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Abstract 
This study was performed at Thomas Arena in Strängnäs, Sweden. The reason of 
the study was to see how to perform an enhancement in the orientatability 
between the entrance and the locker rooms. By looking at how the environment 
interact with the users when it comes to orientatability, the study should give a 
greater understanding in how the entrance should be evolved to enhance the 
orientatability. A qualitative study was performed, where observations and 
interviews studies was used to collect the data. By the result you could see that the 
environment between the entrance en the looker rooms was hard to understand, 
and was affecting the users in their orientation. With the support of literature, 
earlier research and the results that the empiricism showed a draft was made, were 
spatial elements clarified the orientatability. 
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Abstrakt 
Denna studie är gjord vid Thomas Arena i Strängnäs. Syftet har varit att 
undersöka hur man kan öka orienterbarheten mellan entrén och sporthallens 
omklädningsrum. Genom att se hur miljön påverkar användarnas möjlighet att 
navigera sig ges en större förståelse för hur entrén bör utformas för att stödja 
deras orientering. En kvalitativ studie har gjorts där observation- och 
intervjustudier använts för insamling av data. I resultatet kunde man konstatera att 
miljön mellan entrén och sporthallens omklädningsrum är svårbegriplig och 
påverkar användarnas möjligheter att orientera sig. Med stöd av litteratur och 
tidigare forskning och de resultat empirin visat på har ett förslag tagits fram, där 
olika rumsliga element tydliggör orienterbarheten. 
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Inledning 
Dagligen utsätts vi för situationer där informationen i omgivningen inte räcker till 
för att hjälpa till att leda oss på rätt väg. Problemet ligger i hur och var vi hittar 
information, hur den påverkar oss, hur den leder och hur den lockar oss till att ta 
beslut gällande vägval och navigation. Det kan vara allt ifrån naturligt 
upptrampade stigar till hierarkiskt organiserade vägar och linjer. Om vi vet hur 
användarna orienterar sig i sin vardagliga miljö, kan det då också skapas invanda 
mönster hos användarna där de leds till att ta rätt beslut i sitt sökande för att 
komma rätt, precis som att hierarkiska vägar gör dem naturliga att följa (Mollerup 
2005).  

Rummet har ett stort inflytande på användarna och genom dess utformning kan de 
orienteras i flera olika riktningar. För att underlätta navigationen kan man utforma 
miljön för att tydliggöra eventuell information, med text, bild och symboler eller 
med rumsliga element. I detta arbete kommer Thomas Arena i Strängnäs att 
studeras som en utgångspunkt för ett gestaltningsförslag med fokus på de 
förutsättningar som krävs för att skapa en ökad orienterbarhet.  

Jag själv har varit utövare av sport i Strängnäs, jag var aktiv inom fotboll, men jag 
har också varit elev på dåtida Thomasgymnasiet. Men det var inte förrän jag 
påbörjade min utbildning inom Informationsdesign med inriktning rumslig 
gestaltning som jag började få en förståelse för hur man kan utveckla rum för att 
öka orienterbarheten. Med utgångspunkt från min kunskap som jag inhämtat 
under min studietid kommer jag att undersöka om det finns problem som minskar 
orienterbarheten vid entrén samt vägen mellan entrén och omklädningsrummen i 
Thomas Arena och hur dessa kan lösas på bästa sätt för att öka orienterbarheten.  

Bakgrund 

Då kommunen år 1970 köpte folkskoleseminariets fastighet av staten, flyttades 
Thomasgymnasiet in i byggnaden. I samband med flytten byggde man även 
sporthall och simhall (Strängnäs Kommun 2011).  

När gymnasieskolan sedan flyttades år 2007, flyttade vårdcentral och äldreboende 
in i de gamla lokalerna. I samband med det gjordes det även stora ändringar på 
den gamla idrottshallen, nya omklädningsrum byggdes och läktare samt 
idrottsplan förnyades. Förutom några enklare renoveringar har utformningen av 
entrén till Thomas Arena sett likadan ut sedan tillbyggnaden gjordes år 1970. När 
vårdcentral och äldreboende flyttade in tog man dock bort den skiljevägg som 
funnits mellan den gamla skolbyggnaden och den tillbyggda sport och simhallen. 
Lokalen ägs idag av Vasallen som är ett av Sveriges ledande 
fastighetsutvecklingsbolag (Vasallen AB).  
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På dagtid används sporthallen av både grund och gymnasieskolorna i närområdet, 
och på kvällarna utövas andra idrottsaktiviteter till exempel handboll, innebandy 
och gymnastik där användarna är i varierade åldrar både från junior till senior. Via 
entrén kan man även ta sig till andra faciliteter och verksamheter som bedrivs i 
lokalerna, såsom badhus, gym, vårdcentral och äldreboende.  

Syfte  

Syftet med examensarbetet är att med hjälp av observationer av entrén till Thomas 
Arena undersöka hur orienterbarheten fungerar mellan entrén och sporthallens 
omklädningsrum. Resultatet av dessa undersökningar kommer att ligga till grund 
för ett gestaltningsförslag som ämnar förstärka orienterbarheten för de besökare 
som kommer för att nyttja sporthallen och dess omklädningsrum.  

Frågeställning 

På vilket sätt kan utformningen mellan entrén och sporthallens omklädningsrum 
underlätta orienteringen för användarna?  

Målgrupp 

Den målgrupp arbetet kommer att inrikta sig på är de som idag använder sig av 
sporthallen, det vill säga idrottsintresserade och sportutövande personer i 
varierande åldrar.  

Avgränsning 

 

 

 

 

 

I mitt examensarbete har jag valt att avgränsa mig till användarna av sporthallen 
vid Thomas Arena. Entrén nyttjas av flera målgrupper, men i min studie ligger 
fokus på hur ovan angivna målgrupp tar sig från entrén till omklädningsrummen. I 
mitt gestaltningskoncept kommer jag inte bara främja orienterbarheten för 
användarna av sporthallen och deras väg till omklädningsrummen. Avgränsningen 

Figur 1. Vy över entrén (foto Sandra Hagström 2013). 
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i arbetet ligger alltså på vägen mellan sporthall och omklädningsrum, men 
konceptet kommer kunna gälla för hela byggnaden. 

Thomas Arenas byggnad är ett så kallat souterränghus, vilket innebär att 
byggnaden ligger i en sluttning. Det speciella med ett souterränghus är att det från 
ena sidan ser ut som ett envåningshus med källare och att det från andra sidan ser 
ut som ett tvåvåningshus. Från entrén till Thomas Arena som ligger på det övre 
våningsplanet upplever man byggnaden som ett envåningshus med källare där 
sporthall och omklädningsrum ligger. Från andra sidan byggnaden upplever man 
istället byggnaden som ett tvåvåningshus, där sporthall och omklädningsrum 
ligger på entréplan.  

Det grönmarkerade området i figur 1 som är det övre våningsplanet (entréplan) 
och i figur 2 som är de undrevåningsplanet (källarplan) är de partier som jag har 
valt att fokusera på i mitt examensarbete. Vägen till omklädningsrummen går 
alltså genom två olika våningsplan.  

 Plan 1 – övre våningsplan 

                    

 

 

 

 

 

Plan 2 – undre våningen 

 

 

 

                                    

 

Figur 2. Planritning sporthall med översikt över de delar av byggnaden som jag har valt att fokusera på i 
mitt examensarbete (foto och visualisering Sandra Hagström 2013). 

Sporthall 

Korridor omklädningsrum 

Omklädningsrum 

Sporthall 

Entré 

Figur 3. Planritning sporthall med översikt över de delar av byggnaden som jag har valt att fokusera på i 
mitt examensarbete (foto och visualisering Sandra Hagström 2013) 
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Teori 

Wayfinding och wayshowing; begrepp och förklaring 

Forskning visar att det finns många bidragande faktorer till att man inte hittar i en 
byggnad. Detta kan bero på den rumsliga strukturen av byggnaden, de kognitiva 
kartorna som människan använder sig av för att kunna navigera sig och de 
strategier och spatiala förmågor som finns hos användarna (Carlson, Hölscher, 
Shipley & Conroy Dalton 2010). Det kan också bero på användarnas känsla av 
riktningar och vägvisningssystem.  

Nedan följer en förklaring av relevanta begrepp för arbetet. Begreppen i sig skrivs 
med deras engelska namn då en översättning skulle få begreppen att förlora sin 
övergripande betydelse och innebörd. 

Wayfinding omfattar vår förmåga att orientera oss i det fysiska rummet och 
navigera sig från plats till plats, vilket skapar förutsättningar för hur och vart vi 
förflyttar oss (Unwin 2003, s.24-25). Vilket Ware (2008, s.99-100) kallar för 
affrodance och som står för sambandet mellan uppfattningsförmåga och handling. 
Enligt Mollerup (2005) är wayfinding en rumslig process som består av en 
problemlösningsprocess där människan ska söka, ta beslut och förflytta sig. 
Problemet består av att hitta vägen, där en problemlösningsprocess även kan bestå 
av informationsbehandling. Detta innebär att människan navigerar sig fram till en 
plats genom den information och de ledtrådar som finns i dess omgivning (Passini 
1984, s.154).  

Wayshowing är en av de strategier som finns att använda sig utav när det kommer 
till förståelsen av orienterbarheten i ett rum. Wayshowing teorin understödjer 
wayfinding. Mollerup (2005) menar att dessa två teorier; Wayshowing och 
Wayfinding förhåller sig till varandra som sändare och mottagare. Något som 
även information för orientering som genomförs verbalt mellan givare och 
respondent gör då den förmedlar budskap mellan sändaren och mottagaren, det 
vill säga att information går från en person som sedan förmedlar denna till en 
annan, var på denna person använder sig av informationen för att kunna 
genomföra en handling (Pettersson 2002, s.9).  

Mollerup (2005) har definierat nio olika Wayfinding strategier att använda sig av 
för att underlätta möjligheten att orientera sig. Dessa är som följer; Track 
following, Route following, Educated seeking, Inference, Screening, Aiming, 
Map reading, Compassing och Social navigation.  

Track following ses som den mest grundläggande Wayfinding strategin och 
innebär att en person följer synliga, visuella eller audiella spår, såsom skyltar, ljud 
eller tillexempel färgade linjer i marken som är medvetet gjorda för att visa vägen. 
(Se figur 12-13, Bilaga 2 s.4).  
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När en person använder sig av Rout following betyder det att personen följer 
muntliga anvisningar av en person med lokalkännedom. Då en ruttinstruktion kan 
variera mycket i kvalitén kan den bidra till att personen inte hittar (Mollerup 
2005). I Thomas arena kan exempelvis en tränare ge en instruktion till en 
besökare till sporthallen där hon säger; gå genom dörren vid glaspartiet och ta 
trappan ner till sporthallens omklädningsrum. När besökaren har passerat dörren 
visar det sig att det finns två trapphus bredvid varandra (Se figur 4 & 7, Bilaga 2 
s.1-2). Vilket trapphus leder till sporthallens omklädningsrum?  

Educated seeking, beskrivs som en kvalificerad rumslig gissning där erfarenhet 
och slutledningsförmåga styr vårt vägval. Exempelvis säger erfarenheten att 
sporthallen ligger i en stor byggnad. Vår slutledningsförmåga säger då att 
personen kan leta efter en stor byggnad som ett sätt att hitta fram till sporthallen 
(Mollerup 2005). I och med att sporthallens byggnad är stor så kommer troligtvis 
besökarna utgå ifrån deras erfarenhet och slutledningsförmåga. Vilket kommer 
ske automatiskt. Men strategin kommer förmodligen inte att stödja användarna 
hela vägen till sporthallens omklädningsrum. För att göra det krävs det en 
interaktion mellan flera strategier (Se figur 1, Bilaga 2 s.1).  

Aming är klassad som den enklaste strategin och innebär att en person rör sig i 
riktning mot något uppfattbart. Till exempel en staty, en stor informationstavla 
eller annat objekt som är lätt att ta riktning emot. Antingen rör sig personen direkt 
mot den utsatta destinationen eller mot något uppfattbart i destinationens närhet 
(Mollerup 2005). Precis som Educated seeking så kommer inte Aming att stödja 
användarna ända till sporthallens omklädningsrum. Strategin kommer enbart att 
navigera användarna till sporthallen (Se figur 12-13, Bilaga 2 s.4). 

Map reading innebär att användaren har tillgång till en portabel karta. Vilket 
kräver att personen har vissa förkunskaper av att läsa en karta (Mollerup 2005). 
Map reading kan mycket väl appliceras i form av en permanent översiktskarta 
som ska stödja användarna i deras navigering. Fördelen med map reading är att 
användarna får en överblick över miljön och vet då var de befinner sig och vart de 
ska någonstans. I kombination med de övriga Wayfinding strategierna är det 
därför bra att komplettera en översiktskarta, vilket ytterligare stödjer användarna i 
deras orientering. Användarna får redan i entrén en större förståelse för entréns 
utformning och får då lättare att leta efter motsvarigheter mellan kartan och 
verkligheten (Se figur 23, Bilaga 2 s.7). 

Gestaltlagar och designprinciper  

För att människan ska kunna uppfatta något med synen krävs det att det finns en 
relation mellan ögats fysiologiska egenskaper och hjärnans förmåga att tolka de 
impulser som ögat sänder (Eriksson 2009, s. 61). Tolkningen underlättar 
inläsningen av den kognitiva bild som skapas när man kommer in i ett rum eller i 
en miljö, denna bild bygger på de rumsliga element och figurer som finns i miljön 
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och bildar sedan tillsammans en tydligare helhet av rummet som hjälper oss att 
förstå rummet eller miljön (Bergström 2009, s. 201).  

Vad och vart man placerar objekt har en inverkan på människans beteende vad 
gäller förflyttning. Jag anser att en utformning utifrån en medvetenhet om 
gestaltlagar i kombination med wayshowing kan skapa förutsättningar för en mer 
informativ miljö och öka orienterbarheten i rummet eller miljön. Detta kan 
appliceras i mitt gestaltningsförslag där jag försöker öka orienterbarheten för 
användarna av sporthallen i Thomas Arena (Se figur 25-27, Bilaga 2 s.8).  

Gestaltlagarna inkluderar närhetslagen och likhetslagen.  

Både Eriksson (2009 s, 62, 63) och Bergström (2009, s. 201) menar att närhetens 
lag grundar sig i att föremål som befinner sig i närheten av varandra ofta uppfattas 
som om de hör samman. Två pelare som står med ett avstånd från varandra 
upplevs som två skilda föremål. Men minskar avståndet kan dessa upplevas som 
att de istället hör samman som en enhet. Närhetens lag kan även göra att sådant 
som bör sticka ut, försvinner. Exempelvis kan ett stort föremål ta över från ett 
mindre där den egentliga informationen finns tillgänglig.  

Likhetens lag mynnar i att symboler som liknar varandra uppfattas som att de 
tillhör varandra (Eriksson 2009, s. 63). Detta kan ske genom att man i en miljö 
använder sig av samma former eller färger. På så vis upplever man att dessa 
tillhör samma grupp. Ta till exempel siffrorna 1 och 2 som har olika innebörd men 
tillhör en övergrupp, det vill säga siffror (Se figur 25-27, Bilaga 2 s.8). 

I utformningen av rum så används olika rumsliga element, dessa i sin tur måste 
försöka utgöra en gemensam balans i interiören, det vill säga att möblering, ljus 
och inredningsdetaljer borde skapa en någorlunda gemensam grund som minskar 
kaoset i rummet. Dispositionen av dessa element bör alltså resultera i en 
funktionell miljö. Elementens egenskaper och rummets förutsättningar är också 
avgörande för hur människan orienterar sig i miljön (Ching 2012, s. 131).  

Överstämmelsen mellan delar i en kombination eller i olika delar av en helhet 
innebär ett noggrant urval av element som delar liknande karaktärsdrag som form, 
kulör, textur och material (Ching 2012, s. 137-138). 

En repetition av rumsliga element i rum och tid skapar både en visuell enhet och 
en rytmisk kontinuitet av en rörelse som betraktaren kan följa i en miljö. 
Exempelvis kan man placera olika föremål för att stödja användarna i deras 
navigering (Ching 2012, s. 140-143). För att öka orienterbarheten mellan entrén 
och sporthallens omklädningsrum i Thomas arena kan man genom upprepning av 
både bänkar och bord skapa tydligare riktningar som bidrar till en rytmisk 
kontinuitet av rörelse hos användarna och som samtidigt bidrar till en helhet (Se 
bilaga 2 s. 5-8) 
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Textur och färg 

Textur är definierat till dess tredimensionella struktur en yta har. Oftast används 
textur för att beskriva den jämnhet eller grovhet som en yta har. Det finns två 
olika typer; taktila texturer och visuella texturer. Taktila texturer upplevs genom 
beröring, medan visuell textur ses av ögat (Ching 2005 s. 97). Genom att både 
använda taktila och visuella texturer skapas det kontraster. Med hjälp av 
kontraster kan man framhäva viktiga detaljer. För att få en linje att synas bättre på 
en tegelvägg kan exempelvis använda ett glansigt material som då skapar en 
kontrast mellan vägg och linje 

Rätt färgval kan enligt Bergström (2009, s.256) skapa rymd. Det vill säga att man 
med hjälp av ljusa färger kan få trånga och mörka rum att upplevas stora, öppna 
och inbjudande. När färger ses tillsammans påverkas de av varandra. Då 
belysningen eller dagsljuset varierar kan rummets färg och helhetsintryck 
förändras (Billger genom Fridell 2006, s. 147-149). Enligt Wijk genom Fridell 
(2006, s.218) kan man med hjälpa av färgsättning öka orienteringen hos patienter 
i vårdmiljö. Vilket är något som jag anser att man kan appliceras i andra miljöer 
för att stödja orienterbarheten. Genom färgsättning kan man lättare framhäva 
föremål som är viktiga för orientering i miljön (Se figur 17-19, Bilaga 2 s.5-6).  

Defekt färgseende 

Defekt färgseende kan vara ärftligt betingad eller förvärvad och innebär att 
individen inte kan urskilja olika färgnyanser (Nationalencyklopedin 2013). De 
vanligaste typerna av defekt färgseende är Protanopi (rödblindhet) och 
Deuteranopi (grönblindhet). I Sverige är det ungefär 8 % av den manliga 
befolkningen som har defekt färgseende och 1 % av kvinnorna (synen 2010). Då 
många i min närhet lider av defekt färgseende kommer jag i min gestaltning välja 
kulörer som är anpassade utifrån dessa. Eftersom att gestaltningsförslaget dels 
bygger på färger kommer jag därför inte att använda kulörer som påminner om 
varande då dessa kan påverkar orienterbarheten (Se figur 13, Bilaga 2 s.4).  

Rumsupplevelse 

För att vi ska kunna relatera till vår omgivning har vi ett behov av att veta i vilken 
situation vi befinner oss i. Upplevelserummet påverkar vår uppfattning om en 
plats (Mossberg 2003 s. 133). När vi möter eller går in i ett rum befinner vi oss i 
olika ”upplevelsebubblor” (Branzell 1995) (se figur 3). Branzell (1995) definierar 
rum och tid på följande sätt; förväntans rum, nurummet och minnets rum. 
Beroende på miljöns utformning kan det i förväntans rum både skapas en stor och 
liten bubbla av förväntning. En storslagen entré kan exempelvis skapa en stor 
bubbla av förväntning. I nurummet kommer upplevelsen av rummet att påverkas 
av den förväntan som tidigare uppstått. Ett rum kan därför upplevas stort, 
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respektive litet beroende på den förväntan som byggdes i förväntans rum. Den 
känsla som rummet gav kan i minnets rum bli förstärkt. Eftersom att det i minnets 
rum skapas en ny förväntan, kan nästa besök upplevas annorlunda. I Thomas 
arena så möts man utav ett stort rum som kan verka överdådigt och svår orienterat 
(Se figur 6, Bilaga 2 s.2). För att underlätta orienteringen vid nästa besök skulle 
man exempelvis vid första besöket sträva efter att förmedla en upplevelse som gör 
att besökarna lättare minns rummet. 

 

Metod 

Val av metod 

Eftersom studien är till för att se hur orienterbarheten mellan entrén och 
sporthallens omklädningsrum i Thomas arena fungerar och hur den skulle kunna 
förbättras, är en kvalitativ metod att föredra. Det kvalitativa tillvägagångssättet 
kännetecknas genom den relation som byggs mellan undersökaren och 
forskningsobjektet (Holme och Solvang, 1997. s.92).  

Observationer och notationer har används som utgångspunkt för att få en större 
förståelse för vilka rörelsemönster och beteende som finns hos besökarna till 
Thomas Arena. Observationerna blev en grund för den kvalitativa intervjun som 
gjordes med N.N.  

En kvantitativ enkätundersökning gjordes även med elever från en gymnasieskola 
i centrala Strängnäs. Det kvantitativa tillvägagångssättet är mer formaliserad och 
strukturerad. Vilket kräver att forskaren är präglad av kontroll. Skillnad mellan 
det kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssättet är att den kvantitativa metoden 
avgör vilka svar som är tänkbara (Holme och Solvang, 1997. s.14). Då 
enkätundersökningen enbart bekräftade intervjun med N.N och mina egna 
observationer beslöt jag mig för att inte använda denna. 

Observation/Notationer 

För att förstå och sedan hitta ett bättre och effektivare sätt att orientera besökarna 
har jag i mina observationer tittat på hur målgruppen uppträder i miljön idag. Att 
förstå syftet med en observation är enligt Langemar (2008, s.84) att studera och 
beskriva beteendet hos användarna.  

I förhållande till frågeställningen har jag valt att använda mig av en dold 
observation. Då denna enligt Holme och Solvang (1997, s.111) har sin styrka i att 
målgruppen inte är medvetna om observationen. Detta gör att man inte kommer 
att påverka de som är observerade. För att kunna undgå detta och för att i minsta 
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grad påverka de som är observerade kan man använda sig av så kallade stickord 
(Holme och Solvang 1997, s.116), som innebär att man under observationerna 
snabbt går ifrån en stund för att skriva ner viktiga anteckningar som har betydelse 
för hela observationen. Dessa anteckningar hjälper till att minnas en större helhet 
kring observationen.  

Till observationer tillhör även notationer. Med hjälp av notationer kan man 
dokumentera riktningar, gångstråk, landmärken, knutpunkter, barriärer som finns i 
rummet (Branzell 1976, s.19). Det handlar inte bara om att kunna röra sig 
obehindrat i ett rum, utan enligt Branzell (1976, s. 4) handlar det också om att 
finna trygga platser. 

Urval 

Urvalet är ett representativt bekvämlighets urval. Ser man till de indirekta 
faktorerna som till exempel att jag visste att det dagligen förkommer lektioner på 
platsen och att deltagarna till dessa lektioner brukar både entrén och 
omklädningsrummen så är detta ett bra urval. De direkta faktorerna blir här dock 
svårare att bestämma över då jag gjorde observationer och inte kunde styra över 
vilka som kom och gick. Men överlag blir urvalet bra då det passar för metoden 
och dess syfte.  

Genomförande 

Observationerna genomfördes vid totalt fem gånger. Dessa utfördes under arenans 
öppettider. Observationerna utfördes både på förmiddagen och på eftermiddagen, 
detta för att se om uppträdandet hos användarna var annorlunda. Samt att solens 
rörelse och dess förändring på rummet kunde observeras. Observationerna 
genomfördes sammanlagt under tre dagar och pågick under två timmar. De två 
första dagarna utfördes observationen på en vardag mellan klockan 9.00 och 11.00 
på förmiddagen och mellan klockan 15.00 och 17.00 på eftermiddagen. Den sista 
observationen utfördes under en helgdag mellan klockan 10.00 och 12.00. 
Observationerna skedde från en bänk på höger sida av entrédörrarna (se figur 3, 
s.18). Som tidigare nämnt använde jag mig av stickord under observationen, 
vilket innebar att jag under mina observationer gick ifrån en snabb stund för att 
skriva ner viktiga anteckningar. Detta med syfte på att användarna inte skulle bli 
varse om att de var observerade. För min egen skull har jag även använt mig av 
notationer under mina observationer. Där jag har antecknat gångstråk, barriärer 
och knutpunkter. 
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Sammanfattning av observationer  

                           

                
 
 
 
 
 

              
 
 
 

 

Plan 1 

Innan man kommer in i den gemensamma entrén passeras en mindre entré, som 
enbart fungerar som en passage. Den gemensamma entrén består av en lång 
korridor. Rakt fram ifrån ingången ligger sporthallen. Går man åt vänster kommer 
man till äldreboende, vårdcentral och aula. Går man åt höger kommer man till 
gym och simhall, samt två trapphus som leder till simhallens och sporthallens 
omklädningsrum (se figur 5). På bägge sidor av entrén finns fönster monterade. 
Dessa går från golv till tak och ger ett stort ljusinsläpp. Längst med fönstren finns 
det u-formade bänkar. Utöver bänkarna är korridoren tom.  

Figur 4. Planvy över entrén till Thomas Arena. Pricken markerar från vilken plats jag utförde 
min observation (foto och visualisering Sandra Hagström 2013). 

Figur 5. Planvy över plan 2. Bild till höger en är den vy man möts utav nedanför trappan. Bild till vänster 
är den vy man ser när man kommer till korridoren på andra sidan omklädningsrummen (foto och 
visualisering Sandra Hagström 2013). 

Sporthall 

Entré 

Sporthall 

Omklädningsrum 

Trapphus sporthall 

Trapphus 

Korridor omklädningsrum 

Trapphus sporthall 



16	  
	  

              

 

 

     

 

    

 

Längst med fönstren finns det bärande pelare i betong som bär upp taket. Längst 
med taket sitter det runda armaturer som fungerar som punktbelysning. Mellan 
sporthallen och badhuset finns en glasvägg monterad (se figur 6). Detta glasparti 
går från golv till tak. Rakt fram ifrån glasväggen finns kassan för både badhus och 
gym. Innanför glasväggen till höger finns det två trapphus. Det vänstra trapphuset 
leder till badhusets omklädningsrum och det högra till sporthallens 
omklädningsrum (se figur 7). Väggarna i trapphuset består även de av bruna 
tegelstenar och golvet av klinker plattor. Räcket har en konstruktion av stål, 
medan ledstången är av trä.  

 

Figur 6. Bild till vänster är den vy man ser när man tittar åt vänster ifrån ingången. Bild i mitten är 
den vy man ser rakt fram ifrån ingången. Bild till höger är den vy man ser när man tittar åt höger ifrån 
ingången (foto och visualisering Sandra Hagström 2013).   

Figur 7. Vy över trapphuset som leder till sporthallens omklädningsrum (foto och visualisering Sandra 
Hagström 2013). 
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Plan 2 

 

 

Nedanför trappan möts man av en lång smal korridor (se figur 8). Golvet består av 
en linoleummatta. Längst med vänstra sidan sitter det vita skivor monterade som 
ska dölja hålen efter de skåp som en gång suttit där. Både ovanför och under dessa 
plattor har väggen en orange nyans. Taket är vitt och är ungefär 2,3 meter högt. 
Armaturerna har en rektangulär form och är inmonterade i taket. Den högra 
väggen är av samma bruna tegel som både finns i entrén och trapphuset. På denna 
vägg finns det 6 vita dörrar som alla leder in till omklädningsrum. 
Omklädningsrummen fungerar även som en passage ut till sporthallen. 

    

 

Längst bort svänger korridoren åt höger (se figur 9). Här är väggarna i en vit 
nyans. På höger sida finns det två bruna dörrar som leder till två domarrum. 
Generellt är alla dörrar dåligt uppmärkta. Dörrarna till domarrummen har en liten 
markering uppe i vänstra hörnet, medan omklädningsrummen för eleverna helt 
saknar markering. Efter dörrarna svänger korridoren åt höger igen och man 
hamnar på andra sidan av omklädningsrummen. 

Figur 8. Vy över korridor 1 (foto och visualisering Sandra Hagström 2013). 

Figur 9. Vy över korridoren 2 (foto och visualisering Sandra Hagström 2013). 
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Här möts man av en lång smal korridor igen (se figur 10) som nästan är identiskt 
med den första. Väggarna är här beklädda i samma bruna tegel som i resten av 
undervåningen och entrén. På den högra väggen finns det 6 vita dörrar som även 
de leder till omklädningsrummen. Direkt på vänster sidan finns det en brun dörr 
som leder till ett rum för idrottslärarna. Därefter kommer ena ingången till 
sporthallen. Sammanlagt finns det två ingångar från omklädningsrummen, dessa 
finns i respektive hörn av själva planen. Mellan ingångarna finns det 
materialförråd för diverse föreningar. Färgen på dessa dörrar är bruna. 

Observation av användarnas rörelsemönster  

Under observationerna kunde användarnas beteende variera beroende på dag och 
klockslag. Observationerna som genomfördes visade på att det var runt 80 
personer som vistades i entrén under förmiddagen. Dessa bestod utav elever och 
ett fåtal andra som skulle till och från badhus, gym och vårdcentral. Under 
observationerna noterades det att eleverna samlades utanför läktaren. Under 
samtliga tillfällen kom en idrottslärare ut från läktar dörren. Läraren öppnade upp 
till omklädningsrummen vid trapphuset, då denna dörr är låst. Vid 
observationerna så observerades det också att när eleverna kom försent och 
bankade på dörren till läktare och idrottshall fick samma procedur upprepas vilket 
gav avbrott i lektionen. 

De observationerna som utfördes på eftermiddagen visade på att det var cirka 100 
personer som vistades i entrén. Dessa bestod av elever, barnfamiljer och gym 
besökare, ett fåtal besökte även vårdcentralen. Samma beteende hos eleverna och 
läraren som visades under förmiddagen sågs även här.  

När det sedan var dags för föreningarna att ha sin tid i hallen sågs idrottsledarna 
låsa upp och ställa upp ena dörren till sporthallens läktare. Ett par minuter senare 
anslöt sig ungdomar till ledaren. Här kunde man se ett annat mönster hos 
idrottsutövarna som istället för att gå mot omklädningsrummets huvuddörr, direkt 

Figur 10. Vy över korridor 3 (foto och visualisering Sandra Hagström 2013). 
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gick in i hallen. Detta mönster kunde tydligt skönjas då en stark riktning mellan 
sporthallen och entrédörrarna skapades genom att läktar dörren nu stod öppen.  

Den observation som genomfördes på helgdagen visade på att det var cirka 200 
besökare som använde sig utav entrén. Dessa bestod av barnfamiljer, ungdomar 
samt idrottsutövare eller åskådare. Jag noterade i min observation att även denna 
dag gick rörelseriktningen mellan sporthallen och entrédörren. Alltså en 
återupprepning av de rörelsemönster som kunde ses på eftermiddagarna när 
föreningarna tog över i hallen. Detta beteende bröts dock av ett besökande 
handbollslag, som blev stående innanför entrén och försökte lokalisera vart de 
skulle ta vägen.  

Slutsatsen man kan dra av detta är att de som känner till hallen hittar vägen på ett 
bra sätt men blir hindrade på grund av de låsta dörrarna, eller de folksamlingar 
som bildas på grund av de låsta dörrarna. Föreningarna släpper in sina utövare 
men blir istället störda av den ständiga tillströmningen av folk som genar genom 
läktaren. Personer som troligtvis inte är från orten och besöker sporthallen av 
någon anledning visar på ett beteende där de inte hittar från entrén till sporthallens 
omklädningsrum då informationen som finns tillgänglig är bristfällig. 

Intervju 

För att få en förståelse för tränarens och idrottslärares upplevelse av miljön görs 
en halv-/semistrukturerad kvalitativ intervju med N.N som är idrottslärare på 
Europaskolan, en gymnasieskola på orten. Denne är även aktiv som ledare inom 
Strängnäs handboll. Genom intervjun hoppas jag kunna utröna vad som behövs 
förändras i utformningen av entrén och vilka problemområden som N.N upplever 
med denna (Langemar 2008, s.83). En halv-/semistrukturerad kvalitativ intervju 
är att föredra då den har färdiga strukturerade frågor, samt möjlighet till 
följdfrågor och nya frågor (Langemar 2008, s.69). I och med att jag endast har 
utfört en intervju kan detta bidra till en låg validitet. Men då jag använder mig av 
fler metoder som komplettera varandra skapas det validitet i rapporten. 

Urval 

Urvalet var ett selektiv bekvämlighets urval. Dels på grund av indirekta faktorer 
så som att jag visste att N.N både var aktiv som lärare och idrottsledare samt att 
N.N brukar arenan dagligen. Sedan genom de direkta faktorerna då N.N besitter 
mycket kunskap om det jag undersöker. Dock kan homogeniteten bli lidande då 
jag valt att bara intervjua en person. Men över lag blir urvalet bra då det passar för 
metoden och dess syfte. Respondenten togs kontakt med genom ett samtal och en 
förfrågan om deltagande.    
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Genomförande av intervjun  

Intervjun skedde i entrén till Thomas Arena. Detta för att göra det så lätt som 
möjligt för respondenten. Intervjun skedde tisdagen den 30 april, klockan 11.50 
och pågick i ca 40 minuter. Innan intervjun startade så informerades respondenten 
om de forskningsetiska principerna och vad dessa innebar. Detta gjorde att 
respondenten valde att förbli anonym. 

Resultat av intervjun 

Förutom elever och idrottare är det besökare till vårdcentralen, äldreboende och 
badhuset som använder sig av den gemensamma entrén vid Thomas Arena. Ofta 
är det enskilda besökare, men när det är träningspass och lektioner så använder 
större grupper entrén. Under lektionsbyte är det oftast 25-30 personer åt gången 
och upp emot 50-60 vid träningsbyte. Vid träningstillfällen med de större 
grupperna kommer oftast alla personer samtidigt, medan mindre grupper kommer 
mer utspritt. Vanligen besöker användarna Thomas Arena mellan klockan 07-23. 
Under sommarmånaderna är det inte lika många användare eftersom att idrotten 
har uppehåll och badhuset har stängt.  

Om brukarna kommer omklädda till sporthallen samlas dessa på läktaren, där 
högljudda diskussioner påbörjas, något som stör den pågående aktiviteten. Enligt 
N.N blir användarna ofta ståendes innanför entrén och försöker orientera sig, 
vilket har att göra med om man tidigare har varit där eller inte. Om användarna 
vet vart de ska ta vägen sprider de sig snabbt i olika riktningar. Dagligen händer 
det att användarna går fel. Om de inte gör det så är de ofta nyfikna på hur 
sporthallen ser ut och går därför in och ut genom sporthallen. De flesta som 
besöker sporthallen ska till omklädningsrummen först.  

N.N säger att de saknas tydliga skyltar som talar om vart idrottsutövarna ska ta 
vägen och att miljön kan upplevas som enformig. De skyltar som sätts upp blir 
ofta förstörda utav ungdomsgäng som kretsar i området. Förutom den nerslitna 
miljön upplevs entrén som otillgänglig. Det finns många dörrar i byggnaden där 
det inte framgår vart de leder. Något som bidrar till att användarna får leta sig 
fram. De som mest blir drabbade är enligt N.N gästande lag, elever och besökare 
från andra skolor som vanligtvis inte vistas i miljön.  

Olika idrottslag och klasser stör ofta undervisning eller träning då de ska ta sig till 
och från omklädningsrummen, eftersom de använder sig av fel ingång. Det finns 
även användare som byter om på läktaren. Enligt N.N upplever även elever detta 
som ett störmoment. 
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Diskussion av resultat 

Resultatet kring de valda metoderna visar på att det finns tydliga problem med 
orienterbarheten i Thomas arena. Samtliga metoder visar på att rummets 
utformning har en stor betydelse för användarnas möjlighet att orientera sig i 
miljön. I undersökningarna kunde jag också se att beteendet hos användarna 
skilde sig åt beroende på om det kände till arenan innan eller om de var besökare 
till Arenan och inte hade någon förkunskap om dessa faciliteter.  

Undersökningar visar även på att vägledningen i entrén till Thomas Arena inte 
uppfyller sina funktioner. Intervju visar att den svårbegripliga miljön gör att 
orienterbarheten minskar. Ett annat problem som bidrar till den svårorienterade 
miljön är att dörren till trapphuset som leder till sporthallens omklädningsrum är 
låst. I och med att dörren är låst är idrottslärare och tränare tvungna att öppna 
dörren för eleverna, vilket inte är det optimalt i längden då det är tidskrävande. 
Genom en diskussion med N.N framkom det att både idrottslärare och tränare 
försöker få Strängnäs kommun till att ta fram ett bättre system som både ska 
gynna elever, lärare och tränare. Därför har jag valt att inte beröra den låsta dörren 
i mitt examensarbete. Utan jag har valt att utgå ifrån att dörren är upplåst.  

Att inte hitta är enligt Passini (1996, s. 319) en frustrerande upplevelse för den 
som upplever detta. Vissa människor upplever en känsla av uppgivenhet i sådana 
situationer, medan andra människor skyller på arkitekten för en dålig utformning 
av exempelvis byggnaden. Om vi inte förstår det rum som vi befinner oss i kan vi 
enligt Fridell (2006, s.218) bli osäkra. I en situation där vi måste välja mellan 
olika alternativ kan vi uppleva stress och obehag. Orienterbarheten kan enligt 
Passini (1996, s. 319) även framkalla en negativ bedömning av den fysiska 
miljön, något som kan komma att påverka de verksamheter som bedrivs i 
byggnaden, samt deras tjänster. 

Som slutsats kan man alltså se att en ökning av orienterbarheten skulle ge en 
positivare bild av Thomas Arena som helhet, samt underlätta för dem som besöker 
arenan.   

Diskussion metodkritik 

Observationer är en metod som bygger på forskarens egna tolkningar och 
uppfattningar av verkligheten. Något som gör att observationer i en undersökning 
kan ses som lågt evidensbaserat material. Samtidigt som man bör vara kritisk till 
metoden kan den även tillföra viktig fakta som inte går att få tag i på något annat 
sätt. Svårigheten med att göra en kvalitativ observation är att resultatet kan 
påverkas genom att jag befann mig på den plats som studerades (Holme och 
Solvang 1997, s.78). Besökarna kan ha lagt märket till mig och ha agerat på ett 
sätt som de tror krävs av dem (Holme och Solvang 1997, s.94). För att försöka 
förhindra detta har jag som tidigare nämnt använt mig av stickord (Holme och 
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Solvang 1997, s.116), som innebär att man under observationerna snabbt går ifrån 
en stund för att skriva ner viktiga anteckningar som har betydelse för hela 
observationen. Besökarna har då svårare att se att de blir observerade.   

Notationer är en metod som ingår under observationer och handlar om 
observatörens egna upplevelser. Eftersom att vi upplever rum olika bör man vara 
noga med hur man använder dessa. I mitt examensarbete har jag använt mig av 
notationer för att skapa mig en egen förståelse för platsen. Därför har jag valt att 
inte visa dessa.  

En intervju ger en mer djupgående förståelse för ett fenomen, då en intervju söker 
nå essens i fenomenet. Alltså upplever jag intervjun som en av mina metoder för 
insamlingen av konkreta fakta. Då jag genomförde en halv-/semistrukturerad 
kvalitativ intervju är det viktigt att försöka vara konkret, vilket kan vara svårt då 
man dels ställer öppna frågor (Langemar 2008, s.72). Det finns en risk att 
respondenten ger schablonmässiga svar istället för reflekterande och färdig 
analyserade svar (Langemar 2008, s.72-73). För att förhindra detta har jag i visa 
delar i min intervju bearbetat svaren tillsammans med respondenten.  

 

Gestaltningsförslag 

Idéprocess 

Min designprocess har inte bestått av en linjär process, det vill säga att jag inte har 
varit i en fas åt gången. Utan i min designprocess har jag befunnit mig i flera faser 
samtidigt. Jag har även gått tillbaka till tidigare faser för att ta mig vidare, vilket 
man kan se i figur 12. 

 

 

 

 

Utifrån mitt problem påbörjade jag min research då jag samlade in fakta som 
skulle ge mig en grund, men som också skulle stödja mina val. Vid valet av 
litteratur gick jag hela tiden tillbaka till mitt problem. Detta för att lättare göra ett 

Figur 11. Designprocess (visualisering Sandra Hagström 2013). 
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urval gällande litteraturen. Samtidigt som jag samlade in fakta påbörjade jag min 
idégenerering där fokus låg på hur jag utifrån mina teorier skulle kunna öka 
orienterbarheten mellan entrén och sporthallens omklädningsrum. I mitt 
skissarbete jobbade jag utifrån en tanke om att inte låsa mig vid enbart en lösning, 
utan jag ville förhålla mig öppen till nya banor och tankar under tiden som arbetet 
tog sin form. Att vara spontan i mitt skissande kändes som en viktig del för att 
kunna nå nya och kreativa lösningar. 

Redan tidigt i min process kom jag in på att använda mig av linjer som 
vägledning. Inspirationen kom ifrån de traditionella tunnelbanekartorna. Jag anser 
att linjerna i kartorna underlättar användarnas förmåga att avläsa kartan. Vilket i 
sin tur underlättar användarnas förmåga att navigera sig. Men som tidigare nämnts 
ville jag inte låsa mig vid min första idé. Utan jag fortsatte min idégenerering där 
jag kom in på att enbart använda skyltar. Men frågan är om skyltar alltid är den 
optimala lösningen? Det är lätt att tro det när det gäller möjligheter att förstå och 
läsa av en miljö för att kunna orientera sig. Eriksson (2009 s.60) menar på att vi 
ofta ser det vi redan känner till. Det vill säga att vi lägger märke till rumsliga 
element, såsom skyltar och att det därför kan vara bra att använda sig av den 
traditionella skylten som en del i vägledningen. Skylten skulle alltså kunna öka 
orienterbarheten, men att enbart använda skyltar anser jag inte är lösningen på de 
problem som finns i Thomas arena. Det är inte heller optimalt då nuvarande 
skyltar blir förstörda utav ungdomsgäng som kretsar i området (N.N 13 april). 

För att nå en helhetslösning av de aktuella problemen anser jag att det krävs flera 
olika processer och principer som kompletterar varandra. Studien bekräftar att 
vägledning ger och följer en dynamisk process som är beroende av komplexa 
interaktioner mellan flera element. Det vill säga att det inte enbart handlar om 
skyltar eller en wayfinding strategi, utan även om färg, form, material och 
interiör. Samt den balans som uppstår mellan dessa element. 

Jag valde tillslut att gå tillbaka till idén gällande linjerna. Linjerna tillhandahåller 
en vägledning i miljön och genom att komplettera med skyltar och andra rumsliga 
element är förhoppningen att orienterbarheten ska öka. Tanken är att dessa ska 
samverka med varandra och bidra till en förbättrad navigering hos användarna.  

Gestaltning 

Det designval som har gjorts i arbetet har först och främst handlat om att öka 
orienterbarheten.  

Wayfinding strategierna Track following och Map reading kan tillsammans med 
gestaltlagar och designprinciper ligga som grund för min gestaltning. Jag är även 
medveten om att Rout following, Educated seeking och Aming kommer att 
bejakas i användarnas sökande. Användarna kommer fortfarande utgå ifrån vad 
deras erfarenhet och slutledningsförmåga säger. De kommer också fortsätta följa 
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instruktioner av andra. Samt röra sig i riktning mot något uppfattbart. Men då 
Rout following, Educated seeking och Aming enbart navigerar användarna till 
entrén behövs de andra strategier som kompletterar. 

Med hjälp av ett navigationssystem där Track following teorin ligger som grund 
kommer jag använda mig av linjer på både golv, väggar och tak då förhoppningen 
är att användarna lättare ska kunna hitta. Dessa ska skapa en lekfull känsla som 
inte blir enformig. Linjerna tillsammans med entréns utformning kan underlätta 
orienterbarheten. Något som kan skapa uppmärksamhet hos användarna och bidra 
till att de rör sig i riktning mot dessa. Förutom att de rumsliga aspekterna ska 
bidra till en mer informativ miljö är förhoppningen att skapa en helhet som ska 
upplevas välkomnande.  

Men för att gestaltningen ska skapa uppmärksamhet hos användarna måste den 
precis som beskrivs under rumsupplevelse i teoridelen stimulera deras syn, 
eftersom att det är sinnet som påverkar vår uppfattningsförmåga (Fridell Anter, 
2006, s. 232). Branzell (1195, s 12-13) menar att detta har att göra med de tre 
tidsrummen; Förväntasrum: användarna kommer in i entrén och uppmärksammar 
linjerna och en förväntan uppstå.  Nurummet: användarna lägger märket till 
färgerna, ljussättningen och gestaltningens budskap. Förväntningen påverkas. 
Minnets rum: Användarna får med sig ett budskap som stegvist utvecklas till ett 
intryck av deras upplevelse. Något som i sin tur ska leda till en lättare orientering 
vid nästa besök.  

Genom detta har då ett nytt navigationssystem skapats för att öka orienterbarheten 
mellan entrén och sporthallens omklädningsrum i Thomas Arena. Tillsammans 
med rumsliga element i form av möblering och skyltning är förhoppningen att 
vägledning ska bli tydligare, vilket ska underlätta orienterbarheten för 
användarna.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Gestaltningsförslag, vy tagen fram ifrån ingången (visualisering Sandra Hagström 2013).	  

 
 

Figur 12. Nuvarande vy	  
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Linjen som vägleder användarna till sporthallens omklädningsrum är heldragen 
och avser att skapa ett stråk. Dess form ska attrahera användarna genom 
individualitet och kraftfullhet, samt att uppfylla en helhet. Användarna ska kunna 
dras med och uppleva att de är en del av gestaltningen (Bergström 2009, s. 229). 
Linjerna kommer därför börja vid entrédörren, för att sedan löpa hela vägen till 
omklädningsrummen. Genom dess placering kommer linjerna inte bara underlätta 
orienterbarheten, utan även skapa en rytmisk kontinuitet av en rörelse som 
användarna kan följa i miljön i enlighet med designprincipen visuell rytm. I och 
med att linjen är återupprepande kommer även dessa att stödja användarna i deras 
navigering. 
 

 

 

             

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 11. Nuvarande vy	  

 
 

Figur 17. Gestaltningsförslag, vy över trapphuset som leder till sporthallens omklädningsrum 
(visualisering Sandra Hagström 2013). 
 
 

Figur 14. Nuvarande vy	  

 
 

Figur 16. Nuvarande vy	  

 
 

Figur 15. Gestaltningsförslag, vy tagen åt höger från ingången (visualisering Sandra Hagström 2013).	  
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Det som tillhör sporthallen kommer att ha en och samma linje. Detta innebär att 
linjen mellan entrén och sporthallens omklädningsrum även kommer gå via 
läktaren. Vid läktaren kommer det att vara uppmärkt så att användarna ser vart 
läktare finns. Efter läktaren kommer linjen fortsätta till trapphuset som leder till 
sporthallens omklädningsrum, där den kommer gå upp på glaspartiet som leder till 
sporthallens omklädningsrum. För att förtydliga vart linjen går kommer det stå 
omklädningsrum sporthall på den. I samtliga korridorer på plan 2 kommer linjen 
att gå i taket, detta för att skapa en lekfull känsla. Linjerna kommer därefter gå ner 
på respektive dörr, där det med text ska framgå vad det är för rum. Detta kommer 
gälla för samtliga dörrar på det nedre våningsplanet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Gestaltningsförslag, vy över korridoren man möts utav nedanför trappan (visualisering 
Sandra Hagström 2013).	  
 
 

Figur 18. Nuvarande vy	  

 
 

Figur 20. Nuvarande vy	  

 
 

Figur 21. Gestaltningsförslag, vy över korridoren på andra sidan omklädningsrummen 
(visualisering Sandra Hagström 2013).	  
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Förutom att öka orienterbarheten mellan entrén och sporthallens omklädningsrum 
inkluderar idékonceptet även de övriga verksamheterna i byggnaden. Mellan 
entrén och samtliga verksamheter kommer det därför att finnas linjer i olika 
kulörer. Precis som beskrivet under defekt färgseende i teoridelen är det ungefär 8 
% av den manliga befolkningen i Sverige som har defekt färgseende och 1 % av 
kvinnorna (synen 2010). Samtliga färger är därför anpassade utifrån personer med 
defekt färgseende. Färgerna är även testade i Photoshop där man kan ställa in de 
två vanligaste typerna av defekt färgseende, Protanopi (rödblindhet) och 
Deuteranopi (grönblindhet). För att kunna jämföra dess har jag tagit print screen 
(se figur 22).  

 

    

 

 

 

 

Samtidigt som ett vägledningssystem som bygger på ett färgkoncept kan 
underlätta navigeringen för användarna, kan det även finnas en viss problematik 
med det. Färgerna får exempelvis inte påminna om varandra eftersom personer 
med defekt färgseende har svårt att urskilja dessa. Det måste också finnas en 
tydlig kontrast mellan linjernas färger och golvets/väggens färger. Tanken är att 
linjen som går till vårdcentralen ska vara gul, aula grå, äldreboende lila, 
sporthallen röd, gymmet vit och simhallen blå. I gestaltningsförslaget visas ett 
vägledningskoncept i form av olikfärgade linjer. Förslaget bör ses som exempel 
på olika kulörkombinationer 

Då väggarna mellan entrén och sporthallens omklädningsrum består av taktila 
texturer kommer linjerna på golv och dörrar bestå av en texturkontrast. Som 
beskrivs i teoridelen under textur och färg vilket innebär att linjerna främst 
kommer att upplevas genom synen och inte genom beröring (Ching 2005 s. 97). 
Precis som färgkontraster kommer detta skapa en tydlig kontrast mellan vägg/golv 
och linje, vilket i sin tur bidrar till att användarna lättare uppfattar linjerna. 
Linjerna på väggen kommer därför vara en utåtgående relief och bestå av ett 
plastmaterial.  

Eftersom jag också vill skapa en kontrast mellan texten och sporthallens röda linje 
kommer texten vara vit. Men för att kunna fastställa färgen krävs det en 
utprovning där man testar samtliga färger. Typsnittet på samtliga texter kommer 
bestå sanserifer, då dessa enligt Bergström (2009, s.128) passar bäst i rubriker och 

Figur 22. Färgkodningsschemat över de två vanligaste färgblindheterna; Protanopi (rödblindhet) och 
Deuteranopi (grönblindhet). Rad ett består av originalfärgerna, rad två av Protanopi (röd 
färgblindhet) och rad tre av Deuteranopi (grön färgblindhet) (Färgkodningsschema Sandra Hagström 
2013). 

Äldreboende	   Aula	   Vårdcentral	   Sporthall	   Gym	   Simhall	  
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texter på skyltar. Det vill säga texter som ska läsas på avstånd. Men för att kunna 
fastställa det behöver man göra utprovningar. 

I entrén finns det idag redan en översiktsbild över byggnaden. Då det i en studie 
av Hund och Nazarczuk (2007) framkom att användare som fått tillgång till en 
översiktsbild är mer effektiva i sina navigeringar, anser jag att denna bör finnas 
kvar. Skylten kommer att placeras på väggen rakt fram ifrån ingången i anslutning 
till linjerna. Skylten kommer alltså att ha samma placering som den har idag. 
Genom dess placering kommer användarna lätt kunna se den. Utformningen av 
skylten kommer vara den samma som innan, förutom viss information som har 
lagts till. På tavlan kommer exempelvis linjerna finnas utmarkerade, samt att man 
ser vart de leder någonstans. I och med skylten kommer även wayfinding strategin 
map reading att tillämpas. Skylten kommer att kompletteras med både text och 
färg, detta för att användarna lättare ska kunna avläsa den.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Nuvarande vy	  

 
 

Figur 23. Gestaltningsförslag, vy över översiktskartan som finns placerad i entrén (visualisering 
Sandra Hagström 2013).	  
 
 

Figur 25. Gestaltningsförslag, vy över de nya sittmöjligheterna (visualisering Sandra Hagström 2013).	  
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I entrén har jag valt interiörer som delar liknande karaktärsdrag så som form, 
textur och material. Precis som beskrivet under designprinciper i teoridelen skapar 
dessa en gemensam grund som minskar kaoset i rummet. För att skapa fler 
sittmöjligheter har jag istället för de u-formade bänkarna placerat stolar och bord, 
samt ett par bänkar. Jag har valt att placera bord och stolar i en triangel vid 
glaspartiet, detta för att både stödja användarna i deras navigering, men också för 
att skapa en rörelseriktning mot sporthallens omklädningsrum (se figur 26). 
Tanken är även att åskådarna till sporthallen ska kunna använda ytan för 
exempelvis fikapauser. Platsen kan också fungera som en mötesplats, där eleverna 
inväntar lärare och föräldrar sina barn. Eftersom både väggar och golv är mörka i 
entrén har jag valt att ta in lite ljusare färger och material.  

 

 

 

 

 

 

 

Precis som beskrivet under gestaltlagar och designprinciper i teoridelen kan man 
genom att använda samma färg och formelement på bänkar och bord skapa en 
visuell enhet och en rytmisk kontinuitet av rörelse som gör att användarna 
upplever att dessa tillhör varandra. Under samma rubrik i teoridelen framgår det 
även att det korta avståndet mellan bänkarna gör att dessa upplevs höra samman. 
Förhoppningen är användarna inte ska uppleva glaspartiet mellan simhall och 
sporthall som en avgränsning, utan som en gemensam yta. 

 

 

 

 

 

Figur 26. Genom att placera borden i en triangel skapas det en rörelseriktning mot sporthallens 
omklädningsrum (visualisering Sandra Hagström 2013).	  
 
 

Figur 27. Genom att använda samma färger och formelement på samtliga bänkar och bord skapas en 
visuell enhet och en rytmisk kontinuitet av rörelse (visualisering Sandra Hagström 2013). 
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Slutdiskussion 

Mitt syfte med examensarbetet var att studera hur orienterbarheten mellan entrén 
och sporthallens omklädningsrum fungerade. Min målsättning med 
gestaltningsförslaget är att öka orienterbarheten, så att användarna lättare ska 
kunna navigera sig i miljön.  

Genom observationer, intervju och enkätundersökning framkom det att entrén till 
Thomas Arena är svårbegriplig och att användarna har svårt att hitta till 
sporthallens omklädningsrum. Då entrén saknar tydlig vägledning framgår det 
inte vad som tillhör vad eller vad som finns vart. Att ta sig från entrén till 
sporthallens omklädningsrum har därför visat sig vara väldigt svårt.  

Glaspartier som finns mellan simhall och sporthall påverkar användarnas förmåga 
att navigera sig till sporthallens omklädningsrum, eftersom att ingången till 
sporthallens omklädningsrum och läktaren är på respektive sida av glaspartiet. I 
entrén framgår det exempelvis inte vilka dörrar som tillhör läktare, toaletter, 
omklädningsrum. Förutom ett fåtal uppmärkta dörrar på källarplanet saknar de 
flesta dörrar skyltar.  

Då vi har en förmåga att vilja följa synliga och taktila spår har jag i mitt 
gestaltningsförslag tillämpat wayfinding strategin Track following, som innebär 
att användarna följer visuella, audiella eller taktila spår (Mollerup 2005). För att 
ytterligare stödja användarna i deras navigering har Map reading applicerats i 
form av en översiktskarta. Även Rout following, Educated seeking och Aming har 
tillämpats i gestaltningsförslaget. Wayshowing strategierna tillsammans med 
gestalt lagarna och designprinciperna skapar möjligheten till en ökad 
orienterbarhet hos användarna.  

Utifrån litteratur och olika teoretiska perspektiv har jag tagit fram ett förslag där 
olika rumsliga elementen ska bidra till att öka orienterbarheten mellan entrén och 
sporthallens omklädningsrum. Då jag i mitt examensarbete har tagit fram ett 
koncept gällande alla verksamheter i byggnaden, är det inte bara orienterbarheten 
mellan entrén och sporthallens omklädningsrum som ökar. Utan förhoppningen är 
även att orienterbarheten till de övriga verksamheterna ska öka, eftersom att 
entréns utformning även försvårar navigationen till dessa.  

För att finna tydliga svar på hur den svårorienterade miljö mellan entrén och 
sporthallens omklädningsrum kan förbättras för att underlätta användarna krävs 
det ett mer omfattade observationsarbete, där man under en längre period och vid 
fler tillfällen studerar miljön. Vilket är något som skulle kunna komplettera 
resultatet. Man skulle även kunna komplettera och stärka resultatet med fler 
intervjuer med idrottslärare, tränare och användare. Jag är medveten om att det i 
mitt gestaltningsförslag finns brister. Jag har exempelvis inte gått in på, belysning 
och dess påverkan på färg. Genom vidare undersökningar skulle man även kunna 
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fastslå dessa, samt göra en utprovning där man både testar hur färger och 
belysning kan bidra till en förbättrad orienterbarhet.  

Slutsatsen i mitt arbete är alltså att man genom observationer av entrén till 
Thomas Arena kan fastställa flera brister som påverkade användarnas navigering 
mellan entrén och sporthallens omklädningsrum. Men hjälp av en kombination 
mellan Wayfinding strategier, gestaltlagar, designprinciper, färg och textur har ett 
gestaltningsförslag tagits fram som ska gynna användarna i deras navigering 
mellan entré och sporthallens omklädningsrum.  
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Bilaga 1- Intervju med N.N som är idrottslärare och handbollstränare  
 

Vad är din koppling till Thomas Arena? 

Jag är idrottslärare på Europaskolan och är tränare för IFK Strängnäs. Samt att 

jag för ett par år sedan även dömde för klubben.  

 

Vilka lag är du tränare för? 

Jag tränar Strängnäs damlag och flickor 00. 

 

Hur länge har du varit tränare för IFK Strängnäs? 

Ungefär 8 år. 

 

Hur stora är grupperna? 

25-30 personer. 

 

Hur ofta vistas du i sporthallen? 

Nästan dagligen.  

 

Vad har du för utbildning? 

Samtidigt som jag jobbar studerar jag beteendevetenskap med fokus på idrott på 

Mälardalens högskola. Inom handbollen har jag gått kurser som gör att jag får 

döma på regionnivå.  

 

Vilka är det som använder entrén?   

Förutom elever och idrottare så är det besökare till vårdcentralen, äldreboendet 

och badet som använder entrén. 
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Hur stora grupper handlar det om använder entrén?  

Oftast så är de enskilda besöker som använder sig av ingången. När det är 

träningar och lektioner så använder större grupper entrén (upp emot 25-30 

individer åt gången vid lektionsbyte och 50-60  vid träningsbyte). 

 

Kommer alla samtidigt?  

Vid de större grupperna så kommer oftast alla samtidigt.   

 

När besöker man Thomas Arena? Dygnet, veckan, årstid?  

Året om mellan 07-23. Under sommarmånaderna är det inte lika många 

användare eftersom att inneidrotten har uppehåll. Samt att badhus och gym har 

stängt.  

 

Vart tar användarna vägen när de kommit in i entrén? 

Det beror helt på vart de ska, men oftast står de bara kvar precis innanför entrén 

och försöker orientera sig. Vilket kan vara svårt om man tidigare inte har varit 

där. Men vet användarna vart de ska ta vägen sprider de sig snabbt i olika 

riktningar. 

 

Händer det att användarna går fel?   

Dagligen! Om de inte är det så är de ofta nyfikna på hur det ser ut och går in och 

ut genom sporthallen.  

 

Ska alla till sporthallen eller omklädningsrummen? 

Det flesta ska dit men inte alla. 

 

Hur upplever ni entrén till Thomas arena?  

Entrén är stor, vilket bidrar till den svårorienterade miljön där besökarna har 

svårt att hitta. Samt att de skyltar som sätts upp blir förstörda av ungdomsgäng 

som kretsar i området. 
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Anser ni att den är informativ och välkomnande? Om inte, varför? 

Entrén är idag inte informativ. Utan det är brist på informerande skyltar som 

talar om vart man ska ta vägen om man inte vet i förväg. 

 

Anser ni att det finns brister i entrén som påverkar orienterbarheten? Vilka? 

Entrén upplevs som väldigt stängd. Det finns många dörrar där det inte framgår 

vart de leder till. Den bristande informationen gör att brukarna får leta sig fram 

för att ta sig dit de ska.  

 

Upplever ni att brukarna (elever, föreningar och bortalag) av sporthallen har svårt 

att hitta?  

Ja, speciellt gästande lag och elever från andra skolor som inte är där vanligtvis. 

 

Upplever ni att den svårorienterade miljön bidrar till några störmoment i 

undervisningen, eller i de aktiviteter som bedrivs i hallen? 

Ja ofta kommer det andra lag och klasser som stör i lektionerna då de ska ner till 

omklädningsrummen och då använder sig av fel ingång.  

 

Tror ni att material och färg är en faktor till den svårorienterade miljön? Vilka? 

Ja, allting ser för likt ut. Det är svårt att urskilja något specifikt och att detta 

skulle leda till ett visst ställe. 

 

Vad anser ni är viktigt i utformningen av entrén? 

Att den är mer informativ så att brukarna kan ta sig till rätt plats direkt utan att 

behöva leta eller fråga sig fram. 

 

Vet ni hur elever, lag och bortalag upplever entrén? 

De tycker det är jobbigt att man ska behöva vänta på att någon öppnar upp för 

dem. Och lagen tycker de är störande under deras träningar då andra lag 

klampar in på deras träningar för att vänta på sin träning. 
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Genar dessa människor genom hallen, eller använder de sig av den tänkta 

ingången? 

Alla genar om de kan. 

 

Varför tror ni att de genar genom sporthallen? 

För svårt att ta sig till omklädningsrummen via den tänkta vägen och de tycker att 

det är lättare att byta om på läktaren. Då omklädningsrummen ofta är låsta och 

måste öppnas först. 

 

Framgår det tydligt i entrén och nere bland omklädningsrummen vart bortalag och 

domare ska ta vägen?  

Nej, inte alls. De frågar jämt. 

 

Hur upplever ni skyltningen generellt i entré och respektive sporthall? 

Dålig! Skyltningen är ofta borttagen då någon har förstört skyltarna. 

 

Har ni något förslag på hur entrén bör utformas för att på ett lättare och 

effektivare sätt orientera brukarna från entrén, ner till omklädningsrummen? 

Någon form av skyltning eller markering som gör att man i entrén redan vet vart 

man ska ta vägen.   
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Bilaga 2 - Figurlista  
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Figur 5, s.16 
	  
	  
                                  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figur 6, s. 16 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 7, s.17 
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Figur 8, s. 17 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9, s.18 
                                                        
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Figur 10, s.18 
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Figur 11, s. 22 
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
Figur 12, s.24	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figur 13, s.24 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figur 14, s.25 
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Figur 15, s.25 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
Figur 16, s.25 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
Figur 17, s.25 
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Figur 18, s.26 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
Figur 19, s.26 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figur 22, s.29 
 
 
 
Figur 20, s.26 
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Figur 21, s.26 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figur 22, s.27 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
Figur 23, s.28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 24, s.28  
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Figur 25, s.28 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Figur 26, s.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 27, s.29 
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