvinnor i den norra entrén sade till varandra; 
Kvinna 1: ”vi måste nog gå till andra sidan, det är där det börjar” 
Kvinna 2: ”ja, jag var osäker på om den [utställningen] började 

här” 

I STORA GÅNGEN MELLAN GOLVMONTRARNA (BASELEMENT) 
Den stora gången mellan golvmontrarna sträcker sig från den 

södra till den norra entrén. 
Ett stort antal besökare sicksackar i stora gången mellan vägg- 

och golvmontrarna. Vissa pendlar bara med blicken mellan dem 
och håller sig i mitten av gången med fart framåt. Andra går 
verkligen ända fram till glaset, följer det någon meter, vänder sig 
sedan om och upprepar beteendet på andra sidan ända tills de når 
ett av de två torgen. 

Flera besökare tittade av någon anledning snett över axeln mot 
väggmontrarna, för att sedan återgå till golvmontern. En av 
besökarna gick till precis den punkt som denne hade tittat på över 

axeln. Flera besökare observerades som gick fram och tillbaka i 
stora gången i utställningsrummet. Som om de letade efter något. 
Generellt har många besökare svårt att fästa blicken på 
utställningsföremålen, blickarna svävar fram och tillbaka genom 
utställningarna. Ett vanligt beteende hos besökarna var att de 
vände sig hastigt om och snabbt tittade på den del de just besökt 
av utställningen. 

En kvinna som står vid en golvmonter ropar till sin väninna: 
”Inger titta! Här finns också!” 

En annan kvinna sa till sitt sällskap: ”Vi gick åt fel håll från 
början tror jag” 

ÖVRIGA RESULTAT 
Jag observerade att personer som inte går ensamma visade ett 

lugnare beteende. Det tog oftast inte lika lång tid för dem att göra 
vägval. De rörde sig inte lika ryckigt i utställningen. 

Många stannade till vid TV:n för att antingen stå eller sitta ner 
och titta på kvinnan som klädde sig. Det var däremot få som 
stannade till vid datorskärmarna. Ingen som jag observerade 
interagerade med de vita taktila figurerna, men då jag endast 
observerade seende besökare är inte det resultatet märkligt. 

ANALYS AV RESULTAT 
Intressanta iakttagelser gjordes vid de öppna platserna, torgen, 

där besökare saktade ner och ibland betedde annorlunda.  
Exempelvis genom att snurra på stället. Dessa beteenden kan tyda 
på att besökarna har svårt att välja väg – det vill säga att de finns 
en osäkerhet i denna del av rummet. Intressant var också att när 
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besökare kom från den lilla gången svängde de ofta ut på torget för 
att sedan gå vidare in i en av de stora gångarna. Hur besökarna 
upplever den lilla gången är intressant. Varför gick exempelvis inte 
besökaren längs hela den mindre gången? 

Entréerna och utgångarna verkar dels ha problemet att besökarna 
inte alltid vet om utställningen är slut eller inte, dels vet de inte 
alltid i vilken ände av rummet de ska börja i. 

I den stora gången sicksackar besökarna ofta mellan montrarna. 
Jag uppfattar de som att de har svårt att välja mellan de olika 
montrarna, det som kallas en kognitiv konflikt. Dessa 
rörelsemönster i korridorer har vist sig i andra undersökningar 
(Klein, 1993, s. 793). 
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INTERVJUER 

GENOMFÖRANDE 
Jag gjorde intervjuer för att närmare studera de resultat som jag 

fått fram av observationerna (Bell, 2005, s. 162). Jag hade i 
observationerna sett beteende som kunde vara tecken på 
osäkerhet. Genom intervjuerna ville jag bekräfta om dessa 
iakttagelser verkligen var tecken på osäkerhet. 

Intervjuerna var ostrukturerade under både pilotintervjun och 
under de tio följande intervjuerna. En kvantitativ datainsamling för 
att samla data var egentligen aldrig intressant då jag som sagt var 
intresserad av en djupare förståelse av varför besökare uppträde 
som de gjorde, och inte av antalet som hade ett speciellt beteende. 
Intervjun som metod hjälper oss just med att förstå varför 
människor handlar som de gör (Trost, Kvalitativa intervjuer, 2009, 
s. 9). Att den form av intervju jag använde kan kallas ostrukturerad 
beror på att de frågor som jag ställde var flervalsfrågor, och inte av 
typen ja eller nej (Bell, 2005, s. 158). Alla intervjuer (förutom 
intervjun med utställningsarkitekten) genomfördes på Nordiska 
museet i en lugn korridor en våning ovanför utställningen. 

PILOTINTERVJUN 
Jag gjorde en pilotintervju där delarna var: 

 Förberedelse av intervjuguide 
 Test av intervjumiljö 
 Val av person 
 Intervjuande 

 

I förberedelsen av intervjuguiden tog jag fram de teman som jag 
skulle fokusera på under intervjuerna. Jag tog fram dem med hjälp 
av de observationer jag gjort, det vill säga de beteenden som kunde 
tyda på osäkerhet i utställningsrummet. Det jag fokuserade på 
under intervjuerna var följande: 

 In- och utgångarna 
 Valsituationer 
 Relationen mellan vägg- och golvmontrarna 
 Relationen mellan stora och lilla gången 
 Orientering/överblick av utställningen 
 Plan för orientering 

 
Det jag sett under observationerna var att de flesta besökarna var 

kvinnor i ålder 55-70 år. Jag valde därför en person som var 
representativ som utställningsbesökare, en kvinna 55 år gammal. 
Jag testade sättet att fråga personen, att rakt och hövligt fråga om 
hon ville ställa upp på en femton minuter lång intervju. Jag sa 
också att hon som tack för hjälpen skulle få en fribiljett till 
Nordiska museet. Det visade sig fungera bra, men vad jag märkte 
var att det var bättre att stå utanför utställningen och där fråga de 
som kom ut om de ville ställa upp på en intervju. Detta för att 
besökarna troligen inte skulle känna sig så bekväma med att först 
bli observerade, sen intervjuade av samma person. Ett annat skäl 
var att jag påverkade vissa av besökarna när jag stod och iakttog 
dem i utgången. Jag hade ett block och en inspelningsapparat i 
handen, samt en besöksbricka, något som troligen drog till sig 
uppmärksamhet. 
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Intervjumiljön visade sig fungera, med anmärkning att någon 
besökare passerade oss under intervjun och att det ekade något 
vilket gjorde att inspelningen blev något sämre än vad jag trott. Jag 
fann att inspelningsapparaten fungerade bra, men att jag behövde 
tejpa över en röd lampa som lyser vid inspelning, den verkade 
störa den intervjuade. De teman jag valt fungerade bra. 

Under intervjun hade vi vissa problem att förstå varandra, något 
som vi löste genom att rita upp utställningen och vägen personen 
gick. Det var ett grepp som jag sen använde under resten av 
intervjuerna. (Se bilaga 7&8). Intervjun varade i ca tjugo minuter. 
Att göra en längre intervju kändes inte längre möjligt. Jag bad om 
den intervjuades ålder, samt telefonnummer om jag hade några 
frågor som skulle komma upp senare. Jag fick hennes nummer, 
men hon var inte särskilt bekväm med att lämna ut det. Den 
intervjuade fick en fribiljett till Nordiska museet 

DE TIO INTERVJUERNA 
Under tiden 28 april till den 11 maj genomförde jag tio intervjuer 

på Nordiska museet. Alla intervjuer var ostrukturerade. 
Intervjuerna gjordes i samma korridor som pilotintervjun, en plats 
som hade visat sig fungera väl, med anmärkning på att det ekade 
och att någon person då och då gick förbi. Att jag inte gjorde fler 
än tio intervjuer berodde på att jag inte hade tid att analysera fler 
intervjuer än så, även om de kan verka korta. Intervjuerna 
varierade mellan femton och trettio minuter, men det tog lång tid 
att analysera dem. Det var inte heller helt lätt att få personer att 
ställa upp på intervju. I genomsnitt tog det ca en halvtimme att få 
tag på varje intervjuperson, vissa gånger kunde det ta längre tid. 

Att få tag i en intervjuperson, intervjua, göra en snabb genomgång 
och genomlyssning direkt efteråt samt en analys efteråt tog cirka 
tre timmar i anspråk per intervju. 

Urvalet av de tio intervjuade personerna grundade sig på att jag 
ville ha besökare som var representativa för undersökningen, det 
vill säga med en variation på ålder och kön. Jag tog alltså inte 
hänsyn till utbildning, besökarens syfte med sitt besök eller andra 
faktorer. Personerna jag intervjuade hade en ålder mellan 17 och 
73 år. Åtta av tio var kvinnor. De intervjuade var inte samma 
personer som observerades. Det för att hade varit svårt att få en 
hel bild av hur personen gick under sitt besök utan att bli upptäckt. 
Jag gjorde också bedömningen att man som besökare skulle kunna 
ta illa upp om jag under intervjun sa att jag hade observerat dem 
under deras besök. Jag försökte också få spridning på andelen som 
gick in i södra respektive norra entrén. Två av intervjuerna höll jag 
på engelska. Personerna tillfrågades när de gick ut ur utställningen 
där jag informerade dem om: 

 Att jag ville intervjua dem för en undersökning av 
utställningsrummet 

 Att intervjun skulle ta ca femton minuter 
 Att de skulle få en fribiljett till Nordiska museet som 

tack 
 
De teman som jag rörde mig runt under intervjuerna var 

desamma som jag använde under pilotintervjun: 

 In- och utgångarna 
 Valsituationer 
 Relationen mellan vägg- och golvmontrarna 
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 Relationen mellan stora och lilla gången 
 Orientering/överblick av utställningen 
 Plan för orientering 

 
Under pilotintervjun hade jag upptäckt att det var bra att låta den 

intervjuade rita in sin väg i utställningsrummet för att vi skulle 
förstå varandra. (Se bilaga 7 & 8) Jag inledde alltid intervjun med 
att presentera mig igen, vilken skola jag gick på samt att jag bad om 
tillåtelse att spela in samtalet. Jag bad också om den intervjuades 
ålder, något som inte alltid var lätt att få svar på. Sedan lät jag den 
intervjuade rita sin väg i utställningsrummet. När det var klart fick 
den intervjuade beskriva vägen och vad den upplevt i utställningen. 
Därefter ställde jag korta frågor om den väg de hade valt, med 
hjälp av mina utvalda teman, samt bad om vissa förtydliganden. 
När den delen av intervjun var klar frågade jag om de hade upplevt 
någon form av osäkerhet i utställningen. Om svaret var kort så 
berättade jag helt enkelt om syftet med utställningen. Det som då 
ofta hände var att personen reflekterade mer över sitt beteende i 
utställningsrummet och samtalet mellan mig och den intervjuade 
blev ofta bättre. 

Det uppstod några svårigheter under intervjuerna. Dels var det 
svårt att välja ut besökare att intervjua, vilket gjorde att 
intervjuerna tog längre tid än vad jag hade räknat med. Det var 
också svårt att få några att berätta hur gamla de var, de svarade 
endast att de var pensionärer. Det hade jag också märkt under 
pilotobservationen. Då blev den intervjuade nervös när jag bad om 
namn och telefonnummer. Av den anledningen valde jag att inte ta 
namn och telefonnummer under de resterande tio intervjuerna. 

Två av intervjuerna hölls på engelska, men en av dem visade sig 
ha svårigheter att uttrycka sig. Den intervjun kunde inte användas. 
Alla inspelningarna av intervjuerna är sparade. 

RESULTAT 
Här följer resultat från de tio intervjuer som gjordes på 

Modemakt. Resultatet är ordnat under rubriker. Förkortningen 
”Int.1” Syftar på intervju nummer 1. 

IN‐ OCH UTGÅNGARNA 
Flera säger sig ha problem med in- och utgångarna, något som 

jag också sett under observationerna. En person säger: ”Jag kom 
från fel håll” (Int.1). En annan visste inte vad som var ingången. 
Någon upplevde problem med övergången från utställningen 
Trend som ligger innan Modemakt (Int.7). 

En person berättade att när hon närmade sig norra utgången så 
upplevde hon det som en ingång från andra hållet, men hon gillade 
att det var lite förvirrat (Int.3). En av de intervjuade menar att hon 
borde ha läst texten i ingången först (Int.4). 

En besökare hävdade bestämt att södra ingången var både in- 
och utgång (Int.2). En annan menar självsäkert att hon gjorde helt 
rätt som valde att gå in i den södra ingången. En person sa att hon 
blev förvirrad i den södra entrén, men att hon då ”började att titta 
ordentligt” Int.2). 

DEN STORA GÅNGEN 
”Det var bredare där, då valde man den”, så säger en intervjuad 

om den stora gången (Int.4). Samma person menar att man borde 
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ha sett hela väggmontern först, sen golvmontrarna. Det för att hon 
i så fall hade förstått utställningen bättre. Det menar även en annan 
intervjuad som funderade på om de skulle behöva gå längs stora 
gången i rummet och följa ena sidan, och sen gå tillbaka och se 
andra sidan (Int.6). Det fanns alltså en förväntan om var 
utställningen började och i vilken ordning man skulle se 
utställningen. 

En kvinna menar att hon valde att gå genom den stora gången en 
gång för att det skulle ta för mycket tid annars (Int.2). men senare i 
intervjun säger hon att ”det blev hattigt” att kolla på 
väggmontrarna samtidigt som golvmontrarna. 

En intervjuad menar att det är lättare att se det utställda i 
montrarna eftersom att det är på lite avstånd. 

Den stora gången uppfattades av en person som rätt väg, men 
menade att han blev mer förvirrad i den, att den lilla gången var 
tydligare och ledde honom bättre (Int.8)  

DEN LILLA GÅNGEN 
En person menar att det är konstigt att det finns en liten och en 

stor gång i utställningen (Int.3). En besökare upplevde den som att 
den var vid sidan av utställningen. Hon tänkte: ”Ska jag gå här?” 
(Int.7) En annan besökare säger att hon inte såg den mindre 
gången (Int.6), men kan minnas att det var någonting där när vi 
tittar på ritningen under intervjun. Hon säger: ”man undrar hur 
pass viktigt det är att titta i den lilla gången”. En person säger sig 
vara nästan säker på att det inte fanns någon information i den lilla 
gången (Int.1). En intervjuad menade att det var mer struktur i den 
lilla gången, att den gången ”ledde honom på ett bra sätt” (Int.8). 

Det verkar hänga ihop med en annan kommentar: ”Det var så 
smalt att man inte behövde vända på sig” (Int.2) En person 
menade däremot att det inte gjorde något att den var så smal, 
eftersom att den upplevdes luftig då den var transparent (int.9). 

ÖVERBLICK AV UTSTÄLLNINGEN & PLAN FÖR ORIENTERING 
Den första jag intervjuade säger: ”Upplevde det inte som många 

val i utställningen” (Int.1) En annan intervjuad uppger däremot att 
hon inte hade någon direkt överblick och att hon lärde sig att hitta 
under tiden hon var i utställningen (Int.3). 

Endast en person säger sig ha haft en direkt plan för hur han 
skulle röra sig i rummet (Int.8). En kvinna säger att hon såg delen 
med 1960-tal i utställningen och att hon då gick direkt dit utan att 
titta på det andra (Int.9) 

DE ÖPPNA PLATSERNA MELLAN GOLVMONTRARNA, DVS. EN DEL 
AV UTSTÄLLNINGENS YTA (BASELEMENT) 

Ingen av de intervjuade kunde bekräfta de eventuella tecken på 
osäkerhet som observerats på dessa platser. Det skulle i så fall vara 
det som kom fram i den lilla gången, det att fler upplevde den lilla 
gången som ”fel” och därför gick från den lilla gången till ytan 
mellan golvmontrarna. En person gillade att man kunde gå från 
den lilla gången ut på de öppna platserna om man inte skulle vilja 
se mer i den lilla gången (Int.9) 

OM DEN INTERVJUADE KÄNT SIG OSÄKER I UTSTÄLLNINGEN 
När jag ställde frågan i slutet av intervjun så hävdade alla 

intervjuade utom en att de inte hade upplevt någon osäkerhet i 
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utställning. Den som skiljde sig från mängden sa: ”..jag kan inte 
svara på om jag var osäker.” De andra hävdade alltså mer eller 
mindre bestämt att de inte hade känt sig osäkra i utställningen. Det 
var enda gången som jag märkte att jag kom för nära de 
intervjuade. De fick ett hårdare ansiktsuttryck, spände gärna 
kroppen och skakade på huvudet. 

ANALYS AV RESULTAT 
I intervjuerna bekräftades att flera av de tecknen på eventuell 

osäkerhet i entréerna hos besökarna faktiskt hade en förankring. 
Det vill säga att besökarna kunde styrka att det jag observerat 
faktiskt var beteenden som tydde på osäkerhet i den rumsliga 
miljön.  

Att flera har problem med in- och utgångarna kan bero på att 
besökarna tror att in- och utgångarna och skall markeras på något 
sätt, i alla fall att de skall vara tydligare. Det verkar med detta som 
att det finns en förväntan om början mitt och slut bland 
besökarna. Två intervjuer visar däremot på osäkerheten som något 
positivt, en faktor som verkar vara lite spännande och aktiverar 
besökaren. 

Det verkar också som att det finns föreställningar om hur man 
bör gå i utställningen, vad som är ”rätt väg”. Det kan vi se i 
resultaten från den stora gången. De tecknen på eventuell 
osäkerhet i utställningsrummet beträffandes i den stora gången 
med svar som tydde på att de intervjuade besökarna hade vissa 
orienteringsproblem. Där menar flera att man borde ha gått på ett 
visst sätt. De visste alltså inte hur informationen var disponerad 

och i vilken ordning man bäst skulle se utställningen. Här kan vi 
alltså tala om ett rumsligt dispositionsproblem i informationen. 

I den stora gången sa en person att hon valde att gå sicksack i 
den stora gången för att spara tid. Det stämmer in på det Gärling 
(1999) tar upp de faktorer som avgör vilken väg någon tar. Där 
menar han att avståndet är det som avgör mest för vilket val som 
görs (1999, s. 87). Gärlings talar också om att det som är väldigt 
attraktivt i en rumslighet kan vara värt en omväg, och är av högsta 
betydelse (Gärling, 1999, s. 95). En intervjuad menar att hon såg 
en del av utställningen som hon var väldigt intresserad av gick 
genom utställningen med sikte på det målet. I det fallet var det 
troligen målet som styrde hennes väg, mer än tid eller avstånd. 

Intressant var att en person upplevde den lilla gången som mer 
strukturerad, men de flesta menade ändå att den lilla gången på 
något sätt var fel väg. Att den lilla kändes mer strukturerad än den 
stora kan bero på att det i den stora gången skedde ett så kallad 
enviromental overload, det vill säga när miljön är svårorienterad 
samtidigt som mycket information finns i rummet. (Klein, 1993, s. 
783). Ö 

Ingen intervjuad upplevde de öppna platserna mellan 
golvmontrarna som problematiska. De innehöll fler vägval än 
någon annanstans i utställningen, men var ändå inte plats som 
skapade osäkerhet. Det kan mycket väl ha att göra med den 
huvudaxel som finns i den stora gången som leder besökaren 
framåt. 

När jag ställde frågan om de hade känt sig osäkra i utställningen 
så var det som sagt bara en av de intervjuade som sa att han inte 
visste. Detta trots att flera av de intervjuade under intervjun sade 
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sig ha haft problem med hur de skulle röra sig i utställningen. Det 
verkar med andra ord känsligt att tala om dessa problem med i 
termer av osäkerhet. 

 

INTERVJU MED UTSTÄLLNINGSARKITEKEN  
Fritz Halvorsen fick uppdraget att göra utställningen Modemakt 

efter att ha vunnit den tävling som hölls mellan tre arkitekter. 
Uppdraget hade vissa ramar, exempelvis att utställningen skulle 
innehålla dockor med kläder från olika tider. Inspiration till 
utställningen togs från bilder av städers torgmiljöer. 

Intervjun med utställningsarkitekten hölls på hans kontor i 
Stockholm. Syftet med intervjun var att få reda på hur 
utställningsarkitekten hade tänkt, blanda annat beträffande den 
rumsliga orienteringen. Det för att svar på frågeställningen: Hur 
ser egentligen förhållandet ut mellan utställningens intention och 
hur besökarnas beteende? Samt Om det finns en diskrepans mellan 
intention och upplevelse, vad kan den bero på? 

Intervjun varande i cirka femtio minuter. De frågor som jag 
ställde under intervjun och lätt Halvorsen svara fritt på var 
följande: 

 Berätta om utställningen med egna ord 
 Hur har du tänkt att besökarna ska röra sig i 

utställningen? 
 Tänkte ni på de eventuella problem som kunde 

uppstå i interaktionen mellan utställning och 
människa? 

 Berätta mer om in- och utgångarna, samt om 
relationen mellan den stora och den lilla gången 

 I vilken ordning bör man se utställningen och hur är 
övergången från andra utställningar tänkt att 
fungera? 

 

SAMMANFATTNING AV INTERVJU 
Som besökare är det tänkt att man ska kunna ha flera 

valmöjligheter när man rör sig i rummet. Halvorsen menar att det 
var vikigt att kunna se montrarna från flera håll. Han såg det inte 
som ett problem att man hade flera val, men underströk att man 
måste känna ett lugn i rummet. Man ska alltså kunna välja det 
tempo man vill i utställningen. Detta lugn har han försökt att skapa 
genom att bromsa in besökarnas hastighet, exempelvis genom att 
golvmontrarna har en något böjd form vilket gör att man inte går 
för fort, eller som Halvorsen uttryckte det: ”det får inte bli någon 
motorväg” (Halvorsen, 2010) 

Det finns en hierarkisk tanke i rummet, menar Fritz. För det 
första att leda besökarna i huvudgången. Detta genom att leda 
besökarna ”från rum till rum” som bland annat skapas av de 
välvda montrarna. Under golvmontrarna och den stora gången står 
väggmontrarna i hierarkin, följt av den information som finns på 
väggarna i den lilla gången. 

Halvorsen menar att texten i utställningen är en viktig 
komponent och hör hemma där, men den är underordnat de 
visuella föremålen med några undantag. Texten är också 
hierarkiskt formgiven så att den når olika målgruppers behov. 
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Halvorsen talar om att man kan se rörelsen i rummet som ett 
pärlband där man går i ordningen: Ingång – 1780-tal – torg – 
1860-tal – torg – 1900 – tal – catwalk – utgång. 

Man ska kunna gå in i utställningen från båda håll även om de 
flesta går i utställningen från söder, vilket gör att man får den stora 
gången till höger och den lilla till vänster. 

Gången bakom golvmontrarna har ett fördjupande tema, det var 
tänkt att det skulle vara ännu mer djupgående, exempelvis med 
diagram, databaser och forskning. Det är helt enkelt enligt 
Halvorsen en sekundär yta. Han betonar att golvmontrarna är de 
viktigaste och de skulle inte kunna uteslutas.  

Utställningen är inte tänkt att formmässigt hänga ihop med andra 
utställningar i byggnaden. Utställningen hör däremot ihop 
tematisk med övriga utställningar på samma sida av hallen. 

DISKUSSION: HUR UTSTÄLLNINGENS INTENTION STÅR SIG 
MOT UNDERSÖKNINGENS RESULTAT 

Till stora svarar intentionen och de resultat som kommit fram väl 
mot varandra. Exempelvis vad gäller den stora gången i mitten 
som Halvorsen menar är rummets huvudaxel. Halvorsen talar om 
den lilla gången som att den inte är lika prioriterad, vilket bekräftas 
med intervjuer och observationer. 

Halvorsen talar om att han vill att besökarna ska sakta ner i den 
stora gången, det har han försökt att skapa genom att göra 
montrarna välvda och undvika en rak, bred gata. Det jag har 
observerat är att besökarna faktiskt saktar ner vid de torg som 
bildas mellan golvmontrarna. Något som Halvorsen inte talade om 
är däremot den sicksackrörelse som många besökare har i rummet. 

Däremot förstår inte alla besökare att utställningen inte hör ihop 
formmässigt med de andra närliggande utställningarna. Flera tror 
att Modemakt antingen är en fortsättning på Trend eller att 
Modemakt fortsätter ut i rummet med Strindbergutställningen. 
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SLUTSATSER & METODKRITIK  

SLUTSATSER 
I inledningen presenterade jag problemet att didaktiska 

utställningarna ofta innehåller mycket information, vilket kan göra 
besökaren desorienterad. Jag tog också upp att dagens utställningar 
verkar bli mer och mer interaktiva och tekniskt avancerade, vilket 
kan göra att besökaren måste processa ännu mer information. Jag 
menade att den rumsliga utformningen därför har blivit ännu 
viktigare än förut. Jag menade också att den rumsliga 
utformningen i hög grad påverkar hur vi tolkar och förstår 
strukturen på den information som finns i dessa utställningsrum. 
Min tes var att utställningar som har en god rumslig utformning 
ger säkrare besökare, vilket i sin tur gör det lättare för besökaren 
att koncentrera sig på att ta in den information som utställningen 
innehåller. Ett antal frågeställningar presenterades i och med 
problemställningen och syftet, de var: kan man tala om ett rumsligt 
dispositionsproblem vad gäller utställningar som innehåller mycket 
information? Hur ser egentligen förhållandet ut mellan 
utställningens intention och hur besökarnas beteende? 

 
Jag lät skapa en kontext genom att kombinera flera olika forskare 

och deras olika råd och teorier inom wayfinding. Dessa 
tillsammans med rumsliga element, informationsprocessen, 
kognitiva kartor och travel plans. Kunskap från studier i både 
virtuella och verkliga miljöer är en del av denna kontext. 
Kontexten använde jag i min undersökning för att få en bättre bild 
av de osäkerhetsfaktorer som möter en besökare på en utställning. 

 
I resultaten från observationerna, vilka sen studerades närmare 

under intervjuerna bekräftades att flera av de tecknen på eventuell 
osäkerhet i entréerna hos besökarna faktiskt hade en förankring. 
Det vill säga att besökarna kunde styrka att det jag observerat 
faktiskt var beteenden som tydde på osäkerhet i den rumsliga 
miljön. 

Den osäkerhet som bekräftades i utställningsrummet gällde i 
första hand in- och utgångarna, där besökare inte visste var de 
skulle börja gå i utställningen, eller om utställningen var slut eller 
inte. Ett par personer var osäkra på om utställningen var en 
fortsättning på den angränsande utställningen Trend eller inte. 
Osäkerhet bekräftades också i den stora gången där besökare inte 
visste hur man skulle gå för att ta in all information. Där handlar 
det troligen om en kognitiv konflikt där besökaren inte kan välja 
mellan att se väggmontrarna som hon har på ena sidan eller 
golvmontrarna som hon har på den andra. Den kognitiva 
konfliken kan komma från att det är för lite yta mellan 
informationspunkterna, de står med andra ord för nära varandra. 
Jag fann även osäkerhet gällande relationen mellan den lilla och 
den stora gången i utställningen. En person menade att den lilla 
gången kändes som fel väg. Däremot kunde ingen osäkerhet 
styrkas i de ytor som fanns mellan golvmontrarna. 

Utställningens intention står sig relativt väl mot de resultat som 
kommit fram i undersökningen. Speciellt vad gäller hierarkin i 
rummet, där den stora gången som är prioriterad. Men även 
Halvorsens intention att få besökarna att gå långsammare i rummet 
genom dess form verkar fungera. 
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METODKRITIK 
Den invändning man eventuellt kan rikta mot mina metoder är 

att rumsanalysen var en kombination av två olika analyser och 
därmed skulle ha mindre validitet. Observationerna gjordes vidare 
ensam, någon kan därför mena att jag genom förutfattade 
meningar valt ut beteende som stämt med det jag såg  (Bell, 2005, 
s. 288). Även bristande erfarenhet kan ha påverkat mina 
observationer. Även genomförandet av intervjuerna kan ha 
påverkats av bristande erfarenhet. I intervjuandet kan urval ha 
påverkat resultatet av intervjuerna negativt.  Så kallad skevhet 
(bias) på grund av trötthet eller egna värderingar kan ha inträffat 
(Bell, 2005, s. 167). Det fanns också ett störningsmoment i lokalen 
som användes för intervjuerna i och med att någon besökare 
passerade förbi då och då. Datainsamlingen var också i både 
observationer och intervjuer begränsade. 

 
Jag bedömer ändå trovärdigheten av rumsanalysen samt 

observations- och intervjuresultaten som hög. Det motiverar jag 
genom att jag var inläst vad gäller metoderna innan jag 
genomförde dem. Vad gäller rumsanalyserna kompletterar de 
snarare varandra än splittrar. Innan observationerna och 
intervjuerna gjordes en pilotstudie. Resultaten som kom fram i 
intervjuerna är också liknande de som kommit fram i andra 
undersökningar, vilket styrker att resultaten är trovärdiga. Skevhet i 
undersökningen är svårt att undvika. För att förhindra skevhet var 
intervjuerna standardiserade på så vis att jag använde samma rum, 
alltid intervjuade på eftermiddagen samt att jag utgick från samma 

ritning och teman. Jag intervjuade aldrig om jag kände mig för 
trött. 

Med metoderna som jag använt kan jag inte säga något generellt 
om andra utställningar. Det jag skulle kunna drista mig till att säga 
är att man skulle kunna finna liknande resultat i en utställning som 
är lik den undersökta utställningen vad gäller storlek, 
cirkulationssystem och mängd informationspunkter. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION 
Det här arbetet har som vi har sett försökt svara på frågan om 

relationen mellan utställningsbesökares osäkerhet och den rumsliga 
utformningen på utställningen. Frågan är intressant, då en 
besökare som känner sig osäker troligen fokuserar mindre på 
utställningens innehåll. En positiv aspekt på osäkerhet i 
utställningar skulle däremot kunna vara den att besökaren får tänka 
till och därmed vara kreativ under sitt besök. Det kom fram bland 
två besökare under intervjuerna. 

Resultaten från undersökningen visade att det faktiskt går att 
upptäcka beteende som tyder på osäkerhet, men att man bör 
verifiera att beteendet inte beror på något annat. Som i fallet med 
utrymmet mellan golvmontrarna, där jag hade sett beteenden som 
jag trodde visade på osäkerhet. De resultat som kom fram visade 
snarare motsatsen, besökaren upplevde de olika orienteringsvalen 
som något positivt. Däremot verkar det inte som att en kognitiv 
konflikt, det att en besökare inte kan välja vilken information 
besökaren ska titta på, i något fall upplevs som positiv. Dessa 
tecken såg jag i den stora gången där det fanns en konkurrens 
mellan vägg- och golvmontrarna. Den kognitiva konfliken kan i 
det här fallet troligen leda till att besökaren tar in mindre 
information. 

Något som gjorde mig extra nyfiken under intervjuerna, var det 
faktum att det verkade svårt att tala om sitt beteende som ett 
beteende som berodde på osäkerhet. Endast en av tio svarade att 
han inte visste om han känt sig osäker eller inte på utställningen. 
Övriga menade att de inte upplevt någon osäkerhet – trots att det 
de berättade under intervjuerna ganska uppenbart påvisade en 

upplevelsen av osäkerhet när de rörde sig i utställningsrummet. Är 
det så att vi har svårt att prata om vår egen osäkerhet i 
utställningsmiljöer? Eller är det helt enkelt så att vi inte ser våra 
orienteringsproblem i utställningsmiljöer som ett osäkert beteende, 
utan bara som en naturlig del av känslan på utställningar? 

Detta arbete har genom de definierade baselementen och 
kriterierna för utställningsrum, lagt en grund som vidare 
undersökningar inom ämnet kan bygga vidare på. Intressant vore 
att göra undersökningar i större skala, där man skulle kunna nå 
resultat som förhoppningsvis kan göra anspråk på att kunna 
applicerbara på didaktiska utställningar i stort. 

 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  



 
 

32 

LITTERATURFÖRTECKNING 

TRYCKTA KÄLLOR 
Allen, G. L. (1999). Kap 2 - Spatial Abilities, cognitive maps and 
wayfinding. (R. G. Golledge, Ed.) Wayfinding behavior- cognitive 
mapping and other spatial processes , 46-80. 

Arthur, P., & Passini, R. (2002). Wayfinding - people signs and 
architecture. Ontario: Focus Strategic Communications Inc. 

Bell, J. (2005). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: 
Studentlitteratur. 

Bergström, I. (1996). Rummet & människans rörelse. Göteborg: 
Chalmers tekniska högskola. 

Dogu, U., & Erkip, F. (2000, November). Spatial factors affecting 
wayfinding and orientation: a case study in a shopping mall. 
Enviroment and behavior , 731-754. 

Golledge, R. G. (1999). Kap 1 - Human wayfinding and cognitive 
maps. (R. G. Golledge, Ed.) Wayfinding behavior- cognitive mapping and 
other spatial processes , 5-45. 

Golledge, R. G. (Ed.). (1999). Wayfinding beavior. Baltimore and 
London: The Johns Hopkins university press. 

Gärling, T. (1999). Kap 3 - human information processing in 
sequental spatial choice. (R. G. Golledge, Ed.) Wayfinding behavior- 
cognitive mapping and other spatial processes , 81-98. 

Holme, I. M., & Solvang, ,. B. (1997). Forskningsmetodik - om 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Janzen, G., Schade, M., Katz, S., & Herrmann, T. (2001). Strategies 
for detor finding in a virtual maze: the role of the visual 
perspective. Journal of Enviromental Psychology (21), 149-163. 

Klein, H.-J. (1993). Tracking visitor circulation in museum settings. 
Enviroment and behavior , 782-800. 

Lawton, C. A. (1996). Strategies for indoor wayfinding: the role of 
orientation. Journal of Enviromental Psychology (16), 137-145. 

Lipton, R. (2007). The practical guide to information design. New Jersey: 
John Wiley & Sons. 

O’Steens, D. (2009). Future Exhibitions. Visby??????: 
Riksutställningar. 

Screven, C. (1999). Information design in informal settings: 
Museum and other public spaces. (R. Jacobson, Ed.) Information 
design , 131-186. 

Trost, J. (2009). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

ELEKTRONISKA KÄLLOR 
http://www.nordiskamuseet.se. (n.d.). Retrieved maj 4, 2010, 
fromhttp://www.nordiskamuseet.se: 
http://www.nordiskamuseet.se/Publication.asp?publicationid=12
447&cat=191&topmenu=148, 7 april 2010 

http://www.ne.se. (n.d.). Retrieved april 27, 2010, from 
http://www.ne.se: 
http://www.ne.se/lang/s%C3%A4kerhet/322447 

OTRYCKTA KÄLLOR 
Halvorsen, F. (2010, Maj 11). (E. Tornblad, Interviewer) 

Trost, J. (2010, mars 2). Föreläsning på Mälardalens Högskola. 
Eskilstuna, Sverige. 

 



 
 

33 

CITERADE ARBETEN 
Allen, G. L. (1999). Kap 2 - Spatial Abilities, cognitive maps and 
wayfinding. (R. G. Golledge, Red.) Wayfinding behavior- cognitive 
mapping and other spatial processes , 46-80. 

Arthur, P., & Passini, R. (2002). Wayfinding - people signs and 
architecture. Ontario: Focus Strategic Communications Inc. 

Bell, J. (2005). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: 
Studentlitteratur. 

Bergström, I. (1996). Rummet & människans rörelse. Göteborg: 
Chalmers tekniska högskola. 

Dogu, U., & Erkip, F. (November 2000). Spatial factors affecting 
wayfinding and orientation: a case study in a shopping mall. 
Enviroment and behavior , 731-754. 

Golledge, R. G. (1999). Kap 1 - Human wayfinding and cognitive 
maps. (R. G. Golledge, Red.) Wayfinding behavior- cognitive 
mapping and other spatial processes , 5-45. 

Golledge, R. G. (Red.). (1999). Wayfinding beavior. Baltimore and 
London: The Johns Hopkins university press. 

Gärling, T. (1999). Kap 3 - human information processing in 
sequental spatial choice. (R. G. Golledge, Red.) Wayfinding 
behavior- cognitive mapping and other spatial processes , 81-98. 

Halvorsen, F. (den 11 Maj 2010). (E. Tornblad, Intervjuare) 

Holme, I. M., & Solvang, ,. B. (1997). Forskningsmetodik - om 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

http://www.ne.se. (u.d.). Hämtat från http://www.ne.se: 
http://www.ne.se/lang/s%C3%A4kerhet/322447 den 27 april 
2010 

http://www.nordiskamuseet.se. (u.d.). Hämtat från 
http://www.nordiskamuseet.se: 
http://www.nordiskamuseet.se/Publication.asp?publicationid=12
447&cat=191&topmenu=148, 7 april 2010 den 4 maj 2010 

Janzen, G., Schade, M., Katz, S., & Herrmann, T. (2001). Strategies 
for detor finding in a virtual maze: the role of the visual 
perspective. Journal of Enviromental Psychology (21), 149-163. 

Klein, H.-J. (1993). Tracking visitor circulation in museum settings. 
Enviroment and behavior , 782-800. 

Lawton, C. A. (1996). Strategies for indoor wayfinding: the role of 
orientation. Journal of Enviromental Psychology (16), 137-145. 

Lipton, R. (2007). The practical guide to information design. New 
Jersey: John Wiley & Sons. 

O’Steens, D. (2009). Future Exhibitions. Visby??????: 
Riksutställningar. 

Screven, C. (1999). Information design in informal settings: 
Museum and other public spaces. (R. Jacobson, Red.) Information 
design , 131-186. 

Trost, J. (den 2 mars 2010). Föreläsning på Mälardalens Högskola. 
Eskilstuna, Sverige. 

Trost, J. (2009). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 



Efterord 
 
Undersökningen  har  endast  fokuserat  på  att  hitta  osäkerhet  i  utställningen 
Modemakt på Nordiska museet. Arbetet har med andra ord inte haft för avsikt att 
ta upp de positiva  aspekter som  finns  i utställningen. Därför vill  jag understryka 
att utställningen verkar vara mycket uppskattad av de som besöker den, trots de 
resultat som kommit fram i undersökningen. 

Jag vill  tacka min handledare Anna‐Lena Carlsson  för all hjälp med min uppsats. 
Jag  vill  också   tacka  Maria  Regazzoni  Rapp  och  Lena  Landerberg  på  Nordiska 
museet   för  hjälpen med min  undersökning.  Jag  vill  också  uppmärksamma  den 
hjälp  jag  fått av utställningsarkitekt Fritz Halvorsen. Slutligen ett  tack  till de som 
korrekturläst uppsatsen och till min sambo som stått ut med ett pappersbelamrat 
köksbord och sena kvällar framför datorn. 
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