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Abstrakt 
Detta examensarbete är en studie i hur man kan utforma en multifunktionell 
träningslokal, där rummet ska fungera optimalt under både livliga och lugna 
gymnastiska aktiviteter. Målsättningen har varit att skapa ett designförslag som 
ska ge de rätta förutsättningarna och möjligheterna för såväl ledare som deltagare.   

Arbetet har utgått ifrån den multifunktionella träningslokalen Lilla Hallen på 
Vilsta Motionscenter i Eskilstuna, som har efterfrågat en ny designlösning. Detta 
för att träningslokalen är i behov av att förstärka sitt syfte på ett kommunikativt 
och strukturerat sätt samt kunna bidra i konkurrensen med andra 
träningsanläggningar. 

Studien har baserats på teorier kring uppmärksamhet, gestaltlagar, färg, ljus och 
kontrast, form och funktion, ikoner och konturer samt ljud. De metoder som har 
tillämpats är rumsanalys, intervju, introspektion och referensobjekt. Genom detta 
samt ett individuellt idéarbete har designförslaget skapats.  

I designförslaget har utgångspunkten varit att skapa ett enhetligt, estetiskt 
tilltalande och funktionellt rum med anpassning utifrån de olika aktiviteterna och 
målgruppen. Rummet har blivit mer avskalat än tidigare, för att uppmärksamheten 
främst ska riktas mot den aktivitet som man är där för att göra och inte på alla de 
förvarande redskapen.  
 

Nyckelord 
Informationsdesign, Rumslig gestaltning, Färg, Ljus, Organisering, Förvaring, 
Träningslokal, Multifunktionell, Yoga, Barnaktiviteter 
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Abstract  
This thesis is a study in how to design a multi-functional gymnasium, where the 
room to work optimally under both lively and quiet gymnastic activities. The aim 
has been to create a design proposal that will provide the right conditions and 
opportunities for managers and participants. 

Work has started from the multi-functional training hall Lilla Hallen at Vilsta 
Fitness Center in Eskilstuna, who have demanded a new design solution. This is 
because the training room is in need of strengthening their purpose in a 
communicative and structured way, and to contribute in competition with other 
training locations. 

The study is based on theories of attention, Gestalt laws, color, brightness and 
contrast, form and function, icons and outlines as well as sound. The methods 
have been applied is room analysis, interview, introspection and reference items. 
This, as well as an individual brainstorming, the design proposal created. 

The design proposal is the starting point was to create a uniform, aesthetic and 
functional room with adaptation based on the different activities and the target 
audience. The room has become more stripped down than before, to the attention 
of all should be directed to the activity that you are there to do and not at all 
maintained of tools. 
 

Keywords 
Information Design, Spatial Design, Color, Light, Organizing, Storage, Fitness 
center, Exercise center, Multifunctional, Yoga, Kids Activities 
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1. Inledning 

Ett rum behöver ofta vara funktionellt för olika sorters aktiviteter, som alla kräver 
sin egen rumslighet och sina redskap för att kunna fungera. Ett sådant rum kallas 
multifunktionellt. Förhoppningen i ett multifunktionellt rum är att rummet ska 
kunna användas optimalt under alla dessa olika aktiviteter, utan att några större 
förändringar ska behöva ske av själva rummet.  

Ett tydligt exempel på ett multifunktionellt rum, är träningslokalen. Där ska olika 
aktivitetspass utföras och olika redskap förvaras i en gemensam lokal. Rummet 
ska ge ledarna de rätta förutsättningarna för att kunna bedriva sin verksamhet samt 
ge deltagarna den upplevda känslan som de är där för. I dagens samhälle är det 
många som tränar, vilket gör att efterfrågan efter olika aktivitetspass är stor. Detta 
gör att de olika aktiviteterna oftast behöver kunna fungera i samma lokaler.  

I träningslokalen skapas kontraster mellan dessa aktiviteters olika behov och 
sinnesstämningar. Förutom att rummet skall vara funktionellt behövs även en 
organisering och ett tilltalande estetiskt uttryck. Alla dessa träningslokaler 
konkurrerar mot varandra och vad säger inte den rumsliga miljön om den inre 
känslan och upplevelsen? Mer än du kan ana.  

I detta arbete har träningslokalen Lilla Hallen på Vilsta Motionscenter i Eskilstuna 
studerats. Detta i syfte att försöka se en rumslig designlösning på hur rummet kan 
användas optimalt under både lugna och livliga aktiviteter. 	  

1.1 Bakgrund 
Vilsta Motionscenter är en gymnastikanläggning i Vilsta, tre kilometer söder om 
Eskilstuna. På anläggningen finns idrottsföreningen IK Eskilstuna Gymnasterna 
med sina aktiviteter inom gymnastik, dans och yoga. Idrottsföreningen Korpen har 
också ett antal aktiviteter på anläggningen. Vissa av föreningarnas aktiviteter 
utförs i den mindre träningslokalen, Lilla Hallen.  

Lilla Hallen används av ledare och deltagare under både livliga och lugna 
aktiviteter. Det som det kan skilja dessa aktiviteter åt är hur ljuset, speglarna och 
redskapen används samt hur deltagarna står placerade. De redskap som finns i 
Lilla Hallen skiljer sig mycket åt i färg, form och storlek och är förvarade i öppna 
hyllor, längst med den ena kortsidan samt i hörnen eller upphängda på krokar.  
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Figur 2. Planritning Lilla Hallen, Vilsta Motionscenter, 
Eskilstuna. 

 

Figur 1. Planritning Vilsta Motionscenter, Eskilstuna.    

 

För att IK Eskilstuna Gymnasterna och Korpen ska kunna bedriva sin verksamhet 
optimalt i Lilla Hallen, efterfrågas en ny rumslig designlöning av träningslokalen. 
Lilla Hallen behöver anpassas efter de olika aktiviteter som utförs där samt 
kommunicera rummets syfte för deltagarna. De har även önskemål om att bli en 
modern och fräsch träningslokal, för att kunna konkurrera mot de andra 
träningsanläggningarna som finns i Eskilstuna. Kontaktperson för detta arbete har 
varit Charlotte Nilsson, som är konsulent för IK Eskilstuna Gymnasterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1.2 Syfte  
Syftet med detta arbete har varit att studera hur en multifunktionell träningslokal 
kan utformas, för att ge ledarna och deltagarna de rätta förutsättningarna under de 
olika aktivitetspassen. Detta för att studera hur ett rum med kontrasten mellan 
livliga och lugna aktiviteter ska kunna fungera optimalt. Målsättningen med denna 
studie har varit att skapa en ny rumslig designlösning för Lilla Hallen på Vilsta 
Motionscenter som på ett tydligt, strukturerat och kommunikativt sätt förbättrar 
möjligheterna och funktionerna i rummet. Genom en funktionell och estetisk 
utformning ska träningslokalen bli mer användarvänlig och öka i konkurrenssyfte. 
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1.3 Frågeställning 
• Med hjälp av vilka rumsliga element1 kan en träningslokal anpassas för 

både livliga och lugna gymnastiska aktiviteter? 

• På vilket sätt kan rumsliga element1 minska uppmärksamheten från 
redskap i en träningslokal?  

• Hur kan man utifrån gestaltlagar organisera en multifunktionell 
träningslokal?  

1.4 Avgränsning 
Detta arbete har avgränsats till att utgå ifrån den multifunktionella träningslokalen 
Lilla Hallen på Vilsta Motionscenter men studier har även genomförts på andra 
träningsanläggningar. Lilla Hallen är ett rum med flera olika sorters aktiviteter 
men i denna studie har främst yoga och barnaktiviteter studerats. Detta för att 
avgränsa sig till de två aktiviteter som kan skapa störst rumslig kontrast. I rummet 
kommer främst form, funktion, färg, ljus och placering att studeras då det upplevs 
som de främsta element som behöver förändras för att uppnå rummets syfte.  

1.5 Målgrupp 
Den primära målgruppen i detta arbete är ledarna, från de två föreningarna som 
använder träningslokalen. IK Eskilstuna Gymnasternas ledare är kvinnor mellan 
14-48 år och Korpens ledare är kvinnor och män i åldern 30-70 år. Den sekundära 
målgruppen är deltagarna i rummet, främst de under yoga och barnaktiviteter.  

 

 

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Rumsliga element innebär de olika element som finns i ett rum. Detta kan vara inredning, färg, 
form, ljus, ljud. Alla komponenter som gör ett rum till sin helhet.  
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2. Teori 

I detta avsnitt presenteras de teorier som tillsammans med empirisk data 
utgör grunden för designförslaget. Avsnittet innehåller teorier kring 
uppmärksamhet, gestaltlagar, färg, ljus och kontrast, form och funktion, 
ikoner och konturer samt ljud.  

2.1 Uppmärksamhet  
År 1890 var William James först med att definiera begreppet uppmärksamhet, 
som en mental koncentration på något specifikt och som utesluter allt annat. Nu 
för tiden kallas detta för fokuserad eller selektiv uppmärksamhet, vilket betecknar 
en medveten koncentration på någon typ av stimulus eller information (Groome, 
2010 s. 97). Stimulus innebär att det är något som vi uppfattar med våra sinnen. 
Det går även att fokusera sin uppmärksamhet på flera aktiviteter samtidigt, vilket 
kallas för delad uppmärksamhet. Då fördelas den på flera konkurrerande stimuli 
eller inre tillstånd samtidigt, där samtliga har en pågående bearbetning vilket kan 
kräva allt större uppmärksamhet. Denna typ av delad uppmärksamhet är vanlig i 
det dagliga livet (Groome, 2010 s. 97).  
 
Vi människor har en viss kontroll att kunna styra vår uppmärksamhet, men det är 
samtidigt viktigt att påpeka att störande objekt försöker fånga vår uppmärksamhet. 
Sitter du exempelvis i ett mörkt rum och det plötsligt dyker upp en ljuspunkt i 
periferin, kommer din blick att automatiskt rikta sig mot den punkten (Johansson 
& Küller, 2005 s. 86). Detta gör att det är viktigt att tänka på vilka objekt i ett rum 
som kan vara störande. I rumsliga miljöer kan man som designer försöka styra 
användarnas uppmärksamhet genom att arbeta med popout-effekten. Detta 
innebär att man genom färg, form, skala eller placering försöker skapa objekt som 
skiljer sig ifrån sin omgivning och som har störst möjlighet att kunna 
uppmärksammas (Ware, 2008 s. 31).  
 
Om användarna i ett rum har fått som uppgift att leta efter något specifikt som en 
färg eller form, kommer det i hjärnan att ske en visuell sökning. Detta innebär att 
hjärnan endast lägger sin uppmärksamhet på den specifika färgen eller formen och 
stänger av all annan sökning till andra färger eller former (Ware, 2008 s. 26-27). 
Ett exempel på detta är när man besöker en livsmedelsbutik och exempelvis ska 
leta efter bananer. Då kommer hjärnan bara att fokusera på färgen gul och stänga 
av uppmärksamheten av alla resterande färger.   
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När vi kommer in i ett nytt rum kommer hjärnan först att se och bearbeta rummets 
helhet, innan de separata detaljerna bearbetas (Groome, 2010 s. 106). Detta 
innebär att helhetsupplevelsen av ett rum är viktig, att det finns en enhetlig känsla. 
För barn som vistas i en rumslig miljö kan det vara mycket som försöker fånga 
deras uppmärksamhet. För dem är det väldigt viktigt med en enhetlig känsla i 
rummet, vilket gör det mer möjligt att få en riktad uppmärksamhet på det som de 
är där för att göra (Johansson & Küller, 2005 s. 133). I ett rum där en 
återhämtningsprocess ska ske, som exempelvis under ett yoga-pass är det viktigt 
att miljön ger rätt förutsättningar för detta, att rummet främjar denna process 
(Johansson & Küller, 2005 s. 264).  

2.2 Gestaltlagar 
Överallt omkring oss är det fullt av olika intryck och föremål som vill fånga på 
vår uppmärksamhet. Enligt gestaltpsykologin, som är en del av vår visuella 
perception, har människan begåvats med ett ordningssinne som hjälper hjärnan att 
kunna tolka alla dessa olika intryck. Utan detta sinne skulle vår visuella värld vara 
helt kaotisk. Människans hjärna försöker sätta samman alla dessa intryck till att 
bli hanterbara och begripliga helheter, utifrån den förmåga som vi har att kunna se 
former och mönster (Bergström, 2012 s. 200).  

Inom gestaltpsykologin finns ett antal gestaltlagar, vilket är de lagar som styr vårt 
helhetseende (Eriksson, 2009 s. 62). Människan kan lättare tolka sin omgivning då 
de olika elementen bildar en helhet. Tidigare forskning har visat att det är 
medfödd förmåga att kunna tolka utifrån gestaltlagarna, även om kunskap, den 
rumsliga miljön och träning också påverkar det vi ser (Eriksson, 2009 s. 62).  

Närhetslagen handlar om att när vi ser objekt som befinner sig i närheten av 
varandra, upplever vi det som att de på ett eller annat sätt tillhör varandra, att de 
hör ihop (Eriksson, 2009 s. 62). Men det krävs mer än att de enbart är placerade 
vid varandra för denna tolkning, den tidigare erfarenheten spelar också in. I 
rumsliga sammanhang kan detta innebära att man genom att gruppera ihop vissa 
rumsliga element, kan underlätta tolkningen av rummet. De skapar då en helhet 
istället för ett antal olika separata element. Genom att placera objekt i närheten av 
varandra kan de även skapa ett mönster (Ware, 2008 s. 56). Likhetslagen handlar 
om att de objekt som liknar varandra i ett synfält, uppfattas att tillhöra varandra 
och skapar en enhetlig känsla, även om de inte direkt är lika (Eriksson, 2009 s. 
63). Därför bör man tänka på vilka rumsliga element som man placerar bredvid 
varandra i ett rum.  
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2.3 Färg, ljus och kontrast 
Färg är ett element som finns överallt omkring oss i vår visuella värld. Allt vi ser 
är färgsatt och de skilda färgkontrasterna gör det möjligt att kunna uppfatta olika 
former (Sivik, 1995 s. 35). Färg är ett psykologiskt fenomen och är något som 
väcker känslor och tankar och som får oss att reagera (Sivik, 1995 s. 35), vilket 
innebär att vid färgsättningen av ett rum gäller det att verkligen tänka till.  

Forskningen inom området säger att färgsättningen och den visuella miljön har en 
inverkan på de människor som vistas i ett rum, speciellt om det är under en längre 
tid (Küller, 1995 s. 11). Valet av färg bör därför grunda sig på vilken aktivitet som 
sker i rummet och vilken känsla som man vill skapa. Varma och starka färger i ett 
rum aktiverar hjärnan medan kalla och milda färger istället kan ha en avstressande 
effekt (Fridell Anter, 2006 s. 194). Allt för starka färger, mönster och kontraster 
bör undvikas, för att inte ge upphov till en överaktivering i hjärnan (Johansson & 
Küller, 2005 s. 97).   

Att arbeta med färg är komplext, då det alltid är ett flertal olika element som 
spelar in. Vid val av färg är det viktigt att tänka på att de olika färgerna i rummet 
kommer att påverka varandra. Detta kallas för återspeglingseffekten. Golvet som 
ofta är den största och mest upplysta ytan, kommer ha störst inverkan på de andra 
färgerna (Fridell Anter, 2006 s. 159). Taket har också en stor betydelse och genom 
att använda sig av vita tak ges ett större utrymme för ljusreflektion, vilket kan ha 
en inverkan på återspeglingseffekten och minska kontrasterna (Fridell Anter, 2006 
s. 161). Vid färgsättningen av ett helt rum, kan man med fördel utgå ifrån naturens 
uppbyggnad, att himlen är ljusare än marken, då vårt visuella system är anpassat 
efter detta. Genom att göra taket ljusare än väggarna, som i sin tur är ljusare än 
golvet kommer rummet att upplevas naturligt (Johansson & Küller, 2005 s. 97).  

Att använda sig av ljusa färger i ett rum kommer ha en positiv inverkan på den 
upplevda känslan om öppenhet och trivsamhet, även om den sistnämnda känslan 
kan vara individuell. Känslan av öppenhet kan även öka genom att använda sig av 
ljusa väggar men låta inredningsdetaljerna få en ökad färgstyrka, då skapas det 
nämligen en kontrasteffekt som kan bidra till öppenhet (Küller, 1995 s. 115). 
Denna kontrast mellan de ljusa väggarna och de färgstarka rumsliga elementen, 
kan förtydliga funktioner och information i rummet (Fridell Anter, 2006 s. 211).  

”För att kunna se färger behövs ljus, men ljuset påverkar i sin tur färgen.” 
(Eriksson, 2009 s. 61). Tillsammans skapar färg och ljus förutsättningar för hur ett 
rum kan uppfattas. Material har också en inverkan. Ett rum kan ha sina fysiska 
mått, men med hjälp av färg och ljus kan upplevelsen av rummets storlek och 
proportioner förvrängas (Fridell Anter, 2006 s. 162).  
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”Ljus är något mer än en lampa i taket.” (Wall, 2009 s. 5). Både färg och ljus är 
sinneskvaliteter, vilket innebär att de aldrig helt kan beskrivas utan de måste 
upplevas (Fridell Anter, 2006 s. 10). Detta innebär att man som rumslig designer 
trots att man planerar en ljussättning, även måste se den visuellt i rummet för att 
kunna utvärdera den. I de flesta fall strävar man efter att få ljussättningen att 
återge färger på ett naturligt och behagligt sätt (Wall, 2009 s. 28). Den vanligaste 
ljusfärgen i Sverige är varmvit, vilket ger ett varmare sken än vit eller dagsljus 
(Wall, 2009 s. 30).  

Allmänbelysningens främsta syfte är att ge en överblick i ett rum samt skapa en 
jämn belysning (Wall, 2009 s. 14). Det finns många olika sorters armaturer och 
ljuskällor och hela tiden utvecklas den marknaden, vilket gör att man som rumslig 
designer behöver hålla sig uppdaterad. På de flesta arbetsplatser används lysrör 
som allmänbelysning, då lysröret har bra färgåtergivning, högt ljusutbyte, lång 
livslängd och ett lågt pris. Men nackdelen med lysrör och lysrörsarmaturer är 
storleken samt att lokaler som enbart använder sig av dessa ibland kan upplevas 
som trista och platta i ljuset (Wall, 2009 s. 44). En variation av ljuset ger ofta en 
positiv inverkan på hela rumsupplevelsen (Wall, 2009 s. 17). Samtidigt är det bra 
om det är ljust i hela rummet och inte endast i de centrala synfältet (Johansson & 
Küller, 2005 s. 97). Kompaktlysrör, lysrörslampor och halogen är andra vanliga 
ljuskällor i offentliga miljöer (Wall, 2009 s. 31).  

En mindre bra ljussättning i ett rum kan påverka människors känsloläge, 
stressnivå och arbetskapacitet även om andra faktorer också kan spela in (Fridell 
Anter, 2006 s. 191). De krav som finns på en god belysning är att den ska vara 
bländfri, finnas i tillräcklig mängd, finnas på rätt plats, komma från rätt håll, ha en 
lämplig färg samt bidra till en positiv rumsmiljö och skapa stämning (Wall, 2009 
s. 10). Det är också viktigt att vid byte av trasig ljuskälla, byta till en med samma 
egenskaper, för att inte få en ojämn färg i rummet eller äventyra den genomtänkta 
helheten (Fridell Anter, 2006 s. 96). Vårt seende är känsligt för ljusskillnader och 
kan särskilja mycket små skillnader i ljuset, i synnerhet om ljuskällorna ses 
samtidigt (Fridell Anter, 2006 s. 242).  

Vårt seende söker alltid efter kontraster och det är det som gör det möjligt att 
kunna uppfatta små skillnader, i både färg och ljus. Färgkontrasten är tydligast att 
se när färgerna direkt angränsar till varandra (Fridell Anter, 2006 s. 150). En yta 
med kontraster får ofta mer uppmärksamhet än en yta utan. I ett rum kan 
kontraster samtidigt förtydliga viss information och vissa funktioner, vilket gör 
det viktigt att tänka på att skapa goda kontraster mellan de rumsliga elementen, 
främst för de äldre och synsvaga (Johansson & Küller, 2005 s. 66).  
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2.4 Form och funktion 
En form är i sin primära mening något som skiljer en annan form åt (Ching & 
Binggeli, 2012 s. 95). Inom rumsliga miljöer är de mest dominerade formerna de 
geometriska som fyrkanten, cirkeln och triangeln (Ching & Binggeli, 2012 s. 95). 
Fyrkanten består av fyra linjer, är flexibel i sin form och representerar en ren och 
rationell form som kan bidra till regelbundenhet och visuell klarhet. Cirkeln är en 
kompakt, rund form med en tydlig mittpunkt som representerar enighet och 
kontinuitet. Triangeln består av tre linjer och är väldigt stabil i sin form, vilket gör 
att denna form ofta används vid konstruktioner då den är oförändlig så länge den 
inte bryts av (Ching & Binggeli, 2012 s. 96-98). Genom att använda igenkännbara 
former i den rumsliga miljön, kan det underlätta hjärnans tolkning av rummet.  

Syftet med att utforma eller förändra ett rum är att försöka skapa en ny lösning, 
som är mer anpassad och funktionell efter de behov som finns där. Den estetiska 
utsmyckningen är också en viktig del, både för upplevelsen men även för det 
psykologiska. Ching & Binggeli (2012 s. 45) presenterar fyra kriterier som man 
som rumslig designer bör arbeta utifrån. Det första kriteriet är att utformningen 
ska tillgodose behoven av funktion, det andra är att lämpliga material tas in, det 
tredje är att det estetiska ska vara tilltalande och det fjärde är att rummet ska 
uppfylla sitt syfte och sin mening, så att användarna faktiskt vill använda rummet.  

Alla rum har sina egna förutsättningar och funktioner. Som rumslig designer är 
det därför viktigt att alltid utgå ifrån det specifika rummet och dess behov, även 
om idén kan appliceras i andra rum. Det är viktigt att blandat annat tänka på 
rumsliga element, placering, organisering, känsla, ljus, färg, material, akustik, 
säkerhet och användningssyfte (Ching & Binggeli, 2012 s. 62).  

2.5 Ikoner och konturer 
En ikon är en motiverad skylt, vilket innebär att den direkt visar vad den betyder, 
att det som den föreställer har en uppenbar koppling till dess ändamål. Eftersom 
ikoner ger denna direkta återkoppling är de att föredra i arbetet med skyltar, då de 
är lätta för hjärnan att avkoda (Mollerup, 2013 s. 76). Men det är bra att undvika 
allt för komplicerade eller detaljerade ikoner, för att människor lättare utifrån sina 
tidigare erfarenheter ska kunna tolka bilden (Tegnell, 2006 s. 26 & Eriksson, 2009 
s. 60). Det är viktigt att tänka på att allt för många ikoner tillsammans kan förvilla 
istället för att hjälpa och att fler än tre ikoner inte bör placeras tillsammans, då det 
annars lätt kan bli rörigt och tydligheten försvinner (Tegnell, 2006 s. 26). En ikon 
ska kunna tala för sig själv utan en förklarande text men i vissa sammanhang 
tillämpas ändå detta, för att förstärka budskapet (Tegnell, 2006 s. 26).  
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Vid skapande av ikoner kan man med fördel använda sig av konturteckningar, då 
de är väldigt effektiva i att förmedla olika typer av information. Enkla teckningar 
med tunna linjer skapar en igenkännbar form som direkt kan identifieras och detta 
med hjälp utav en mekanism i hjärnan som kallas för the generalized contour 
mechanism (Ware, 2008 s. 49-50). Denna mekanism gör det möjligt att urskilja en 
kontur från dess bakgrund, som hjärnan sedan kan tolka och förstå (Ware, 2008 s. 
152). Söker vi efter något specifikt, så kommer hjärnan att leta efter tecken som 
indikerar på det som det rör sig om (Eriksson, 2009 s. 61). Detta innebär att får vi 
höra att vi exempelvis ska leta efter en boll, kommer hjärnan att fokusera på att se 
tecken som liknar en boll.  

2.6 Ljud 
Ljud är ett element som inte går att ta eller se på och som handlar mycket om den 
individuella upplevelsen. Det som exempelvis kan vara härlig musik för någon, 
kan vara oljud för någon annan. Begreppet buller är en definition av oönskat ljud 
och i den rumsliga miljön kan buller ge försämringar i uppmärksamhet, inlärning, 
koncentration och problemlösning (Johansson & Küller, 2005 s. 37). Desto större 
koncentration man har på en uppgift, desto mer störs man av buller och har lättare 
för att tappa fokuseringen (Johansson & Küller, 2005 s. 40). I miljöer där man vill 
återhämta sig, som exempelvis under ett yoga-pass är det viktigt att få lugn och ro, 
med så lite buller som möjligt runt omkring sig.  

2.7 Källkritik 
I detta arbete har ämnesområdet informationsdesign och rumslig gestaltning varit 
utgångspunkten i sökandet av teorier. Det har sökts i litteratur som varit bekant 
sedan tidigare men även kompletterade litteratur. Vetenskapliga artiklar har varit 
svåra att finna kring det multifunktionella rummet, vilket har varit anledningen till 
att istället använda sig av antologier som grundar sig på forskning. Boken Svensk 
miljöpsykologi (Johansson & Küller, 2005) är en antologi med forskning om det 
miljöpsykologiska perspektivet, vilket handlar om hur vi människor påverkas av 
vår omgivning och hur vi tillbaka påverkar den. Den andra antologin som har varit 
till grund för teorier om färg är Upplevelsen av färg och färgsattmiljö (Hård et.al, 
1995). Trots att den litteraturen varit lite äldre, har den upplevts som relevant för 
arbetet. Som ett komplement till den har även antologin Färg, ljus, rum (Fridell 
Anter, 2006) tillämpats, som dessutom gett en djupare förståelse kring färg, ljus 
och rum i samverkan. Syftet med teoriavsnittet har varit att fånga upp flera delar i 
en rumslig gestaltning, från det psykologiska handlandet till det fysiska i rummet.  
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3. Metod  

I detta avsnitt presenteras de metoder som har använts i arbetet, vilket är 
rumsanalys, intervju, introspektion och referensobjekt. Metoderna är valda 
utifrån arbetes frågeställning och syfte. Varje enskild metod kommer att 
presenteras med innehåll av teori och genomförande.   

3.1 Rumsanalys 
Att genomföra en rumsanalys innebär att man studerar de olika rumsliga element 
som finns i ett befintligt rum. Detta för att kunna se och förstå den totala helheten 
bättre, vilket kan göra det lättare att förstå rummets funktioner och placeringar. 
Det är nödvändigt för en rumslig designer att genomföra en rumsanalys, för att 
kunna förstå och slutligen kunna uppfylla den funktion och det syfte som rummet 
ska ha (Ching & Binggeli, 2012 s. 58).  

Vid en rumsanalys kan man bland annat studera rummets orienterbarhet, form, 
skala, proportioner, dörrar, fönster, väggar, golv, tak, ljus, ledningar, el, 
ventilation och utmärkande arkitektdetaljer (Ching & Binggeli, 2012 s. 60). Det 
går även att tillämpa designprinciperna i rumsanalysen, vilka är proportion, skala, 
balans, harmoni, enighet, rytm och betoning (Ching & Binggeli, 2012 s. 122). 
Helhetsupplevelsen är också viktig att dokumentera. Viktiga hjälpmedel vid en 
rumsanalys är att fotografera, för att lättare minnas hur rummet ser ut samt mäta 
upp rummet för att kunna skapa en planritning (Ching & Binggeli, 2012 s. 60).  

Genomförande  
Rumsanalysen som genomfördes i Lilla Hallen på Vilsta Motionscenter (20 april 
2015) pågick under två timmar, vilket var den tiden som krävdes för att analysera 
rummet. De rumsliga elementen studerades utifrån en förberedd lista, vilket 
grundade sig på Ching & Binggeli (2012 s. 60) ovanstående punkter. Rummet var 
tomt på människor men alla de rumsliga element som vanligtvis finns i rummet, 
fanns där. Som stöd i analysen användes anteckningar, skisser och fotografering. 
Rummet mättes även upp med hjälp utav en tumstock, som ett komplement till 
den planritning som Stadsbyggnadsförvaltningen kunnat tillgodose.  

Efter att rumsanalysen var genomförd, bearbetades och tolkades det insamlade 
materialet genom att renskrivas och analyseras. Därefter ritades rummet upp i 3D-
programmet SketchUp, för att skapa en visuell överblick och ett underlag till det 
kommande designförslaget.  
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3.2 Intervju 
Vid genomförande av intervju kan man antingen välja att göra den kvantitativt 
eller kvalitativt. Är målet att få fram statiska svar som handlar om hur ofta, hur 
många eller hur vanligt passar den kvantitativa intervjun. Vill man däremot få en 
djupare förståelse, försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera samt 
hitta mönster är den kvalitativa mer lämplig (Trost, 2005 s. 14). I detta arbete har 
kvalitativa intervjuer tillämpats, då målet har varit att få en djupare förståelse om 
den rumsliga problematiken samt de två aktiviteter som arbetet har avgränsats till. 
Det som utmärker en kvalitativ intervju är att man som intervjuare ställer öppna 
frågor, vilket i sin tur kan leda till djupa och innehållsrika svar (Trost, 2005 s. 7). 
Det finns även möjlighet till att använda sig av oplanerade följdfrågor.  

Innan intervjun börjar ska respondenten muntligt men även gärna skriftligt 
samtycka till intervjun. Det ska informeras om vem, för vem, syfte, risker, rätten 
till att delta eller avstå, anonymitet och hur studien kommer att spridas (Trost, 
2005 s. 106). Under intervjun är det viktigt att dokumentera det som sägs och det 
kan man antingen göra via anteckningar eller ljudupptagning, men samtidigt är det 
viktigt att skriva ut alla anteckningar strax efteråt, då det ligger färskt i minnet.  

Platsen för intervjun är också viktig att tänka på. Förhoppningen är att intervjun 
äger rum på en plats som uppfattas som trygg. Den fysiska platsen ska vara så 
ostörd som möjligt samt inte ha några åhörare (Trost, 2005 s. 44). Det viktiga med 
platsen är att varken respondenten eller intervjuaren känner sig i underläge.  

Genomförande 
I detta arbete har fyra kvalitativa intervjuer tillämpats, i form av två respondent- 
och två informantintervjuer. En respondentintervju innebär att den person som blir 
intervjuad, själv är delaktig i den företeelse som studien handlar om. Skillnaden 
med en informantintervju är att den svarande inte är direkt kopplad till företeelsen 
men har mycket att säga om den, likt en expert (Holme & Solvang, 1997 s. 104).  

De två respondentintervjuerna som genomfördes i denna studie gjordes med 
Helene Kullberg, IK Eskilstuna Gymnasterna (15 april 2015) och med Monica 
Jonsson, Korpen (7 april 2015). De två representerade de två föreningarna som 
använder Lilla Hallen och är själva ledare för ett antal aktiviteter i lokalen. Utöver 
dessa genomfördes även två informantintervjuer, den ena med Nathalie Andersson 
(8 april 2015) som arbetar med yoga på sin studio Euphoria Wellness och den 
andra med Karin Nyman (9 april 2015) som är ledare inom barngymnastik. De två 
informanterna valdes ut, utifrån de två aktiviteter som denna studie har avgränsats 
till. Informantintervjuerna genomfördes för att få en djupare kunskap kring de två 
aktiviteter som kunde skapa störst rumslig kontrast.  
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De fyra intervjuerna bokades via telefon, ungefär två veckor innan själva intervjun 
skulle ske. Sedan förbereddes ett antal öppna intervjufrågor, som skickades ut 
elektroniskt ett par dagar innan intervjuerna, till tre av de fyra svarande. Den ena 
respondentens mejladress fanns inte att tillgå. Detta utskick gjordes för att de 
svarande skulle kunna förbereda sig inför intervjun. De två respondentintervjuerna 
genomfördes i Lilla Hallen för att kunna ha tillgång till rummet och visuellt kunna 
visa redskap. Informantintervjuerna skedde på deras respektive arbetsplats, vilket 
var en yoga-studio i Eskilstuna och i Apalbyskolans gymnastiksal i Västerås.  

Innan intervjuerna började, berättade jag om arbetet, syftet, publicering och det 
frivilliga deltagandet. De svarande fick även frågan om deras namn fick användas 
i rapporten och om ljudupptagning fick ske under intervjun. Inspelningens syfte 
var som ett hjälpmedel vid den senare transkriberingen, vilket innebär att skriva ut 
hela intervjun ordagrant. Efter att de svarande hade godkänt detta, fick de skriva 
på ett informerat samtycke. Under intervjuerna fick de svarande svara på de 
planerade frågorna men det tillkom även ett par följdfrågor vid varje intervju. Det 
antecknades samtidigt som det spelades in, men detta för att anteckningar kan 
styrka det som sker visuellt i rummet.  

Att genomföra kvalitativa intervjuer innebär en mycket krävande form av 
informationsinsamling (Holme & Solvang, 1997 s. 100) och efter intervjuerna, 
började bearbetningen av det insamlade materialet. Varje intervju transkriberades 
ordagrant men renskrevs sedan till en sammanfattad version. Dessa versioner har 
placerats som bilagor i rapporten (se bilaga 8.1, 8.2, 8.3, 8.4). Efter intervjuerna 
har vissa samtal förts med de två respondenterna och detta har skett elektroniskt 
eller via telefon. Det har även under hela arbetets gång skett samtal löpande med 
Charlotte Nilsson, min kontaktperson på Vilsta Motionscenter. De samtalen har 
skett fysiskt på platsen eller elektroniskt.  

3.3 Introspektion  
Introspektion är en metod som handlar om att på ett strukturerat sätt utgå ifrån 
sina egna erfarenheter och upplevelser. Att observera sina egna känslor på en viss 
plats eller vid en specifik händelse. Introspektion innehåller självreflektion men 
det är även viktigt med en dokumentation av de upplevda känslorna, för att inte 
undgå de viktiga detaljerna (Gustavsson, 2004 s. 172). Det går även att kombinera 
denna dokumentation med fotografering, för att ytterligare förstärka minnet.  

Eftersom introspektion grundar sig på självetnografi, kommer subjektet att få en 
framträdande roll i arbetet. Det är därför viktigt att låta den egna rösten få tala, 
vilket sker genom att forskaren får sitt utrymme i texten. Detta framträdande är en 
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förutsättning vid all introspektion (Gustavsson, 2004 s. 169). Att använda sig av 
metoden introspektion lämpar sig bäst när det främst handlar om studier kring ett 
visst område, som personligen intresserar forskaren (Gustavsson, 2004 s. 171).  

Tanken med introspektion är att forskaren genom att utforska sitt inre och sedan 
tolka materialet, ska nå en djupare förståelse kring problematiken än vid andra 
kvalitativa metoder (Gustavsson, 2004 s. 172 & s. 180). Genom att vistas i miljön 
ges möjligheten till att nå erfarenheter som annars inte alls skulle vara möjliga 
(Gustavsson, 2004 s. 179). Detta blir styrkan med metoden introspektion. Den 
kritik som introspektion som metod har mött är att kritikerna kan tycka att urvalet 
är en form av bekvämlighetsurval, när forskaren endast utgår från sig själv 
(Wallendorf & Brucks, 1993, citerad i Gustavsson, 2004 s. 180). Men detta är 
samtidigt det som förespråkarna ser som metodens absoluta fördel (Gustavsson, 
2004 s. 180).  

Genomförande 
I detta arbete har introspektion genomförts vid tre olika tillfällen och på tre olika 
platser. Den första introspektionen genomfördes som deltagare under ett yoga-
pass på yoga-studion Euphoria Wellness (2 april 2015), den andra var som 
deltagare under ett yoga-pass i Lilla Hallen (3 april 2015) och den tredje var som 
ledarassistent under ett barnaktivitetspass i Lilla Hallen (17 maj 2015).  

Inför dessa tre olika aktiviteter kontaktade jag den ledare som höll i aktiviteten 
och berättade att jag vill testa aktiviteten på den givna platsen, för att få en djupare 
förståelse och kunna skapa en egen uppfattning. Under dessa tre tillfällen var jag 
med på aktiviteterna fullt ut, medan jag samtidigt observerade det rumsliga. De 
övriga deltagarna på dessa aktiviteter visste inte om syftet med mitt deltagande.  

Syftet med introspektionen i detta arbete var att komma närmare min studie och 
att få en egen upplevelse av vad som kan skilja de olika aktiviteterna och platserna 
åt. Tidigare har jag aldrig testat varken yoga eller att arbeta med barn. Varför jag 
valde att testa yoga i en extern yoga-studio, var för att känna av kontrasten till det 
rum som jag valt att arbeta med.  

Efter de genomförda introspektionerna skrevs stödord ner som anteckningar, över 
den känsla som infunnit sig under aktiviteterna, både som rumslig känsla men 
även min inre känsla. Dessa stödord blev grunden till den sammanfattning som är 
presenterad under rubriken Resultat.  
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3.4 Referensobjekt - en del av Omvärldsanalys 
Att genomföra en omvärldsanalys innebär att man som organisation bevakar sin 
omgivning, den som kan påverka ens egen organisation (Larsson, 2008 s. 97). En 
omvärldsanalys innebär att man försöker skapa sig en bild över hur omvärlden ser 
ut och hur den kommer att se ut (Larsson, 2008 s. 98). Detta kan ge en djupare 
kunskap om vad man bör göra men även vad den inte bör göra. I detta arbete som 
är inom ett forskningssammanhang har en del av omvärldsanalysen tillämpats, 
genom en granskning av andra träningsanläggningar. Detta tillvägagångssätt 
kommer att i den resterande delen av rapporten att benämnas som referensobjekt.  

Det är viktigt med inspiration från sin omvärld, då det oftast är nyckeln till 
uppkomsten av nya spännande designidéer. Att söka efter referensobjekt kan ha 
en stor inspirerande effekt, på många plan (Ambrose & Harris, 2010 s. 60-62).  

Genomförande 
I detta arbete har tre referensobjekt tillämpats. Under en förmiddag (28 april 
2015) besöktes tre träningsanläggningar i Eskilstuna, vilket var Friskis & Svettis, 
Actic och Forever. De tre anläggningarna valdes ut utifrån vilka aktivitetspass 
som de erbjuder samt att det fanns en multifunktionell träningslokal att tillgå. På 
två av anläggningarna var yoga och barnaktiviteter i samma rum.  

Besöken var inte bokade, utan vid varje reception tillfrågades personalen om det 
gick bra att titta på deras träningslokaler. På två av de tre anläggningarna visade 
personalen själva de olika lokalerna samt de redskapsförråd, som fanns på de båda 
anläggningarna. På den tredje anläggningen fick en egen rundvandring ske. Under 
visningen av de multifunktionella träningslokalerna användes anteckningar och 
fotografering som hjälpmedel, med företagens godkännande. Varje besök tog tio 
till femton minuter. Efter besöken granskades anteckningarna och fotografierna.  

3.5 Etiskt överväganden  
Alla individer har rätt till sin integritet (Trost, 2005 s. 103) och för att skydda de 
som har varit en del av denna studie, har etiska övervägande genomförts. Innan 
intervjuerna har ett muntligt samt skriftligt informerat samtycke godkänts, för att 
de svarande ska vara väl medvetna om vad ett deltagande innebär, i en rapport 
med offentlig sökbarhet. De svarande har även fått godkänna att bli inspelade 
under intervjun och samtliga namn i rapporten har fått tillåtelse att publiceras. 
Under introspektionerna informerades inte deltagarna kring mitt syfte och detta 
för att det var rummet och min inre känsla som studerades, inte vilka människor 
som befann sig på platsen.  
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Figur 4. Planritning, Lilla Hallen. Figur 5. Korridor till Lilla Hallen.  

4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet från de genomförda metoderna.  

4.1 Rumsanalys 
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilla Hallen är till formen rektangulär. 11,90 m lång, 6,54 m bred och 2,62 m i 
takhöjd. Lokalen är ungefär 78 kvm. På golvet är det ljust lackad parkett med 
möjlighet till golvvärme. Väggarna är målade i vitt och mintgrönt och byggda i 
gips med ett yttre lager av väv. I taket sitter det akustikplattor i ett rutnät.  

I rummet finns en entrédörr och en nödutgångsdörr, båda är placerade på en varsin 
långsida och diagonalt mot varandra. Till höger om entrédörren i rummet finns det 
en hel vägg med hyllor, skåp och redskap. Där sitter även ett mindre kvadratiskt 
fönster med utsikt till det närliggande rummet. På väggen rakt fram i Lilla Hallen 
sitter det en avlång klädhängare och till vänster om den sitter det två ribbstolar. I 
de två hörnen rakt fram är pilatesbollar placerade på byggda ställningar. Bakom 
dem sitter det ventilationsrör, vilket är den enda fasta inredningen i lokalen.  

 

 

 

Figur 3. Planritning, Vilsta 
Motionscenter. 
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Figur 11. Långsida med speglar och fönster. 

Figur 9. Lilla Hallen, vy från vänstra hörnet. 

Figur 7. Lilla Hallen, vy från vänstra kortsidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På den vänstra väggen, sett från entrén, sitter det nio speglar i form av en 
rektangel. Där står även en mobil ventilation. På samma vägg som entrédörren, 
sitter det en avlång spegelvägg som består av mindre speglar, där varje spegel är 
122 cm lång och 40 cm bred. Ovanför spegelväggen sitter det fem rektangulära 
fönster, som vetter ut till den korridor som finns utanför rummet. I lokalen finns 
inget dagsljus. I taket sitter det fjorton stycken lysrörsarmaturer. El-uttag och 
strömbrytare sitter direkt till höger om entrédörren.	  	  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 10. Långsida med ribbstol och klädhängare. 

Figur 8. Lilla Hallen, vy från högra hörnet. 

Figur 6. Lilla Hallen, vy från högra kortsidan. 
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Figur 13. Redskap i Lilla Hallen. 

De redskap som finns i rummet är bland annat olika sorters rockringar och mattor, 
pilatesbollar, bosubollar, gummiband, trä-pinnar, tyngder, stepbrädor, fötter till 
stepbrädor, resväska och en mängd olika leksaker till barnaktivitetspassen. Utöver 
detta finns det två ribbstolar, en sittbänk, två högtalare och en portabel hylla med 
en stereoanläggning.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Rummet upplevs balanserat men de mest utstickande elementen i rummet är 
redskapsväggen, pilatesbollarna och spegelväggen. Eftersom redskapsväggen tar 
mycket fokus i rummet är det svårt att finna harmoni och detta grundar sig även 
på att det inte finns en enhetlig känsla i rummet. Det som skapar rytm i rummet är 
parkettgolvets mönster och de mindre speglarna av den stora spegelväggen.  
 
Helhetsupplevelsen av rummet är att det är rörigt med alla redskap som ser olika 
ut i både färg och form, som dessutom är placerade i omaka hyllor. Väggen med 
redskapen skapar för mycket intryck. Resterande del av rummet känns luftig. 
Rummet upplevs som omodernt utifrån färg- och materialval och placeringen av 
vissa rumsliga element känns inte genomtänkt.  
 
Fönsternas funktion är ett frågetecken, då de varken används som ventilation eller 
för dagsljus. De sitter dessutom i olika höjd och går inte att öppna. De två 
ventilationsrören som finns i rummet, är gömda bakom pilatesbollarna. De stora 
pilatesbollarna tar mycket fokus i rummet och de stora högtalarna tar mycket 
golvyta. Stereoanläggning med sin vagn upplevs otymplig. I rummet finns en 
tickande klocka, som kan störa under ett pass. Båda spegelväggarna består utav 
mindre speglar, vilket gör att man lätt hamnar emellan de och då kan det upplevs 
som man ser sig själv mitt-itu. Ljuset består av enbart lysrörsarmaturer.  

Figur 12. Redskap i Lilla Hallen. 
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4.2 Intervju 
Respondentintervju 1, Helene Kullberg, IK Eskilstuna Gymnasterna 
(Bilaga 8.1) 
Helene Kullberg arbetar som ledare för ett antal aktiviteter i Lilla Hallen. Hon 
arbetar främst med redondoboll och yoga, vilket är två lugna aktiviteter men har 
även ett antal överraskande aktivitetspass. Kullberg är personen som har upplevt 
rumsliga problem med Lilla Hallen och som har tagit fram detta uppdrag.  

IK Eskilstuna Gymnasterna har både lugna och livliga aktiviteter i Lilla Hallen, 
bland annat yoga, zumba, trupp-gymnastik, ungdom- och barnaktiviteter. Antalet 
deltagare i rummet brukar vara 15 personer, ibland 10 och ibland 20. Rummet till 
storleken är idealiskt för lugna aktiviteter men att det är väldigt rörigt och stökigt. 
Upplevelsen är att det är för mycket intryck ifrån de färgglada redskapen och de 
omaka hyllorna, lite som ett förråd. Kullberg tycker det är bra att redskapen finns i 
rummet, för att det skapar förutsättningar men samtidigt påpekar hon att det är för 
mycket av vissa redskap. Det finns ett förråd där överflödiga redskap kan 
förvaras. Pilatesbollarna tar en stor plats och ligger överallt. Den tvådelade färgen 
på väggen upplevs hemsk och i rummet är det en för stark belysning. Önskemål 
finns om att ha en dimmer, för att kunna ljusreglera ljuset. Speglarna i rummet är 
fördelaktiga speciellt för barngymnastiken men de används inte under lugna 
aktiviteter. Om speglarna hade haft en lägre placering hade de nog använts mer.  

De som ingår i IK Eskilstuna Gymnasternas målgrupp för Lilla Hallen är barn 
från tre år, ungdomar och vuxna. Målgruppen har valt att komma till Lilla Hallen, 
vilket har gjort att de har accepterat rummet. Men samtidigt berättade Kullberg att 
hon fått höra från vissa deltagare att Lilla Hallen upplevs som stökig. Hon 
berättade även att de skrivit på ett avtal med Gymnastikförbundet, för att skapa en 
fräschare och modernare träningslokal. Eftersom Vilsta ligger tre km från 
centrum, är det viktigt att träningslokalen blir stark, ur ett konkurrenssyfte.  

Förhoppningen med den nya designlösningen är att rummet ska upplevas lugnt, 
fräscht, mjukt, mysigt, seriöst, förtroendeingivande och en känsla av yoga-studio. 
Varför föreningen eftersträvar en lugn miljö, grundar sig i att många barn ofta har 
det stökigt omkring sig och att det då är viktigt att få komma till en lugnare miljö. 
Då kan det med fördel vara ljusare på väggarna, för att verkligen kunna fokusera 
på de färgglada redskap som ska användas och de aktiviteter som ska utföras. De 
önskemål som finns från IK Eskilstuna Gymnasterna är att Lilla Hallen ska bli en 
modern träningslokal med en användarvänlig förvaring, tydlighet, rena väggar och 
mer golvyta. Kullberg (2015) berättade även att ”Det är lättare att ta in ett stökigt 
pass till en lugn miljö, än att ta in ett lugnt pass till en stökig miljö.” Under det 
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stökiga passet kan musiken rikta uppmärksamheten men det är svårare under ett 
lugnt pass att tona ner rummet, då de färgglada redskapen dominerar för mycket.  

Respondentintervju 2, Monica Jonsson, Korpen (Bilaga 8.2)  
Monica Jonsson arbetar som ledare på gruppträning för Korpen, främst qigong. 
Andra aktiviteter som Korpen har i Lilla Hallen är linedance, rörlighetsträning, 
zumba, tai chi chuan, funktionell styrka och grundgympa. Jonsson upplever att det 
är väldigt stökigt i den delen av lokalen där redskapen är placerade. De ligger ofta 
huller om buller och som aktivitetsstartare måndag morgon får hon ofta plocka 
undan. Då handlar det främst om redskapen till barnaktiviteterna. Under de olika 
aktiviteterna blir det ofta väldigt varmt i lokalen, men de använder inte de små 
fönstren för att ventilera, då det i korridoren oftast är mycket varmare.  
 
Korpen brukar använda sig av pilatesbollar, mattor, pinnar, tyngder och ribbstolar. 
Bänken som finns i rummet brukar användas för att lägga aktivitetspapper på samt 
är det den enda sittplatsen. De ledare som inte vill ha den i rummet, brukar lyfta ut 
den i korridoren. Tyngderna som Korpen har i rummet, ligger inlåsta i ett skåp 
och detta utifrån barnsäkerhet. Korpen har inte själva några barnaktiviteter utan 
deras målgrupp sträcker sig från tonåringar till pensionärer. Det är vanligtvis 15 
deltagare på Korpens aktiviteter men ibland kan det vara upp till 23 stycken.  
 
De önskemål som Korpen har inför en ny designlösning är att det ska vara 
belysning som går att använda med dimmer, då ljuset upplevs lite vasst som det är 
nu. Korpen vill även dölja den förfärliga röran och låta redskapen förvaras i 
enhetliga hyllor men samtidigt vara lättillgängligt. Ett önskemål som fanns var att 
speglarna skulle sitta lite säkrare för barnens skull. Som avslutande på intervjun sa 
Jonsson (2015) ”Önskemålen är ju en gemensam tanke, så att vi alla känner oss 
nöjda. Vi använder ju hallen lika mycket men kanske på olika sätt.” 
 
Informantintervju 1, Nathalie Andersson, Euphoria Wellness  
(Bilaga 8.3) 
Nathalie Andersson är utbildad yoga-instruktör sedan 2011 och har drivit sin egen 
yoga-studio Euphoria Wellness sedan 2013. Yoga för henne är att hitta tillbaka till 
sig själv, sitt välmående och samtidigt vara närvarande i nuet. Ett generellt yoga-
pass utgår alltid från en intoning, övningar och avslappning som avslutning.   

Intervjun ägde rum på Euphoria Wellness, där Andersson brukar ha ungefär 10 
deltagare. När hon tog över lokalen öppnade hon upp ett rum, lade nytt golv och 
målade ljusa väggar i ton av äggskal. Färgvalet grundade sig i att hon ville ha vitt 
men inte sjukhusvitt. Mörka färger fungerar också, beroende på vilket uttryck man 
är ute efter. Hon ville skapa en känsla av ljust, lugnt och avskalat men samtidigt 
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varmt och välkomnade. I hela lokalen eller främst i yoga-rummet skulle det vara 
ganska avskalat. Yoga handlar om att fokusera på sig själv och då ska det inte 
finnas så mycket störande saker, färger eller ljud som man kan fastna på.  

Andersson berättade även att de fönster som finns i lokalen, kan bli till en nackdel 
under ett yoga-pass. Detta för att ett mörkt rum kan få människor att lättare kunna 
slappna av och fokusera på sig själva. Förhoppningen med yoga-studion var att 
skapa en plats där man kan fylla på sin energi. Hon har fått höra från sina 
deltagare att lokalen upplevs som en skön och behaglig plats.  

Förvaringen av redskapen har hon ståendes i det ena hörnet av yoga-rummet, men 
hon önskar att utrustningen hade stått i ett skåp eller i ett annat rum. Inom yogan 
pratar man ofta om saker som energi och att man inte vill att någonting ska ta ens 
energi eller fokus från det som är där för att göra. Så utifrån det perspektivet hade 
det varit bra med en annan typ av förvaring, som ett hyllsystem eller skåp.  
 
Informantintervju 2, Karin Nyman, Ledare inom barngymnastik 
(Bilaga 8.4) 
Karin ”Kajsa” Nyman arbetar som ledare inom Barngymnastik och har gjort det 
sedan 35 år tillbaka. Hon arbetar med breddgymnastik, vilket innebär att hon 
arbetar med de som inte tävlar i gymnastik. Hon brukar arbeta i barngrupper med 
omkring 17 deltagare och åker runt till olika gymnastiksalar i Västerås, där hon 
leder sina aktiviteter. Platsen för intervjun var i Apalbyskolans gymnastiksal.  

Det gemensamma för alla gymnastiksalar som Nyman arbetar i, är att det finns ett 
litet redskapsutrymme i anslutning till den stora salen. Det är en fördel att det 
ligger nära men ibland kan det vara ganska stökigt i dessa utrymmen. Barnen 
försöker hjälpa till att plocka fram och Nyman påpekar att det är viktigt att barnen 
får lära sig vad sakerna heter och hur de fungerar. Det blir som en träning, säger 
hon. Ett generellt barngymnastikpass består av uppvärmning, redskapsbana och 
lek som avslutning. Det viktiga för barnen är att det finns möjlighet att kunna röra 
sig, att verkligen få utrymme att springa runt. Det kan bli hög ljudvolym under ett 
pass, vilket kan vara tröttsamt även om det är glada skrik.  

När hon får frågan om vad man bör tänka på när man ska utforma ett rum för 
barn, trycker hon åter igen på att det ska finnas plats att springa på. Det är jättebra 
när det är undanplockat från golvytan, vilket ger ett större rum. Ljuset är också 
viktigt och finns det möjlighet till mer dagsljus är detta önskvärt. Färg och form är 
också bra, vilket kan vara till hjälp i träningen. Nyman använder sig ofta av de 
markeringarna som finns på gymnastikgolvet. Plastgolv är skönare att springa på 
men trägolv är varmare, tillägger hon. Hon påpekar även att det kan vara bra att 
som ledare kunna lägga ifrån sig sina saker någonstans, som exempelvis sin jacka.  



28 
	  

4.3 Introspektion  
Deltagare, Yoga, Euphoria Wellness 
Under en timme och femton minuter var jag deltagare under ett yoga-pass på 
yoga-studion Euphoria Wellness. Träningslokalen låg längst ned i ett hyreshus 
och när jag kom in i lokalen upplevde jag en välkomnande och varm känsla. Hela 
lokalen med dess olika rum kändes yoga, även toaletten. Lokalen var ljus med en 
vit färg på väggen, en ljus parkett på golvet och mycket dagsljusinsläpp. Runt alla 
fönster satt det lila transparanta gardiner. I yoga-klassrummet var det tända ljus. 
Redskapen stod på golvet i det ena bakre hörnet men det var ingen oreda bland de, 
utan som deltagare tog man sina redskap och lämnade sedan tillbaka dem på sin 
plats igen.  

Under detta yoga-pass var vi fem deltagare, vilket gjorde att man fick sitt rumsliga 
utrymme. Rummet upplevdes väldigt fridfullt, ljust och behagligt även under de 
delarna av passet när jag fick blunda. Jag kände samma fridfulla känsla som när 
jag tittade. Det var ett behagligt pass i en härlig miljö. Ljust, öppet, välkomnande 
är tre ord att ta med. Yoga-rummet var ungefär lika stort som Lilla Hallen, men 
upplevdes betydligt lugnare och större.  

Deltagare, Yoga, Lilla Hallen  
Under en timme var jag deltagare under ett yoga-pass i Lilla Hallen. När jag kom 
in i rummet började jag med att hänga av mig min jacka på en klädhängare, som 
var placerad längst med den ena långsidan, bakom ledaren. På väggen till höger 
fanns redskapen vilket var många olika, i både färg och form. Det upplevdes 
rörigt. Ett par lysrör var släckta i lokalen för att försöka skapa stämning inför det 
kommande passet. Det var en avspänd känsla bland deltagarna i rummet.  

Ledaren satt mittemot speglarna, vilket gjorde att vi deltagare hade dem i ryggen 
och på den vänstra sidan. Under detta yoga-pass var vi nio deltagare vilket gjorde 
att vi fick gott om rumsligt utrymme. Jag placerade mig med yoga-mattan längst 
bort från redskapsväggen men den försökte locka till sig min uppmärksamhet 
under hela passet. Rummet upplevdes mörkt, tungt, slitet och rörigt och detta var 
även något som jag upplevde med stängda ögon. Under yoga-passet tittade jag vid 
några tillfällen på mig själv i speglarna, trots att de var bakom mig. En händelse 
som jag reagerade på, var när vi skulle göra avslappningen och ledaren skulle 
släcka ned, då började hon fumla med knapparna innan det släcktes. Detta blev ett 
störande moment inför den inre vilan. Ett annat störande ljud i rummet var den 
tickande klockan. Efter att yoga-passet var över upplevdes en behaglig känsla i 
kroppen samtidigt som en känsla av ett tungt och mörkt rum följde med.  
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Assistent, Barnaktiviteter, Lilla Hallen  
Under en timme och femton minuter var jag assistent till ledaren Marie Lindén, 
som arbetar med barnaktiviteter i Lilla Hallen. Hon hade även en till ledare vid sin 
sida. Vi tre började planera hur dagens pass skulle se ut. Eftersom det är ett hårt 
golv i Lilla Hallen, hade Marie bokat en plats med mjukt golv inne i Stora Hallen. 
Vi bar med oss redskap från det ena rummet till andra och vi fick gå två gånger 
för att kunna få med oss allt. I Stora Hallen byggde vi en enkel redskapsbana.  

Tillbaka i Lilla Hallen lade vi våra jackor på golvet eller på högtalarna i det ena 
hörnet, vilket var den plats som var närmast ledaren. När barngruppen kom in, 
började vi med en uppvärmning i Lilla Hallen och flyttade oss sedan till Stora 
Hallen, där vi genomförde redskapsbanan.  

När vi skulle plocka ihop, hörde jag hur Marie sa till barnen att exempelvis 
placera ett redskap i den röda lådan. När vi kom tillbaka med redskapen till Lilla 
Hallen igen, märkte jag hur jag själv stoppade in redskapen där de fick plats och 
inte alls utifrån deras egentliga plats. Jag var en del av att skapa oreda bland 
redskapen. Det fanns ingen tydlighet i de hyllor som fanns där. Efter avslutningen 
i Lilla Hallen sa vi hejdå till barnen.  

Under denna introspektion fördes även samtal med Marie Lindén. Hon berättade 
att barnen hon arbetar med är tre till fyra år och när Lilla Hallen används, springer 
barnen vertikalt i rummet. De behöver mycket golvyta för att kunna springa och 
använder sig främst av den rektangulära spegeln på ena kortsidan. Föräldrarna 
sitter alltid på träbänken som står längst med den ena långsidan. Lindén upplevde 
att det inte är mjukt och varmt i Lilla Hallen, vilket är grunden till att hon ofta 
bara har uppvärmning där, medan själva aktiviteten får ske i Stora Hallen.  

4.4 Referensobjekt  
Friskis & Svettis (Bilaga 8.5) 
Friskis & Svettis har tre multifunktionella träningslokaler och under besöket 
visades Tvåan, vilket är en stor lokal där bland annat yoga utförs. Personalen på 
Friskis & Svettis pratade även om att vissa barnaktiviteter ibland förekom där. I 
anslutning till träningslokalen fanns det ett redskapsförråd, där alla redskap 
förvarades på hyllor, krokar eller i ställningar. I träningslokalen fanns det 
dagsljussinläpp, två väggar med stora speglar och ett mjukt golv. I rummet fanns 
inga överflödiga redskap utan golvytan var relativt tom.  
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Actic (Bilaga 8.6) 
Actic har två träningsanläggningar i Eskilstuna och vid denna granskning besöktes 
den nybyggda anläggningen på Kungsgatan. Där fanns en stor multifunktionell 
träningslokal, där bland annat yoga utförs. I lokalen var det ljust, högt i tak och 
speglar längst med en vägg. Förvaringen av redskap fanns på hyllor i det ena 
hörnet samt i den bakre delen av lokalen, vilket var mittemot speglarna.  

Forever – Träning och hälsa (Bilaga 8.7)  
På Forever fanns det två multifunktionella träningslokaler. Den som fanns på det 
nedre planet hade bland annat yoga som aktivitet och den på det övre planet hade 
mer fartfyllda aktiviteter, ibland även barnaktiviteter.  

Rummet på nedre plan hade en mörk parkett, ljusa väggar, dagsljusinsläpp, 
gardiner, dekorativa taklampor i två hörn och en pelare i mitten. Redskapen 
hängde på pelaren eller på en ställning i det ena hörnet. Det stod även några 
mindre backar med redskap i ett hörn. En vägg var täckt med stora speglar och där 
fanns det även en mindre scen för ledaren.  

Träningslokalen på det övre planet var väldigt stor med stora fönster och stora 
heltäckande speglar på två utav väggarna. Det var mycket dagsljus i lokalen. I 
anslutning till rummet fanns ett redskapsutrymme, där alla redskap förvarades.  

4.5 Resultatdiskussion  
Resultatet visar på att Lilla Hallen upplevs stökig och rörig med alla de färgglada 
redskap som ligger i de öppna hyllorna. De tar för mycket uppmärksamhet och 
intryck under pågående aktiviteter. Den stora problematiken ligger i redskapens 
placering och synlighet i rummet. Det är ett för stort antal av redskapen, än vad 
som behövs men det viktiga är att behålla de olika varianterna av redskap som 
finns, då det skapar förutsättningar för att använda dem.  

Speglarna i Lilla Hallen är mindre till storleken, vilket gör att man ser sig själv 
mitt itu framför dem. Efter att ha besökt andra träningsanläggningar har en ny 
lösning kring speglar uppmärksammats, som dessutom gör att rummet upplevs 
större än vad det är. Pilatesbollarna i Lilla Hallen upplevs som ett störande 
element, då de är placerade i varje hörn av lokalen. Högtalarna står placerade på 
golvet, vilket också tar plats, då det efterfrågas mer golvyta i lokalen. Det finns 
önskemål om en dimmer, för att kunna ljusreglera ljuset. Förhoppningen med 
Lilla Hallen är att den ska upplevas lugn, ljus, fräsch, modern, mysig och 
förtroendeingivande. Det ska vara rena ljusa väggar, städat och en tydlig struktur 
bland redskapen. Gärna att man kan dölja alla färgglada redskap på något sätt.  
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Parallellt med att ha utfört metoderna, har även ett individuellt idéarbete skett. 
Detta genom att utifrån teorier och metoder fundera och skissa på en rumslig 
designlösning. I början av processen dök det upp tankar kring att bygga upp en 
större vägg vid redskapen, för att skärma av. Men detta skulle ta för mycket plats 
av rummet, främst i syfte då barnen använder rummet att springa vertikalt i. I de 
fortsatta tankarna blev det istället att bygga in redskapen i en förvaringsmodul. Ett 
annat element som funnits med sedan tidigt i processen är att försöka göra rummet 
större än vad det är, bland annat med att använda sig av större speglar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 15. Skiss på spegelvägg, Lilla Hallen. 

Figur 14. Skiss på förvaringsmodul, Lilla Hallen.  
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5. Designförslag 

I detta avsnitt presenteras ett designförslag till den multifunktionella 
träningslokalen Lilla Hallen, på Vilsta Motionscenter. Förslaget har 
baserats på teorier, genomförda metoder och idéarbete.  

5.1 Rumslighet  
Målsättningen med den nya rumsutformningen har 
varit att skapa ett enhetligt och funktionellt rum med 
anpassning utifrån de aktiviteter som pågår där. 
Rummet har delats upp i visuella gränser mellan 
förvaring och aktivitet (se figur 16). Fokus i rummet 
ligger på aktivitet vilket då har fått den största ytan.  
Ett rumsligt element som tillförts på väggen ska på ett 
estetiskt sätt även försöka kommunicera bredden av de 
olika aktiviteterna. Efter önskemål från de två 
idrottsföreningar som använder rummet samt ur 
konkurrenssyfte, har träningslokalen fått en modernare 
känsla med inslag av studio. Rummet har anpassats 
efter målgrupperna och deras behov. På ett strukturerat 
sätt har även en organisering av redskapen tillämpats.  
 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   Figur 17. Överblick av aktivitetsytan i Lilla Hallen. 

Figur 16. Vy ovanifrån. Aktivitets- 
och förvaringsytan i Lilla Hallen. 
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Figur 18. Överblick av förvaringsytan och en del av aktivitetsytan i Lilla Hallen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Form  
Den form som främst har tillämpats i rummet är fyrkanten. Den har applicerats på 
förvaringsmodulen som döljer alla redskap, den lilla väggen samt de rektangulära 
speglarna. Fyrkanten representerar en ren form med en känsla av visuell klarhet 
och regelbundenhet (Ching & Binggeli, 2012 s. 98), vilket skapar en viss rytm i 
rummet. Förhoppningen med att använda denna rena form har varit att skapa en 
enkelhet som inte tar för mycket uppmärksamhet av deltagarna. På ställningen för 
pilatesbollarna har cirkeln som form använts och detta för att skapa en tunn form 
av kontinuitet. Det har även använts mjuka former i form av textilier. 

5.3 Funktion    
Förvaringsmodul 
Den stora förvaringsmodulen (se figur 19, 20, 21) har en central funktion i 
rummet. Den står placerad längst med den ena kortsidan och dess främsta syfte är 
att förvara och dölja alla de olika redskap som finns i rummet. Genom sin färg och 
form är förhoppningen att modulen ska minska den uppmärksamhet och de 
intryck som redskapen tar idag. Inom yogan är det viktigt att sakerna i ett rum inte 
tar ens energi eller fokus. Detta val av förvaringsmodul baseras på ett estetiskt 
uttryck men även på att denna typ av inredning är ett klokt val om man vill skapa 
en lösning som håller lite längre (Ljungh, 2008 s. 22), vilket är nödvändigt i en 
lokal som dagligen används.  
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Basen i förvaringsmodulen består utav skåp, som är 60 cm eller 120 cm i höjd och 
bredd. De är 60 cm djupa, vilket är ett standardmått i den svenska tillverkningen 
(Ljungh, 2008 s. 22). En fördel med dessa skåp är att det finns många möjligheter 
att kunna anpassa de efter behov och i designförslaget har redskapens mått varit 
utgångspunkten. Genom att gruppera ihop alla redskap nära varandra, har hjärnan 
lättare för att kunna se en helhet i rummet. I modulen är redskapen organiserade 
efter aktivitet, vilket kan upplevas som en visuell likhet och underlätta sökandet. 
Redskapens vikt har även påverkat placeringen, för att det ska vara lätt att kunna 

Figur 19. Förvaringsmodul, som döljer alla redskap. Konturteckningar på utsidan. 

Figur 20. Alla redskap som förvaringsmodulen döljer. 
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ta ut dem. Pilatesbollarna är de som är placerade högst upp och de har en ta-höjd 
på 180 cm. De hantlar och vikter som tidigare fanns i ett låst skåp, har placerats i 
två skåp längst till höger med ett varsitt lås på. I den bakre delen av varje skåp 
finns även ett ventilationshål, för att det inte ska bli instängt i skåpen.  
 
De mindre redskapen som används under barnaktiviteter har placerats i färgade 
transparanta förvaringslådor med lock. Detta för att barnen lättare ska kunna 
hjälpa till att plocka undan, med hjälp utav färgkodning. Om ledaren talar om att 
leta efter exempelvis grön, kommer hjärnan endast att söka efter grön. När man 
använder sig av färgkodning i lärande syfte, är det bra att främst använda sig av 
elementfärgerna röd, grön, gul och blå följt av de resterande namnsatta rosa, 
brunt, orange, grått och lila (Ware, 2008 s. 77). Detta har varit till grund för 
färgvalet av lådorna. Valet av att använda lock på lådorna grundar sig i att ge 
ledarna möjlighet att lättare kunna frakta redskap in till exempelvis Stora Hallen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På förvaringsmodulen har ett antal ikoner i form av konturteckningar i ett skissigt 
manér applicerats. Med sin tunna form är förhoppningen att de inte ska ta för 
mycket uppmärksamhet från deltagarna men samtidigt hjälpa de att hitta rätt vid 
förvaring av redskap. Barn utvecklas genom lek och utforskande (Johansson & 
Küller, 2005 s. 142) och förhoppningen med det skissiga manéret är att barnen ska 
bli nyfikna på modulen. Konturteckningarna är utformade i matt grön vinylfilm, 
vilket klistras fast på skåpluckorna. Vinylfilm gör det möjligt att kunna förändra 
placering vid behov. De ikoner som har tagits fram är på de redskap som främst 
används, men detta kan också anpassas efter behov. Konturteckningarna ska ge en 
överblick men inte vara för detaljerade. Genom att placera de utspritt på skåpen, 
hjälper hjärnan till att gruppera de som olika element. Detta gör att det inte skapas 
för mycket intryck trots att det är fler än tre ikoner som används. På hyllkanterna 
inuti skåpet finns också vinylfilm, för att visa vilket redskap som ska ligga vart. 

Figur 21. Konturteckningar på förvaringsmodulen. 
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Liten förvaringsmodul med stereoanläggning 
Ledarna har fått en separat förvaringsmodul som ger dem möjlighet att under ett 
aktivitetspass kunna förvara sina privata tillhörigheter. Detta grundar sig i att 
Nyman (se bilaga 8.4) nämnde att man som ledare gärna vill ha den möjligheten. 
Förvaringsmodulen är 60 cm bred, 85 cm hög och 40 cm djup. Den står placerad i 
början av spegelväggen, strax intill ledarens vanligaste position i rummet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
På modulen står stereoanläggningen, vilket gör att den är nära och lättillgänglig 
för ledaren. I anslutning till stereon sitter det ett el-uttag på väggen, vilket 
minimerar sladdarnas längd och synlighet. Där sitter även en strömbrytare och en 
dimmer med möjlighet att kunna ljusreglera belysningen, vilket underlättar om det 
är placerat nära för att inte bli ett störande moment under yoga-passet. Detta med 
grund efter den introspektion som genomfördes under ett yoga-pass i Lilla Hallen.  
 
Högtalarna i designförslaget har blivit fyra och är placerade på väggen i varje 
hörn av aktivitetsytan. Detta för att skapa en rumslig ljudbild samt få bort detta 
element från golvytan, vilket kan skapa en känsla av ett större rum.  
 
Lilla väggen, Klädhängarna  
Den lilla väggen (se figur 23) har som funktion att visuellt skärma av för att 
deltagarnas jackor, skor och väskor inte skall vara synliga under aktivitetspassen. 
Vi människor kan oftast styra vår uppmärksamhet men är det störande objekt i 
periferin fångar de lätt vår uppmärksamhet (Johansson & Küller, 2005 s. 86). På 
baksidan av väggen finns det möjlighet för föreningarna att kunna sätta upp 
informationslappar men det viktiga är att det inte blir synligt från aktivitetsytan. 

Figur 22. Ledarnas förvaringsmodul med stereoanläggning på. 
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Klädhängarna är placerade på två höjder, för att göra det möjligt för både barn och 
vuxna att hänga upp sin jacka. Det finns även möjlighet att lämna sin väska och 
sina skor på den platsbyggda bänken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pilatesbollar 
Pilatesbollarna var sedan tidigare ett störande 
objekt i rummet och var placerade i alla av 
rummets hörn. I designförslaget har en ställning 
med en tunn cirkulär form applicerats med 
möjlighet att kunna förvara upp till nio stycken 
pilatesbollar, de med 65 cm i diameter. Dessa 
ställningar har även hjul, vilket gör det möjligt 
att kunna förflytta dem. Genom att gruppera 
ihop pilatesbollarna kommer hjärnan att lättare 
kunna se det som en helhet, istället för utspridda 
störande objekt.                   
 
Speglar 
I designförslaget har ett antal större speglar tillämpats (se figur 25). Varje spegel 
är 150 cm bred och 225 cm hög. Från entrédörren, täcker de den ena långsidan 
samt den närliggande kortsidan. Speglarna börjar från golvet och har trälister 
kring sig för att få en stabil konstruktion. Detta var två önskemål som kom fram 
under intervjuerna med de två föreningarna (se bilaga 8.1 & 8.2). Denna lösning 
blev inspirerad från det ena referensobjektet som besöktes, där speglarna skapade 
en uppfattning av ett större rum och en wow-känsla när man klev in. Lilla Hallen 

Figur 23. Entré och den lilla avskärmningsväggen. 

Figur 24. Ställning för pilatesbollar. 
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är en mindre träningslokal utan dagsljusinsläpp, vilket har varit grunden till valet 
av att arbeta med större speglar. Formen ger även deltagarna möjlighet att inte se 
sig själva mitt itu, vilket de tidigare mindre speglarna gjorde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genom att ge ett rumsligt element en storlek som skiljer sig avsevärt från de andra 
elementen i rummet, skapas en popout-effekt (Ware, 2008 s. 33) vilket har varit 
syftet med speglarna. Fokus i rummet ska ligga på aktiviteterna som utförs där. 
Speglarnas form skapar även en rytm i rummet, vilket kan underlätta för hjärnan.  
 
Återbruk  
Ett antal av de befintliga rumsliga elementen i Lilla Hallen har återbrukats. De har 
blivit ommålade för att anpassas till designförslaget. Träbänken är den enda 
sittplatsen i rummet och den har blivit ommålad till vit, detsamma med de två 
ribbstolar som sitter på väggen. De har även fått behålla sin placering för att vara 
en del av aktivitetsytan och kunna användas tillsammans med speglarna. 
Klädhängarna som tidigare satt centralt på den ena långsidan, har målats om och 
placerats bakom den lilla väggen, där de inte kan störa lika mycket.  

5.2 Färg  
I designförslaget har en ny ljus färg applicerats på samtliga väggar i Lilla Hallen. 
Färgkoden är inte satt men det är en vit kulör med ton av äggskal. Under intervjun 
med Andersson på Euphoria Wellness (se bilaga 8.3), rekommenderade hon denna 
färgton då den upplevs som lugn och avskalad. Genom att använda sig av vita 
väggar skapas en känsla av öppenhet, vilket gör att rummet uppfattas som större 

Figur 25. Spegelvägg med större speglar, 150 cm breda och 225 cm höga. 
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än vad det är (Küller, 1995 s. 117). En ljus färg motverkar även aktivering i 
hjärnan, vilket gör det lättare att kunna fokusera på den aktivitet som man är där 
för att göra. Vitt har även applicerats på förvaringsmodulen och detta för att inte 
skapa en för stark kontrast mot den vita väggen. Genom sin form tar denna modul 
redan uppmärksamhet i rummet men i valet av färg är förhoppningen att den ska 
flyta ihop mer med väggen. Detsamma gäller för den lilla väggen som döljer 
klädhängarna, den ska uppfattas neutral och inte vara ett störande objekt.  
 
Känslan av öppenhet kan även öka genom att använda ljusa väggar tillsammans 
med färgstarka inredningsdetaljer (Küller, 1995 s. 115). Grönt, lila och grått är 
komplementfärger i rummet vilket har applicerats på en del av väggen, textilier 
och konturteckningar. Grönt är en lugn och naturlig färg, vilket flyter bra ihop 
med den vita färgen. Detta gör att inte allt för starka kontraster skapas. Lila är en 
blandning mellan rött och blått, vilket är blandning mellan livligt och lugnt, vilket 
även de aktiviteter som pågår i rummet är. Den lila färgen är i en mörkare ton och 
används för att skapa en varm känsla i rummet, vilket är inspirerat från Euphoria 
Wellness. Den har främst applicerats på gardinerna, för att även hjälpa till att tona 
ner rummet när dem dras för speglarna. Grått är en neutral färg och har applicerats 
på ljudvågen, för att inte skapa för starka kontraster mot den vita väggen.  

5.3 Ljus  
I Lilla Hallen finns det 14 stycken befintliga lysrörsarmaturer med lysrör T8, 
vilket har behållits i designförslaget. Dessa ger en grundlig allmänbelysning i 
rummet, vilket främst behövs under de livliga aktiviteterna. Under intervjuerna 
med de två föreningarna som använder rummet, kom det fram önskemål om att 
även ha belysning som går att ljusreglera (se bilaga 8.1, 8.2).  
 
Lysrörsarmaturer med den äldre sorten av lysrör, T8, går inte att ljusreglera. Det 
finns en nyare sort, T5, som tillsammans med ett speciellt förkopplingsdon går att 
ljusreglera. Men ett byte från T8 till T5 är inte alltid att rekommendera, då vissa 
anläggningar inte skulle fungera på ett bra sätt med den nya smalare sorten (Wall, 
2009 s. 102). Dessutom behöver alla armaturerna bytas ut eftersom det är olika 
längder mellan sorterna. Lysrör och även de kompaktlysrör som går att ljusreglera 
ger oftast också ett kallare och gråare ljus vid ljusreglering (Wall, 2009 s. 104).  
 
För att få ett alternativt ljus i en mjukare ton används downlights i designförslaget. 
Ljuskällan i dem är en keramisk metallhalogen, vilket har en lång livslängd, varm 
ton, är vanlig i offentliga miljöer och kan ljusregleras (Wall, 2009 s. 51). I taket 
sitter det tio stycken infällda downlights, vilket gör att armaturen inte syns och 
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inte blir ett störande objekt. Infällningen skapar även en avskärmning vilket kan 
minska bländningen, vilket är viktigt att tänka på i rummet då det finns speglar. 
Dessa downlights är främst anpassade för de lugna aktiviteterna i Lilla Hallen, då 
det finns ett behov av en mjuk och reglerbar belysning. Ljus är starkt kopplat till 
den upplevda atmosfären i rummet och har en avgörande effekt för det 
emotionella (Fridell Anter, 2006 s. 235). Detta är viktigt att tänka på under ett 
yoga-pass då rummet ska skapa en varm och behaglig känsla, för att deltagarna 
ska kunna hitta sitt inre lugn och fokus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genom att använda olika sorters armaturer ger det en möjlighet till att kunna välja 
belysning utifrån aktivitet. Kan tyckas mycket, men detta är för att anpassa 
rummet utifrån de båda aktiviteterna och deras behov. Ett rum men enbart en jämn 
belysning ger ofta ett trist och livlöst rumsintryck (Fridell Anter, 2006 s. 234). 
Men en variation av ljus kan däremot ha ett positivt tillskott till rumsupplevelsen 
och förståelsen av rummet, vilket skapar en behaglig atmosfär (Wall, 2009 s. 17 & 
Fridell Anter, 2006 s. 235).  

5.4 Textil  
Att använda sig av textilier i en rumslig miljö kan ge en visuell stimulans och 
mjukare former (Ching & Binggeli, 2012 s. 348). I designförslaget har textilier i 
form av tre gardiner tillämpats i Lilla Hallen (se figur 27). Syftet med gardinerna 
är att mjuka upp de fyrkantiga former som finns i rummet, genom att skapa en 
mer levande och varm känsla. Det främsta syftet är att göra det möjligt för ledaren 
att kunna dra för de stora speglarna som exempelvis inte används under lugna 
aktiviteter. Färgvalet lila är inte bara estetiskt vald utan syftet är att det ska hjälpa 
till att få en mörkare känsla i rummet. Under intervjun med Andersson (se bilaga 
8.3) påpekade hon att ett mörkt rum är att föredra under ett yoga-pass. Ett annat 
syfte med gardinerna är att de ska absorbera ljudet som kommer utifrån 
korridoren.  

Figur 26. Belysning i Lilla Hallen. Lysrörsarmaturer och downlights. 
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Gardinerna är i ett flamsäkert tyg, vilket gör de tunga och bastanta. De är 
monterade på en gardinskena som sitter på en platsbyggd regel med en dold 
konstruktion. Denna typ av montering är nödvändig vid ett sådant tungt tyg och 
blir även mer estetiskt tilltalande för ögat.  

5.5 Ljud   
Under intervjun med Kullberg, IK Eskilstuna Gymnasterna framkom det att 
ljudmiljön inne i Lilla Hallen inte ansågs som något större problem, förutom den 
tickande klockan. Det som däremot upplevdes som störande ljud, var de 
människor som pratade eller gick förbi i korridoren strax utanför Lilla Hallen. 
Med den vetskapen och utifrån teorin om att störande ljud kan ge försämringar i 
uppmärksamhet och koncentration (Johansson & Küller, 2005 s. 37) har ett antal 
åtagande vidtagits för att försöka minska dessa störande ljud.  
 
Den tickande klockan är utbytt till en tystgående klocka. Textilier har tillämpats 
med möjlighet att kunna dra för hela den vägg som vetter ut mot korridoren, 
inklusive dörren där ljudet lättare kan släppas igenom. Textilier i ett rum har en 
dämpade effekt (Ching & Binggeli, 2012 s. 348). De fönster som tidigare satt på 
samma vägg, har i sina hål ersatts med en ljudisoleringsmatta och MDF-skivor, 
vilket har gjort det till en slät vägg. En vägg släpper oftast igenom mindre ljud än 
vad ett fönster gör. Utifrån rumsanalysen och intervjuerna ansågs dessa fönster 
inte ha någon funktion i rummet, varken som ventilation eller dagsljusinsläpp. En 
annan fördel med att ha byggt igen dessa fönster är monteringen av speglarna. 

Figur 27. Textilierna gör det möjligt att dra för speglarna och mörka ned.             Figur 28. Dold konstruktion.             
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5.6 Rumslig detalj   
I Lilla Hallen utförs ett antal olika aktiviteter som skiljer sig mycket åt i rumsliga 
behov, redskap och sinnesstämningar. Men det gemensamma för alla dessa olika 
aktiviteter är ljudet. Under varje aktivitetspass används musik och ledarens röst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I designförslaget har en rumslig detalj skapats, för att visuellt kommunicera alla 
dessa aktiviteter och samtidigt visa skillnaden emellan dem. Detta har tillämpats 
genom en visuell ljudvåg som är placerad längst med den ena långsidan i rummet. 
Ljudvågen ska representera de sinnesstämningar som sker i den multifunktionella 
träningslokalen. Den baseras på korta ljud från varje aktivitet och tillsammans 
skapar de en gemensam ljudvåg. Förhoppningen med ljudvågen är att den ska ge 
rummet en diskret, estetisk detalj men samtidigt förmedla vilka olika aktiviteter 
som delar rum. Den grålila färgen ska inte skapa för starka kontraster mot det vita.  

5.7 Vidare forskning     
I Lilla Hallen blir det väldigt varmt under aktivitetspassen och detta beror på att 
det är dålig ventilation och cirkulation i rummet. Området ventilation har inte 
studerats i detta arbete men i designförslaget har en enkel åtgärd ändå tillämpats.  
I rummet sitter det två fasta ventilationsrör i varsitt hörn. Dessa var tidigare täckta 
med pilatesbollar men i designförslaget har ventilationsrören fått en öppen yta 
omkring sig. Detta kan göra att de kan utnyttja sin fulla kraft med att cirkulera 
luften. Den tidigare mobila ventilationsmaskinen har tagits bort, då den utifrån sin 
ålder är ineffektiv. En ny maskin behöver tillämpats, men detta behöver ske med 
en vidare forskning inom området.  
 
Under Nymans intervju (se bilaga 8.4) nämnde hon att plastgolv är skönare att 
springa på men trägolv är varmare. Området golv har inte studerats i detta arbete, 
utan befintlig ljus parkett har behållits i designförslaget. Detta för att det inte 
upplevdes som ett störande element och ger en varm känsla åt de vita väggarna.  

Figur 29. Den visuella ljudvågen som representerar rummets olika sinnesstämningar. 
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6. Slutdiskussion  

Ett multifunktionellt rum som ska fungera för flera ändamål, kan finnas i många 
olika sammanhang. Upplevelsen är att de flesta rum är multifunktionella men det 
däremot kan variera i vilken grad. I detta arbete har en träningslokal studerats, där 
det funnits starka kontraster mellan de olika aktiviteterna som rummet används 
till. Från livliga barnaktiviteter med lek och skrik till lugnare aktiviteter som yoga, 
med en helt annan sinnesstämning.  

Det är just denna kontrast i sinnesstämningar samt de olika rumsliga behov som 
varje aktivitet kräver, som har varit det intressanta i detta arbete. Det var det som 
gjorde att jag tog mig an detta projekt i samband med de möjligheter som jag såg 
med en ny rumslig designlösning. Ledorden i arbetet har varit multifunktionell 
och användarvänlig och arbetet har handlat om att kunna kombinera dessa två i ett 
gemensamt rum.  

Samtidigt som målsättningen har varit att skapa ett rum som inte låter den ena 
aktiviteten ta över den andra, har syftet med den rumsliga detaljen varit att visa 
alla dessa olika aktiviteter. Ljudvågen, som även kan uppfattas som en hjärtvåg, 
ska kommunicera aktiviteternas olika sinnesstämningar och den mängd aktiviteter 
som utförs i rummet. Genom denna detalj är förhoppningen att ledare och 
deltagare som använder rummet, ska få en uppfattning om hur många andra som 
också använder rummet, när de inte är där. Detta kan ge en effekt över att vilja 
hålla redskapen i ordning. Man vill förhoppningsvis lämna det i det skick som 
man sedan vill möta det i när man själv har ett aktivitetspass.  

Om det finns en ordning och struktur i ett rum, är det lättare för människor att 
fortsätta hålla ordning. Är det däremot ostrukturerat och redskapen ligger på fel 
plats, finns det en tendens hos människor att fortsätta lägga de på fel plats. Detta 
upplevde jag själv under introspektionen som ledarassistent, då vi skulle förvara 
redskapen i Lilla Hallen.  

I designförslaget har en förvaringsmodul skapats, vilket har fått en central 
funktion i rummet samtidigt som den inte ska ta för mycket uppmärksamhet. 
Genom en tydlig struktur är förhoppningen att det har skapats en användarvänlig 
förvaring, som alla kan hjälpa till att hålla ordning. De mindre redskapen har 
placerats i färgglada lådor, just för att även barnen lättare ska kunna hjälpa till att 
förvara de. Det har även skapats visuella gränser mellan förvaring och aktivitet, 
för att tydliggöra att det är aktiviteten i rummet som är det viktiga.  
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Designförslaget som har skapats grundar sig på teorier, metoder och idéarbete. 
Teorierna grundar sig på hur vår hjärna och vårt seende uppfattar ett rum och jag 
har främst arbetat med att försöka minska uppmärksamheten från störande objekt i 
rummet. Rummet är avskalat men samtidigt finns en enhetlig känsla över hela 
lokalen, genom de färgval och detaljer som har tillämpats. Tidigare forskning 
kring multifunktionella rum har varit svår att finna, vilket har gjort att ett flertal 
kvalitativa metoder istället har genomförts i arbetet. Detta har sedan tolkats 
tillsammans med teorierna och den egna kunskapen inom området. Nackdelen 
med att använda sig av kvalitativa metoder är att svaren endast kommer från en 
person, men samtidigt kan jag se att detta ger arbetet ett djup. När jag dessutom 
använt mig av en bredd av olika kvalitativa metoder, ger det arbetet en tyngd.  

Syftet med detta arbete har varit att studera hur en multifunktionell träningslokal 
kan utformas, för att ge ledarna och deltagarna de rätta förutsättningarna under de 
olika aktivitetspassen. Frågeställningarna i arbetet har varit:  

• Med hjälp av vilka rumsliga element kan en träningslokal anpassas för 
både livliga och lugna gymnastiska aktiviteter?   

• På vilket sätt kan rumsliga element minska uppmärksamheten från synliga 
redskap i en träningslokal?  

• Hur kan man utifrån gestaltlagar organisera en multifunktionell 
träningslokal?  

Alla rum har olika förutsättningar, men det viktiga i ett multifunktionellt rum är 
att ingen aktivitet tar över en annan. Utan att det skapas en gemensam tanke även 
om man använder rummet på lite olika sätt (Jonsson, 2015). För att minska de 
intryck som finns i ett multifunktionellt rum är det viktigt att arbeta med en lugn 
färg, för att istället ge fokus till aktiviteten. Genom skåp, väggar eller draperi går 
det att dölja de olika redskapen från varje aktivitet. Samtidigt är det viktigt att 
tänka på att kategorisera dessa redskap, för att vi lättare ska kunna tolka de som en 
helhet. Att blanda redskap gör det svårare för hjärnan att kunna tolka det och då 
upplevs det rörigt. En rumslig designlösning behöver alltid utvärderas fysiskt i ett 
rum, men förhoppningen är att designförslaget ska få Lilla Hallen att fungera 
bättre då det är anpassats efter de aktiviteter och människor som använder 
rummet. Designförslaget kan med sin grund, appliceras på andra multifunktionella 
träningslokaler men det viktiga är att anpassa det efter det rummets förutsättningar. 

Som avslutande ord, vill jag åter igen dela med mig av detta tänkvärda citat:  

”Det är lättare att ta in ett stökigt pass till en lugn miljö, än att ta in ett lugnt pass 
till en stökig miljö.” (Kullberg, 2015). 
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8. Bilagor 

8.1 Intervju  
Datum: 2015-04-15 
Tid: 10.00 
Plats: Vilsta Motionscenter, Eskilstuna  
Respondent: Helene Kullberg, IK Eskilstuna Gymnasterna  
Intervjuare: Yennie Moberg 
 
 
1. Vilka aktiviteter utförs i ”Lilla Hallen” av IK Eskilstuna Gymnasterna? 
Barn- och ungdomsaktiviteter med inriktning mot gymnastik. Barnen börjar ofta 
med uppvärmning här men går sedan in i Stora Hallen. Yoga och redondoboll som 
är lugnare aktiviteter. Zumba och annan gympaform. Ibland även styrka, men de 
är nog mer sporadiska de passen.  
 
2. Vilka aktiviteter leder du?  
De sporadiska passen, både i styrka där vi använder redskap men även zumba-
liknande och gympa. Det är mycket stående då. Sedan leder jag redondobollen 
och ibland leder jag även yoga.  
 
3. Hur anser du att rummet fungerar, under de aktiviteterna som du leder?  
Rummet är egentligen för litet för den typen av aktiviteter, där man rör på sig men 
idealiskt att använda för yoga och redondoboll, vilket är lugnare aktiviteter där 
man är på sin plats. Använder man speglar under den typen av aktiviteter? 
Det är alltid fördelaktigt men vi använder inte dem. Det är ingenting som de 
känner sig bekväma med. Men jag skulle ju önska att det användes mer. Så jag 
tror att om de hade varit lägre, så hade de använts mer, då man är på golvet.  
 
4. Hur upplever du rummet generellt?  
Katastrof, rörigt, för mycket intryck, hemsk färg på väggen som är tvådelad. Det 
känns som om man går in i ett förråd. Just det, för att återgå till svar på frågan vad 
jag använder rummet till. Jag har använt rummet några gånger för fotografering, 
men det har inte fungerat så bra då det är mycket på väggarna, en tvådelad färg 
och att ljussättningen har varit för klen. Egentligen är det väl inte tänkt att vara till 
det, men eftersom det är den salen vi har för träning, så har jag ändå använt den 
för att fota övningar. Har speglarna varit ett problem då, om du ska fota? Det 
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har inte varit några problem med speglarna, utan det är ljussättningen och grejerna 
på väggarna, som är svåra att plocka bort i redigeringen.  
 
5. Hur upplever du atmosfären i rummet utifrån färg- och ljussättning?  
Jag är inget fan utav lysrörsarmaturer, då jag tycker det kan vara rätt tråkigt men 
de lyser upp bra när man behöver mycket ljus. Jag tycker det borde gå att dela upp 
de, så att man inte behöver ha alla tända samtidigt. Det är en fördel på ett sätt men 
jag tycker ändå att det hade varit bättre med någon slags dimmer. Under 
avslappningsmomenten vill man tona ner, men behovet av stark belysning finns i 
vissa sammanhang men jag upplever det nästan som en tråkig skolmiljö. Färgerna, 
ja det är svårt att säga vad det är för färg i rummet, för det är så mycket redskap 
med olika färg. Och mycket olika, höga och låga bokhyllor, i olika format. Det 
blir rörigt och stökigt.  
 
6. Vilka ingår i målgruppen för det här rummet?  
Barn från 3 år, ungdomar, vuxna. Målgruppen är från barn till vuxen, alla åldrar.  
 
7. Hur många använder rummet som mest samtidigt?  
Jag brukar sätta en gräns på max 15 deltagare. Jag kan tänka mig att det skulle 
kunna gå in kanske 20 i vissa aktiviteter, men bara 10 i andra. Så det beror på 
aktiviteten. Rummet är, som jag sa innan, egentligen för litet för vissa utav de 
aktiviteterna som vi har här. Men rummet är ändå modernare än en gymnastiksal, 
som är på skolor och kan då upplevas mer som en studio. Det gör att det kan 
kännas lite modernare att gå hit och ha sin träning.  
 
8. Hur tror du att deltagarna av ett yoga-pass upplever rummet?  
De som går hos oss har ju ändå valt att gå till vår förening, så de accepterar nog 
det här, men jag tror att skulle de få frågan, så tror jag att de delar min uppfattning 
om att det är ett stökigt rum. Det finns de som har sagt, att det är lite stökigt här.  
 
9. Nu vet jag att du inte håller på så mycket med barnaktiviteter, men du 
kanske har hört.  Hur tror du att barnen från upplever rummet?  
Härinne är det trupp-gymnastik, de går in och övar på danssteg för att de har 
tillgång till speglarna, så för de är det jätteviktigt med speglarna. Hur använder 
barnen rummet, är de hårdhänta, springer de omkring? Nej, det tror jag inte, 
för det finns inte plats för det. Det här är inte så stor yta, för den typen av aktivitet 
där man springer runt. Det finns nog vissa lekar som görs med de mindre barnen, 
men de är ju inte så hårdhänta när de är små. Hjälper barnen till att plocka fram 
redskap? Det är ledaren som gör det, de tar fram det som de tänker härinne.  
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10. Används alla redskap som finns här i ”Lilla Hallen”?  
Alla redskap som finns, används, nog mer eller mindre. Men vissa saker i rummet 
behöver man kanske inte så mycket av, som kanske bara står här tillfälligt. För jag 
tror att en del har en tendens till att använda rummet som förvaring. Jag tror att 
det mesta används här inne men jag tror inte att en hel kasse med hopprep behöver 
vara här, för så många kan inte hoppa i det här rummet. Man kan tycka att 
stepbrädorna tar mycket plats. Men jag skulle vilja använda stepbrädorna för att 
kunna köra pass härinne med det. Så därför tycker jag att det är dumt, börjar man 
plocka bort, så skapar man också icke förutsättningar för någonting att bli av. 
Fötterna till stepbrädorna, det känns som de är väldigt många? Ja, därför att 
varje bräda behöver två, tre stycken. De här är inte de bästa stepbrädorna men det 
är de vi har. Vi har tillräckligt med gråsvarta, för att egentligen bara ha den 
färgen, det hade ju varit mindre stök för att ögat att se. Så det kanske är lite dumt 
att vi har de färgglada här, när vi vet att vi har ett stort förråd med många. Så ni 
har ett förråd som man skulle kunna lägga grejer i, om det är något som 
behöver tas bort? Ja, det har vi. Men ska man fråga de andra då, så tycker ju de 
att vi inte ska ha några stepbrädor kvar, för att vi nästan aldrig använder dem. 
Medan jag ser att det finns potential att börja använda dem. För att, har man grejer 
som man ser, finns, då stimulerar det också till användning. Men då kanske det 
är antalet då? Ja och att vi skulle kunna bli bättre med en enhetlig färg. 
Använder ni pilatesbollarna? Det var länge sedan som jag hade ett pass med 
pilatesbollarna men det var jag som introducerade det. Vi borde nog använda de 
mer. Men de är alldeles för många. Jag räknade till 17 stycken. Jaha, så många, 
alltså 17 personer med bollar här inne, kan inte göra det samtidigt. Då kanske det 
är ett maxantal på 10-15? Ja, jag vet ju inte vad den andra föreningen har för 
åsikt om det, men de är ju i vägen för oss. De ligger i vägen för musiken, då de 
lägger sig framför högtalarna.  
 
11. Saknas det något redskap i rummet?  
Det är för många rockringar, ser jag nu. Det kan inte vara så många som rockar 
här inne. Så det tror jag är en förrådsgrej. De där banden som hänger, skulle nog 
också kunna tas bort. Saknas, redskap? Ja, det saknas viktplattor och hantlar. Om 
vi nu ska ha stepbrädor, bollar och pinnar, så skulle vi behöva ha lite mer vikter. 
Vi har lite kettlebells, men vi skulle behöva ha lite mer. Så vi kan använda det här 
rummet till pass med styrketräning i.  
 
12. Hur kommer det sig att det är den ”Lilla Hallen” som ni vill förändra? 
Jag tycker den är katastrof, med alla de här grejerna. Jag tänkte såhär: ja, här har 
jag någon som kan göra ordning i rummet och göra det fräscht. För det är såhär, vi 
är en förening med vuxna och jag brinner för den vuxna verksamheten, även om 
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jag tycker det är bra med barn också. Vi har svårt i föreningslivet att få vuxna till 
vår gruppträningsverksamhet när det finns fräscha nystartade gym. De betalar 
hellre flera tusen om året men kan vi då ha bättre lokaler, fräschare lokaler. Vi har 
dessutom skrivit på ett avtal nu med Gymnastikförbundet, att vår träningslokal ska 
vara fräsch, för det är det som vi har att konkurrera med. Så då behöver vi ha en 
fräschare lokal som ser mer modernare ut och lite som en studio och gym. Så det 
är ett behov vi har, för att vi ska kunna finnas kvar på banan. Konkurrenssyfte helt 
enkelt. Så därför har vi ett behov att få ordning på det här, för så som det ser ut nu, 
så kan det se lite oseriöst ut.  
 
13. Vad vill ni att den här förändringen ska leda till?  
Jag tycker att den här förändringen ska få rummet att kännas lite mjukt och mysigt 
att komma in i, seriöst, yoga-studio-liknande. Mjuk, fräsch, välbehaglig och lugn. 
Det är lättare att ta in ett stökigt pass till en lugn miljö, än att ta in ett lugnt pass 
till en stökig miljö. Jag har ju hjälp utav musiken till det stökiga passet. Men 
rummet kan vara svårt att tona ner till ett lugnt pass. Det dominerar för mycket.  
 
14. Vad är rummets syfte och vilken är den önskade känslan?   
Lugn, fräschhet, förtroendeingivande. Det ska stärka ett seriöst intryck. Syftet är 
att det ska kunna komma hit vuxna, som känner att det här är seriösa föreningar. 
Det är också barnverksamhet här och jag har rätt mycket erfarenhet när det gäller 
barn också. Väldigt många barn har mycket stök runt omkring sig, som gör att 
man har ett behov av att komma till en lugnare miljö för att fokusera på det man 
ska utföra där. Så det finns massa färgglada saker som stimulerar till mer kanske, 
men samtidigt kanske det inte är färgglada saker på allting annat som ska 
stimulera, utan det som man håller på med kanske ska vara färgglatt. Så man 
behöver inte använda rummet alltid som stimulans.  
 
15. Finns det några speciella krav från er sida vid en rumslig designlösning? 
Ja! Vi behöver mer golvyta, rensa väggarna, hitta mer användarvänlig förvaring, 
så var sak får sin plats. Tydligt, så att alla förstår. Eftersom det är väldigt många 
människor här, så ska det inte vara otydligt. Musiken ska upp, det ska inte vara på 
golvet. Det ska bli mer användarvänligt med sladdar. Rensa rent. Städa. Så det blir 
mer användarvänligt. Det är ett krav som jag har. Sen har jag krav på att färgen på 
väggen, ska vara enhetlig. Och gärna ljus, så att man får känslan av att rummet är 
större. Det var min sista fråga, om inte du har något att tillägga? Nej. Alltså 
jag tror att du kommer fixa underverk, bara man gör lite så blir det underverk. Det 
är rätt tacksamt så. Kan du dessutom göra det här rummet då, få alla andra saker 
som man ska tänka på, så är det ju toppen. Jag skulle vilja kunna, jag vill inte 
skämmas att ta hit vuxna här, för det gör jag, jag skäms. Tack så mycket!  
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8.2 Intervju   
Datum: 2015-04-07 
Tid: 10.30 
Plats: Lilla Hallen, Vilsta Motionscenter, Eskilstuna  
Respondent: Monica Jonsson, Korpen 
Intervjuare: Yennie Moberg 
 
1. Vilka aktiviteter utförs i Lilla Hallen av Korpen? 
Linedance, Qigong, Rörlighetsträning, Zumba, Tai Chi Chuan, Funktionell Styrka 
och Grundgympa.  
 
2. Vilka aktiviteter leder du?  
Qigong.  
 
3. Hur anser du att rummet fungerar, under de här aktiviteterna?  
Eftersom jag ansvarar för gruppträningen, så är jag ganska insatt i hur det 
fungerar. Det blir väldigt varmt fort, när man har en lite svettigare aktivitet som 
Zumba men även vid lugnare aktiviteter. Sen upplever vi att det är väldigt stökigt 
i vissa delar av lokalen och som aktivitetsstartare måndag morgon får jag ofta 
plocka undan. Det är lite huller om buller på grejerna. Kanske lite för mycket 
saker som inte används. Använder ni de här små fönstren för att släppa ut 
luft? Nej, det gör vi inte därför att korridoren är ofta lika varm, om inte varmare. 
Under sommarhalvåret är det ganska dålig luft generellt i den här delen av 
byggnaden och det gäller även inne på kontorsrummen.  
 
4. Hur upplever du rummet generellt, men det kanske vi kom in på?  
Ja, jag upplever det som om redskapen ligger lite huller om buller. Det är stökigt. 
 
5. Vilka är det som ingår i målgruppen för det här rummet, vilka använder 
rummet?  
Bland våra så är det från tonåringar och uppåt. Den yngsta är nog i 20-årsåldern 
och den äldsta är gott och väl över 70. Vi har ingen barnaktivitet.  
 
6. Hur många använder rummet som mest samtidigt?  
Jag tror att det är 23, som ledaren själv har satt som övre gräns. Några ledare har 
15 som deltagare, max. Vi har ju ett maxantal som ledaren själv känner in. Finns 
det något maxantal utifrån det här med brandsäkerhet? Det gör det säkert 
men det är inte jag insatt i.   
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7. Används alla redskap som finns i Lilla Hallen idag?  
Därifrån och dit, nej. Det här är leksaker som säkert används till barnlekar, vilket 
är sådana som jag ofta får plocka undan på måndag morgon. Det vi använder är 
bollar, mattor, pinnar och sakerna som står i skåpet, vilket är lite tyngder som vi 
har lagt där av säkerhetsskäl. Men de här småsakerna använder inte vi någonting. 
Pilatesbollarna? Ja, de använder vi. Ribbstolen? Ja, den brukar vi använda i 
Rörlighetsträning. Den sitter inte i vägen, den gör nytta. När vi tar hand om 
farpatienter använder vi både ribbstolen och bousy. Speglarna används också, i 
alla aktiviteter. Bänken? Ja, jag använder den för att lägga mina Qigong-papper 
på den. Ledare som inte använder den, brukar ta ut den i korridoren. Den används 
vid viss träning också och är den enda sittplatsen som finns i rummet. Men den 
används inte under varje pass. Stepbrädorna? För tillfället använder inte vi några 
men det är inte omöjligt att vi kommer använda de eftersom de finns. Vi försöker 
utnyttja de redskap som vi har, men jag kan inte säkert svara på om de är våra 
heller.  
 
8. Tycker du att det saknas något redskap i rummet?  
Det är klart att man alltid kan lägga till redskap, beroende på vad man utnyttjar 
för, vad man kan ta till för träning. Men det handlar ju ändå alltid om att man ska 
ha tid i rummet och plats. Det finns T-Rex-band tillexempel som man skulle 
kunna koppla vid väggarna och använda. Men det är nog mera så att man kanske 
skulle behöva dämpa ljuset, på ett snällare sätt. Det tycker jag nog att det finns 
behov av. För nu kan vi släcka ned men det är fortfarande vassa ljus. Det upplever 
de säkert på yogan också. Ingen av oss är ju pigga på att använda ljus, levande ljus 
härinne och jag tror inte ens det är tillåtet, av brandsynpunkt. Så ja, dimmer, 
skulle nog vara bra. Och bättre luft skulle behövas. Jag har för mig att lysrör 
inte går att använda med dimmer? Nej, jag har för mig det också. Det här var ju 
från början ett gym och det är kanske därför det sitter lysrör härinne.   
 
9. Finns det några speciella krav från er sida vid en ny rumslig 
designlösning?  
Ja, vi har nog haft tankar, att dölja den här förfärliga röran med ett draperi eller en 
vikvägg och att sätta upp enhetliga hyllor, där allting kan läggas snyggt och få 
plats. För det här är ju förfärligt, det går inte att städa när det ser ut såhär. Vi har 
ett ont öga till det och det beror ju på att det inte är våra grejer. Det ser inte heller 
fräscht ut, tycker vi och så har vi tyckt en ganska lång tid. Vissa saker härinne hör 
kanske hemma i ett förråd istället. Har ni ett förråd som man skulle kunna 
förvara grejerna i? Det här är inte våra saker. Vi använder bollar, mattor, pinnar 
och sakerna i skåpet och det använder vi och då behöver det vara här. Och jag kan 
tänka mig att det är samma sak för den andra föreningen, de grejer som används 
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behöver finnas här, lättillgängligt. En annan sak när det gäller rummet, är att det 
är barn härinne och barn leker lite annorlunda än vad vi gör. De springer ofta och 
slänger händerna på speglarna, det gör inget för fingeravtrycken men jag är 
tveksam om speglarna håller för så hård behandling. De sitter med lite svikt och 
det vore ju fruktansvärt om någon spegel gick sönder. Det står en löst där borta 
och den ska ju inte vara här egentligen. Det är en säkerhetsrisk för barnen. Ja, då 
har jag fått med lite vad du tänker. Önskemålen är en gemensam tanke, så att vi 
alla känner oss nöjda. Vi använder hallen lika mycket men kanske på olika sätt. 
Det går säkert, om vi kan ställa ut de saker som vi för tillfället inte använder, så 
kan man ju alltid frakta in det vid tillfälle och ställa ut något annat. Tack så 
mycket. Ja, det var så lite så.  

8.3 Intervju  
Datum: 2015-04-08	  
Tid: 11.00	  
Plats: Euphoria Wellness, Eskilstuna 	  
Respondent: Nathalie Andersson	  
Intervjuare: Yennie Moberg 
 
1. Vad är yoga för dig? 	  
Jag tycker att yoga är ganska brett och det beror på vad man väljer att inrikta sig 
mot. Yoga för mig är en väg till att hitta tillbaka, till sitt sanna jag. Att man lever 
mer närvarande i nuet. Man blir också mer trygg i sig själv och man gör val som 
är mer för sin egen skull. Det är så lätt att falla bort i samhället, att man skall leva 
på ett visst sätt men jag kan känna att yogan tar en tillbaka, till sin egen 
utgångspunkt och välmående. Det är kanske lite flummigt men många tror att 
oftast att yogan är ganska fysisk, att den måste vara en ren träningsform. Men den 
fysiska aspekten är bara en åttondel av yogans filosofi.  
	  
2. Hur länge har du arbetat som yoga-instruktör? 	  
Aktivt har jag haft yoga-studion i två år, så det är väl så länge som jag har hållit 
på med det som karriär. Men jag utbildade mig, det var kanske 2010 eller 2011, 
som jag slog om och började lära mig mer om yoga och rikta in mig mot det.  
	  
3. Finns det andra aktiviteter som du är instruktör inom? Om ja, vilka? 	  
Jag kommer från gymbranschen, så jag är utbildad både personlig tränare, coach 
och inom dans. Så i stort sett alla grenar inom gymvärlden.  
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4. Hur går ett generellt yoga-pass till? 	  
Oftast så har man en intoning, alltså du gör en fas mellan vardagen som har varit 
till att komma in i yoga-känslan. Det kan vara i form av avslappning eller 
andningsövningar. Någon form av intoning som hjälper dig att komma ner i varv. 
Sen är yogan oftast byggd på olika positioner eller olika övningar, så efter den här 
intoningen kan det ibland förekomma lättare uppvärmning. Och som avslutning är 
det en avslappning på slutet, allt från någon minut till upp som jag kör, en kvart.  
	  
5. Vilka redskap används under ett yoga-pass? 	  
Först och främst en yoga-matta eller något underlag. Många tar också hjälp utav 
kuddar, för att stötta upp och underlätta för kroppen. På samma vis finns det 
klossar, om man inte når ner hela vägen till golvet eller extra bälten som man 
också kan ha som förlängningar till armar och ben. Allting är egentligen 
hjälpmedel, för att underlätta för kroppen.  
 
6. Vilka ingår i målgruppen för den här yoga-studion? 	  
Jag har valt att rikta in mig på en lugnare yoga, så det är mer stresshantering och 
mer mentalt avslappnade. Så jag skulle säga att många utav de som går på yoga 
här, är de som är stressade i vardagen. Flertalet har varit utbrända eller är påväg 
att bli. De som brottas med sig själv och kanske inte mår bra i sig själva. Jag har 
inte de som söker fysisk träning, utan mer avslappning och mentalt. Är det alla 
åldrar? Jag skulle säga att de flesta är kanske mellan 30-60 år, men jag en ung 
tjej som är runt 20, hon är undantaget. Annars är det många medelålders.  
	  
7. Hur många kvadrat är denna yoga-studio, speciellt det rummet? 	  
Hela lokalen är 155 kvm, yoga-rummet är en ren gissning, mellan 60 och 80 kvm.  
	  
8. Hur många använder rummet som mest samtidigt? 	  
Det går att få in 24 stycken utan att det blir trångt men oftast på mina klasser är vi 
runt 10 stycken.  
	  
9. När den här yoga-studion byggdes, hur gick själva bygget till? Vad utgick 
ni ifrån? 	  
När jag tog över lokalen var det egentligen två lokaler, så jag har öppnat upp en 
vägg inne i det stora rummet, för att få en större sal. Allt golv är omlagt, väggarna 
är ommålade, de var tjusigt aprikosa. Ambitionen när jag tog lokalen, var att jag 
skulle kunna ha flera samarbetspartners, att det skulle finnas flera kontor där man 
skulle kunna ha exempelvis massage eller nagelbehandlingar eller healing. Jag 
hade nog tänkt mig att det skulle bli som ett samlingsställe. Jag hade nog också 
tänkt mig att jag skulle ha mer kursaktiviteter. Det skulle vara funktionellt att ha 
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både yoga, kurs-helger, föreläsningar och workshops. Jag ville ha helheten av det 
fanns små mindre rum och större ytor och flera separata ytor.  
	  
10. Hur arbetade ni med färg, ljus och förvaring i studion? 	  
Jag ville ha det ljust och lugnt. När man kommer till yogan vill man fokusera på 
sig själv och inte hitta för mycket som stör omkring. Så jag har hållit det ganska 
avskalat. Inte så mycket på väggarna. Utan vitt och inte så mycket att fastna på.  
Tänkte du någonting på belysning? Jag tycker om när det är mörkt på yoga-
klassen. Så jag har väl kanske snarare problemet med att jag har fönster och att det 
här halvåret är det ljust. Så på vinterhalvåret, då har jag inga tända lampor utan 
bara ljus. Så att de blir väldigt mörkt och avslappnat. Det är också lättare för folk 
att kunna slappna av i mörkret, är det ljust blir det lätt att man ligger och tittar lite 
på vad de andra gör. Sen blir man ju oftast automatiskt trött eller dåsig av mörkret 
också. Tänkte du någonting på förvaringen av de redskap som ni använder? 
Nej, den biten har väl jag kanske varit lite svag på, jag har ju allt stående längst 
med väggen. Det hade kanske varit på sin plats med ett hyllsystem eller att få bort 
utrustningen till ett annat rum. Inom yogan pratar man ofta om saker som energi 
och man vill inte att någonting ska ta ens energi eller ens fokus från det man är 
där för att göra. Så utifrån det perspektivet hade det kanske varit bra, att ha 
utrustningen antingen i ett skåp eller kunna ha ett utrustningsrum.   
	  
11. Vad är rummets syfte och vilken är den önskade känslan?  	  
Att det ska vara en lugn plats eller en plats där man har chans till att fylla på sin 
energi. Om man tänker sig att man har ett kallt rum eller någon färg som stör eller 
någonting som påverkar en känslomässigt, så vill man i sådant fall att det ska vara 
en varm, lugn och trygg plats. Det ska vara ett ställe dit man kommer där det är 
lätt att slappna av. Där man inte kan störas av ljud eller omgivningen. Rummet 
ska kännas varmt och vara i en behaglig temperatur.   
	  
12. Hur uppfattar du att deltagarna upplever rummet? 	  
Det mesta som man hör är att de när kliver in känner de åh gud vad skönt och det 
blir lite som om de pustar ut. Men det som jag tror stör både mig och andra är den 
här tiden på året är så ljust. Det är mycket svårare att koppla av.  
	  
13. Upplever du att det finns några speciella behov från deltagarna? Några 
speciella önskemål?  	  
Det som jag tror att många efterfrågar, är att det ska vara en fri plats. Jag tror att 
den målgruppen som går här, har nog uppskattat att det också är lite anonymt. Jag 
har uppfattat det som att de som har varit här har känt sig trygga och nöjda med 
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att det har varit en liten och anonym grupp. De får gå ifrån och inte behöva synas 
för omvärlden en stund.  
	  
14. Hur anser du att rummet fungerar under ett yoga-pass? 	  
Det är lite begränsat på grund av de två pelarna i yoga-rummet. I efterhand hade 
jag velat ha ett djupare rum. Hade man haft ett djupare rum eller bredare, så hade 
det blivit mer utrymme mellan mattorna och lättare att placera ut dem.  
	  
15. Vad tycker du är viktigt att tänka på vid utformningen av ett rum, som 
ska anpassas för yoga? 	  
Att det ska kännas som en varm, välkomnande energi, alltså att det ska kännas 
ombonat eller lite kanske som att komma hem eller till ett andra hem. Att 
atmosfären hjälper till att ge en lugnande effekt. Upplever du att det är ljusa 
färger som ger den här avskalade känslan?	  Inte nödvändigtvis, ibland har jag 
varit inne på att bara gå crazy och bara ha fina mustiga färger. Som tavlorna, 
mycket färger och så. De är nog lite för och nackdelar med båda. Nu har jag en 
äggskalsvit för att det inte ska bli det här sjukhusvita. Annars kan ju färg hjälp det 
att bli varmare också. Skulle man se de ur ljusperspektivet så skulle jag kunna 
mörka ner till exempel genom att ha färg på väggarna. Jag tror att jag valde vitt 
och ljust både för att de skulle vara avskalat, för när jag började så ville jag nå ut 
till dem som kanske inte hade provat yoga innan. Då kan det vara svårt att få in 
folk i en sal där de är väldigt yogiskt. Jag inbillar mig att jag har tonat in dem lite 
grann också. Jag började väldigt avskalat, mer som en avslappningsträning och så 
har jag lockat med dem lite på yogaspåret. Så nu så kanske jag skulle kunna både 
känna mig trygg i mig själv och få med deltagarna på att ha lite mera yogastil 
egentligen. Jag vet inte om det var svar eller inte. Tack!   

8.4 Intervju  
Datum: 2015-04-09 
Tid: 19.30 
Plats: Apalbyskolans gymnastiksal, Västerås 
Informant: Karin ”Kajsa” Nyman 
Intervjuare: Yennie Moberg 
 
1. Vad har du för bakgrund som ledare inom barnaktiviteter?  
Jag är utbildad via Gymnastikförbundet men har ingen pedagogisk utbildning men 
jag har hållit på med gymnastik själv som liten, så det är väl min start.   
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2. Hur länge har du arbetat som ledare inom barnaktiviteter?  
Jag har varit ledare i 35 år.  
 
3. Vilken målgrupp är det som du arbetar med?  
Det är breddgymnastik. Alltså de barnen som inte tävlar i gymnastik. Och sen är 
det allt från 3-åringar upp till 10 - 11-åringar. Så det är ett ganska stort spann.  
 
4. Hur många kvadratmeter är denna gymnastiksal?  
Ungefär 10x20 meter. Detta är en normalstor gymnastiksal.  
 
5. Hur många använder rummet som mest samtidigt?  
I min grupp är det 17 barn inskrivna. Men sen har ju skolans verksamhet säkert 
20-25 elever. Men i min verksamhet är de runt 17.  
 
6. Vad är rummets syfte och vilken är den önskade känslan som man vill 
förmedla till barnen i den här gymnastiksalen?   
Möjlighet att få röra på sig, att få utrymmet att röra på sig. Det är väl det som 
gymnastiken också innebär, att få plats att göra gymnastikövningar. Om man 
släpper in 2-4-åringar i ett sådant här utrymme, så springer de verkligen. De har 
liksom långt att springa på i jämfört med hemma. Det är ju ett väldigt bra syfte, att 
de får fria ytor att springa på.  
 
7. Hur går ett generellt barnaktivitets-pass till?  
Ja, vi kör ungefär en timme. Då kör vi först uppvärmning och då är det mycket 
spring, hoppa och skutta. Inga redskap utan man använder hela golvytan. Sedan 
bygger vi redskapsbanor, lite beroende på syftet med gruppen. För de små barnen 
går man hela tiden runt men för de lite större barnen så är syftet mer att de ska lära 
sig tekniken. Då bygger vid redskapsbanor med plintar, mattor, sats-brädor, 
bommar och bänkar. När det är ungefär tio minuter kvar så plockar vi undan, alla 
barn hjälper till så mycket de kan och sedan blir det en lekavslutning. Hjälper 
barnen till att plocka fram också? Ja, eller sådär. Jag tycker det är viktigt att 
barnen lär sig vad saker och ting heter och hur det fungerar, det blir en träning.  
 
8. Hur anser du att rummet fungerar under ett barnaktivitets-pass?  
Jag tycker att de flesta gymnastiksalarna är bra, rent praktiskt. Men det kan bli 
hög ljudvolym, man kan bli trött i huvudet, när man har mycket pass. Generellt 
bra? Ja, det tycker jag. Sen kan man väl alltid önska att det skall vara bättre 
städat.  
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9. Vilka redskap används under ett barnaktivitets-pass?  
Det kan se lite olika ut men vi använder tjocka och tunna mattor, plintar, sats-
brädor, bomsystem, ringar, linor och bänkar. I vissa salar får vi låna handredskap. 
Då kommer rockringar, hopprep och bollar fram också. Vissa släpar jag med.  
 
10. Hur förvarar ni era redskap som exempelvis bollar, mattor och 
rockringar?  
Oftast finns det ett redskapsutrymme i anslutning till gymnastiksalen. En del 
skolor har rullbackar för bollar. Vissa har lås på backarna, så att vi inte kommer åt 
de men vi ser dem. Så det ser lite olika ut. Men kan tycka att det är likadant där, 
att det är väldigt stökigt många gånger. Jag tycker att jag får städa åt skolan 
många gånger, i deras redskapsutrymmen. Hur förvaras rockringar, är de 
upphängda på väggen? Ja, ibland i låsta utrymmen men på vissa skolor får vi 
låna. Vi hyr av kommunen men det är skolan som äger redskapen och det är 
därför vi inte alltid får låna. Sen brukar jag diskutera med rektor och idrottslärare 
och då kan vi få möjlighet att låna. För de vill ju inte få slitage på sina grejer.  
 
11. Hur upplever du att förvaringen av redskapen fungerar i denna 
gymnastiksal? 
Ja, som jag sa, jag tycker att det är stökigt. Oftast är det ett redskapsutrymme som 
här, vilket är jättebra för då slipper man krångla genom dörröppningar eller så, att 
det är i direkt anslutning. Det är jättebra när det är undanplockat från själva 
golvytan också, så att ytan blir tillgänglig.  
 
12. Hur upplever du atmosfären i rummet utifrån färg- och ljussättning?  
Jag skulle önska att man får in lite mer dagsljus, även om det är på kvällarna som 
vi kör. Men jag tror att det skulle uppskattas när man är här på dagtid. Du känner 
att de här fönstren är för små? Ja, de är för små. Det finns andra salar som har 
de här äldre fönstren, som är ganska stora fönster. De salarna är trevligare att vara 
i. Hur känner du med färgsättningen i rummet, känns det som om att det 
passar barn? Ja, det tycker jag, det är lite färgglatt. Jag kan tycka att de här 
golven som är plastgolv, är skönare än trägolven, men trägolven är varmare. 
Menar du skönare för att springa runt på? Ja, springa runt på ja.  
 
13. Hur tror du att barnen upplever rummet? Hur använder barnen 
rummet?  
Jag tror att det känns härligt att få det här fria utrymmet. Men jag upplever också 
att de älskar när vi plockar fram redskapen, när de får klättra, hoppa och skutta. 
Den motoriska träning så att säga, som man inte heller har hemma.  
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14. Vilka behov har ni som ledare på rummet?  
Ja, det vore bra att kunna ställa ifrån sig grejerna. Det är många gånger som 
omklädningsrummen ligger lite avsides och man vill ju ha med sig sina grejer in. 
Så det finns någonstans att stoppa undan dem, kan jag tycka skulle kännas tryggt, 
alltså mina egna saker. Ja, att man tänker till så att man kan hänga sin jacka eller 
ställa ifrån sig sin väska på något lämpligt ställe.  
 
15. Vad tycker du är viktigt att tänka på vid utformningen av ett rum, som 
ska anpassas för barnaktiviteter?  
Att det är tillräckligt stort. Ljuset och ljudet är viktigt. Att det inte blir ett sådant 
eko. För det blir mycket skrik, visserligen glada. Men det blir hög volym. Så att 
man tänker på att det finns akustikplattor. Känns det bra med de här glada 
färgerna? Ja, det tycker jag ändå. Att det ska vara lite, gärna färg och form, så att 
det finns fyrkanter, linjer och runda ringar på golvet, för det är bra träning för 
barnen. Vi använder mycket sådant, spring och sätt dig på en fyrkant, gå på röd 
linje. Mycket sådan träning är bra. Tack!  

8.5 Referensobjekt – Friskis & Svettis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spegelvägg i träningslokal. Förvaring av stepbrädor.  

Förvaring av mattor, pilatesbollar, träpinnar. 
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8.6 Referensobjekt – Actic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.7 Referensobjekt – Forever, Träning och hälsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Träningslokal för lugna aktiviteter. Träningslokal för livliga aktiviteter med stora speglar. 

Förvaring av mattor, yoga-mattor, stepbrädor. 

Förvaring av pilatesbollar och stepbrädor. Högtalare placerade i varje hörn av träningslokalen.  


