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Jag vill även tacka min handledare och lärare på skolan Lasse Frank. Han har varit 
ett stort stöd för mig under resans gång. Han har bidragit med många tankar och 
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det här arbetet aldrig gått lika bra. 
 
Slutligen vill jag tacka mina fina klasskamrater Sara Graff och Linda Stenqvist. 
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också haft en stor inverkan på detta arbete. Jag är enormt glad över att Sara som 
med en ödmjuk och positiv inställning tog sig tiden till att lära mig en ny teknik, 
gällande hur man kan presentera sitt gestaltningsförslag. Linda har alltid tagit sig 
tiden till att läsa mina texter med ett glatt humör. Stort varmt tack till er! 
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Abstrakt 
 
 
Stationsmiljön – ökad tillgänglighet till de tre huvudfunktionerna: köpa biljett, 
kolla tåg tider och vänta, är ett examensarbete i informationsdesign med 
inriktning mot rumslig gestaltning. Syftet med detta examensarbete har varit att ta 
fram ett nytt designförslag åt Eskilstunas stationshus, som visar hur man med 
hjälp av den rumsliga formgivningen kan öka tillgängligheten till stationshusens 
tre huvudfunktioner, i denna besökstäta och intensiva miljö.  
 
Under arbetet har observationer och rumsanalyser genomförts för få en ökad 
förståelse resenärernas rörelsemönster i rummet samt för att få en förståelse för 
hur tillgängligheten till de tre olika funktionerna fungerar i rummet i dag. Under 
dessa metoder har det konstaterats att det finns brister i den rumsliga 
utformningen gällande tillgängligheten till dessa tre funktionerna på de mindre 
stationshusen.  
 
Jag har med hjälp av resultatet från metoderna, teorier och litteratur samt 
prototyping tagit fram ett nytt designförslag. Det nya designförslaget bygger på att 
utnyttja ytorna effektivare i rummet, samt genom god informations design vägleda 
resenärerna fram till de olika funktionerna.  
 
Slutsatsen i det här arbetet bygger på att de olika funktionerna behöver separeras i 
rummet för att inte stoppa upp flödet i rummet och därmed öka tillgängligheten 
till dessa. Dock skulle en implementering och utprovning av detta behövas i 
verkligheten, då designlösningen endast studerats och diskuterats utifrån en 3D 
modell i Sketch Up.  
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Abstract in English 
 
 
Station environment - increased access to the three main functions: buy ticket, 
check train times and wait, is a bachelor thesis in information design with a 
specialization on spatial design. The purpose of this thesis has been to develop a 
new design proposals for Eskilstuna’s station building, that shows how you with 
help of the spatial design can improve access to the station environments three 
main functions, in this visit frequent and intense environment. 
 
During the work has observations and spatial analyzes been performed to gain a 
better understanding of passengers' movement patterns in the room and to get an 
understanding of how the availability of the three different functions work in the 
room today. In these methods it has been found that there are flaws in the spatial 
layout concerning the availability of these three functions on the smaller station 
houses. 
 
I have with the help of the results of the methods, theories and literature, and 
prototyping developed a new design proposal. The new design proposal is based 
on using the surfaces more effectively in the room, and through good information 
designed guide the travelers to the various functions. 
 
The conclusion of this work is based on that the different functions needs to be 
separated in the room for not stopping the flow of the room, and thereby increase 
the availability of these. However one implementation and try-out is needed in the 
reality of the design solution presented in this thesis. Considering this design 
solution only has been studied and discussed on the basis of a 3D model in Sketch 
Up. 
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1. Inledning 
 
 
1.1 Bakgrund 
I Sverige ökade tågresandet under 2012 till 193 miljoner resor, detta är en ökning 
med 3 procent mot föregående år. De regionala resorna är de som dominerar i 
statistiken och som ökade mest under 2012. De regionala resorna hade en ökning 
på 4 procent, från 166 till 173 miljoner resor (Trafikanalys, 2013, s.7). 
 
Det finns en trend som visar på att tågresandet och kollektivtrafiken ökar för varje 
år. I Sverige ägs de största järnvägsstationerna av staten via bolaget Jernhusen. 
Därefter äger ofta landstinget eller kommunerna de andra stationerna och 
hållplatserna (Wikipedia, 2014). 
 
Mitt examensarbete fick sin start då jag själv upplevde ett problem när jag skulle 
resa till Stockholm med tåget från Eskilstuna. Jag såg att det fanns ett rumsligt 
informationsdesignsproblem inne på stationshuset, då jag märkte att flera 
funktioner i rummet krockade. 
 
Inne i Eskilstunas stationshus är till exempel avgångs och ankomsttavlorna 
placerade precis ovanför biljettautomaten som står i direkt anslutning till 
gångstråket genom stationshuset. Vilket medför att det kan vara svårt att 
identifiera vart avgångstavlorna finns i rummet. Ett annat problem är att det kan 
vara svårt att slå sig ner och vänta utan att man sitter i vägen för andra 
förbipasserande resenärer. 
 
Detta är något som jag själv även upplevt, så med dessa erfarenheter i ryggen 
bygger min hypotes på att denna problematik även finns på andra stationshus i 
Sverige. Detta ansåg jag var ett intressant problemområde som jag ville fördjupa 
mig i. I detta examensarbete kommer jag att ha min informationsdesigns-
fördjupning i hur man på ett bättre sätt kan utforma information i ett trångt och 
stökigt utrymme.  
 

1.2 Ägandet av stationshusen 
I mitt arbete har jag valt att avgränsa mig till att studera Jernhusens mindre 
tågstationer. Jernhusen AB äger, förvaltar och utvecklar 65 stationer/stationshus 
av olika storlekar längs den svenska järnvägen (Jernhusen, 2012a, s.2). Deras 
fastigheter är kopplade till storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga 
järnvägsknytpunkter i Sverige. Jernhusen AB ägs till 100 procent av Svenska 
staten och grundades år 2001 (Jernhusen 2011a). 
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Jernhusens drivkraft är att öka användningen av järnvägen och kollektivtrafiken 
för både person och godstrafik. De arbetar för att underlätta vardagen för 
resenärerna. I Jernhusens Hållbarhetsredovining för 2012 kan man bland annat 
läsa att:  

”Grunden i Jernhusens erbjudande för resenärer och besökare är en 
fungerande helhetslösning. Det innebär att stationer och 
stationsområden ska vara utformade för effektiv och smidig 
hantering av resande och besöksströmmar” (2012b, s.8).  

 
Vidare kan man läsa att de anser att detta går att uppnå på flera olika sätt, bland 
annat genom den fysiska formgivningen av områdena. Dock är många av 
Jernhusens fastigheter generellt ganska slitna och ouppdaterade, då många av 
deras byggnader byggdes redan under 1800-talet (Jernhusen, 2012b s.2-8). 
 
Jernhusen har tagit fram ett väntsalskoncept som innefattar: möbler och inredning, 
avfallshantering, skyltning och toaletter (Jernhusen, 2011c). De har även tagit 
fram ett tillgänglighetskoncept som bygger på att det ska vara enkelt för 
resenärerna att ta till sig information (Jernhusen, 2011b). Dessa koncept innefattar 
dock inte hur stationsmiljön bör utformas och de olika funktionernas placering i 
rummet, de berör heller inte de andra två nyckelfunktionerna: köpa biljett och 
kolla tågtiderna. Det finns alltså inget helhetskoncept för den rumsliga 
utformningen inne på stationshusen. Ett koncept som innefattar en fungerande och 
tillgänglig helhet för huvudfunktionerna: köpa biljett, kolla tågtider och vänta.  
 
Vid utformandet av den rumsliga formgivningen inne i stationshusen är det flera 
olika aktörer inblandade. När det gäller t.ex. Eskilstunas stationshus utformning 
har detta sköts av Jernhusens olika förvaltare i samverkan med SJ och 
Trafikverket. Eftersom att SJ i det här fallet ansvarar för biljett automaterna och 
Trafikverket för avgångstavlorna. Vilket betyder att Jernhusens förvaltare ofta 
samarbetar med olika aktörer, beroende på vem det är som ansvarar för 
biljettautomaten och avgångstavlorna på respektive stationshus.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är ta fram ett designförslag som visar hur man 
med hjälp av den rumsliga formgivningen kan öka tillgängligheten till 
stationshusens tre huvudfunktioner: köpa biljett, kolla tågtider/avgångar och 
väntan, i denna besökstäta och intensiva miljö. Med tillgängligheten menar jag att 
resenärerna ska kunna hitta, identifiera och utföra dessa olika uppgifter utan att 
uppleva att de står i vägen och stoppar upp flödet till de olika funktionerna i 
rummet.  
 



Caroline Hallenstam                                              Examensarbete i Informationsdesign- Rumslig gestaltning 
2014-05-28                                                                                                     Handledare: Lasse Frank 

 9 

1.4 Problembakgrund 
Det finns ett återkommande problem på stationshusen gällande de tre 
funktionerna: vänta, köpa biljett och kolla tågtiderna. Framkomligheten till de 
olika funktionerna är svår och det kan vara svårt att identifiera vart de olika 
funktionerna finns i rummet.  
 
Detta problem är viktigt att lösa, då det kan få allvarliga konsekvenser. 
Kan resenärerna inte komma fram till biljettautomaten på grund av mycket folk 
och dåligt planerade utrymmen kan detta bidra till att resenärerna missar sina tåg. 
 
Det finns tidigare arbeten som handlar om hur resenärerna upplever stationshusen 
ur ett trivsel- och marknadsföringsperspektiv. Det finns även andra arbeten som 
tar upp problematiken kring tåg-perrongernas utformning. Jernhusen som äger 
och förvaltar och utvecklar stationshusen har som tidigare nämnt även tagit fram 
koncept gällande stationshusens väntsalar och tillgänglighet. Däremot finns det 
inget arbete/koncept som riktar sig till tillgängligheten och den rumsliga- 
informativa-utformning som helhet, kring de tre huvudfunktionerna jag tidigare 
nämnt. 
 

1.5 Frågeställning 
Mitt examensarbete utgår ifrån denna frågeställning: 
 

• På vilket sätt kan den rumsliga utformningen i Eskilstunas stationshus öka 
tillgängligheten för resenärerna till rummets huvudfunktioner: köpa biljett, 
kolla tågtider/avgångar och väntan. 

 

1.6 Målgrupp 
Eftersom att stationshuset är en offentlig miljö, finns det vissa restriktioner som 
man måste ta hänsyn till när man ska utforma denna typ av miljöer. Jag har därför 
valt att rikta in mig på en bred och generell målgrupp.  
 
Jag kommer inte att rikta in mig på förstagångsresenärer eller resenärer med 
någon specifik funktionsnedsättning. Även om jag kommer att inkludera denna 
typ av resenärer vid utformandet av det nya designförslaget.  
 

1.7 Avgränsning 
Som jag tidigare nämnt var det Eskilstunas stationshus problematik som blev 
avstampet för detta examensarbete. Därav har jag valt att avgränsa mitt till att 
endast ta fram en designlösning på Eskilstunas stationshus i detta examensarbete.  
Jag kommer endast att studera vänthallen inne i stationshuset och dess tre 
huvudfunktioner som tidigare nämnt. Jag kommer inte att ändra de befintliga 
apparaternas utseende/displayer. 
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Inne i stationshuset finns det även en stående skylt för ledsagning. Denna kommer 
jag inte att diskutera eller ta med som en del av mitt arbete även om jag kommer 
att inkludera och ge den en plats i mitt gestaltningsförslag som fungerar, då den 
har en viktig funktion för resenärer med olika funktionsnedsättningar. 
 
På grund av tidsramen på 9 veckor för detta arbete kommer jag heller inte att 
fördjupa mig i hur den övriga verksamheten fungerar, samt de andra aktörerna 
inne i stationshuset. 
 
 
Eskilstunas stationshus 
 

 

 
1.8 Etiska överväganden 
Under arbetets gång har jag varit tvungen att ta några etiska överväganden, bland 
annat vid utförandet av mina metoder. Vidare har jag även valt att inte ta med 
några fotografier från Eskilstunas stationshus, då det alltid var resenärer inne i 
stationshuset. Detta etiska val har jag gjort eftersom att jag inte vill inkräkta på 
resenärernas integritet.  
 

Bild 1. Denna planritning över Eskilstunas stationshus visar vilket rum som kommer att studerats i 
detta arbete. Det är även detta rum som jag senare kommer att presentas ett nytt designförslag på.  
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2. Teori och litteraturgenomgång 
 
 
Under detta avsnitt kommer jag presentera de principer och riktlinjer som 
har varit viktiga för mig i mitt arbete.  
 
2.1 Tillgängligheten i offentliga miljöer  
För att kunna se till att en offentlig miljö blir tillgänglig och användbar även för 
personer med funktionshinder, kan man ta stöd utifrån Boverkets 
rekommendationer och föreskrifter.  
 
2.1.1 Boverket 
Boverket är en förvaltningsmyndighet som arbetar med frågor om bland annat 
byggd miljö, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse. Ett av 
deras uppdrag är bland annat att ge ut föreskrifter och allmänna råd som man bör 
tänka på när man ska planera eller bygga nytt och Boverket påverkas av regelverk 
som till exempel plan- och bygglagen (Boverket, 2014). En plats som är allmänt 
tillgänglig och anpassad för ett gemensamt behov karakteriseras som en 
allmänplats (Boverket, 2005, s.20). 
 

”12§ Byggnader, som innehåller bostäder, arbetslokaler eller lokaler till 
vilka allmänheten har tillträde, skall vara projekterade och utförda på ett 
sådant sätt att bostäderna och lokalerna är tillgängliga för och kan 
användas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga”(Boverket, 2005, s.234) 

 
Boverket tog 2005 fram en idébok som heter Enklare utan hinder, det här är en 
idébok som illustrerar hur man kan gå tillväga i konkreta situationer för att 
undanröja hinder i en rumslig miljö (Boverket, 2005, s.3). Då finns det många 
aspekter att ta i beaktning som t.ex. belysning, mått, kontrast och 
varningsmarkeringar, skyltar m.m. En miljö som är anpassad och tillgänglig för 
personer med funktionshinder blir en bättre miljö även för andra personer 
(Boverket, 2005, s. 10).  
 
Det är viktigt att lokalen är tydligt organiserad och att den uppenbart visar hur 
man ska ta sig till olika mål, för att även personer med nedsatt 
orienteringsförmåga ska kunna navigera sig i lokalen. Detta är speciellt viktigt i 
visuellt kaotiska miljöer som t.ex. terminaler (Boverket, 2005, s.65).  
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2.1.2 Mått inom arkitektur 
Vid planerande av offentliga miljöer är det många olika typer av passage och 
funktionsmått som man måste ta i beaktning för att möbleringen i rummet ska 
vara tillgänglig för alla. 
 
I arkitektens handbok (2013) kan man läsa att människans olika mått varierar 
beroende på om det är en man eller kvinna. Mannens mått är till exempel sittandes 
från bak till knä 630 mm, medan kvinnans sittmått är 570 cm från bak till knä 
(Bodin m.fl. 2013, s. 119). Detta är viktigt att veta då en av huvudfunktionerna i 
stationshuset är att kunna sitta ner och vänta.  
 
Enligt den svenska standarden ska en kortare passage mellan vägg och möbler i en 
offentlig lokal inte vara mindre än 900 mm (Bodin m.fl., 2013, s.121-123). Och 
för att en rullstol ska kunna vända behöver man tänka på att det måste finnas 
vändmått på 1500 mm (Bodin m.fl., 2013, s.123).  
 

2.2 Wayfinding 
Tillfällig desorientering och brist på igenkänning kan skapa en känsla av 
osäkerhet över att gå vilse. Anledningen till att tillfällig desorientering uppstår 
kan bero på många olika saker, men för att man ska kunna försöka motverka detta 
måste man förstå hur människan använder sig av wayfinding i olika typer av 
miljöer (Golledge, 1999, s.5). 
 
Wayfindning handlar om den problemlösningsprocess som sker när wayfindern 
(Mottagaren av wayshowing) fattar sina beslut för att kunna ta sig från en 
destination till en annan (Mollerup, 2013, s.19). För att wayfindern ska kunna nå 
sitt mål är det nödvändigt att de kan identifiera ett vägvisningssystem som visar 
riktningen och hur långt det är till slutdestinationen (Golledge, 1999, s.7). 
Därefter kan wayfindern besluta att använda sig av olika typer av strategier för att 
komma till sin slutdestination (Mollerup, 2013, s.26). Mollerup har delat in dessa 
olika typer av strategier på följande sätt: Track following, rout following, 
educated seeking, interference, screening, aiming, map reading, compassing, 
social navigation. Alla dessa olika typer av strategier bygger på något sätt på att 
wayfindern läser av miljön omkring sig, och vilken typ av strategi som 
wayfindern väljer att använda sig av beror på hur miljön runt omkring de ser ut 
(Mollerup, 2013, s.26).  
 
2.2.1 Track following 
Track following är den mest grundläggande strategin inom wayfinding (Mollerup, 
2013, s.28). Denna typ av strategi innebär att wayfindern letar efter olika typer av 
spår som de sedan enkelt kan följa för att nå sin slutdestination (Mollerup, 2013, 
s.28).  Genom att använda sig av track following minskar man mottagarens 
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kognitiva krav och därmed så minskar man samtidigt osäkerheten (Golledge, 
1999, s.49). 
2.2.2 Aiming 
Denna typ av strategi kan anses vara den enklaste typen av strategi för wayfindern 
(Mollerup, 2013, s40). Då den innebär att slutmålet för wayfindern är väl synligt 
så att personen kan sikta på det för att ta sig fram till sitt mål (Mollerup, 2013, 
s.40).  
 

2.3 Wayshowing 
Enligt Mollerup som är professor i kommunikations design handlar wayshowing 
om hur man kan göra en plats lättillgänglig, förståelig och identifierbar med hjälp 
av olika aktiviteter och verktyg (2013, s.50). Det är designern som genom 
wayshowing bidrar till att underlätta navigeringen i miljön för wayfindern, det vill 
säga personen som ska navigera sig i miljön (Mollerup, 2013, s.50). Det finns 
många olika typer av wayshowing verktyg man som designer kan använda sig av 
(Mollerup, 2013, s.51 ff.). Man kan bland annat använda sig av kartor, 
ortsnamnsbenämningar och numreringar, informationsdiskar, landmärken, skyltar 
och övriga material som wayfinderna kan ta till sig i förväg (Mollerup, 2013, 
s.51-69). 
 
2.3.1 Landmärke 
För att underlätta orienteringen i en miljö kan man använda sig av landmärken. 
Landmärken fungerar som en slags referens punk (Lynch, 1960, s.48). De kan 
dock uppfylla olika typer av funktioner. Vissa landmärkens enda funktion är att 
underlätta för människor att navigera sig i en miljö, medan andra landmärken först 
och främst är till för att attrahera och vara minnesvärda (Mollerup, 2013, s.54). Ett 
landmärke måste dock uppfylla vissa kvalifikationer för att det ska kunna 
kvalificeras som ett landmärke, det måste vara synligt, iögonfallande och enkelt 
att prata om (Mollerup, 2013, s.54).  
 
Landmärkena kan se väldigt olika ut, de kan variera i både storlek, form och 
funktion, men det de alla har gemensamt är att de på något sätt konstaterar 
gentemot sin bakgrund och kontext (Lynch, 1960, s.78-81).  
 
2.3.2. Skyltar och text 
Enligt Mollerup är vägledande skyltar många gånger det viktigaste hjälpmedlet 
för att underlätta navigeringen (2013, s.60). Vägledande skyltar kan visa vägen, 
men de kan också göra så mycket mer som kan underlätta för wayfindern att 
navigera sig fram. Dock finns flera olika typer av skyltar, och dessa delas in i 
olika kategorier utifrån vad de signalerar för budskap, ett sätt att dela in skyltarna 
kan vara på följande sätt: markeringsskyltar, hänvisningssyltar, 
orienteringsskyltar, upplysningsskyltar, påbud och förbudsskyltar (Tegnell, 2006, 
s.21-22).  
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Hänvisningsskyltar inkluderar ofta både text och piktogram (Tegnell, 2006, s.21). 
Denna typ av skylt kan vara ett bra verktyg för att vägleda människor utan att 
skapa tvivel på vägen mot målet (Tegnell, 2006, s.10). 
 
Enligt Mollerup är piktogram den enda typ av skylt som i bildtecken betyder det 
som den föreställer (2013, s.106). Enligt Boverket underlättar piktogrammen för 
alla, särskilt för personer som inte kan läsa text eller som ens förstår språket 
(Boverket, 2005, s.96). För att inte förlora tydligheten med piktogrammen bör 
man inte placera fler än tre symboler tillsammans (Tegnell, 2006, s.26).  
 
Om man använder sig av informerande texter, bör dessa hållas korta om de ska ge 
snabb information till betraktaren (Tegnell, 2006, s.26). Om det är ett långt ord 
bör man vrida texten 90 grader åt höger då betraktaren oftast läser uppifrån och 
ner (Mollerup, 2013, s.113). Genom att göra denna vridning på texten har 
betraktaren fortfarande lättare för att kunna utläsa vad som står, även om den 
nedre delen av texten skulle skymmas (Mollerup, 2013, s.113). 
 
2.3.3 Färg 
Enligt Bo Bergström kan man använda sig av färger för att: attrahera, skapa 
stämning, informera och strukturera (2009, s. 257-258). Ska man informera en 
betraktare genom visuell skyltning, kan det vara till stor hjälp att använda sig av 
färger, då vi har lättare för att se färger från ett längre avstånd än andra grafiska 
element (Mollerup, 2013, s119). Även om det är ett effektivt sätt att använda sig 
av färger för att vägleda och informera, är det viktigt att tänka på att det inte blir 
för mycket färger i en och samma miljö, eftersom att de flesta människor endast 
kan komma ihåg och hålla reda på 4-5 färger åt gången (Mollerup, 2013, s.125).  
 
För att tydliggöra information och undvika förvirring vid användandet av färger, 
bör man vara medveten om vilka färger man bör använda sig av då det finns vissa 
standardiserade färger som förknippas med olika saker. Bland annat förknippas 
gult med risk för personskador, grönt med trygghet och skydd och rött med 
brandförsvar (Tegnell, 2006, s.27-29).  
 
När man ska kombinera färger och text är det även viktigt att tänka på att 
färgkontrasterna mellan texten och bottenfärgen inte försämrar tydligheten. En bra 
kontrastverkans är att använda sig av mörk text på ljus bakgrund eller tvärtom 
(Tegnell, 2006, s.28).  
 
2.3.4 Kontrastmarkeringar 
För att underlätta navigeringen i en miljö kan man även använda sig av 
kontrastmarkeringar i golvet. Dessa markeringar främjar wayfindning strategin, 
track following (Mollerup, 2013, s.28). Dessa kontrastmarkeringar hjälper främst 
de synskadade, men de hjälper även personer med kognitiva funktionshinder 
(Boverket, 2005, s.65-66). Kontrastmarkeringarna måste dock vara logiskt 
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uppbyggda så att de inte vilseleder personer med kognitiva funktionshinder. Detta 
måste man även tänka på att dessa är tydliga i sitt utförande. Man ska inte 
använda sig av allt för tunna linjer och glesa rader med prickar, då risken är stor 
att dessa inte kommer att uppmärksammas (Boverket, 2005, s.65-66).  
 
2.4 Rumsliga element 
2.4.1 Ytor och golvmaterial 
För att en horisontell yta ska bli sedd som en egen form måste det finnas en 
märkbar skillnad i färg, ton och textur så att det skapar en tydlig kontrast mot den 
yta som den omges av. Ju starkare linjerna är runt den horisontella ytan desto mer 
kommer den att framhävas. Detta används ofta inom arkitektur när de arbetar med 
mark- eller golvplan, för att definiera ett mindre område av en yta i en större 
kontext (Ching, 2007, s.104).  
 
Genom att använda sigav olika golvmaterial i ett rum som skiljer sig i färg, 
mönster och textur så kan man även skapa en viss karaktär av ett utrymme. Ett 
golvmaterial kan upplevas som varmt beroende på dess färg samt om det har en 
mjuk struktur medan ett annat golvmaterial kan upplevas som hårt och kallt. 
Beroende på vilket golvmaterial man använder sig av ska man vara medveten om 
att dessa även framkallar olika typer av känslor, ett varmt mörk golv kan t.ex. 
skapa en känsla av säkerhet. Genom att använda sig av olika golvmaterial kan 
man också framhäva olika delar i rummet samt skapa naturliga gångstråk (Ching, 
2005, s.275- 276).  
 
2.4.2 Former 
I både inomhus och utomhusmiljöer är det de geometriska formerna som 
dominerar (Ching, 2005, s.93). Cirkel, triangeln och kvadraten är de mest 
betydelsefulla formerna. I förhållande till andra linjer och former kan cirkelns 
form associeras med rörelse. En cirkelrörelse kan ge uttryck för mjukheten i en 
form samt rörlighet oavsett om den är regelbunden eller oregelbunden (Ching, 
2005, s.94).  
 
2.5 Kognition 
Vid utformandet av en miljö är det viktigt att man tar med alla rörelsemönster i 
beaktning, så att man med hjälp av den rumsliga formgivningen kan motverka 
oönskade rörelser och öka rummets användbarhet (Inger Bergström, 1996, s.93). 
 
Procedurminnet eller muskelminnet som det även kallas, är den del av minnet som 
lagrar de rörelser vi en gång lärt oss. Har vi en gång lärt oss att gå, simma eller 
cykla räcker det med att endast se denna typ av aktivitet för att väcka 
procedurminnet till liv (Inger Bergström, 1996, s.84). Eftersom att vi har lärt 
kroppens muskler att agera utan att medvetet tänka på det, räcker det alltså med 
att vi kliver in i en miljö där vi ser irriterade och stressade människor för att vi 



Caroline Hallenstam                                              Examensarbete i Informationsdesign- Rumslig gestaltning 
2014-05-28                                                                                                     Handledare: Lasse Frank 

 16 

omedvetet ska framkalla en orolig känsla i kroppen. Likadant är det om vi ser en 
vilande människa för att få en lugn känsla i kroppen. Därav är det bland annat 
viktigt att tänka på att ingenting oförutsett kan hända bakom oss, då detta kan 
reducera vår koncentration och vårt lugn. Hos de flesta människor räcker det med 
att endast veta om att det kan ske oväntade saker bakom de för att väcka en känsla 
av obehag (Inger Bergström, 1996, s.84).  
 
Varje rum har sitt eget naturliga tempo, och tempot i rummet är avgörande för vad 
vi hinner med att uppfattat av det. Ett smalt rum höjer tempot vilket även medför 
att vårt synfält smalnar av åt sidorna. Ett brett rum sänker däremot tempot och vi 
får då lättare för att uppfatta vad som finns i det (Bergström refererar till Branzell, 
s.92).   
 
2.5.1 Pop-out effekt 
När vi kliver in i ett rum kan vi snabbt uppfatta konturerna av det som finns i 
rummet, men för att kunna plocka ut specifika detaljer i rummet måste vi genom 
våra ögonrörelser flytta vår blick från punkt till punkt. Detta bidrar till att vi ofta 
misslyckas med att hitta den information vi söker, då vi generellt har ganska 
diffusa uppgifter till att planera varje ögonrörelse. Dock finns det vissa saker som 
vi har lättare för att uppfatta när vi kliver in i ett rum redan i utkanten av vårt 
synfält (Ware, 2008, s.23). Saker som vi upplever som att det poppar ut från dess 
kontext, dessa saker kan vi inte missa även om vi skulle försöka (Ware, 2008, 
s.27). Detta fenomen kallas pop-out effekten (Ware, 2008, s.27-29). 
 
Den starkaste pop-out effekten förekommer när ett enstaka objekt på något sätt är 
annorlunda i sitt utförande i förhållande till alla andra objekt runtomkring. De 
enklaste medlen för att få något att poppa ut är att använda sig av tydliga 
kontraster i färg, storlek, rörelse, position, djup (Ware, 2008, s.29).  
Denna pop-out effekt kan man som designer använda sig av om man vill att något 
ska vara enkelt att hitta i en miljö. Man kan t.ex. ge det en annan färg som utgör 
en påtaglig skillnad gentemot de övriga färgerna i rummet (Ware, 2008, s.33).  
 
2.6 Notera orienteringen i rummet 
För att kunna visualisera sina observationer kan man ta stöd utifrån Arne 
Branzells bok, Att notera rumsupplevelser. Arne Branzell är en svensk arkitekt 
och formgivare som är väl etablerad inom området när det kommer till att 
visualisera hur människan upplever rummet. Arne Branzell har bland annat tagit 
fram ett verktyg för hur man kan notera rumsupplevelser (1976, s.8). Ett verktyg 
som han i sin tur har utvecklat utifrån Kevin Lynch teorier i boken, The image of 
the city (1976, s. 8). Arne Branzells verktyg bygger på de grundläggande 6 
bassymbolerna utifrån Kevin Lynch olika begrepp, samt att han har kompletterat 
Lynch med att addera ytterligare symboler för det upplevda rummet (1976, s.19 
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ff.). Detta verktyg kan man använda för att enkelt kunna visualisera eventuella 
problem av hur ett rum upplevs (Branzell, 1976, s.10). 
 

 
 
 
 
 

2.7 Källkritik 
I detta examensarbete har det till stor del använts litteratur som funnits med 
tidigare under utbildningen, men den har även kompletterats med litteratur bortom 
den. I sökandet efter litteratur eftersträvades att använda främst litteratur skrivet 
av professorer, doktorander och yrkesverksamma inom ämnena: arkitektur, 
informationsdesign, kommunikation. Därav bedömdes författarna som trovärdiga 
samt att de alla har tagit upp liknade grunder i informationsdesign, vilket ökar 
dess trovärdighet.  
 
Under arbetet haft det funnits ett kritiskt förhållningssätt till den valda litteraturen, 
speciellt till de äldre upplagorna. De äldsta böckerna i detta arbete är Kevin Lynch 
bok The image of the city från 1960 och Arne Branzells bok Att notera 
rumsupplevelser från 1976. Båda dessa böcker är över 30 år gamla, trots det 
bedömdes båda dessa böcker som fortsatt relevanta, då människans 
rörelsemönster och rumsuppfattningar inte bör ha ändrats avsevärt. Det har även 
noterats att det fortfarande refereras till dessa böcker även i många av dagens 
nyare böcker. Inger Bergström bok, Rummet och människans rörelser (1996) är 
av något senare upplaga, trots det refererar även hon till flera av Arne Branzells 
tidigare verk. Och Mollerups bok Wayfinding/Wayshowing som är från 2013 
refererar fortfarande tillbaka till Lynch.  
 
De elektroniska källorna om använts i arbetet är från olika myndigheter där det 
primära syftet är att informera och sända ut en viss information. Därav anses de 
vara trovärdiga källor och bör kvalificeras för att användas i detta examensarbete.  

Bild 2. Detta är 4 av Arne Branzells bassymboler som man kan 
använda sig av för att visualisera hur ett rum upplevs. 
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3. Metod 
 
 
Under detta avsnitt kommer jag att presentera vilka metoder jag har valt 
att använda mig av i mitt arbete. 
 
3.1 Observationer 
För att få en bild över vad som händer inne i Eskilstunas stationshus, anser jag att 
kvalitativa metoder är lämpliga för att kunna besvara detta. Jag har valt att 
använda mig av observation som metod, eftersom att jag vill få svar på hur 
resenärerna rör sig i rummet samt för att få en förståelse för hur tillgängligheten 
till de tre olika funktionerna fungerar i rummet i dag. Med i dag menar jag inom 
tidsramen för de 9 veckor som examensarbete är.  
 
Observation som metod kan benämnas lite olika t.ex. kvalitativ observation, 
deltagande observation, direkt observation (Holme och Solvang, 1997, s. 110). 
Oavsett vilken typ av observation man väljer så handlar det om att man 
studerar/observerar en viss situation (Bell, 2006, s.191). Jag har i detta arbete valt 
att använda mig av en dold observation. Fördelen med denna observationsform är 
de man observerar inte är medvetna om att de blir observerade (Holme och 
Solvang, s.110). Jag anser att detta var den observationsform som lämpade sig 
bäst i det här fallet, eftersom att jag inte ville påverka resenärernas vanliga 
beteende.  
 
Observation som metod kräver dock mycket noggranna förberedelser eftersom att 
det är viktigt att man innan observationen vet vad det är man ska titta på och 
varför. Annars är risken stor att man missar viktiga saker i sin observation (Bell, 
2006, s.197). En annan risk med att använda sig av observation som man måste 
vara medveten om är att man som observatör kan uppfatta skeenden på olika sätt 
och även lägga in sina privata tolkningar av det vi observerar, så det gäller att 
försöka hålla sig så neutral som möjligt från fördomar m.m. under 
observationerna (Bell, 2006, s. 188). 
 
Medan man observerar ska man även anteckna sina iakttagelser på ett så objektivt 
sätt som möjligt. Därefter ska man även tolka informationen på ett så korrekt och 
objektivt sätt som möjligt (Bell, 2006, s.191). Anteckningar är väldigt viktiga för 
att kunna göra en meningsfull analys, annars blir observationen betydelselös 
(Holme och Solvang s. 116). Det gäller att man hittar ett tillvägagångssätt som ser 
till att man tar tillvara på det som observeras (Holme och Solvang, s.116). Vilket 
tillvägagångssätt man väljer för att dokumentera sina observationer kan se lite 
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olika ut, det beror på vad som lämpar sig bäst i den undersökning man ska utföra 
(Bell, 2006, s.191). 
När man använder sig av observation som metod finns det vissa etiska 
överväganden att ta i beaktning. Enlig Vetenskapsrådet (2011, s.65) får men inte 
inkräkta på individens integritet. Under mina observationer anser jag att jag inte 
kommer att inkräkta på resenärernas integritet, då jag inte kommer att studera 
individerna i sig, utan endast deras rörelsemönster i stationshuset.  
 
3.2 Rumsanalys 
I mitt arbete har jag använt mig av rumsanalyser med utgångspunkt utifrån 
arkitekten och före detta professorn Chings synsätt. Detta anser jag har varit en 
lämplig metod för att kunna förstå hur de olika rumsliga elementen i rummet 
påverkar tillgängligheten till de olika funktionerna och därmed även kunna 
analysera andra stationshus utifrån planritningar.  
 
Enligt Ching är ett bra kriterium för att kunna bedöma framgången med en 
inredning är om den är funktionell. En väl fungerande design ska vara relaterat till 
syftet med dem som använder den, samt deras fysiska proportioner och förmågor. 
För att få svar på detta och för att kunna ta fram en ny fungerande designlösning 
är det nödvändigt att noggrant analysera rummet och dess användar-och aktivitets 
behov för utrymmet (Ching, 2005, s.56). 
 
När man utför en rumsanalys ska man enligt Ching titta på de olika rumsliga 
elementen som t.ex. vart dörrarna är placerade och vilka naturliga gångstråk de 
uppmanar (Ching, 2005, s.58). Man ska även titta på orienterings-och plats 
förhållanden i rummet, det vill säga former, skala, proportioner, fönster och om 
det finns betydelsefull arkitektur i rummet (Ching, 2005, s.58). 
 
Denna metod har varit användbar för mig i mitt arbete då rummet jag arbetar med 
ett rum som har väldigt många in och utgångar, fönster samt betydelsefull 
arkitektur i form av två pelare mitt i rummet.  
 
3.3 Skisser 
Den centrala fasen i idéarbetet är idégenereringen (Michanek, Breiler, Idéagenten, 
2012, s.59). Att använda sig av skisser som metod under idéstadiet kan vara en 
enkel metod för att överföra och testa sina tankar och det kan även vara ett bra sätt 
för att generera fler idéer (Bergström, 2009, s.116, s. 223).  
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3.4 Prototyping 
För att kunna göra urval och vidareutveckla mina idéer utifrån mina skisser 
använde jag mig av prototyping som metod. Fördelen med att använda sig av  
prototyping som metod är att man kan få en bättre förståelse för hur idéerna 
kommer att se ut, fungera och upplevas i verkligheten (Ambrose, Harris, 2010, 
s.135). Detta går att göra på lite olika sätt man kan bland annat använda sig av 
modeller. 
 
Modeller används oftast för att kunna skala ner och minska en design så att det 
blir enklare att få en trovärdig skildring av formgivningen. Det kan vara svårt att 
arbeta med modeller i verkliga skalor, speciellt om det är ett rum man ska arbeta 
med. Inom arkitektur använder man sig ofta av olika verktyg för att kunna bygga 
upp tre dimensionella modeller i olika skalor, då de enkelt ger konstruktions- och 
planritningar liv. Genom att använda sig av denna typ av modeller kan man testa 
både de visuella och funktionella aspekterna i en design (Ambrose, Harris, 2010, 
s.140). Modellen kan ha varierande grader av funktionalitet, den kan vara allt 
ifrån en enkel avbildning av formen till att ha fungerande komponenter (Ambrose, 
Harris, 2010, s.140).  
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4. Genomförande 
 
 
Nedan kommer jag att presentera hur jag har gått tillväga vid insamlandet 
av min empiri. 
 
4.1 Insamlad data från observation 
Eftersom att det är på Eskilstunas stationshus jag ska ta fram en designlösning på, 
så valde jag att utföra mina observationer där. Som tidigare nämnt valde jag att 
använda mig av en dold observation som metod. Därav valde jag att klä mig i en 
ledig klädsel under observationerna i form av jeans och hoodtröja. Jag behöll även 
min ytterjacka på, för att smälta in med de övriga resenärerna. Utöver detta 
utfördes observationerna lutandes mot väggen direkt in till höger om huvud- 
entrédörren (se bild 3, s.23). 
 
För att skapa mig en bild om hur resenärerna rör sig i rummet samt få en 
förståelse för hur de tre olika funktionerna fungerar i rummet och dess 
tillgänglighet, valde jag att titta på följande punkter vid observationstillfällena:  
 

-‐ Rörelse – hur går resenärerna runt i rummet? 
-‐ Vart stannar resenärerna upp? 

 
-‐ Hur lång tid står resenärerna vid automaten och köper biljett? 
-‐ Hur många står i kö för att köpa biljett? 
-‐ Åt vilket håll i rummet bildas kön? 

 
-‐ Ser resenärerna vart avgångstavlorna sitter när de kommer in i rummet? 
-‐ Kommer de fram till tavlorna så att de kan ta del av informationen? 
-‐ Hur många behöver stanna upp och vänta för att kunna ta del av 

informationen och vart i rummet stannar de upp? 
 

-‐ Vart står/sitter resenärerna helst och väntar?  
 
För att kunna få en överblick över dessa olika punkter valde jag att ha ett papper 
med fyra planritningar och fyra olika färger på pennor för att kunna särskilda 
dessa olika funktioner och notationer.  
 
Observationerna utfördes vid totalt fyra olika tillfällen. Tre av observationerna 
genomfördes på tre olika vardagar och en observation genomfördes på en 
helgdag. Dessa genomfördes under två timmas perioder med en variation i 
utförandet gällande om det var förmiddag och eftermiddag.  Vid observationerna 
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noterades även vilket väder det var under observationstillfällena, då detta kan 
spela en stor inverkan på hur mycket resenärer det är som rör sig inne i 
stationshuset. Nedan kan ni se vilka dagar observationerna genomfördes på samt 
dess olika förhållanden. 
 
Datum Klockslag Resenärer Väder Tåg info 
16 april 
Onsdag 11:50-14:50 268 st. Soligt väder,  

+10° 
Inga inställda tåg eller 

förseningar.  
25 april 
Torsdag 6:50 – 8:50 308 st. Soligt väder 

- 1° 
Inga inställda tåg eller 

förseningar. 
26 april 
lördag 12:00-14:00 223 st. Soligt väder 

+ 15 
Inga inställda tåg eller 

förseningar. 

28 april 
Måndag 15:50-16:50 315 st. Soligt väder, 

+ 23 

Inga inställda tåg eller 
förseningar. Men tavlan 

fungerade inte inne i 
stationshuset. 

 
För att kunna dokumentera mina observationer valde jag att använda mig av ett 
notationssystem som bygger på Arne Branzells bok: Att notera rumsupplevelser 
(1976). Detta ansåg jag var en lämplig metod för att kunna tydliggöra min 
insamlade empiri. Utöver detta kompletterades även observationerna med 
fältanteckningar.  
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4.2 Resultat och sammanfattning av 
observationerna 
 
4.2.1 Rörelsemönstret i rummet 

 
 
 
 
På denna bild har jag gjort en sammanställning från de fyra utförda 
observationerna som visar hur resenärerna rörde sig i rummet. Vid dessa 
notationer har jag utgått från Arne Branzells symboler (1976, s.19) som i sin tur 
har sitt ursprung ifrån Kevin Lynch. De symboler jag valt att använda vid mina 
notationer är: Landmärken, stråk och knutpunkter, då dessa användas för att 
notera användarnas orientering i rummet. Landmärkena är de punkter användarna 
använder sig av för att kunna orientera sig i rummet och stråken är den väg som 
användarna använder för att förflytta sig i rummet och knutpunkter är de ställen 
där stråken möts (1976, s.19). Jag har dock valt att kombinera Branzells symbol 
för stråk med pilar, detta för att förtydliga rörelseriktningen på stråken. Branzell 
presenterar flera olika typer av pilar som man kan använda sig av för att visa olika 
typer av rörelser i rummet (1976, s.16). Men jag valde att förenkla detta och 
kombinera de istället då jag ansåg att det skulle bli tydligare att läsa av mina 
notationer.  

Bild 3. Denna bild visar rörelsemönstret i rummet, samt vart i rummet 
observationerna genomfördes ifrån.  
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Här kan man tydligt se att det finns ett tydligt utmärkande huvudstråk som löper 
genom hela rummet mellan huvudingången och utgången till spåren. Här kan man 
också se vart rummets olika knutpunkter finns där resenärerna korsar varandra 
och vart de stannar upp. I rummet är pelarna i mitten och entrén in till resebutiken 
de utmärkande landmärkena i rummet. Pelarna är i botten svarta och entrén till 
resebutiken är lysande grön, vilket gör att de enda rumsliga elementen som sticker 
ut ur rummets utformning och därmed drar till sig resenärernas uppmärksamhet.  
 
4.2.2 Köpa biljett 

 
  
 
 
Under observationerna noterades det att det endast räckte med att det var en 
person i kö vid biljettautomaten för att den personen skulle flytta på sig ett flertal 
gånger för att denne stod placerad mitt i huvudstråket och därmed stod i vägen för 
andra resenärer som ville passera rakt igenom. När det var högtryck vid 
biljettautomaten och det t.ex. var 6 personer i kön till biljettautomaten blockerade 
kön hela huvudstråket mellan in och utgången, så de andra resenärerna fick ”sick 
sacka” emellan de som stod och köade. Vid ett av dessa tillfällen var de t.ex. en 
kvinna som stressande kom utspringande från resebutiken med en barnvagn och 
det blev stopp och hela kön var tvungen att delas och bilda kö på båda sidor om 
huvudstråket.  

Bild 4. Denna bild visar en sammanställning över köbildningen vid biljettautomaten.  
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Vidare noterades det under dessa observationer att de som stod och köpte biljett 
ofta vände och vred på huvudet när det hela tiden passerade folk bakom ryggen på 
dem. I snitt tog de resenärerna ca 2 minuter att köpa biljett vid automaten. Med 
detta kan man konstatera att det under de tidpunkter som det är mycket folk i 
väntsalen bidrar till att det minst är ca 3-4 resenärer i kö hela tiden. De som ska 
köpa biljett kommer från båda ingångarna för att ställa sig i kö, vilket bidrog till 
att kön blev som en halvmåne kring biljettautomaten.  
 
4.2.3 Kolla tågtider   

 
 
 
 

  
De resenärer som kom in för att kolla tågtider kom in från båda ingångarna men 
oftast från huvudingången. De stannade oftast till väldigt korta stunder framför 
tavlorna för att sedan passera vidare ut till spåren. Vid högtryck vid automaten 
ställde de sig på andra sidan sittplatserna i mitten och de gick fram och tillbaka för 
att kunna se ordentligt på tavlorna. Under ett observationstillfälle (28/5) fungerade 
inte avgångstavlorna inne i stationshuset. De stod endast att det var avbrott men 
ingen mer information om vart resenärerna kunde få reda på vart och när tågen 
skulle gå, vilket bidrog till att resenärerna upplevdes mer förvirrade och stressade 

Bild 5. Denna bild visar en sammanställning över vart resenärerna stannade upp för att 
titta på ankomst och avgångstavlorna.  
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om vart de skulle ta vägen än vid tidigare observationstillfällen. Resenärerna gick 
runt och letade och snurrade istället flera varv inne i stationshuset.   
 
4.2.4 Väntan 

 
 
 
 

 
De sittplatser som resenärerna fyllde upp först var sittplatserna mot pressbyråns 
sida i rummet. Dessa var de sittplatser som resenärerna främst valde att slå sig ner 
på (Gröna kryss). Sittplatserna på biljettautomatens sida fylldes upp sist när det 
inte fanns någon annanstans att sitta. Då valde resenärerna att slå sig ner på 
hörnplatserna på andra sidan mot biljett automaten (Blåa kryss).  
När alla sittplatser var fyllda ställde de andra resenärerna sig efter väggarna i 
rummet. De stod dock inte still hela tiden utan de vankade fram och tillbaka och 
skruvade på sig. De blå kryssen som är utmärkta på bilden ovan är de platser där 
resenärerna främst stod och väntade.  
 
4.3 Slutsats av observationerna 
Samtliga observationer genomfördes när det var soligt väder, och det var inga 
inställda eller försenade tåg under dessa dagar. Trots att tidpunkterna för 
observationerna utfördes under olika tidpunkter och dagar. Det medförde att 

Bild 6. Denna bild visar en sammanställning över vart resenärerna helst  
föredrog att vänta.   
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denna miljö uppfattades som ganska lugn trots att det alltid var konstant rörelse i 
rummet. Trots detta visade observationerna att det fanns ett problem med den 
rumsliga utformningen, tillgängligheten till de olika funktionerna är svår. 
Under observationerna har totalt 1114 resenärer studerats och observationerna 
visar tydligt att de olika funktionerna i rummet krockar framför biljettautomaten i 
rummet. På bild 7 (nedan) kan man se att detta är rummets kritiska punkt eftersom 
att det är på denna plats som resenärerna: 

-‐ Har sitt huvudstråk när de passerar rakt igenom stationshuset för att 
komma ut till spåren.  

-‐ Stannar upp för att kolla tågtider.  
-‐ Står i kö för att köpa biljett. 
-‐ Sitter och väntar med sitt bagage på sittplatserna  

 
Skulle man utföra samma typ av observationer under vinterhalvåret, då det är 
minus tjugo grader ute och det är problem med stillastående tåg, så skulle detta 
problem antagligen synas ännu tydligare i observationerna.  
 
Vidare visade observationerna även att det finns mycket yta i rummet som inte 
utnyttjas av resenärerna.  

 
 
 

 

Bild 7. Bilden visar stationshusets kritiska punkt.  
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5. Arbetets relevans 
 
 
För att kunna få svar på om denna problematik endast är ett lokalt 
problem eller om det finns samma typ av problem även på andra stationer, 
har jag även studerat andra stationshus i Sverige.  
 

5.1 Motsvarande stationshus 
För att kunna göra ett rättvist urval utifrån Jernhusens stationshus och därmed 
hitta stationshus som motsvarar Eskilstunas stationshus och 
besöksgenomströmning. Försökte jag besvara frågorna:  
 

• Hur många antal resande per dag har de olika tågstationerna? 
• Hur ser storleksordningen ut på de olika stationerna? 

 
Efter att jag letat runt på ett flertal hemsidor rörande tågtrafiken och stationshusen 
i Sverige och varit i kontakt med SJ, Statistiska Centralbyrån, Trafikverket och 
Trafikanalys via telefon och mail, fick jag reda på att statistik kring dessa 
uppgifter inte får lämnas ut pga. av sekretess- och konkurrensskäl. 
Så för att kunna göra en sådan rättvis avgränsning som möjligt valde jag då 
istället att titta på storleken på orterna, antal invånare, samt storleken på 
anläggningarnas aktiva yta inne i stationshusen. Först började jag med att titta på 
folkmängden i tätorterna i Statistiska centralbyråns statiks årsbok för 2013 över 
befolkningen i Sverige. För att jag ville ha svar på hur mycket invånare det bor i 
de olika städerna där Jernhusen äger stationshus. Genom denna avgränsning anser 
jag ändå ökar sannolikheten att dessa städers stationshus har motsvarande 
besöksgenomströmning som Eskilstunas stationshus. Efter att jag gjort denna 
avgränsning och kommit fram till några städer, började jag titta på stationshusen i 
de olika städerna. Jag studerade Jernhusens fastighetsförteckning för att få reda på 
den totala lokalarealen för de olika stationshusen. Detta för att jag ville kunna 
plocka fram stationshus som motsvarar Eskilstunas stationshus. Sedan hade jag 
kommit fram till ett urval av stationer, men jag kände mig fortfarande inte helt 
säker på att jag gjort ett rättvist urval.  
 
Till slut kom jag i kontakt med en projektledare på Jernhusen. Han var väldigt 
tillmötesgående och hjälpte mig med att ta fram en avgränsning som motsvarar 
Eskilstunas station gällande inpassager per dag samt yta utifrån de siffror och 
statistik de har på Jernhusen. Nedan kan ni se en sammanställning av denna 
avgränsning. 
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	   Inpassager/dag	   Total	  yta	   Väntsalsyta	  
Eskilstuna	   2050	   1241	  kvm	   147	  kvm	  
Örebro	   2275	   904	  kvm	   166	  kvm	  
Trollhättan	  	   1600	   536	  kvm	   162	  kvm	  

 
Utifrån detta urval har jag valt ut att titta närmare på stationshusen, jag letade reda 
på ritningarna för stationshusen i dessa städer på stationsinfo.se. Detta för att 
kunna göra en analys gällande hur de olika funktionerna köpa biljett och vänta är 
placerat i rummet. För att jag ville få svar på om funktionerna krockar även här. 
 

5.2 Analys av Örebros stationshus 
Tittar man på planritningen över Örebros stationshus ser man att den rumsliga 
formgivning är väldigt lik Eskilstunas formgivning. Även här är 
biljettautomaterna placerade på varsin sida om gångstråken som går igenom hela 
stationshuset. Örebro har två biljettautomater vilket skiljer sig från Eskilstuna som 
endast har en automat i rummet. Dock man kan dra slutsatsen om att 
sannolikheten är väldigt stor att samma problematik bör uppstå med långa köer 
mitt i gångstråket, som därmed försvårar tillgängligheten till de övriga 
funktionerna. Här kan vi också se att sittplatserna är utformade och placerade på 
liknade sätt som i Eskilstuna, sittplatserna för väntan är placerade mitt i rummet 
och därmed mitt emellan gångstråken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Bild 8. Planritning över Örebros stationshus.  
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5.3 Analys av Trollhättans stationshus 
Tittar man på denna planritning ser man att den rumsliga formgivning också är 
väldigt lik Eskilstuna och Örebros formgivning. Detta är ytterliggare ett exempel 
som visar att biljettautomaten är placerad till höger och i nära anslutning till 
huvudgångstråket som går igenom hela stationshuset. Även placeringen för 
väntan är väldigt likt Eskilstuna och Örebros utformning. Den är placerad mitt 
emellan huvudgångstråken i rummet. Däremot har Trollhättans stationshus även 
en avskild väntsal som man som ressenär kan slå sig ner och vänta i. Detta är 
något som Eskilstunas stationshus inte har.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.4 Slutsats 
Utifrån analyserna kan man dra slutsatsen om att det finns samma typ av 
problematik med den rumsliga formgivningen även på andra stationshus. 
Biljettautomaterna är placerade i nära anslutning till gångstråken och sittplatserna 
mitt emellan huvudgångstråken. Vilket bidrar att tillgängligheten till de olika 
funktionerna blir svår och de stoppar upp flödet i rummet som vi tidigare sett 
utifrån de observationer som utförts på Eskilstunas stationshus. Utifrån detta har 
jag dragit slutsatsen om att Eskilstunas problematik inte är unik, det är inte bara 
ett lokalt problem. 
 

Bild 9. Planritning över Trollhättans stationshus.  
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5.5 Kritisk reflektion 
Eftersom att tiden för examensarbetet bara sträcker sig över nio veckor, fanns det 
inte tid till att besöka de olika stationerna. Därsav har det inte kunnats utföra 
några djupare analyser och observationer som stärker detta på respektive 
stationshus. Nackdelen med att endast utföra analyser utifrån ritningarna är man ej 
kan analysera avgångstavlornas placering, då dessa inte är utmärkta på kartan. 
Men jag anser ändå att det inte skulle tillföra så mycket mer för mitt arbete just 
nu, då man utifrån denna analys kan dra slutsatsen om att två av tre 
huvudfunktioner krockar. Detta ansåg jag var tillräckligt för att påvisa att det inte 
är ett lokalt problem.  
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6. Designprocess och gestaltningsförslag 
 
 
Nedan kommer jag redovisa hur min designprocess har sett ut samt 
redovisa det färdiga designförslaget. 
 
Under designprocessen har jag genomgått de fem olika stegen: Behov, 
idégenerering, ideutveckling och urval, konkretisering och resultat. Detta med 
utgångspunkt utifrån en modell som Jonas Michanek och Andréas Breilders 
presenterar i sin bok, Idéagenten 2.0- en handbok i idea management (2007, s.32).  
 

6.1 Behov 
Först och främst var jag tvungen att sätta mig in i problematiken med den 
rumsliga utformningen på de mindre stationshusen i Sverige. Detta gjordes med 
hjälp av analyser och observationer som tidigare nämnts. Utifrån detta hittades ett 
par återkommande problem och behov som jag sedan hade som utgångspunkt 
inför nästa steg i processen, nämligen idégenereringen. 
 
6.2 Idégenerering 
Under idégenereringen använde jag mig av skisser som metod. Jag använde mig 
av en de enklaste redskapen, blyerts och vitt papper med endast tomma 
planritningar över Eskilstunas stationshus som grund. Här skissade jag grovt ner 
massor av idéer. Jag skissade ut sittplatserna, biljettautomaten, avgångstavlorna 
samt tänkta huvudstråk i de nya gestaltningsidéerna. Anledningen till att endast 
dessa objekt skissades ut under idéstadier, var för att endast kunna lägga fokusen 
på att få fram ett bra samspel mellan de olika funktionerna. Tanken var även att 
försöka komma fram med så mycket idéer som möjligt (se ett urval av skisserna, 
Bild 10, s. 33). Detta är även en metod som jag känner mig bekväm att arbete med 
för att få ut alla mina idéer. 
 

6.3 Idéutveckling och urval 
För att kunna göra en avgränsning och ett urval utifrån alla idéskisser satte jag 
upp riktlinjer och kriterier som de olika funktionerna i rummet bör uppfylla i det 
nya designförslaget. Dessa olika kriterier har sin utgångspunkt utifrån de brister 
som observationerna visade förekommer i rummet idag.  
 
De olika kriterierna är: 

• Ingen av de olika funktionerna, väntan, köpa biljett och kolla tågtiderna, 
får krocka med varandra. 
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• Det ska finnas en avsedd plats i rummet där man kan sitta ner och vänta i 
lugn och ro. 

• Biljettautomaten måste vara placerad på ett sådant sätt så att det inte 
lämnas utrymme för andra resenärer att springa bakom ryggen på dem.  

• Det måste finnas utrymme vid biljettautomaten så det kan bildas en 
naturlig kö i rummet som inte stoppar upp flödet till andra delar av 
rummet.  

• När resenärerna köper sin biljett ska de även kunna ställa ner sin väska i 
tryggt förvar på golvet bredvid sig. 

• Avgångstavlorna ska finnas lättillgängligt för de resenärer som endast vill 
kolla tågtiderna och sedan passera vidare ut till spåren.   

 
Utifrån dessa kriterier analyserades de olika idéförslagen. Huvudstråken från 
observationerna och tänkta scenarion på hur rummet skulle kunna fungera i de 
olika förslagen skissades även ut.  

 

Bild 10. Ett urval utifrån mina idéskisser.  
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Efter att ha granskat skisserna och analyserat de olika idéerna, kunde det 
konstateras att det oftast var någon funktion i rummet som krockade. Exempelvis 
krockar biljettautomatens placering i flera skisser med någon av de andra 
funktionerna i rummet, som i t.ex. skiss nr:1, 2 och 5. Då köbildningen från dessa 
olika placeringar i rummet med stor sannolikhet kommer att stoppa upp 
framkomligheten till andra delar av rummet. Samt att dessa skisser lämnar 
utrymme för andra resenärer att passera bakom ryggen på de resenärerna som 
köper sin biljett. Utöver detta har sittplatserna i flera idéskisser placerats utefter 
väggarna eller på de ytor i rummet som ”blivit över” som t.ex. i skiss; 1, 2 och 5. 
Därmed har funktionen väntan inte fått någon egen plats i rummet där resenärerna 
kan slå sig ner och vänta i lugn och ro. I och med det uppfyller idéskisserna 1, 2 
och 5 inte de kriterier som sats upp för det nya designförslaget och valdes därav 
bort. 
 
Idéskiss 3 valdes även bort då det hade krävts att man slog igen entrén in till den 
ena restaurangen inne i stationshuset. Då arbetet endast är nio veckor och då jag 
avgränsat mig till att inte fördjupa mig i de andra aktörerna inne i stationshuset, 
har jag inga belägg för att kunna genomföra detta idéförslag.  
 
Även idéskiss 4 valdes bort då den inte lämnar tillräckligt med utrymme för att 
det ska kunna bildas en naturlig kö till biljettautomaten. Sannolikheten är stor att 
den genom dess placering kommer att stoppa upp flödet till andra delar av 
rummet.  
 
Idéskiss 6 uppfyller däremot de olika kriterierna för det nya designförslaget. I det 
här idéförslaget kan resenärerna stå och köpa biljett i lugn och ro utan att andra 
resenärer springer bakom ryggen på dem. Under tiden de köper sin biljett kan 
resenärerna även placera sin väska bredvid sig på golvet intill väggen. Med hjälp 
av rumsliga element kan resenärerna även bilda en naturlig kö i rummet som inte 
stör de andra funktionerna eller stoppar upp flödet till andra delar av rummet. Det 
här idéförslaget har även en avsedd plats för sittplatser som inte stör huvudstråket 
eller de andra funktionerna, här kan resenärerna sitta och vänta i lugn och ro. 
Dock sitter avgångstavlorna kvar på samma plats som de gör idag. Men då 
observationerna visade att de som stannade till för att kolla tågtider endast 
stannade till i några sekunder för att sedan gå vidare ut till spåren är min 
förhoppning att detta inte kommer att bli ett problem för flödet. Genom denna 
placering sitter avgångstavlorna även lättillgängligt för de resenärer som endast 
vill kolla tågtiderna och sedan passera vidare ut till spåren. 
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6.4 Konkretisering 
Efter avgränsningen till idéskiss 6 började jag att arbeta med metoden prototyping 
i 3D modelleringsprogrammet: Sketch Up. Här kunde jag få upp en tre 
dimensionell modell i mindre skala av Eskilstunas stationshus. I modellen 
placerades de olika komponenterna, biljettautomat, avgångstavlor och sittbänkar 
in. Detta för att få en helhets bild över hur denna idé kan komma att se ut i 
verkligheten. 
 
I Eskilstunas stationshus finns det väldigt många passager att ta hänsyn till.  
För att kunna kontrollera att de olika passagerna i det nya designförslaget 
uppfyller det minsta kriteriet på 900 mm, (Arkitektens handbok, s.121-123) 
använde jag mig av ”ytor” som jag ritat upp i rätt bredd och skala i min modell. 
Dessa flyttades sedan runt i modellen för kunna stämma av så ingen passage blev 
för smal. Jag ritade även upp en cirkel med en diameter 1500 mm för att kunna 
testa om bland annat utrymmet nere i hörnet vid biljett automaten kommer att 
uppfyllda vändmåttet för en rullstol. (Bodin m.fl., 2013, s.123). Eftersom att jag 
konstaterat att det finns plats i rummet för att en rullstol ska kunna ta sig fram, vet 
jag även att barnvagnar och rullatorer kommer att kunna röra sig i rummet (Bodin 
m.fl., 2013, s, 137).  
 
För att få svar på om sittplatserna i det nya designförslaget uppfyller de olika 
funktionsmåtten kontrollerades även detta utifrån mannens mått sittandes, då det 
är lite större än kvinnans (Arkitektens handbok, 2013, s. 119). Genom att 
kontrollera så att sittplatsernas funktionsmått uppfylls utifrån mannens mått, kan 
man även dra slutsatsen om att kvinnorna kommer att få plats i rummet.  
 
Efter att jag kontrollerat så att alla funktioner i det nya designförslaget fått en bra 
plats i rummet och uppfyller tillgänglighetskraven utifrån Boverkets 
rekommendationer och Arkitekt handbokens olika funktionsmått, arbetade jag 
vidare med att vidareutveckla idén.  
 
6.4.1 Vidareutveckling 
För att kunna vidareutveckla idén tog jag stöd utifrån de litteraturstudier som 
gjorts, gällande vilka olika typer av wayshowing verktyg som man kan använda 
sig av för att vägleda wayfindern till de olika funktionerna. I det här stadiet valde 
jag bort wayshowing verktygen: kartor, ortsnamnsbenämningar och numreringar, 
informationsdiskar, och övriga material som wayfindern kan ta till sig i förväg 
(Mollerup, 2013, s.51-69). Eftersom att rummet är så pass litet är sannolikheten 
väldigt stor att det kommer att ta längre tid för resenärerna att ens t.ex. hitta kartan 
inne i rummet innan de kan ta sig vidare till de olika funktionerna. Och att 
resenärerna skulle behöva ett informationsmaterial i förväg eller en 
informationsdisk på plats som informerar om vart de olika funktionerna i rummet 
anser jag heller inte är nödvändigt då rummet är så pass litet. En informationsdisk 
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skulle bara ta mer plats än vad den kommer att bidra med, då resenärerna med stor 
sannolikhet inte kommer att gå helt vilse inne i stationshuset.  
 
Jag valde däremot att använda mig av landmärken som wayshowing verktyg. Då 
detta wayshowing verktyg med stor sannolikhet kommer att kunna bidra till att 
resenärerna enkelt kommer att kunna se vart i rummet de ska gå, då landmärkena 
måste kunna vara gott synliga även om det skulle vara massor av andra resenärer 
inne i stationshuset. Även vägledande och informativa skyltar anser jag är ett 
användbart wayshowing verktyg i denna miljö då dessa kan informera resenärerna 
vilken typ av information/tjänst de kan förväntas mötas av på respektive plats i 
rummet. 
 
Då wayfinderns mest grundläggande wayfinding strategi är att använda sig av 
track following anser jag även att det är kvalificerat att komplettera landmärkena 
och skyltarna med kontrastmarkeringar i golvet då detta minskar mottagarens 
kognitiva belastning (Boverket, 2005, s.65-66).  
 
Efter att jag avgränsat mig till de olika typerna av wayshowing verktygen har jag 
även tagit stöd utifrån mina litteraturstudier gällande, färg, ytor och golvmaterial, 
kognition och pop-out effekt för att kunna arbeta fram ett färdigt designförslag.  
  

6.5 Gestaltningsförslaget 
I det nya designförslaget kommer resenärerna att mötas av orangea prickar i 
golvet när de passar in genom huvudentrén (se bild 11, s.37). Genom dess färg- 
och storlekskontrast är syftet att skapa en pop-out effekt som drar till sig 
resenärernas uppmärksamhet (Ware, 2008, s.27-29). Eftersom att prickarna är 
stora i formen är avsikten att även resenärer med synnedsättning ska kunna 
uppmärksamma dessa (Boverket, 2005, s.65-66). Därefter är ändamålet med 
prickarna att resenärerna ska kunna använda sig av wayfinding strategin track 
following, för att hitta fram till biljettautomatens nya placering i rummet 
(Mollerup, 2013, s.28). Syftet med den orangea färgen på de vägledande prickarna 
är även att de enkelt ska kunna kopplas ihop med biljettautomaten.  
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Bild 11. Syftet med de orangea prickarna på golvet vid huvudentrén är att 
främja wayfinding strategin track following.  
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6.5.1 Köpa biljett 
Observationerna visade att det finns ett problem med att köbildningen vid 
biljettautomaten stoppar upp flödet i rummet, samt att tillgängligheten till den 
under vissa tidpunkter är svår. För att öka tillgängligheten till biljettautomaten har 
den nu fått en placering i rummet, där köbildningen med stor sannolikhet inte 
kommer att kunna krocka med någon av de andra funktionerna som de gör idag. 
Den är nu placerad direkt in till vänster när man kommer in genom huvudentrén 
(se bild 12, s.39). Syftet med den nya placeringen är även att den ska minska 
risken för att något oförutsett ska kunna ske bakom resenärerna när de köper sin 
biljett. Då detta kan skapa en känsla av obehag, då rörelsemönster i ett rum 
smittar av sig (Bergström, 1996, s.84). Genom biljettautomatens nya placering 
kan även den som köper biljett enkelt placera sin väska på golvet bredvid sig intill 
väggen. Målsättningen med detta är att resenärerna inte ska behöva känna sig 
otrygga över någon enkelt skulle kunna ta deras väska och springa iväg medan de 
fokuserar sig på att köpa sin biljett.  
 
För att uppmana resenärerna till att bilda en kö som inte stoppar upp flödet för 
andra resenärer inne i stationshuset, finns det nu två kontrastmarkeringar i form av 
två vita linjer på golvet på varsin sida om prickarna. Detta har även kompletterats 
med en platsbyggd blomlåda, där syftet är att vägleda resenärerna. Genom 
blomlådans invändiga cirkulära form signalerar den rörelse (Ching, 2005, s. 94). 
Vidare har blomlådans utformning även som syfte att skärma av mot 
restaurangentrén, så att kön vid biljettautomaten inte stoppar upp flödet i rummet.  
 
För att underlätta orienteringen fram till biljettautomaten oavsett vilken entré 
resenärerna använder, återfinns den orangea färgen som finns på prickarna även 
på pelaren och väggen intill biljettautomaten (se bild 12, s.39). Tanken är att 
denna bakgrundsfärg ska kunna fungera som en referenspunkt/landmärke då den 
kommer att vara gott synlig och iögonfallande (Mollerup, 2013, s.54). Genom att 
den orangea färgen går från golvet och enda upp i taket är målsättningen att 
resenärerna ska kunna se vart biljettautomaten finns i rummet även om det skulle 
vara mycket folk.  
 
För att ytterligare underlätta orienteringen för wayfindern fram till 
biljettautomaten, finns det nu en hänvisningsskylt i taket (se bild, 13, s.40) som 
visar vart biljettautomaten finns för att inte skapa tvivel mot målet (Tegnell, 2006, 
s.10). Denna skylt har även kompletterats med pictogram för att underlätta 
orienteringen för resenärer som inte kan läsa eller ens förstår språket (Boverket, 
2005, s.96). Gällande typsnitt, färger och val av pictogram är den här skylten 
utformad utifrån trafikverkets grafiska profil och kompletterad med trafikverkens 
pictogram (Trafikverket, 2012, s.8-9).  
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6.5.2 Väntan 
Som den rumsliga utformningen ser ut idag finns det ingen rofylld plats för 
resenärerna att slå sig ner och vänta, då sittplatserna är placerade mitt i rummet. 
För att öka tillgängligheten till stationshusets sittplatser har nu sittplatserna 
placerats på ena delen av rummet emellan pressbyrån och restaurangens entré. För 
att denna väntplats ska få rum, har pressbyråns entré tvingats minskats något. 
Trots det finns det fortfarande gott om plats för resenärerna att passera in och ut. 
Genom att skapa denna plats för väntan finns det nu utrymme för 24 sittplatser 
istället för de 16 sittplatser som finns inne på stationshuset i dag.  
 
I den här delen av rummet finns det nu ett mörkare trägolv som skapar en tydlig 
kontrast gentemot det betonggolv som finns i den övriga delen av rummet (se bild 
14, s. 42). Syftet med att använda ett annat visuellt uttryck som skiljer sig i färg, 
mönster och textur på det här golvet, är att påvisa att den här delen av rummet 
fyller en annan funktion (Ching, 2007, s.104). Målsättningen med att använda ett 
mörkare trägolv i den här delen av rummet är för jag vill att resenärerna ska 
uppleva en känsla av trygghet (Ching, 2005, s.275-276).  
 
Pelarna som står placerade mitt i detta rum är nu vita istället för svarta, detta för 
att de inte ska konkurrera med de andra informationselementen i rummet (se bild 
14, s.41). 
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6.5.3 Avgång- ankomsttavlor 
Avgång- och ankomsttavlorna har fortfarande samma placering i rummet som det 
har idag. Genom dess placering sitter de i nära anslutning till huvudstråket, vilket 
målsättningen med detta är att resenärerna enkelt kan ta del av informationen 
innan de passerar ut till utgången och spåren. Eftersom att de andra funktionerna 
har flyttats till andra delar av rummet, har även tillgängligheten till avgångs- och 
ankomsttavlorna ökat, då observationerna visade att de resenärer som tittade på 
dessa tavlor endast stannade upp några få sekunder innan de gick vidare ut till 
spåren.  
 
Dock kan det vara svårt att se vart dessa tavlor finns i rummet och vad de 
förmedlar för olika typer av information. För att öka orienterbarheten till dessa 
avgång- och ankomsttavlor har pelarna som tavlorna sitter på fått en blå färg (Se 
bild 15, s.44). Syftet med detta är att skapa en pop-out effekt och tydliga 
landmärken som resenärerna kan navigera sig från, då aiming strategin är den 
enklaste typen av strategi för wayfindern (Mollerup, 2013, s.40). Dessa pelare 
kommer att vara gott synliga och iögonfallande, då de tydligt kontrasterar 
gentemot sin bakgrund och kontext (Lynch, 1960, s.78-81). Genom den blå färgen 
är sannolikheten väldigt stor att resenärerna kommer ha lättare för att se vart de 
olika tavlorna finns i rummet, då det är lättare att uppfatta färger på ett längre 
avstånd än andra grafiska element (Mollerup, 2013, s.119). För att inte förlora 
informationsvärdet på de färgade pelarna i rummet har det inte satts in några 
andra färger i rummet. Totalt har 3 färger använts då de flesta människor endast 
kan hålla reda på 4-5 färger åt gången (Mollerup, 2013, s.125).  
 
Samtliga tavlor i rummet förmedlar olika typer av information, och för att 
tydliggöra detta för resenärerna och därmed underlätta orienteringen till de olika 
tavlorna har de blå pelarna även kompletterats med text som informerar 
resenärerna om vilken typ av information de olika tavlorna förmedlar (Se bild 16, 
s.45). Då texterna är relativt långa har de vridits i en 90 grader lutning åt vänster, 
då detta underlättar läsningen (Mollerup, 2013, s.113). Även om det är mycket 
folk i rummet och resenärerna endast ser de översta bokstäverna i respektive text, 
är sannolikheten stor att de ändå kommer att kunna utläsa vad det står (Mollerup, 
2013, s.113).  
 
Texten är svart för att skapa en tydlig kontrastverkan gentemot den blå 
bakgrunden, detta i syfte att öka läsbarheten (Tegnell, 2006, s.27-29).  
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Bild 17. Det här är en vy rakt uppifrån i perspektiv. Här kan man enkelt få 
en överblick av den rumsliga formgivningen. 
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7. Slutdiskussion 
 
 
Under detta avsnitt kommer jag att ge en återkoppling av arbetet och dess 
syfte, samt ge förslag på vidare forskning. 
 

7.1 Återkoppling och diskussion 
Under insamlingen av min empiri kom det fram intressanta iakttagelser under 
observationerna av Eskilstunas stationshus. Dessa visade att det finns ett problem 
med att framkomligheten och tillgängligheten till de olika funktionerna väntan, 
köpa biljett och kolla tågtider/avgångar är svår. Observationerna visade även att 
det finns mycket yta i rummet som inte utnyttjas av resenärerna. 
 
Resultatet från analyserna av motsvarande stationshus i Sverige visade sig även ha 
samma typ av problematik som Eskilstuna. Eskilstunas problematik är alltså inte 
endast ett lokalt eller unikt fall. Därav kunde slutsatser dras om att det finns ett 
återkommande problem gällande tillgängligheten och framkomligheten till de tre 
funktionerna.  
 
Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram ett designförslag som visar 
hur man med hjälp av den rumsliga formgivningen kan öka tillgängligheten och 
orienterbarheten till dess olika funktioner. Målsättningen var även att ta fram en 
designlösning som riktar sig till en bred och generell målgrupp. 
 
För att kunna ta fram ett nytt designförslag har jag bland annat tagit stöd utifrån 
litteratur och teorier, som visar på vikten av att utforma en miljö på ett tydligt och 
organiserat sätt. En miljö måste uppenbart visa hur man ska ta sig till olika mål 
för att den ska vara tillgänglig och användbar.  
 
I det nya designförslaget har jag arbetet för att resenärerna ska kunna hitta, 
identifiera och utföra dessa olika uppgifter utan att uppleva att de står i vägen och 
stoppar upp flödet till de olika funktionerna i rummet. Först och främst placerades 
samtliga funktioner på ett sådant sätt i rummet där sannolikheten är väldigt liten 
att de kommer att krocka med varandra, i syfte att öka tillgängligheten till de tre 
olika funktionerna. Utifrån detta har jag sedan arbetet med färg- form- textur- och 
storlekskontraster, för att skapa en tydlig struktur i rummet och för att underlätta 
orienterbarheten till de olika funktionernas placering i rummet. Målsättningen har 
bland annat varit att underlätta wayfinding strategierna track following och 
aiming.  Detta är ett sätt att göra det på, dock anser jag min designlösning är en 
trovärdig lösning då jag har tagit stöd utifrån litteratur och teorier för att kunna 
arbeta fram ett så bra resultat som möjligt. 
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7.2 Förslag till vidare forskning 
Under arbetet har jag endast haft tid och möjlighet till att arbeta med 
designförslaget i en skalenlig 3D modell i Sketch Up, av Eskilstunas stationshus. 
Vilket innebär att jag inte har kunnat göra en fullskalig utprovning på att detta 
designförslag med all säkerhet fungerar.  
 
Avgångstavlorna har fortfarande samma placering i rummet som det har idag, då 
observationerna visade att de resenärer som tittade på dessa tavlor endast stannade 
upp några få sekunder innan de gick vidare ut till spåren. Man skulle kunna 
ifrågasätta hur väl avgångs- ankomsttavlornas placering i rummet kommer att 
fungera under vinterhalvåret, då det med stor sannolikhet är ett större antal resenär 
inne i stationshuset.  
 
Eftersom min ambition är att denna designlösning även ska kunna appliceras på 
andra mindre stationshus, skulle det vara högst relevant att implementera detta 
designförslag i verkligheten. En implementering i verkligheten skulle kunna ge 
svar på hur gestaltningen fungerar i verkligheten och nya observationer av platsen 
skulle kunna göras och jämföras mot mina observationer i det här arbetet.  
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intecknat, s.25 
Bild 6. Planritning med sammanställning över väntan intecknat, s.26 
Bild 7. Planritning med stationshusets kritiska punkt intecknat, s.27 
Bild 8. Samtrafiken, Planritning över Örebros stationshus, Tillgänglig på: 

http://stationsinfo.se/station/OrebroCentral 
Hämtad: 2014-04-08, s.29 

Bild 9. Samtrafiken, Planritning över Trollhättans stationshus, Tillgänglig på: 
http://stationsinfo.se/station/TrollhattanCentral 

 Hämtad: 2014 -04-08, s.30 
Bild 10. Idéskisser, s.33 
Bild 11. Visualisering av nya huvudentrén, s.37 
Bild 12. Visualisering av biljettautomatens nya placering, s.39 
Bild 13. Visualisering av orienterbarheten, s.40 
Bild 14. Visualisering av nya väntplatsen, s.42 
Bild 15. Visualisering av avgångs- och ankomsttavlorna, s.44 
Bild 16. Visualisering av informationstext, s.45 
Bild 17. Visualisering av Vyn i perspektiv, s.46 
 
Samtliga bilder är gestaltade av mig själv om inget annat anges, och dessa har jag Caroline 
Hallenstam upphovsrätten till.  
 


