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Sammanfattning 

Eskilstuna Stadsmuseum har problem med en komplicerad layout och bristfällig 
skyltning. Många besökare är inte medvetna om att museet har fler utställningar 
än den nyöppnade barnutställningen ”Lilla Stadsmuseet”.  

En undersökning genomfördes med avseende att belysa det befintliga problemet 
på museet för att kunna skapa ett  nytt system för vägledning. Genom 
platsanalys, observation och intervju samlades information om museets 
förutsättningar och besökarnas behov in. Undersökningarna visade att det är 
svårt för besökarna att förstå hur de måste gå för att komma till den plats de 
söker och att den nuvarande skyltningen brister så mycket att den inte 
uppmärksammas över huvud taget.  

Teori om wayfinding och kognition applicerades sedan för att skapa en design 
som kan vägleda och uppmärksamma till de övriga utställningarna på museet. 
Den nya gestaltningen använder entrén som ett nav och visar upp museet för att 
öka besökarnas förståelse för platsen. Från denna utgångspunkt rör sig sedan 
konceptet utåt genom skyltar på utvalda platser där undersökningen visade att 
behovet av dem är som störst. 
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Abstract 

Eskilstuna Town Museum has a problem with a complex layout and inadequate 
signage. Many visitors are not aware that the museum has more exhibitions 
than the newly opened children's exhibition "Little Town Museum".  

Research was conducted with the intent to highlight the problem that exists at 
the museum and use that to create a new wayfinding system. Through site 
analysis, observation and interviews information was gathered about the 
museum's circumstances and the needs of the visitors. The research showed that 
it is difficult for visitors to understand what path to take to get to the place they 
are looking for, and that the current signs are inadequate and are not noticed at 
all.  

Theory about wayfinding and cognition was applied to create a design that can 
guide to the other exhibits at the museum and make people notice them. The 
new design uses the entrance as a hub and showcases the museum to increase 
visitors understanding of the space. From this starting point, the concept then 
moves outward though signs in selected places where the research found that 
the need for them is paramount. 
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Inledning  

En komplicerad miljö skapar stor förvirring och får människor att känna sig 
osäkra. Om en plats gör oss osäkra är vi sällan villiga att besöka den. I en 
svårnavigerad miljö skylls det ofta på dålig skyltning men beror i många fall på 
bristfällig arkitektur (Passini 1996 s. 326). Enligt Mollerup (2013 s. 51) är 
idealet en miljö som är tydlig i sig själv med så få skyltar som möjligt för att 
stödja den.  

Ett wayfindingsystem som är en efterkonstruktion och inte planerats in i 
arkitekturen är ofta bristfälligt (Passini 1996 s. 327). När en ny verksamhet 
flyttar in i redan befintliga lokaler fyller arkitekturen sällan 
wayshowingbehovet. Så är fallet med Eskilstuna Stadsmuseums verksamhet på 
Faktoriholmarna som huserar i en gammal vapenfabrik. Här krävs ett system 
som förtydligar lokalerna för besökaren och tar bort osäkerheten. 

Bakgrund  
Besöksantalet på Eskilstuna stadsmuseum har ökat med 90 % sedan öppningen 
av den nya barnutställningen ”Lilla Stadsmuseet”. De övriga utställningarna på 
museet är dock inte lika välbesökta. ”Lilla Stadsmuseet” ligger precis vid 
museets entré i anslutning till reception, café och butik. De övriga 
utställningarna på museet är inte synliga från entrén utan kräver att besökaren 
går förbi receptionen och cafét. 
  

Informationsproblem  
Stadsmuseets lokaler på faktoriholmarna i Eskilstuna behöver ny skyltning. Det 
nuvarande skyltsystemet är bristfälligt och svårt för museet att uppdatera 
(Cederblad, M. Personlig kommunikation, 2 mars 2016). Uppdragsgivaren 
säger själv att museet får problem på grund av att det är långa avstånd mellan 
utställningarna och eftersom utställningarna finns uppdelade på två plan får 
besökarna svårt att lokalisera sig (Cederblad, M. Personlig kommunikation, 2 
mars 2016).  

Placeringen av ”Lilla Stadsmuseet” gör att det inte är naturligt för besökaren att 
upptäcka andra utställningar på vägen dit. Följande arbete ska bidra till att 
besökarna hittar till fler av museets delar och underlätta navigering i miljön. 
Det nya vägledningssystemet behöver sticka ut, vara lätt att förstå och placeras 
på strategiska platser i museet. Det behöver också underlätta för besökaren att 
lokalisera sig och förstå när personen är på väg i rätt riktning och när denne har 
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nått sitt mål. Genom att uppdatera vägledningssystemet ska även behovet av 
personal som förklarar vägen minska 

Museet är en del av Eskilstuna kommun och följer därför deras grafiska profil. 
De har dock inte tillgång till det typsnitt som är huvudtypsnittet för kommunen: 
Museo. De får istället arbeta med de alternativa gratistypsnitten Arial och 
Garamond. I den grafiska profilen ingår det även tio färger inklusive svart och 
vit. 
  

Syfte  
Syftet med examensarbetet är att uppmärksamma och vägleda de som idag 
besöker ”Lilla Stadsmuseet” till övriga utställningarna på museet.. 

  

Frågeställning 
Hur kan wayfindingstrategier och rumsliga element kombineras för att 
uppmärksamma och vägleda besökare till alla utställningsrum och lokaler på 
museum? 

Avgränsningar 
Platsen som ska undersökas är i huvudsak Stadsmuseets entré, i denna rapport 
syftar entrén till platsen utanför utställningen ”Lilla stadsmuseet”, receptionen, 
cafét och butiken. Entrén är besökarens första kontakt med museet och här kan 
denne introduceras till det nya vägledningssystemet. Utöver denna 
grundposition har även viktiga knytpunkter i byggnaden att analyseras (pelaren, 
trappan och rampen, se bild på sida 3) och förslag på möjlig placering av 
skyltning på dessa platser kommer att göras. Övriga skyltar utformas i 
enhetlighet med den grund som introduceras i entrén men det kommer inte att 
skapas visualiseringar för placeringen av samtliga skyltar på museet. 

Målgrupp 
Målgruppen för detta arbete är den samma som museets målgrupp: barnfamiljer 
och pensionärer. 
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Förtydligande av Eskilstuna Stadsmuseum 

För att underlätta för läsaren att förstå denna rapport följer här en förklaring av 
museets olika delar samt en planritning. Skissen nedan visar de platser som 
nämns i denna rapport. 

Permanenta platser 
På museet finns ett antal permanenta utställningar och platser samt tre platser 
för tillfälliga utställningar. De permanenta platserna på museet är ”Lilla 
Stadsmuseet” (1), entréhall/garderob (2), reception/café (3), butik (4), ”Se 
Eskilstuna” (5) ”Ångmaskinshallen” (7), ”Mekanisk Verkstad” (8), ”Laddat” 
(15) och föreläsningssal (16). ”Jobbcirkus” (9 och 10) är en utställning på två 
plan som finns i museets lokaler men som inte hör till själva museet. Denna 
utställning kan enbart bokade grupper besöka tillsammans med en ledare. 

”Slottet som försvann” (12) är en semipermanent utställning, den är inte 
permanent men har inte heller en planerad sluttid. ”Faktotum” (11) har hittills 
varit en permanent utställning men skall rivas och platsen är då tänkt för 
tillfälliga utställningar, denna har dock inte heller en sluttid. För detta arbete 
räknas dessa två utställningar som permanenta 

Tillfälliga utställningar 
Museets tillfälliga utställningar under tiden för denna undersökning är 
”Guldkorn” (13) och ”Blankvapen” (14). Även platsen som kallas ”Planket” (6) 
på våning 1 håller tillfälliga utställningar men var under arbetets gång tom.  

Figur 1 – Planritningar över Eskilstuna stadsmuseum med zoner som benämns i rapporten 

Plan1 Plan2 
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Teori 

I detta avsnitt presenteras teorier om wayfinding, skyltutformning, färg, 
kognition och rummets påverkan. Dessa teorier ligger till grund för 
designförslaget som presenteras senare i rapporten.  

Wayfinding 
För att kunna orientera sig, vilket är det första steget till lyckad wayfinding, 
måste man veta var man är och detta uppfylls enbart genom att förstå världen 
runt omkring oss (Downs & Stea i Gommel 1995 s. 388). För att skapa god 
wayfindingdesign krävs det att man svarar på de tre frågorna: vilken 
information ska visas, vart och i vilken form (Passini 1996 s. 326). 

Downs och Stea (i Gommel 1995 s. 390) hävdar att wayfinding består av fyra 
steg i följande ordning: orientering, val av väg, hålla sig på rätt spår och 
upptäckt av målet. Även Mollerup (2013 s. 51) hävdar att det är viktigt att 
besökaren förstår att den har nått platsen den söker när den kommer fram. 

Mollerup (2013) hävdar att man i wayfinding bör tänka på enkelhet i antalet 
skyltar och storlekar. Han menar att målet med en simpel wayfinding är att 
genom klarhet öka navigeringsbarheten och undvika att det blir rörigt. 
Skyltarna får inte vara för komplexa, för många eller för stora då det kan skapa 
förvirring hos besökaren (Mollerup 2013 s. 70). 

Kartor 
Användaren kan med hjälp av en karta få stöd i att koppla ihop saker som den 
ser i sin omgivning med dennes mentala bild av en rumslighet (Klippel, Hirtle 
& Davies 2010 s. 85). För att kunna göra denna koppling krävs det att 
användaren kan se att element på kartan stämmer överens med element i 
verkligheten vilket kan leda till stora kognitiva kostnader (Klippel et al. 2010 s. 
86). Detta beror på att människor upplever tvådimensionella och 
tredimensionella objekt genom två olika kognitiva processer vilket gör det svårt 
att knyta ihop tvådimensionella objekt på en karta med tredimensionella objekt 
i verkligheten (ibid.). 

Om en karta inte är i linje med verkligheten krävs det en stor ansträngning för 
läsaren och det tar längre tid att tolka den (Klippel et al. 2010 s. 88). 
Anledningen till detta är för att läsaren måste gå igenom ett antal steg för att 
kunna gå vidare med sin wayfindinguppgift (ibid.). Först måste användaren 
förstå att kartan är fel, sedan till vilken grad, efter det måste läsaren mentalt 
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rotera kartan och till sist kan den genomföra en wayfindinguppgift utifrån 
kartan (ibid.). Fasta kartor bör alltså placeras enligt principen framåt-upp-
linjering för att vara enkla att avläsa, detta innebär att det som är uppåt på 
kartan är framåt i verkligheten (Mollerup 2013 s. 64). Enligt Mollerup (2013 s. 
62) är det också viktigt att användaren kan jämföra kartan med utsikten för att 
kunna avgöra vart man är. 

Wayfindingstrategier 
God wayshowing skapas genom att förstå och främja de nio strategier som de 
flesta människor omedvetet använder när de ska ta sig fram på en okänd plats 
(Mollerup 2013 s. 18). Dessa strategier är Track following, Route following, 
Educated seeking, Inference, Screening, Aiming, Map reading, Compassing och 
Social navigation (Mollerup 2013 s. 30-46). 

Passini (1996) skriver att om man skapar ett wayfindingsystem som en 
efterkonstruktion och inte vid bygget bestäms designen oftast av de 
huvudsakliga cirkulationsvägarna. Om dessa vägar är mångtydiga får designen 
möta en del svårigheter och det krävs då att man skapar ett stödjande 
informationssystem som tjänar den mest lämpliga wayfindingstrategin för 
platsen (Passini 1996 s. 327). 

I detta arbete ligger fokus på följande fyra utav Mollerups (2013) 
wayfindingstrategier: 

Track following innebär att användarna följer ett spår, detta spår är oftast ett 
visuellt spår men kan även vara ljudspår eller taktila spår. Ett vanligt exempel 
på track following är färgade linjer på golvet. När vi använder oss av track 
following får vi information längs vägen på platser där vi behöver den. (s. 28-
30) 

Route following är att följa en verbal eller illustrerad instruktion. Denna 
instruktion kan vara från en person som känner till platsen eller en nedskriven 
källa om vägen till någonting. Under route following får vi informationen innan 
avfärd och måste minnas den eller ha den nedskriven. (s. 32) 

Aiming innebär att vi rör oss mot ett synligt mål. Direct aiming innebär att 
målet i sig är direkt synligt och indirect aiming innebär att något i målets närhet 
är synligt, när vi då kommit fram till det vi tagit sikte på kan vi göra en ny, 
detaljerad avsökning för att hitta det faktiska målet. (s. 40) 

Map reading som strategi involverar både portabla och stationära kartor. Kartor 
ger användaren en överblick av ett visst område. Stationära kartor har en fördel 
i att de kan visa vart användaren befinner sig men nackdelen med dem är att 
användaren måste minnas informationen. (s. 42) 
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Landmärken 
Enligt Mollerup (2013) är ett landmärke något som sticker ut i en miljö. Han 
skriver att det beror mycket på kontexten vad som ses som ett landmärke. 
Mollerup ger exemplet att en hög byggnad bland låga byggnader kan ses som 
ett landmärke men får inte samma status om alla byggnader är relativt lika. För 
att kunna anses vara ett landmärke måste det vara synligt, utstickande och 
enkelt att prata om (Mollerup 2013 s. 54). 

Skyltutformning 
Mollerup (2013) skriver att man bör se över om en skylt är synlig och läsbar för 
att den ska fungera. Mollerup menar att de inte får vara dolda och ska kunna 
läsas från det tänkta avståndet. Enligt Mollerup måste man därför tänka på 
placering och storlek samt att skylten har tillräckligt hög kontrast mellan 
skylten och dess omgivning. Läsbarheten kan också påverkas av att skylten är 
för glansig och reflekterar ljus eller om den förvrängs av skuggor (Mollerup 
2013 s. 82). 

I ett museum ska skyltar kunna läsas på långt avstånd och man måste därför 
tänka på läsbarheten. För att underlätta läsbarheten av en skylt hävdar Mollerup 
(2013) att man bör tänka på att använda tydliga och enkla typsnitt. Han skriver 
att de behöver också ha tillräckligt stor teckengrad och goda avstånd mellan 
bokstäver, ord och linjer. Dessutom måste man se till att pilar är placerad i 
närheten av den text de tillhör (Mollerup 2013 s. 150). Hellmark (2004 s. 27) 
hävdar att sanserifer passar bäst när texten ska läsas på håll. Även Bergström 
(2012 s. 126) förespråkar sanserifer för texter som ska läsas på långt håll som 
till exempel på skyltar. 

Mollerup (2013) skriver att för att kunna upptäckas måste en skylt vara 
tillräckligt stor för att synas. För att innehållet ska vara läsbart måste skylten 
också vara tillräckligt stor för att ge innehållet utrymme (Mollerup 2013 s. 
127). 

På museum är många av besökarna i rörelse när de interagerar med skyltarna 
vilket enligt Mollerup (2013 s. 136) är viktigt att tänka på när man utformar 
skyltar. Man måste även tänka på från vilket avstånd skylten ska kunna läsas 
(ibid.) vilket påverkar vilken typstorlek som bör användas (Mollerup 2013 s. 
100). Skyltens utformning kommer alltså att påverkas av rummets storlek och 
rörelsen i rummet. Mollerup (2013 s. 100) hävdar att som tumregel gäller att det 
längsta möjliga avståndet som är läsbart är x-höjden gånger 500. Detta innebär 
att en x-höjd på 1 centimeter kan läsas från max 5 meters avstånd. 

För att texten ska ha största möjliga läsbarhet bör den skrivas med både 
gemener och versaler (Mollerup 2013 s. 100). Detta beror på att de upp- och 
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nedstickande bokstäverna i ord skrivna med små bokstäver ger den mest 
varierande ordbilden och går snabbare att avläsa (ibid.).  

Skyltar behövs enligt Mollerup (2013 s.135-136) på följande fyra ställen: 

Vid valpunkter: ska jag ta höger eller vänster? 
Vid nya situationer: när är museet öppet? Var är toan? 
På platser där det uppstår osäkerhet: är jag i rätt korridor? 
På platser som påverkar säkerhet: var är nödutgången? 

En väldigt simpel regel som ofta blir förbisedd är att skyltar ska placeras där det 
finns ett behov för dem (Mollerup 2013 s. 135). Information uppfattas när den 
behövs och inte bara för att den finns där (Passini 1996 s. 26). En människa kan 
omöjligt absorbera all information som finns i en byggd miljö (Passini 1996 s. 
326). För att kunna hantera all denna information måste vi därför välja ut det 
som är relevant för den nuvarande wayfindinguppgiften (ibid.). Man måste 
tänka på att inte ge information för tidigt, om informationen kommer innan den 
behövs glöms den ofta bort och skapar förvirring där den väl behövs (Mollerup 
2013 s. 135).  

En skylt som visar riktning blir redundant om man kan se målet och identifiera 
det från skyltens plats (Mollerup 2013 s. 92). För att visa en riktning kan man 
förutom pilar även placera en text ovanför dörren som antyder att målet finns in 
genom den passagen (ibid.). 

Färg 
För att skapa uppmärksamhet kan man använda sig av färg (Mossberg 2003 s. 
137). När det kommer till skyltning används färg främst för att åtskilja eftersom 
färger kan ses på ett större avstånd än andra grafiska element (Mollerup 2013 s. 
119). En skylt blir lättare att upptäcka om färgkontrasten mellan skylten och 
dess bakgrund är relativt stor (ibid.). För att kunna ha något värde över huvud 
taget måste en skylt kunna upptäckas, detta är dock något som många 
misslyckas med (ibid.). 

Färgkodning 
Enligt Ware (2008) måste man tänka på två huvudfunktioner för att skapa ett 
fungerande färgkodningssystem. Han menar att dessa är visuell distinktion för 
att stödja visuell sökning och lärbarhet så att en viss färg kommer att betyda en 
specifik sak. Ware skriver att det viktigt att främst använda sig av de unika 
kulörerna för att göra det enkelt att urskilja färgernas olika betydelse. De unika 
kulörerna är röd, grön, gul och blå. Därefter lägger man enligt Ware till de 
färger med relativt konsistenta namn: rosa, brun, orange, grå, och lila. I en 
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komplex design med relativt små symboler kan inte mer än 12 färger användas 
för fullständig läsbarhet (Ware 2008 s.77).  

Kognition 

Pop-out 
Det som avgör hur enkelt ett föremål är att hitta är hur snabbt vi kan rikta en 
ögonrörelse för att fokusera vår uppmärksamhet på det (Ware 2008 s.26). Saker 
som har pop-out effekt kan uppfattas med en enda ögonfixering (Ware 2008 
s.27). Det som är enkelt att se är det som bearbetas tidigt i hjärnan (ibid.). När 
ett enda element skiljer sig från en grupp av identiska element sker den största 
pop-out effekten (ibid.).  

Vad som sticker ut beror lika mycket på omgivningen som objektet i sig 
eftersom det är kontrasten mellan objekt och omgivning som avgör om något är 
visuellt distinkt eller inte (Ware 2008 s.27). För att få pop-out effekt måste man 
skapa kontrast till omgivningen i någon av de funktioner som processas i det 
primära syncentrat (Ware 2008 s.33). De funktioner som kan användas för pop-
out är färg, riktning, storlek, rörelse och stereoskopiskt djup (Ware 2008 s.29).  

Ware (2008) skriver att om vi letar efter något som är relativt litet kan vi enbart 
se det om vi riktar vår blick rakt mot objektet men visuell avsökning är inte 
slumpmässig. Han menar att en del som underlättar denna avsökning kallas 
biased competition. Biased competition innebär att om vi till exempel letar efter 
tomater börjar neuroner i det primära syncentret som är känsliga för formen 
rund eller färgen röd att skrika högre än neuroner som är inriktade på andra 
färger och former (Ware 2008 s.26-27). 

Ware (2008) hävdar att en designer många gånger vill skapa en konsekvent stil 
genom att formge symboler som skiljer sig antingen i färg eller form men detta 
ger en större kognitiv kostnad. För att underlätta visuell sökning bör man 
istället använda både färg, form och struktur för att skilja symbolerna åt (Ware 
2008 s.35). 

Uppmärksamhet 
Groome (2010) skriver att William James definierade begreppet 
uppmärksamhet för första gången 1890. Groome skriver att James definierade 
uppmärksamhet som koncentration på ett specifikt objekt vilket utesluter allt 
annat. Idag kallas detta enligt Groome för fokuserad eller selektiv 
uppmärksamhet. Vår uppmärksamhet kan också riktas på flera saker samtidigt 
vilket kallas för delad uppmärksamhet (Groome 2010 s. 97).  
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Rummets påverkan 
Eftersom vertikala former tar upp den större delen av vårt synfält påverkar 
dessa rummets upplevelse till stor del (Ching 2007 s. 124). Väggarna påverkar 
rummets utseende och öppningarnas storlek och placeringar påverkar till vilken 
grad anliggande rum relaterar till varandra (ibid.). Genom att forma öppningen 
mellan två rum på ett visst sätt kan man minska visuell och fysisk tillgång 
mellan två anliggande rumsligheter och förstärka individualiteten i varje rum 
(Ching 2007 s. 190). 

Mossberg (2003 s. 121) nämner att det är viktigt för företag att utforma ett rum 
för att attrahera den rätta kundkretsen och för att ge dem en bra upplevelse. 
Besökarnas beteende på en viss plats påverkas av den fysiska omgivningen 
(Mossberg 2003 s. 122). För att människor ska kunna orientera sig krävs det att 
de kan relatera till sin omgivning och få klarhet i vilken rumslig situation de 
befinner sig (Mossberg 2003 s.133). Människor blir negativt påverkade om ett 
rum upplevs som odefinierat (ibid.). 

Summering 
Teorier om wayfinding är centralt i mitt arbete eftersom möjligheten att 
underlätta för besökarna att navigera inne i museet är direkt kopplat till hur 
människor fungerar i wayfindingsituationer. Att skapa en design som bygger på 
teorier om människans behov i dess situationer gör att designen underlättar för 
människor på de platser där det faktiskt behövs. 

Teorier om kartor är relevanta då de återkopplar till det första av de fyra steg 
som jag tidigare nämnde som viktiga för wayfinding enligt Downs och Stea (i 
Gommel 1995). De underlättar alltså för orientering och är därför en viktig del 
av mitt arbete. 

Wayfindingstrategierna är relevanta eftersom det är dessa man bör underlätta 
för när en plats har tvetydiga cirkulationsvägar (Passini 1996). Museet har till 
och med själva uppmärksammat att detta är ett stort problem hos dem och att 
byggnaden saknar ett naturligt flöde. Det är därför naturligt att skapa ett system 
som stödjer wayfindingstrategierna. 

Teorierna om skyltutformning används främst i mitt arbete som underlag för 
platsanalysen med teoretiskt grund. Att ha information om hur en korrekt skylt 
bör se ut underlättade att utvärdera det nuvarande systemet och identifiera 
brister. Dessa teorier ligger såklart även till grund för den nya utformningen 
men i designförslaget ligger fokus mer på skyltplacering och ett övergripande 
system än detaljer i skyltutformningen. 
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Teorier om placering är relevanta för att kunna skapa ett system som faktiskt 
uppmärksammas och undvika att det blir rörigt med redundanta skyltar. Dessa 
teorier används även i mitt arbete som grund för observationerna. 

Färgteori och färgkodning har en viktig del av mitt arbete eftersom färg drar till 
sig uppmärksamhet vilket är ett krav på det nya vägledningssystemet. Teorier 
om färgkodning påverkar sedan valet av färger. 

Kognition har fått en relativt stor plats i denna rapport. Detta är på grund av att 
kännedom om de grundläggande processer som påverkar vad människor ser och 
upplever är en viktig del i att skapa ett nytt vägledningssystem. Genom att 
skapa en design som underlättar för den typen av tidiga processer i hjärnan 
sticker vägledningsystemet ut och uppmärksammas vid första anblick. 

Den rumsliga påverkan på upplevelsen av rummet är en viktig del i mitt arbete 
då det krävs en tydlighet i vilken rumslig situation besökaren befinner sig i 
eftersom detta idag är något som är problematiskt. Rummet i sig påverkar också 
rörelsen (Ching 2007) vilket har stor inverkan på museets vägledningssystem 
eftersom byggnaden inte har ett naturligt flöde. En förståelse för hur rummet 
upplevs idag och kunskap om vad som påverkar detta är alltså viktigt för att 
kunna skapa ett fungerande system. 

Källkritik 
Källorna till denna rapport är främst kurslitteratur som har valts för att de ger en 
övergripande förklaring om ämnet.  

Den största delen av teorierna kommer från Mollerups (2013) bok 
Wayshowing>Wayfinding. Per Mollerup är en välkänd wayfindingdesigner 
som myntat termen wayshowing. Han är känd för att ha skapat 
wayfindingsystemen för flygplatserna i Oslo, Köpenhamn och Stockholm. 
Detta anser jag ger honom trovärdighet som källa eftersom han är väl insatt i 
ämnet och vet hur man skapar god wayfindingdesign. 

De artiklar som används denna rapport till exempel Passini (1996) har olika 
grader av trovärdighet. Romedi Passini är en välkänd wayfindingdesigner med 
hög trovärdighet. Övrig artiklar är mindre trovärdiga men har i stor del 
bekräftats av tidigare kurslitteratur. De används som ett komplement och får 
inte störst plats i denna rapport. 

En brist är att jag använder Gommel (1995) som är en summering av en 
masteruppsats och inte en vetenskaplig artikel, den upplevs mer som en samling 
av tidigare källor. Denna artikel  används enbart som sekundärkälla då det inte 
gick att få tag på Downs & Stea som Gommel (1995) refererar till ett flertal 
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gånger. Det bästa vore att köpa grundkällan men på grund av tiden och 
kostnaden ansågs detta alternativ vara tillräckligt. 

De källor som jag har valt anser jag är relevanta av just de anledningar som jag 
presenterade i summeringen det finns dock en del teorier som jag saknar som 
kan ha påverkat min design. Dels har jag inga teorier om ikoner men låter ändå 
ikoner få en stor plats i mitt designförslag. Det är mycket möjligt att resultatet 
skulle se väldigt annorlunda ut om jag använd teorier om hur ikoner bör 
användas och se ut. Ett annat område som skulle ha varit intressant att sätta mig 
in i vore tidigare forskning om wayfinding på just museum. Det var dock svårt 
att hitta artiklar om detta då det oftast är i vårdkontext som tester utförs.  

Antagligen är detta för att det anses viktigare att folk hittar i vårdmiljön. Jag 
tror dock att det finns artiklar med inriktning på museum och en mer grundlig 
avsökning kanske skulle ha kunnat hitta teorier inom detta område. Dock tar 
Mollerup (2013) upp exempel på wayfinding i ett antal olika miljöer vilket var 
intressant att läsa om men det finns inga direkt applicerbara riktlinjer för just 
den typen av miljö. Att basera mitt vägledningssystem på artiklar som fokuserar 
på vårdmiljö och inte museum tror jag kan påverka främst den estetiska 
aspekten. I en vårdmiljö är det mer kliniskt rent och skyltarna ska främst vara 
funktionella. I en museikontext däremot får skyltarna gärna vara ett intressant 
inslag i museets lokaler och ha lite mer intressanta uttryck och former. De 
teorier om funktion som kommer från mina artiklar är dock väldigt relevanta 
eftersom behovet av funktion alltid finns där även om utformningen kan vara 
mer konstnärlig. 
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Metod 

De metoder som valts har används för att identifiera brister och möjligheter i 
den nuvarande wayshowingen på museet. Designen baseras sedan på teori 
utifrån problemområden som identifieras under genomförandet av metoderna.  
  

Platsanalys med teoretisk grund 
För att få en tydlig bild av hur rummet ser ut i dagsläget och för att förstå 
problemet på den fysiska platsen genomfördes en platsanalys. Att analysera 
platsen hjälper till att upptäcka och klargöra problem med det befintliga rummet 
(Ching & Binggeli 2012 s.40). 

Platsanalysen som genomfördes kan delas upp i två delar: rumsanalys och 
skyltanalys. I rumsanalysen analyserades entrén och de grundförutsättningar 
som finns. I skyltanalysen sträcktes området för analys även utanför entréhallen 
för att även få en övergripande förståelse för hela skyltsystemet.  

Rumsanalys 
Innan rumsanalysen genomfördes skrevs en planritning ut över entrén. Under 
analysen markerades sedan viktiga detaljer på den färdiga planritningen och 
hela rummet fotograferades. Som stöd för genomförandet av analysen användes 
Ching & Binggelis (2012 s. 60) checklista för rumslig analys. Enligt dem ska 
man analysera riktningar och förutsättningar i rummet, bland annat 
proportioner, dörrar och fönsters placering, ljusets påverkan och de naturliga 
stråk som uppstår. 

Skyltanalys 
Genom att använda teorier om wayfinding och de krav som Mollerup (2013) tar 
upp för god skyltning skapades en grundlig analysmall utifrån teori (se bilaga 
1). Med hjälp av teorin identifierades ett antal viktiga funktioner för god 
vägledningsdesign och sedan utfördes en analys av museets befintliga 
skyltsystem med dessa som grund. Detta gjorde det möjligt att identifiera vart 
skyltningen brister idag. Utifrån museets egna krav analyserades också om 
skyltarna är enkla att byta ut och om de följer den grafiska profilen. 

 
Observation 
En lyckad inredningsdesign är en design som är funktionell (Ching & Binggeli 
2012 s.58). Vilka funktioner som krävs är direkt relaterat till användarna och 



 13 

deras syfte och förmåga (ibid.). Användarna och deras behov måste därför 
analyseras för att kunna skapa en bra design för en specifik plats (ibid.). 

För att få förståelse för användarna kan man sätta sig in i deras situation, detta 
kallas enligt Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015 s. 85) för deltagande 
observation. Holme och Solvang (1997 s. 110) menar att en observation är när 
man undersöker medlemmarna i en viss grupp genom att befinna sig 
tillsammans med dem eller i anslutning till dem under en viss tid.  

För att identifiera problemområden på platsen genomfördes en observation. Det 
som observeras var besökarnas naturliga beteende direkt när de anländer i 
entrén och vid en utav knutpunkterna. Tanken med observationen var att ge 
information om vad besökarnas blick dras till först, vart de stöter på en 
wayfindinguppgift de inte kan lösa enbart med hjälp av den nuvarande 
skyltningen och om de uppmärksammar skyltarna där de är placerade idag.  

Eftersom ingen av besökarna informerades i förväg att en observation skulle 
genomföras kan observationerna på museet ses som dolda. Dolda observationer 
underlättar att observera en grupps naturliga beteende eftersom de inte vet att de 
blir observerade (Holme & Solvang 1997 s. 111). Trots den etiska problematik 
som en dold observation för med sig valdes denna typ av observation för att det 
var viktigt att få en opåverkad bild av användarnas rörelse på museet.  

Observationerna genomfördes under två dagar, fredag 15/4 2016 och lördag 
16/4 2016. På fredagen genomfördes två observationer i entrén som varade i 20 
respektive 15 minuter. Anledningen till att genomföra två observationer var att 
den första skedde under vanliga öppettider och den andra när museet var på väg 
att stänga och då gav information om besökarnas beteende i entrén vid utgång. 
På lördagen observerades entrén från en annan vy i 25 minuter. Anledningen till 
bytet av plats var att entréhallen har en layout som gör det svårt att få en total 
överblick från en specifik punkt och kunskap om hela entrén kan endast nås 
genom att kombinera observationer från olika vyer. 

Förutom entrén observerades även knutpunkt 3 – rampen. Båda observationerna 
på denna plats var 10 minuter långa. Denna plats observerades för att få 
förståelse av besökarnas beteende på övervåningen. På grund av museets 
utformning skulle en observation vid knutpunkt 2 – trappen vara för störande. 
Eftersom det är svårt att inte vara i vägen vid trappen och då inte kunna smälta 
in och observera besökarnas naturliga beteende valdes denna plats bort. 

Inför observationerna skapades en observationsmall (se bilaga 2) för att ge en 
tydlig överblick och underlätta att göra konsekventa observationer. 
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Kvalitativ intervju  
Det bästa valet av metod om man vill få ett totalperspektiv eller förståelse för 
olika sociala processer, är enligt Holme och Solvang (1997 s. 77) en kvalitativ 
intervju.  

Intervjuer kan enligt Wikberg Nilsson et al. (2015 s. 83) användas under hela 
designprocessen med olika syften. En intervju i arbetets början kan ge 
förståelse för hur något används idag och användarnas beteende (ibid). 
Intervjuerna som ligger till grund för denna rapport genomfördes för att få ökad 
förståelse för museets behov och problemen på platsen. Senare i processen 
genomfördes även en intervju för att få feedback på skisser. 

För att undvika att intervjun styrs i en viss riktning används i en kvalitativ 
intervju inte ett standardiserat frågeformulär (Holme & Solvang 1997 s. 100). 
Istället har man med sig en manual eller intervjuguide med viktiga faktorer, 
områden och frågor men låter intervjupersonen styra intervjuns utveckling och 
är flexibel mot vad denne berättar (Holme & Solvang 1997 s. 100-101, 
Wikberg Nilsson et al. 2015 s. 83). Flexibiliteten i att låta intervjupersonen 
påverka intervjuns riktning ger en styrka i att man får en ständigt ökad 
förståelse för frågeställningen (Holme & Solvang 1997 s. 80). Wikberg Nilsson 
et al. (2015 s. 83) kallar detta för semistrukturerad intervju.  

Informantintervju 
För att få en ökad förståelse för målgruppens behov och det nuvarande 
problemet genomfördes informantintervjuer som ett komplement till 
observationerna. När en person som står utanför det som undersökt intervjuas 
kallas detta för en informantintervju (Holme & Solvang 1997 s. 104). 
Informanten kan dock inte vara vem som helst, detta är en person som kan 
mycket om det som ska undersökas och blir en ”ersättningsobservatör” (ibid.). 
Två anställda som ofta arbetat i receptionen intervjuades om hur besökarna 
beter sig på platsen och vilken information som besökarna behöver extra hjälp 
med. Båda intervjuerna genomfördes den 17 april 2016. 

Utprovning 
Under hela processen har kontakten med min samarbetspartner, Malin 
Cederblad, hjälp mig framåt. Hon har delgett material och beskrivit museets 
problem samt deltagit i en utprovning under processens gång. Utprovningen 
genomfördes för att få input från någon som är expert på museets behov och 
den bestod av att digitala skisser på olika versioner av förslaget visades för min 
samarbetspartner på museet. Den nära kontakten med min samarbetspartner kan 
ses som en typ av aktionsforskning. Enligt Bryman (2008 s. 356) är 
aktionsforskning en metod där forskare och klient samarbetar för att utveckla en 
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lösning på ett problem som de gemensamt diagnoserat. Intervjun med min 
samarbetspartner var en ostrukturerad intervju. Detta innebär att man istället för 
en intervjuguide enbart har ett PM som minneshjälp och låter intervjupersonen 
associera fritt (Bryman 2008 s. 415).  Denna typ av intervjuer brukar likna ett 
vanligt samtal (ibid.). Utprovningen genomfördes den 10 maj 2016. 

Etiska överväganden 
Grunden för samhällsforskning är respekt för medmänniskor, de får aldrig 
utnyttjas för att uppnå ett visst mål och både den psykiska och fysiska 
integriteten hos informanten ska skyddas (Holme & Solvang 1997 s. 32).  

Den metod som ställer de största etiska kraven är observation (Holme & 
Solvang 1997 s. 110). Dolda observationer är etiskt problematiska eftersom 
gruppen inte vet att de observeras och därav inte kan ge sitt samtycke (Holme 
& Solvang 1997 s. 111).  

Under observationerna för denna underökning observerades enbart besökarnas 
rörelsemönster i museets entré. Ingen ålder, kön eller utmärkande drag 
noterades och undersökningen var helt anonym. Det togs inte heller några foton 
under observationen och därför kan inga personer identifieras genom detta. 
Platsanalysen genomfördes innan museet öppnade för dagen för att kunna 
fotografera hela museet utan att någon besökare kom med på bild. 

Att använda museets personal som ersättningsobservatörer kan argumenteras 
vara oetiskt då de ”spionerar” på människor som inte vet att de ingår i en 
undersökning. En deltagare i en undersökning måste vara informerad och 
frivilligt samtyckt till detta (Holme & Solvang 1997 s. 335). Museets personal 
får dock ingen instruktion om att spionera i förväg utan utfrågas om deras 
befintliga kunskap om besökarnas beteende. Denna kunskap har antagligen 
ackumulerats under flera år och det är omöjligt att identifiera någon av 
besökarna utifrån deras berättelser. Det bör dock tilläggas att 
informantintervjuerna ger svar på vad de två informanterna har tolkat av 
besökarnas beteende och kan vara påverkat av deras egna åsikter.  

Metodkritik 
Observationerna gav inte ett stort underlag för designarbetet eftersom det var få 
besökare under de tillfällen jag var där och observerade trots att jag var där 
under de tider som museets personal trodde att det skulle vara mest folk. Det 
var av just denna anledning som informantintervjuerna lades till. Eftersom 
intervjuerna bekräftade mycket av det som noterades under observationerna 
ansågs det att det inte krävdes mer observationer trots det bristande underlaget. 
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Att observationerna visade att besökarna inte använder skyltarna kan bero 
mycket på tidpunkten för observationen. Om det hade varit en aktivitet i 
föreläsningssalen är det möjligt att beteendet sett annorlunda ut eftersom 
besökarna då skulle söka efter en specifik plats snarare än att uppleva hela 
museet som de till större delen gjorde under observationerna.  

Expertintervjun gav inte heller ett större underlag för det vidare designarbetet. 
Det är möjligt att det hade varit mer givande om mer material hade visats upp 
eller intervjun varit mer strukturerad med frågor för att få fram det faktiska 
åsikten hos respondenten. Att vara mer tydlig med syftet av utprovningen 
kunde även det ha lett till ett bättre resultat. Det kanske även skulle ha varit bra 
om en större grupp diskuterade de olika förslagen för att få fram en åsikt som 
gäller hela museet. Det kan vara svårt att ensam säga något kritiskt men kritiken 
är viktig för att kunna utveckla designförslaget. 
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Resultat 

Resultat av rumsanalys 
Museets entré har en form som gör att vägen till övriga utställningar inte syns 
när man först kommer in i museet från entrén vid Strömsholmen. Här kommer 
man direkt in i ”garderoben” och har klädhängare till höger och vänster. Rakt 
fram ser man skyltar till museets bottenplan. Mycket fokus dras till ”Lilla 
Stadsmuseet” som lockar med både färg och ljus.  

 
Figur 2 – Vy från huvudentrén vid Strömsholmen 

Från den andra entrén på motsatt sida kommer man in till en liten trapp och ser 
hängarna i garderoben rakt fram. Även härifrån dras mycket fokus till ”Lilla 
Stadsmuseet”.  

  
Figur 3 – Vy från alternativ entré 
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Entrén är uppdelad i två rumsligheter, en del med entréhall, garderob och 
toaletter och en med reception/café och butik. Hela entrén har vitmålade väggar 
vilket bidrar till en känsla av enhetlighet. Golv och tak skiljer sig dock från de 
två rumsligheterna. Rummet präglas av den tidstypiska arkitekturen. Djupa 
fönsternischer, pelare och valv finns runt hela entrén. Ingången till övriga 
utställningar är delvis dold på grund av rummets struktur.  

 
Figur 4 – Vy mot reception och café 

I entrén finns en receptionsdisk som 
löper från den ena rumsligheten till den 
andra. Informationsdiskens placering i 
kombination med en matta som löper 
från entréhallen till öppningen mot 
museets övriga utställningar är med 
största sannolikhet ett försök att binda 
ihop rummen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 – Vy mot entré till övriga utställningar 
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Resultat av skyltanalys 
Samtliga skyltar har en bra kontrast i den inre kontext med svart text på vit 
bakgrund. Pilarna som visar riktning är relativt nära texten men är väldigt smala 
och har en grön färg som i sin nuvarande storlek inte ger en god kontrast. Alla 
skyltar på museet är synliga på så sätt att det inte finns något som är i vägen för 
att kunna se dem. Generellt har skyltarna en tydlig layout och god teckengrad, 
de är dock alla skrivna i versaler vilket inte underlättar läsning och typsnittet är 
inte heller vad Mollerup (2013) rekommenderar. All placering, förutom den i 
entrén, gör skyltarna svåra att läsa från en del platser och det är inte alltid helt 
tydligt vilken riktning de syftar till. 

Antalet skyltar är ibland redundant i antal, ett flertal skyltar som säger samma 
sak förbättrar inte wayfindingen, på vissa platser är det däremot för stort 
avstånd mellan skyltarna vilket gör det svårt att veta om man är på rätt väg. 
Utställningarnas namn är också placerade på platser som gör det svårt att veta 
när man anlänt till destinationen.  

Samtliga skyltar på museet är svåra att byta ut, det är även något som kom upp 
under intervjun med den ansvarige för att uppdatera skyltarna på museet. Hon 
har ett behov av att själv kunna byta ut skyltarna på ett enkelt och 
kostnadseffektivt sätt när de byter ut en utställning. Men hon har inte tillgång 
till typsnittet Museo som finns i kommunens grafiska profil. 

Entré 
I entrén saknas det en översikt, besökarna får inte information om vart de 
befinner sig, att museet är gratis eller vad som finns att se. I entrén har skyltarna 
en synlig plats som direkt kan uppmärksammas när man anländer till museet. 
Skyltarna är här plottrade i svart direkt på den vita väggen vilket ger god 
kontrast mot bakgrunden, de har dock ingen direkt utstickande effekt.  

 
I entrén får man bara information om de 
utställningar som finns på nedre plan. Den skylt 
som pekar mot ”fler utställningar” har lägre 
hierarki och det är lätt att missa att det finns mer 
att se. Att inte introducera alla utställningar för 
den nye besökaren gör att den inte vet att något 
på övre plan kan vara av intresse. Man får inte 
heller någon information om var trappen är eller 
i vilken riktning man ska gå för att komma till 
den. 

 
Figur 6 – Skyltning i entréhallen 
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Knutpunkt 1 – Pelaren 
I den första knutpunkten, där man går igenom valvet mot övriga utställningar, 
är skyltarna enbart synliga från entrén, kommer man från ”Ångmaskinshallen” 
eller ”Mekanisk Verkstad” ser man dem inte. Precis bredvid finns dessutom två 
skyltar om utställningen som är närmast, de påverkar hur skyltarna som riktar 
till de övriga utställningarna avläses.  

 
Figur 7 – Skyltar på pelaren, knutpunkt 1 

Knutpunkt 2 – Trappan 
I trappen finns ett stort antal redundanta skyltar, information upprepas nästan 
precis intill varandra både på nedre plan och det övre. Här påverkas skyltarna 
även utav att det blänker på dem från fönstret i trappen vilket minskar 
läsbarheten. På övre plan vid trappen finns en översiktskarta över hela museet. 
Den är dock inte helt tydlig. Den är dessutom på en pinne vilket gör att den 
enkelt kan flyttas runt och kartan blir då inte i rätt riktning utifrån Mollerups 
(2013) riktlinjer. 

     
Figur 8 - Skyltar i trappen            Figur 9 - Planritningen på plan 2 
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Knutpunkt 3 – Rampen 
Skyltarna i anslutning till rampen ser man först när man är på väg tillbaks från 
utställningen längst bort och inte när man kommer till platsen från trappen. Att 
guida till utgången på denna plats är rimligt men besökaren har antagligen sett 
utställningen som skylten pekar på innan denne ser skylten vilket gör den 
redundant.  

 
Figur 10 – Vy från “Slottet som försvann” mot skyltar och ingång vid rampen 

Resultat observation 

Entré 
Alla observationer av entrén visade att mest rörelse sker i samband med ”Lilla 
Stadsmuseet”. Ett antal besökare sökte av rummet för att se något utöver ”Lilla 
Stadsmuseet” vilket kräver att man tar sig förbi den vägg som sticker ut efter 
garderoben och täcker sikten mot cafét och ingången till övriga utställningar.  

Observationen visade att skyltarna inte uppmärksammas alls. Eftersom de inte 
fick vad de sökte av skyltarna frågade de i receptionen. Besökarna var istället 
förvirrade angående vart man fick gå och frågade om det bara är att gå in. 
Under observationen frågades det även efter utställningen ”Laddat” som finns 
på museets övervåning. Skyltarna i entrén täcktes delvis för om en människa 
satt på bänken framför den vilket gör det svårt för besökaren att läsa skyltarna. 

Knutpunkt 3 - Rampen 
Observationerna på knutpunkt 3 visade att besökarna inte interagerar med 
skyltarna alls. De går fritt och vandrar runt för att uppleva museet. Under den 
tid som de två observationerna genomfördes var det inte heller någon som hade 
problem med att hitta ut. Platsen upplevs inte behöva skyltning alls. 
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Resultat intervju 

Informantintervjuer 
Informantintervjuerna som genomfördes den 17 april 2016 bekräftade det som 
sågs under observationerna och bidrog även med ytterligare information som är 
svår att få när man inte kan observera under längre tid och under flera olika 
dagar. 

Både intervjuperson 1 (IP1) och intervjuperson 2 (IP2) hävdade att mest rörelse 
sker i entréhallen, receptionen och cafét. Det är även den platsen som de båda 
ansåg var mest förvirrande. Det är enligt intervjupersonerna väldigt vanligt att 
besökarna frågar i receptionen istället för att läsa på skyltar. Om det inte är 
någon där blir besökarna förvirrade och vågar inte gå in. Enligt IP2 frågar 
nästan varje besökare något. Båda intervjupersonerna var överens om att det 
som folk frågar mest om är om det är fri entré men även hur man ska gå, vart 
utställningarna börjar och vad som finns på museet. Enligt IP1 vet de inte heller 
vad namnen på utställningarna innebär. 

IP2 berättar att man märker att nya besökare ser sig omkring och söker igenom 
rummet för att få information. Hen var tveksam till om besökarna använde 
skyltarna över huvud taget. IP2 anser att det är svårt att hitta till museet och att 
entréerna är väldigt dåligt markerade. Detta gör att besökarna ofta försöker 
lokalisera sig och frågar om de kommit till Stadsmuseet, Munktellmuseet, 
Konstmuseet eller liknande. IP2 menade också att båda ingångarna är dåligt 
skyltade vilket gör att besökarna inte vet vart de har kommit när de kommer in i 
museet. 

De platser som folk oftast frågar om är de som ligger förbi ”Faktotum” på övre 
plan bl.a. den fasta utställningen ”Laddat” och den tillfälliga utställningen 
”Guldkorn”. Även föreläsningssalen är det vanligt att folk frågar efter. För att 
komma till den måste man gå igenom samtliga utställningar på hela museet.  

IP2 ansåg att även knutpunkt 1 – pelaren och området kring utställningen ”Visa 
Eskilstuna” var en förvirrande plats. Hen ansåg att det var på grund av att 
rummet är ganska mörkt och blir som ett nav där besökarna ska välja om de ska 
gå till ”Ångmaskinshallen” eller upp till resten av utställningarna men att de 
inte förstår att det finns en trapp längre in förbi ”Mekanisk Verkstad”.  

Det som först uppmärksammas av besökarna är ”Lilla Stadsmuseet” för att det 
händer något där. IP1 berättar att det är stor skillnad på museet sedan ”Lilla 
Stadsmuseet” öppnade eftersom det är det man ser först och blir det direkta 
intrycket för besökarna, intervjupersonen tror att det kanske avskräcker vissa.  

På grund av att ”Lilla Stadsmuseet” ligger i anslutning till entrén är det många 
som tror att det är ingången till hela museet och många frågar om det enbart 
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finns utställningar för barn enligt IP1. Hen tror att besökarna ser museet som en 
förlängning av ”Lilla Stadsmuseet”.  

Störst osäkerhet råder kring andra våningen, många kommer tillbaks till 
receptionen och frågar då de inte hittar trappen. Det är även vanligt att folk som 
kommer tillbaks och frågar efter föreläsningssalen och utställningar på 
övervåningen.  

När de väl kommer upp till trappavsatsen tror många av besökarna att 
utställningar på övre plan enbart är för barn eftersom ”Faktotum”, en utställning 
för barn, är det enda man ser. Det skapar en förvirring hos besökaren om den är 
på rätt väg eller inte. Besökarna förstår inte att det finns fler rum på 
övervåningen efter att man gått igenom ”Faktotum” och att man måste gå 
igenom samtliga utställningar för att komma till föreläsningssalen.  

Utprovning 
Vid utprovningen den 10 maj 2016 med Malin Cederblad kom det fram att 
utställningarna ”Faktotum” och ”Slottet som försvann” är mer permanenta än 
vad som tidigare trots. De kan därför representeras på ett annat sätt än tidigare i 
förslaget. Detta gör också att det blir färre tillfälliga utställningar vilket 
påverkar hur förslaget kan utformas. 

Intervjun visade också att ”Jobbcirkus” är en utställning som enbart är öppen 
för bokade grupper. Att vägleda allmänheten till den kan därför vara förvirrande 
eftersom de inte kommer in i utställningen och då inte heller kan förstå att de är 
framme. 

Experten fick välja ut de alternativ av utformning som hon trodde mest på och 
gav kommentarer till arbetet som helhet. De alternativ som intervjupersonen 
föredrog arbetades det sedan vidare med. 

Under utprovningen visades två alternativ för utformningen av planlösningar 
som är tänkta att placeras i entrén samt ett antal alternativ till utformningen av 
skyltar vid knutpunkt 1 – pelaren. Utöver dessa visades även ett förslag på 
skyltar som vägleder besökarna genom ”Faktotum” på övre plan och en skiss på 
hur systemet skulle fungera vid utställningarna. Se bilaga 6 för material som 
visades under utprovningen. 
 
Planlösningarna hade en version med cirkulära loggor (se figur 14-16) och en 
version med mer individuellt formade loggor. Genom utprovningen valdes det 
andra alternativet, dock arbetades en del loggor om. Alternativen för skyltning 
vid knutpunkt 1 var dels att måla loggor direkt på väggen och dels nedhängande 
skyltar. Här föredrogs loggor som målats direkt på väggen men även denna 
utformning arbetades om en hel del till slutresultatet. Även skyltarna vid 
”Faktotum” fick ett ganska annorlunda utseende i slutet än vad som 
presenterades på utprovningen. 
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Designprocessen 

Under arbetet har skisser och rapport producerats parallellt. Skissarbetet 
påbörjades direkt under den första veckan då en skiss producerades utifrån 
information från min kontaktperson på museet.  

En relativt viktigt vändning i mitt arbete var under den första handledning då 
jag blev tipsad om att genomföra en mer teoribaserad platsanalys med teorier 
om god vägledningsdesign som grund istället för bara teori om hur man 
genomför en platsanalys i sig. Detta gjorde att min planering ändrades och hela 
arbetet inleddes med att läsa på om teori istället för att samla in empiri som var 
den tidigare planen. 

Efter den mer grundliga teoriinsamlingen skapades skisser där teori om 
skyltning låg till fokus. När observationer och informantintervjuer genomfördes 
kunde sedan skisser göras utifrån den information som dessa gav. Alla skisser 
har sedan kunnat kombineras till en design där förstudier, teori och metoderna 
får samverka. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 11, 12 & 13 - Skisser från olika stadier av designprocessen 

Under arbetets gång har ett stort antal skisser skapats och flera olika alternativ 
på utformningen har nått ett relativt färdiga resultat.  
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Figur 14, 15 & 16 – Alternativa cirkulära loggor för att undvika hierarkiska skillnader i planlösningen, 
dessa valdes bort på grund av att de minskade sökbarheten när loggorna fick för lika former 

 

Generellt har handledningstillfällena gett tankar som förändrat designen i olika 
steg. Även utprovningen med experten från museet gav viktig insikt kring vad 
som skulle arbetas vidare med. 

I gestaltningsförslaget används fotografier som är redigerade i Photoshop samt 
renderingar från en SketchUp-modell. Allt bildmaterial i denna rapport är 
producerat av författaren. 
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Gestaltningsförslaget 

Garamond och Arial är de typsnitt som ingår i kommunens grafiska profil som 
den ansvarige för att uppdatera skyltarna på museet har tillgång till. I det nya 
vägledningssystemet används Arial på texten till skyltarna då det är ett tydligt 
typsnitt som även estetiskt passar bra med den övriga utformningen. Arial är 
också en sanserif som är den typ av typsnitt som både Hellmark (2004) och 
Bergström (2012) hävdar passar bäst för texter som ska läsas på håll. Till 
skillnad från det tidigare skyltsystemet har mitt förslag text i både gemener och 
versaler eftersom det underlättar läsningen (Mollerup 2013). 

Eftersom vad som sticker ut påverkas av kontexten (Ware 2008) används färg i 
vägledningssystemet för att dra till sig uppmärksamhet i de annars ganska 
nedtonade lokalerna. Det nuvarande skyltsystemet uppmärksammas inte och 
färg är ett tillägg för att förändra detta. Olika färger ska dessutom åtskilja olika 
platser från varandra (Mollerup 2013). Färgerna som används i 
vägledningssystemet är främst från kommunens grafiska profil men även 
plockade från dess verkliga motsvarighet t.ex. ikonen för ”Se Eskilstuna” som 
innehåller bilder av Kloster kyrka och Stadshuset i Eskilstuna och då har dessa 
byggnaders verkliga färg. Ikonen för ”Lilla Stadsmuseet” är baserad på de 
figurer som redan förknippas med utställningen och har därför deras färger.  

I allmänhet appliceras Mollerups (2013) riktlinjer för skyltutformning där 
teckenstorleken räknas ut från platsen den ska kunna läsas på och utifrån 
rummets utformning skapas skyltar med så goda avstånd som möjligt mellan 
ord och linjer. 

Ombyggnad i entrén 
Färg kan användas för att dra till sig uppmärksamhet, i dagsläget är det vad som 
händer med ”Lilla stadsmuseet”. Det är en färgklick i en annars nedtonad 
entréhall vilket gör att den tar uppmärksamhet och andra objekt utesluts från 
uppmärksamheten (Groome 2010). ”Lilla stadsmuseet” får en pop-out effekt 
(Ware 2008) och påverkar besökarna att tro att detta är hela museet. 

Genom att bygga för den ena portalen i entréhallen ska en del av 
uppmärksamheten som idag går till ”Lilla Stadsmuseet” kunna riktas till övriga 
delar av museet. Eftersom det är det första man ser när man kommer in i museet 
är det svårt att inte bli påverkad av denna utställning. Ombyggnaden skulle 
minska den visuella tillgången och skapa individuella rum (Ching 2007). Att 
omforma rummet underlättar också för besökarna att definiera det (Mossberg 
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2003). Intervjuerna visade att många besökare trodde att hela museet är till för 
barn. Genom att bygga om detta rum är det tänkt att ändra denna uppfattning 
och istället öka känslan av en entréhall som gäller för hela museet. 
Ombyggnaden tillåter även mer plats för att hänga kläder och att klä på sig. 
Under en utav observationerna täcktes denna portal av parkerade barnvagnar. 
Att stänga denna portal skulle ge mer yta till barnvagnsparering. Den nya 
väggen kommer påverka rörelsen i rummet och rikta uppmärksamheten inåt 
mot cafét och övriga utställningar. ”Lilla Stadsmuseet” står fortfarande ensam 
som en färgklick och kommer då att ta den uppmärksamhet den kräver när 
besökarna kommit förbi den första entréhallen.  

Figur 17 – Modell av ombyggnaden i entréhallen 

Vägledningssystemet 
Konceptet för det nya vägledningssystemet går ut på att förstärka och underlätta 
för de steg som Downs och Stea (i Gommel 1995) definierat som de viktigaste 
delarna i wayfinding: orientering, val av väg, att hålla spåret och upptäckt av 
målet.  

För att underlätta navigering och undvika att det blir rörigt måste man tänka på 
att inte använda för många skyltar (Mollerup 2013). På grund av detta och 
informantintervjuerna som visade att skyltarna inte användes har det nya 
vägledningssystemet ett reducerat antal skyltar med mer väl valda placeringar. 
Förutom punkterna från Downs & Stea (i Gommel 1995) har Mollerups (2013) 
krav på placering övervägts. På Eskilstuna Stadsmuseum är entrén en ny 
situation, de tidigare nämnda knutpunkterna är valpunkter och osäkerhet 
uppstår främst på övre plan. De platser med skyltning som påverkar säkerhet, 
d.v.s. utrymningsvägar har inte förändrats i detta gestaltningsförslag. 
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Eftersom skyltar ska placeras där behovet av dem finns (Mollerup 2013) har jag 
genom informantintervjuerna samlat information om vilka platser det största 
behovet av skyltning finns och applicerat mitt vägledningssystem där. I enlighet 
med kravet på simpel skyltning och att mål som går att identifiera från en skylts 
plats gör skylten redundant (Mollerup 2013) har de skyltar som riktar besökarna 
rakt fram tagits bort. Till exempel vid knutpunkt 1 – Pelaren (se Figur 21 på 
sida 29) skyltas det inte till ”Se Eskilstuna” eftersom denna utställning är synlig 
från skyltens plats. 
  

Orientering 
För att kunna skapa bra wayshowing-design krävs det att besökaren har 
möjlighet att förstå miljön omkring sig och veta vart den befinner sig (Downs & 
Stea i Gommel 1995). Därför har mitt förslag planlösningar i entrén som blir en 
typ av placeshowing som underlättar för besökarna att förstå vad som finns att 
se. Eftersom museet har en komplicerad layout är det också bra att visa den för 
besökaren så att de kan se själva att de t.ex. behöver gå igenom ”Laddat” för att 
komma till föreläsningssalen. De får genom kartan möjlighet att koppla ihop 
deras mentala bild med vad de ser i omgivningen på det sätt som Klippel et al. 
(2010) beskriver. Genom att visa hela museets layout ska det förtydliga för 
besökarna att det finns mer än de ser vid första anblick.  

Figur 18 – Närbild på planritningen i entréhallen 

Eftersom kartor kan vara problematiska när hjärnan ska omtolka 
tredimensionella objekt i omgivningen till tvådimensionella objekt på kartan 
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(Klippel et al. 2010) saknar planlösningen den typen av information. Istället 
skapas ikoner som underlättar för besökarna att koppla en plats på kartan till en 
viss rumslighet när den återfinner ikonen på platsen. Eftersom det är lättare att 
utskilja olika symboler om de skiljer sig i både färg och form (Ware 2008) 
symboliserar ikonerna utställningen den representerar på något sätt. Detta är 
tänkt att underlätta för besökaren att förstå vad utställningen innehåller och 
därigenom göra det lättare att förstå när denne har nått sitt mål. De tillfälliga 
utställningarna har ikoner av olika typer av klockor som indikerar att de inte 
finns kvar en längre tid. Större delen av dessa ikoner har baserats på bilder 
hämtade från internet. De ikoner som har bildunderlag hämtade från internet är 
Lilla Stadsmuseet, Visa Eskilstuna, Slottet som försvann, Blankvapen, 
Mekanisk verkstad och Laddat (markerade med * i bilden nedan). Loggan till 
Planket (markerad med #) är en gratisikon skapad av SimpleIcon.  
Samtliga ikoner är bara snabba förslag som i ett senare skede behöver 
utvecklas, gärna i samverkan med en expert.  

  
Figur 19 –Samlade loggor 

Observationen och intervjuerna visade att det ställs krav på personalen att vara 
på plats och informera. Mycket av informationen kan besökaren lika väl få av 
skyltar. Namnen på utställningarna säger inte heller vad utställningen innebär 
kom det fram under intervjun. Mitt antagande är att detta försvårar avsökningen 
att veta när man kommit fram – de vet inte vad de letar efter. Att lägga till 
ikoner för varje utställning är tänkt att underlätta avsökningen i rummet.  

Kartan placeras enligt riktlinjen att uppåt på kartan är framåt i miljön enligt 
riktlinjer från Klippel et al. (2010) och Mollerup (2013). För att underlätta för 
besökarna att förstå i vilken riktning kartan är placeras ån och bron så att de kan 
återkoppla till miljön utanför för att förstå vart de befinner sig, som Klippel et 
al. (2010) och Mollerup (2013) förespråkar. För att inte förvirra besökaren med 
två kartor i olika riktningar placeras på motsatt vägg ett stort frågetecken med 
texten ”Vad finns det att se” då detta var något som många besökare frågade 

  * * * 

#  *    * 

 * 
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enligt intervjupersonerna. Kartan placeras så att den är synlig från huvudentrén 
och de som kommer från den andra entrén får genom linjen en vägledning runt 
hörnet där kartan finns.  

Figur 20 – Linjen som vägleder besökarna mot planritningen I entréhallen. Vy mot huvudentrén 

Kartan underlättar för strategin Route following (Mollerup 2013) genom att 
visa vilken väg besökaren ska ta. Med kartans hjälp kan besökaren skapa en 
instruktion för att hitta. Kartan underlättar såklart för strategin Map reading 
(Mollerup 2013) och ger besökaren en överblick av området. Den stationära 
kartan visar vart besökaren befinner sig så att denne kan orientera sig. 

Med tanke på att skyltar ska placeras på de platser där behovet av dem finns 
(Mollerup 2013) kan det argumenteras att det är för tidigt att ge all information 
om utställningarna i entrén. Det är dock viktigt att ha skyltar vid nya situationer 
(Mollerup 2013) och hela museet är en ny situation för många besökare. 
Information kan komma att glömmas bort men genom att skylta på andra väl 
utvalda platser där besökaren gör val så får besökaren stöd genom hela besöket. 
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Val av väg 
Linjen som introduceras i entrén återkommer sedan som wayshowingelement 
på flera olika platser i museet. Dessa linjer leder inte hela vägen till en specifik 
plats utan avslutas i en punkt från vilken besökaren kan få mer information från 
andra skyltar eller former i omgivningen. Pilar ska placeras i närheten till det de 
tillhör (Mollerup 2013) men på vissa ställen försvåras detta. I exemplet nedan 
används två linjer som delar sig för att genom slutenhetslagen visa att ikonerna 
inom ett område hör till samma pil. 

Antalet skyltar som visar vägval är reducerat från den nuvarande utformningen 
eftersom skyltningen bör vara simpel (Mollerup 2013) och observationer samt 
intervjuer visade att skyltarna i dagsläget inte används. Skyltar som inte 
används är totalt redundanta (Mollerup 2013). Tidigare saknades vägledning till 
trappen vilket visade sig skapa svårigheter för besökarna att hitta till övre plan. 
I mitt förslag är denna utmarkerad på planen i entrén och skyltad till på två 
ställen på vägen. 

   
Figur 21 - Skyltning vid knutpunkt 1                             Figur 22 – Skyltning mot trappen  



 32 

Hålla spåret 
Ikonerna på kartan i entrén upprepas i skyltar på vägen och är tänkt att vara en 
form som besökaren kan känna igen. De individuella formerna och färgerna på 
loggan ska kopplas till en specifik utställning och underlättar för besökaren att 
hitta vägen.  

Ikonernas former används för att skapa ett visuellt spår och visa besökarna att 
de är på rätt väg när de är på förvirrande platser utifrån Mollerups (2013) krav 
på skyltplacering.  

Det som är svårast att hitta till enligt intervjuperson 1 och 2 är de utställningar 
som finns på övervåningen. Därför behövs placeshowing i entrén med 
kompletterande skyltar på vägen. Även på trappavsatsen på plan två placeras en 
planlösning som i detta fall enbart visar de utställningar som finns på 
övervåningen. Detta är för att åter igen belysa den komplicerade layouten som 
museet har och repetera placeringen av de olika utställningarna för den som kan 
ha glömt hur planen i entréhallen ser ut. 

    
Figur 23 - Vägledning i trappen                                   Figur 24 - Planritningen på plan två 

Eftersom intervjuerna visade att besökarna inte förstod att det finns fler 
utställningar bortanför ”Faktotum” på övervåningen placeras här en vägledande 
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skylt som syns genom hela rummet. Även här återkommer formen av ån som 
visar vägen till den plats där man kan få ytterligare information av andra 
skyltar. Denna linje kan också vägleda folk på vägen ut och gör på så sätt att det 
inte krävs skyltar som visar vägen till utgångarna.  

Figur 25 - Vy genom ”Faktotum” mot skylt vid dörren     Figur 26 – Skylten vid dörren 
Se bilaga 5 för förtydligande 

Upptäckt av målet  
Precis som Downs och Stea (i Gommel 1995) anser Mollerup (2013) att en 
viktig del i wayfinding är att förstå när man är framme. Ikonerna förstoras 
därför upp och placeras i anslutning till den utställning den representerar för att 
ge ett målvärde. De stora ikonerna blir ett landmärke som besökaren kan ta 
sikte på. Eftersom Mollerup (2013) beskriver landmärken som något som 
sticker ut ur sin kontext är färgen en viktig del av de stora ikonerna. Genom att 
använda färgsymboler är de lättare att se och man kan påverka människor att 
utnyttja biased competition som är en del av den kognitiva sökmekanismen 
(Ware 2008). Detta blir ett utstickande objekt som underlättar för avsökning 
efter en viss plats och förtydligar vad utställningen innebär med sin utformning. 

Med hjälp av ikonerna och den upprepande formen av ån kan 
vägledningssystemet underlätta för wayfindingstrategin Track following 
(Mollerup 2013). Även Aiming stöds av ikonerna så som Mollerup (2013) 
beskriver dessa strategier.  
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Figur 26, 27 & 28 – Exempel på större loggor i anslutning till utställningarna 
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Diskussion  

Syftet med mitt examensarbete var att skapa ett nytt vägledningssystem på 
Eskilstuna Stadsmuseum som underlättar wayfinding trots den förvirrande 
arkitekturen. Gestaltningsförslaget som jag kommit fram till är utformat för att 
underlätta navigering till största möjliga mån och fungera både för människor 
som bäst uppfattar textbaserad kommunikation och människor som föredrar 
bilder. 

Trots att observationer och intervjuer visade att skyltarna i dagsläget inte 
används har jag valt att använda skyltar i mitt gestaltningsförslag. Den nya 
formen och inslaget av färg är tänkt att det ska göra dem mer synliga och mer 
användarvänliga. Det tidigare skyltsystemet använde enbart text vilket inte är 
tydligt för alla människor. Det är också många barn på museet som inte är 
läskunniga men kan känna igen symbolerna som jag använder för att identifiera 
utställningarna.  

Det finns ett problem med att visa hur hela museet är uppbyggt direkt i entrén 
eftersom denna information kan komma att glömmas bort. Jag ser det dock som 
viktigt att visa upp museets olika delar för att besökarna är osäkra på vad som 
finns att se och om det finns mer än just ”Lilla Stadsmuseet”. Att visa upp 
layouten gör också att besökarna är medvetna om att det är en komplicerad 
layout, de kanske går ett steg längre för att söka efter en viss plats när de vet att 
den är lite svårare att hitta än väntat. Jag kräver inte heller att besökarna ska 
minnas all information under hela besöket eftersom jag placerat ut skyltar på 
vägen som underlättar för besökarna att hitta. 

På planritningarna i entrén används olika storlekar på ikonerna, detta kan göra 
att någon utställning upplevs som mer viktig än en annan på grund av de 
hierarkiska skillnaderna. De olika storlekarna används för att man ska förstå att 
utställningen fyller hela rummet och inte tror att det ska finnas mer på platsen.   

Förslaget skulle även kunna utvecklas genom att göra undersökningar på andra 
museum för att kunna göra en jämförande studie. Det skulle kunna ha varit 
relevant att genomföra en omvärldsanalys och studera platser med fungerande 
skyltning för att kunna få förståelse för vad som fungerar i praktiken eftersom 
detta arbete grundas mycket i teori. 

För att hitta förbättringsmöjligheter i förslaget skulle det kunna genomföras 
som ett test och se hur det nya systemet fungerar innan det appliceras 
permanent.   
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Figurförteckning 

Samtliga bilder är modellerade eller fotograferade och bearbetade av Jenny 
Lychnell om inte annat anges 

Figur 1 – Planritning med zoner i museet skapad i Illustrator 

Figur 2 – Fotografi av vy från huvudentrén vid Strömsholmen 

Figur 3 – Fotografi av vy från alternativ entré 

Figur 4 – Fotografi av vy mot reception och café 

Figur 5 – Fotografi av vy mot entré till övriga utställningar 

Figur 6 – Fotografi av Skyltning i entréhallen 

Figur 7 – Fotografi av skyltar på pelaren, knutpunkt 1 

Figur 8 – Fotografi av skyltar i trappen            

Figur 9 – Fotografi av planritningen på plan 2 

Figur 10 – Fotografi av vy från ”Slottet som försvann”  

Figur 11 – Handskiss baserad på information från samarbetspartner 

Figur 12 – Handskiss baserad på teori 

Figur 13 – Handskiss baserad på insamlad empiri 

Figur 14 – Exempel på tidigare utformning av logga till en tillfällig utställning 
skapad i Illustrator 

Figur 15 –Cirkulär version av loggan till ”Laddat” skapad i Illustrator 

Figur 16 – Cirkulär version av loggan till ”Lilla stadsmuseet” skapad i 
Illustrator 

Figur 17 – Visualisering av ombyggnad i entrén. Modellerad i SketchUp, 
renderat i Shaderlight 

Figur 18 – Visualisering av  planritningen på plats i entréhallen. Modellerad i 
SketchUp, renderad i Shaderlight 

Figur 19 –Samlade loggor skapade i Illustrator delvis med foton som grund 

Figur 20 – Visualisering av vyn från den alternativa entrén. Modellerad i 
SketchUp, renderad i Shaderlight 
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Figur 21 – Förslag på skyltning vid knutpunkt 1. Fotografi med redigering i 
Photoshop  

Figur 22 – Förslag på skyltning mot trappen. Fotografi med redigering i 
Photoshop 

Figur 23 – Förslag på vägledning i trappen. Fotografi med redigering i 
Photoshop                            

 Figur 24 – Förslag på utformning av planritning på plan två. Fotografi med 
redigering i Photoshop 

Figur 25 – Förslag på utformning: vy genom ”Faktotum” mot skylt vid dörren. 
Fotografi med redigering i Photoshop 

Figur 26 – Förslag på skylt vid dörren till ”Slottet som försvann”. Fotografi 
med redigering i Photoshop  

Figur 27 – Förslag på loggor som markerar ankomsten till ”Planket” och 
”Ångmaskinshallen”. Fotografi med redigering i Photoshop 

Figur 28 – Förslag på logga vid ”Ångmaskinshallen”. Fotografi med redigering 
i Photoshop 

Figur 29 – Förslag på loggor på plan två. Fotografi med redigering i Photoshop 
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Bilaga 1: Mall för plats- och skyltanalys 
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Bilaga 2: Mall för observation 
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Bilaga 3: Informerat samtycke expert 

 

Informerat samtycke 
 
Jenny Lychnell genomför ett examensarbete för avläggning av kandidatexamen i 
Informationsdesign - Rumslig gestaltning. Examensarbetet handlar om att 
uppmärksamma och vägleda till utställningarna på Eskilstuna stadsmuseum. Syftet 
med arbetet är att underlätta för besökarna att hitta i museets lokaler. 
 
Delar av det material som delgetts under samarbetets gång kan komma att 
sammanfattas och användas som underlag i rapporten. Rapporten kommer att 
publiceras på DiVA som är en offentlig databas. Rapporten är därmed sökbar för 
allmänheten. Då högskolan lyder under offentlighetsprincipen kan total sekretess inte 
garanteras. 
 
Deltagande är frivilligt och du har rätt att själv bestämma hur mycket av 
informationen som får användas. Intervjun kan avbrytas när som helst.  
 
 
 
 
 
 
 
Jag godkänner att mitt namn syns i samband med Jenny Lychnells examensarbete och 
intygar att jag har läst ovanstående information och samtycker:  
 
 
 
 
 
_____________________________                                      _____________________  
Underskrift                                                                              Datum 
 
 
 
 
 _____________________________                                     _____________________  
Namnförtydligande                                                                 Ort 
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Bilaga 4: Informerat samtycke informanter 

 

Informerat samtycke 
 
Jenny Lychnell genomför ett examensarbete för avläggning av kandidatexamen i 
Informationsdesign - Rumslig gestaltning. Examensarbetet handlar om att 
uppmärksamma och vägleda till utställningarna på Eskilstuna stadsmuseum. Syftet 
med arbetet är att underlätta för besökarna att hitta i museets lokaler. 
 
Materialet från denna intervju kommer att sammanfattas och användas som underlag i 
rapporten. Rapporten kommer att publiceras på DiVA som är en offentlig databas. 
Rapporten är därmed sökbar för allmänheten. Då högskolan lyder under 
offentlighetsprincipen kan total sekretess inte garanteras. 
 
Deltagande i intervjun är frivilligt och din medverkan kan avbrytas när som helst.  
 
 
 
 
 
 
Jag intygar att jag har läst ovanstående information och samtycker:  
 
 
 
 
 
_____________________________                                      _____________________  
Underskrift                                                                              Datum 
 
 
 
 
 _____________________________                                     _____________________  
Namnförtydligande                                                                 Ort 
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Bilaga 5: Förtydligande av figur 25 

Skylten vid dörren i ”Faktotum” är tänkt att genom användandet av färg kunna synas 
på håll genom hela utställningen då denna väg tidigare inte uppmärksammades. 
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Bilaga 6: Bilder från utprovningen 

 

 
Alternativ till planritningen i entrén 
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Alternativ på skyltning vid Knutpunkt 1 

      
Förslag på skyltning vid en utställning och “på vägen” vid Knutpunkt 3 


