
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Att underlätta orientering 
i mörka utställningsrum 
En studie i museimiljö 
 
 

 
To facilitate orientation in 
dark exhibition rooms 
A study in museum environment 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
HUVUDOMRÅDE: Produktutveckling med inriktning Ljusdesign 
FÖRFATTARE: Elin Toresson & Anton Gunnarsson 
HANDLEDARE: Johan Röklander 
EXAMINATOR: Ulrika Wänström Lindh 
JÖNKÖPING 2018 Maj 

 
 



Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom huvudområdet 
Produktutveckling med inriktning Ljusdesign. Författarna svarar själva för framförda åsikter, 
slutsatser och resultat. 

Examinator: Ulrika Wänström Lindh 
Handledare: Johan Röklander 
Omfattning: 15 hp 
Datum: 2018-05-25 



 

Abstract 
 
This study is a thesis performed as a part of the education Product development aligned with 
lighting design during the spring 2018 at Jönköping School of Engineering. This study was 
made to research how lighting can facilitate orientation in dark exhibition rooms, without 
negatively affecting the experienced atmosphere while at the same time maintaining the 
exhibition subjects in focus for the visitors. The goal is that the knowledge collected from this 
study can be used as a basis when planning lighting at the Marine Museum in Karlskrona. The 
study was first performed through a prestudy where problems and conditions for orienting in 
dark exhibition rooms was tested with a survey and an observational study at the Vasamuseet 
and Marinmuseet. A main study was then performed at Marinmuseet, where Lou Michels 
theory Visual Objective Theory was tested as a tool to facilitate orientation in dark exhibition 
rooms. The main study was performed during two days, containing a questionnaire and an 
observational study. The results from the survey implied that the experience of atmosphere 
can be affected by Visual Objective Theory, however there is nothing implying that the 
experience is negatively affected. Other than that the results from the survey gave no strong 
implications for a conclusion. The observational study was clearer and gave support for 
Visual Objective Theory being a good tool for affecting the visitors’ movement patterns. 
 
 
Keywords: Museum, lighting, guidance, Visual Objective Theory, exhibition, light sensitive 
objects.  
 



 

Sammanfattning 
 
Denna studie är ett examensarbete som utförs som en del av utbildningen Produktutveckling 
med inriktning ljusdesign under våren 2018 vid Jönköpings Tekniska Högskola. Studien 
gjordes för att undersöka hur belysning kan underlätta orientering i mörka utställningsrum, 
utan att negativt påverka den upplevda atmosfären samtidigt som utställningsföremålen är i 
fokus för besökarna. Målet är att kunskapen som samlas in från denna studie ska kunna 
användas för att skapa ett underlag vid planering av belysning på Marinmuseet i Karlskrona. 
Studien genomfördes först genom en förstudie där problem och förutsättningar för att 
orientera sig i mörka utställningsrum undersöktes genom en enkät och en observationsstudie 
på Vasamuseet och Marinmuseet. En huvudstudie genomfördes sedan på Marinmuseet där. 
Lou Michels teori Visual Objective Theory prövades som ett verktyg för att underlätta 
orientering i mörka utställningsrum. Huvudstudien genomfördes under två dagar med hjälp av 
en enkätundersökning och en observationsstudie. Resultatet från enkätstudien antydde att 
upplevelsen av atmosfär kan påverkas av Visual Objective Theory, dock finns det inget som 
pekar mot att den påverkas negativt. I övrigt gav enkätstudien inga starka implikationer till en 
slutsats. Observationsstudien var mer tydlig och gav underlag för att Visual Objective Theory 
är ett bra verktyg för att påverka besökarnas rörelsemönster.  
 
 
Nyckelord: Museum, belysning, orientering, Visual Objective Theory, utställning, 
ljuskänsliga föremål. 
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1. Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Denna studie är ett examensarbete som utförs som en del av utbildningen: Produktutveckling 
med inriktning ljusdesign under våren 2018 vid Jönköpings Tekniska Högskola. Studien 
utförs i samarbete med Statens Maritima Museer där Gunnar Blomgren Boström är 
kontaktperson. 
 
Ett museum är en institution utan vinstintresse som berikar städers kulturliv genom att 
förvalta och visa upp föremål av naturhistoriskt, kulturhistoriskt, konstnärligt eller tekniskt 
värde. Att undersöka hur tillgänglighet i museimiljöer kan förbättras för alla besökare kan 
vara ett steg för att göra kunskapen som förvaltas av museum öppen för alla att ta del av. 
 
I litteraturen har det påvisats ett flertal gånger att belysning i museimiljö har stor påverkan på 
hur tillgänglig miljön är för besökare, det beror i flera fall på brister beträffande synbarhet, 
orientering och kontrastskillnader (Kesner, 1997; Calder, 2006). Belcher (1991) beskriver att 
en utställning i huvudsak är en visuell upplevelse, och skulle besökare känna sig obekväma 
eller oförmögna att se tillräckligt, så kommer de inte uppskatta tiden på museet. Calder (2006) 
hävdar att en bra ljussättning är en balans mellan konservering av föremål och att skapa en 
atmosfär, men att dessa prioriteringar blir på bekostnad av kontrastförhållanden, vilket i sin 
tur kan försämra synbarhet. På Statens Maritima Museer har särskilda problem uppkommit 
beträffande orientering och synbarhet i mörka rum där skyddade föremål förekommer, studien 
är därför inriktad på orientering i mörka utställningsrum. Orientering är ett begrepp som 
används genom denna rapport, och definieras innebära hur enkelt eller svårt det är för 
besökare att navigera från entrén i rummet, till varje enskilt utställningsobjekt och sist till 
rummets utgång. Det innefattar också hur enkelt det är för besökarna att se varje föremål, 
passage och potentiellt mål att röra sig mot, överallt i rummet.  

1.2 Problembeskrivning 
I museum förekommer ofta mörka rum som kan påverka orientering och synbarhet negativt, 
särskilt utsatta är personer med nedsatt syn då belysningen inte stödjer deras behov (Shaheen, 
Sourlas, Horton, Mclean, Ewans, Gould & Ghoussayni 2018). Detta problem existerar som en 
bieffekt av strålningskänsliga föremål, vilket gör att krav medföljer på att belysningsstyrkan1 
vid föremålen ofta är lägre än vad som normalt används vid belysning av utställningsföremål. 
Både Marinmuseet i Karlskrona och Vasamuseet i Stockholm följer de riktlinjer som finns i 
CIE 157 (2004), vilket betyder att belysningsstyrkan på vissa föremål inte bör överstiga 50 
lux i syfte att bevara föremålen så väl som möjligt. En följd på dessa riktlinjer är att övriga 
ytor i rummet ofta behålls mörka för att låta föremålen vara i fokus. Konsekvenserna av detta 
blir att rummen som helhet upplevs mörka, samtidigt som rekommendationerna enligt svensk 

                                                      
1 Belysningsstyrka mäts i infallande ljusflöde per kvadratmeter, lm/m², och betecknas lux. 
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belysningsstandard (SS-EN 12464) inte uppfylls. Detta kan resultera i dåliga förhållanden 
beträffande synbarhet och orientering (CIE 157, 2004). 
 
Enligt Kesner (1997) är synbarhet ett av de största problemen med belysning i mörka 
utställningsrum. En förklaring till detta kan vara att de som beslutar om ljussättningen i 
museum anser att konservering av historiska föremål är den viktigaste aspekten att ta hänsyn 
till, vilket betyder att synbarhet och orienterbarhet bortprioriteras. Att framhäva föremål i ett 
rum innebär i de flesta fall att det finns en skillnad i luminans mellan föremålet och övriga 
närliggande ytor. Om föremålet i fråga, är känslig för strålning och inte får belysas med mer 
än 50 lux i belysningsstyrka, innebär det ofta att andra ytor behålls och upplevs mörkare 
(Kesner, 1997). Thomson (1986) förklarar att vanliga problem relaterade till mörka 
utställningsrum är bländning och ögonens förmåga att adaptera. Han beskriver också att den 
optimala lösningen inte är att ljussätta endast objekten och lämna besökaren i mörkret, vilket 
är hur det ser ut i flera utställningsrum idag. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet är att undersöka hur belysning kan underlätta orientering i mörka utställningsrum, utan 
att negativt påverka upplevelsen av atmosfär samtidigt som utställningsföremålen är i fokus. 
Målet är att kunskapen som samlas in från denna studie ska kunna användas för att skapa ett 
underlag vid planering av belysning på Marinmuseet.  
 

● Hur kan belysning stödja orientering i museum, utan att negativt påverka rummets 
atmosfär eller hur väl utställningsföremål framhävs i ett mörkt2 rum?  

1.4 Omfattning och avgränsningar 
Denna undersökning behandlar endast mörka rum i interiöra museimiljöer. Rum som 
innehåller föremål där kravet på belysningsstyrka är högre än 50 lux undersöks inte. 
Undersökningen innefattar hur väl föremålen framhävs i rummet men det innefattar inte hur 
upplevelsen av föremålets form och utseende påverkas av ljuset. Undersökningen innefattar 
endast utvalda rum i Marinmuseet och Vasamuseet. Rummets atmosfär undersöks, men inte 
besökarnas känslor eller sinnesstämning. Konservatorisk påverkan undersöks inte, dock 
utsätts föremålen heller inte för högre belysningsstyrka än specificerat för känsliga föremål 
för att undvika påverkan i så stor grad som möjligt. 
 
Enbart Visual Objective Theory (Michel, 1995) undersöktes som belysningsprincip. Andra 
metoder som exempelvis vägledande ljus på golv uteslöts eftersom att det skulle innebära att 
den upplevda ljusnivån3 i rummet höjs och kontrasten mellan föremålen och omgivningen 
skulle minska, därigenom skulle föremålen framhävas mindre väl (Kesner, 1997). Även 
kontrastutjämning mellan rum för att låta besökarna adaptera synen och därigenom se bättre i 
mörker uteslöts som metod eftersom att denna studie enbart innefattar ett rum snarare än flera 
rum i samband med varandra. 

                                                      
2 Ett mörkt rum definieras i denna rapport vara ett rum som har en medelbelysningsstyrka vid 
golv/vägg under 50 lux, samt upplevs mörkt.  
3 Ljusnivå är en subjektiv upplevelse av hur ljust eller mörkt ett utrymme är och går inte att mäta direkt. 
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1.5 Disposition 
Kapitel 2, Teoretiskt ramverk, innehåller tidigare litteratur och forskning som ligger till grund 
för denna rapport. Kapitel 3 behandlar Metod och genomförande, där finns de vetenskapliga 
metoder som använts, samt hur genomförandet av studien har gått till. I kapitel 4, Resultat och 
analys, ställs resultatet som utmynnat ur studien upp. I kapitel 5, Diskussion och slutsatser, 
diskuteras resultatet och slutsatser utifrån varierande perspektiv. Sist i dokumentet finns 
referenser och bilagor. 
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2. Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och syftet och 
frågeställningarna som formulerats. 

2.1 Ljuskänslighet och belysning för museiföremål 

UV-strålning4 är den mest destruktiva typen av strålning som används i ljuskällor, eftersom 
den är väldigt energirik. Michalski (1987) förklarar att det är enkelt att anta att om all UV-
strålning skulle elimineras skulle även all skada från ljus på ljuskänsliga föremål upphöra. 
Detta är inte fallet, synlig strålning5 orsakar också viss skada. Han beskriver också hur stora 
mängder UV går att filtrera bort, men att den synliga strålningen behöver hanteras på ett annat 
sätt. Idag kan UV-strålning till stor del elimineras genom användning av LED, men problemet 
beträffande den synliga strålningen består. Utställningsföremål är olika känsliga för strålning 
och kan delas in i två grupper, oorganiska material (exempelvis sten, metaller, glas) och 
organiska material (exempelvis papper, trä, textilier, färger). De material som inte är 
organiska visar lite eller ingen påverkan från ljus, medan organiska material kan vara väldigt 
känsliga för ljus. Anledningar till varför känsliga föremål inte bör utsättas för höga ljusflöden 
är på grund av att de då åldras i en högre takt, bleknar och förstörs. Den enda lösning som 
finns idag är att begränsa mängden strålning, i form av krav för högsta tillåten 
belysningsstyrka och antal luxtimmar/år (CIE 157, 2004; Becklén, 1999). På ett museum är 
det vanligt förekommande att vissa rum anpassas efter föremål som är känsliga för strålning, 
samtidigt som andra rum utnyttjar dagsljuset. Ett problem som uppkommer i samband med 
detta har med människans seende att göra. Ett exempel är när besökare kommer direkt från en 
utomhusmiljö eller ett rum med stor tillgång till dagsljus, till ett mörkt utställningsrum. Då är 
ögonen fortfarande adapterade efter ljuset utomhus vilket gör att utställningsrummet uppfattas 
ännu mörkare (Clausen & Vanderbilt, 1958). Schwartz (1958) förklarar att adaptera om 
ögonen helt tar upp till 20 minuter.  

                                                      
4 UV-strålning är strålning mellan 100-400 nm (Michalski, 1987) 
5 Synligt ljus hänvisas i denna rapport som ljus mellan 380 och 740 nm (CIE 157) 
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Tabell 2.1. Föremål uppdelade i kategorier baserat på känslighet av strålning (CIE 157, 2004). 

Category Description 

1. Irresponsive The objects is composed entirely of materials that are 
permanent, in that they have no light responsivity. 
Examples: most metals, stone, glass, genuine ceramic, 
enamel most minerals. 

2. Low responsivity The object includes durable materials that are slightly light 
responsive. Examples: oil and tempera painting, fresco, 
undyed leather and wood, horn, bone, ivory, lacquer, some 
plastics. 

3. Medium responsivity The object includes fugitive materials that are moderately 
light responsive. Examples: Costumes, watercolours, pastels, 
tapestries, prints and drawings, manuscripts, miniatures, 
paintings in distemper media, wallpaper, gouache, dyed 
leather and most natural history objects, including botanical 
specimens, fur and feathers. 

4. High responsivity The object includes highly light responsive materials. 
Examples: Silk, colorants known to be highly fugitive, 
newspaper. 

 
Tabell 2.2. Hur hög belysningsstyrka föremål får utsättas för kontinuerligt (limiting illuminance) och 
årligen (limiting exposure) beroende på känslighet enligt CIEs standard (CIE 157, 2004) 

Material Classification 
 

Limiting illuminance 
(lx) 

Limiting exposure 
(lx h/y) 

1. Irresponsive no limit no limit 

2. Low responsivity 200 600 000 

3. Medium responsivity 50 150 000 

4. High responsivity 50 15 000 
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2.2 Belysning i museum 
Kesner (1997) beskriver att besökare (n=427) i museum värderar den visuella kvalitén6 högt, 
att föremålen ska vara framträdande och detaljerna synliga. Hon rekommenderar att 
belysningen och kontrastförhållanden ska planeras utefter de aktuella belysningskraven för 
bevarande av föremålen. Skillnaden i luminans mellan utställningsföremål och bakgrunden 
bör vara minst 3:1 för att föremålen och detaljerna ska verka framträdande. I Kesners studie 
framgick det också att beslutsfattare på museum (n=130) prioriterade bevarande av föremål, 
och ansåg att visuell kvalité var minst betydelsefullt. 
 
Flera studier (Classen & Howes, 2006; Dudley, 2010) visar att museum bör fokusera mer på 
uppvisningen av utställningsföremålen och deras förmåga att skapa upplevelser. Det 
överensstämmer med resultatet från Kesners studie som visade att beslutsfattare på museum 
prioriterar annorlunda än vad som förväntas av besökarna. Bjerregaard (2015) beskriver också 
hur atmosfären i ett museum är en central del i den totala upplevelsen. Böhme (1993) menar 
att atmosfär innebär den upplevda kvalitén av en situation som består av platsens människor, 
saker och miljö, alltså en subjektiv upplevelse. 

2.3 Lagar och standarder 
För att denna studie ska erhålla en praktisk användbarhet ska de lagar, standarder och 
riktlinjer som gäller museum tas i beräkning. De verk som tas hänsyn till är CIE 157 (2004), 
AFS (Arbetsmiljöverket, 2009) och Riksantikvarieämbetet (Riksantikvarieämbetet 
2012;2014). AFS är föreskrifter för arbetsplatsens utformning. Detta verk är lagstiftat och 
måste därför följas. AFS rekommenderar också att belysningsstandard: SS-EN 12464 följs, 
denna återfinns som en tolkning i Ljus och rum (Franzell, & Jeis, 2013). SS-EN 12464 
specificerar bland annat lämpliga belysningsstyrkor och luminansförhållanden för olika ytor i 
olika typrum som bör användas vid planering av belysning i inomhusmiljöer. 
Riksantikvarieämbetet erhåller en samling riktlinjer och rekommendationer som baserar sig 
på CIE 157 (2004) och andra vetenskapliga studier. Dessa riktlinjer är det vanligaste 
underlaget som används vid ljussättning av utställningar på museum i Sverige. Förutom att 
tolka och använda riktlinjerna från CIE 157 (2004), rekommenderar riksantikvarieämbetet att 
LED- ljuskällor används framför halogen och att ljussättaren tar i beaktande alla relevanta 
faktorer. Exempel på faktorer är vilken typ av föremål det gäller, känslighet för strålning, 
ljusnivåer, exponeringstid, ljuskällans spektralfördelning, föremålets färg och storlek, samt 
besökarnas ålder (Riksantikvarieämbetet 2012;2014). 

2.4 Visual Objective Theory 
Lou Michels (1995) Visual Objective Theory grundar sig på att ögat dras mot den ljusaste 
punkten. Det innebär att en iakttagare som upptäcker en ljuspunkt i periferiseendet vänder sitt 
huvud mot punkten för att båda ögon ska fokusera på det. Ljuspunkten ska rikta iakttagarens 
fokus mot exempelvis ett föremål för att öka sannolikheten att iakttagaren rör sig mot detta 
föremål eller område. På så sätt kan ljus fungera som ett orienteringsverktyg och användas för 
att leda människor. För att detta ska fungera bör det inte finnas fler än en eller två ljuspunkter 
som är tillräckligt mycket ljusare än omgivningen för att sticka ut i iakttagarens synfält. 
Taylor och Sucov (1974) beskriver också hur det är möjligt att påverka människor vid ett 
vägval med hjälp av olika ljusa ytor. De observerade när ovetande deltagare n=(111) 
presenterades för ett vägval i ett rum där de kunde välja att gå till vänster eller höger. På den 
                                                      
6 Med visuell kvalité menas bländning, adaptation och balansering av luminansnivåer 
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ena väggen var belysningsstyrkan 10 lux och på den andra väggen 10, 30, 100, 300 eller 1000 
lux. Resultaten visade tydligt att deltagarna valde den väg som uppmättes vara ljusast. I de 
fall där skillnaden i belysningsstyrka mellan de två väggarna var större än 1:1, valde totalt 70 
% av deltagarna att gå till den ljusare sidan. Desto större skillnad i belysningsstyrka mellan de 
två väggarna, desto större antal deltagare att gå mot den ljusare sidan. Taylor och Sucovs 
(1974) resultat överensstämmer med vad Michel (1995) beskriver om kontrastskillnader och 
möjligheter till att vägleda människor med ljus. Det är viktigt att notera att det finns många 
faktorer som kan påverka människors rörelsemönster, som till exempel ljud, upplevelser eller 
andra intentioner. 

2.5 Vogels atmosfäriska begrepp  
Att mäta upplevelsen av atmosfär med ett kvantitativt förhållningssätt är komplext eftersom 
att det är en subjektiv upplevelse (Böhme, 1993). Vogels (2008) utformade en lista på 38 
atmosfäriska begrepp i syfte att på ett kvantitativt sätt mäta hur atmosfären i en miljö upplevs. 
Hon fann att metoden var ett bra verktyg eftersom att resultaten korrelerade väl med de 
förväntade resultaten. Metoden har prövats ett flertal gånger av bland andra Quartier, Vanrie 
och Van Cleempoel (2014) som upprättade olika ljussättningar i miljöer för att undersöka hur 
människors upplevelse av atmosfär förändras. De kom fram till, med hjälp av Vogels (2008) 
metod, att även små förändringar i ljussättningen, kunde göra stora förändringar i deltagarnas 
upplevelse av atmosfären. Studien av Quartier et. al (2014) stödjer att Vogels (2008) metod är 
väl tillämplig för att studera ljusets påverkan på upplevelsen av atmosfär. 
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3. Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

3.1 Metodens relevans för frågeställningen 
För att besvara studiens frågeställning “Hur kan belysning stödja orientering i museum, utan 
att negativt påverka rummets atmosfär eller hur väl utställningsföremål framhävs i ett mörkt 
rum?” behövs kunskap om vad som är problemen och förutsättningarna i det specifika 
rummet, därför har metoden delats upp i tre delar; förstudie på Marinmuseet, förstudie på 
Vasamuseet och en huvudstudie på Marinmuseet. Förstudien gjordes för att kartlägga de olika 
rummens problem och förutsättningar och den bestod av en observationsstudie och en enkät 
som besökare fick svara på. Observationsstudien gjordes för att analysera besökarnas 
rörelsemönster och se vilka platser i rummet besökarna dras till respektive inte dras till eller 
helt missar, vilket ska ge svar på om och hur det är problematiskt för besökarna att orientera, 
sig. I enkäten (se bilaga 1) fick besökarna svara på hur ljust eller mörkt de upplevde rummet, 
samt hur svårt eller enkelt det var att orientera sig. Dessa frågor bidrar med besökarnas eget 
perspektiv på svårighetsgraden att orientera sig, samt besökarnas perspektiv på hur ljust eller 
mörkt rummet uppfattades vara. I samband med förstudien mättes även belysningsstyrka och 
rumsdimensioner upp för att ytterligare kartlägga förutsättningarna. 
 
Huvudstudien syftade till att besvara studiens frågeställning och tar stort stöd i förstudien som 
pekade på att besökare ofta missade många föremål. Lou Michels (1995) Visual Objective 
Theory valdes som grund till metoden eftersom att den enligt teorin ger besökarna visuellt 
stöd att orientera sig utan att nödvändigtvis påverka övriga ljusrelaterade aspekter i rummet 
allt för mycket. För att koppla metoden till frågeställningen genomfördes en enkätstudie där 
besökare fick värdera hur de upplevde det aktuella rummet utan gjorde förändringar, vilket 
vidare i denna studie kommer att betecknas som scen 1. De fick också värdera och svara på 
frågor hur de upplevde ett scenario där Visual Objective Theory applicerades, som vidare i 
denna studie kommer att betecknas som scen 2. Frågorna i enkäten (se bilaga 2 och 3) 
behandlar besökarnas upplevelse av hur enkelt eller svårt det var att orientera sig, hur 
atmosfären upplevdes, samt hur enkelt eller svårt det var att se och upptäcka föremålen. De 
två scenerna jämfördes sedan för att ge svar på frågeställningen. 

3.2 Genomförande 

3.2.1 Förstudie på Marinmuseet och Vasamuseet 
En förstudie genomfördes på respektive museum som innefattade en rumsanalys, en 
observation och en enkätundersökning. Förstudien genomfördes på Marinmuseet i Karlskrona 
den 9 mars och på Vasamuseet i Stockholm den 5 april. På Marinmuseet valdes 
“Navigationsrummet” och på Vasamuseet valdes utställningen “Det seglande skeppet”. Båda 
dessa utställningar uppnår och överensstämmer med de villkor som beskrivs i kapitel 1.4 
(omfattning och avgränsningar). I dessa utställningar återfinns också föremål som är känsliga 
för strålning och kraven från CIE-157 efterföljs. 
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Vid genomförandet av rumsanalysen dokumenterades färger och material på golv, väggar och 
tak. Horisontell och vertikal medelbelysningsstyrka mättes i punkter med cirka 40 cm i 
mellanrum med en luxmätare vid golv respektive vägg. Armaturer och ljuskällor 
dokumenterades också (se kapitel 3.4). Ritningar av rummen erhölls via Gunnar Blomgren 
Boström på Statens Maritima Museer. Ritningarna inkluderade rummets yttre dimensioner, 
vilket innebar att de fick kompletteras med placering av utställningsföremål, entré och utgång. 
 
Observationen var icke deltagande och dold, vilket innebär att vi som undersökare tog stor 
distans till deltagarna för att förebygga att de betedde sig annorlunda på grund av att de blev 
observerade (Jacobsen, 2000). Kawulich (2005) beskriver också att det finns ett etiskt ansvar 
vid genomförande av observationsstudier, vilket innebär att bevara deltagarnas anonymitet 
och inte inkräkta på deras privata utrymme, vilket har beaktats i undersökningen (se bilaga 4 
och 5). Observationen gjordes genom att en undersökare satt i rummet och följde en 
besökares rörelsemönster åt gången, från dess att besökaren kom in i rummet tills besökaren 
gick ut. Rörelsemönstret ritades upp på en planvy av rummet i realtid. Metoden är inspirerad 
av en tidigare studie genomförd av Kaynar (2010). Han observerade rörelsemönstret hos 16 
besökare under deras första 30 minuter på Ann Arbor Hands-on Museum. Han följde deras val 
av väg och var de stannade, för att få en förståelse för vid vilka delar det var högre respektive 
lägre aktivitet, samt vid vilka utställningsföremål som besökarna stannade vid. Efter 
observationen tillfrågades besökarna på plats om de ville besvara en enkät och informerades 
om att enkäten gjordes som en del av ett examensarbete om orientering och synbarhet i mörka 
rum. 

3.2.2 Huvudstudie på Marinmuseet 
Den 19 april undersöktes scen 1 genom en enkätstudie. En person stod utanför rummet och 
informerade förbipasserande besökare enligt manus; “Hej, vi genomför en undersökning som 
handlar om museimiljö. Du är välkommen in på utställningen och om du vill delta kommer du 
få besvara en enkät när du har kommit tillbaka”. Mer information gavs inte förrän deltagarna 
hade svarat på enkäten för att undvika att påverka deras rörelsemönster eller vad de ska titta 
på. Den 20 april upprepades processen för att undersöka scen 2. Då tillades även en 
observationsstudie som genomfördes på samma sätt som i förstudien. 
 
Enkäten utformades utefter frågeställningen, vilket innebär att det fanns tre stycken 
grundläggande aspekter att ta hänsyn till; orientering, atmosfär och hur väl föremålen 
framhävs. Atmosfären prövades med hjälp av Vogels (2008) atmosfärbegrepp som sorterades 
upp efter relevans. Alla Vogels (2008) atmosfärbegrepp användes inte eftersom att alla inte är 
relevanta för utställningsmiljö, därför valdes ord som exempelvis hotfull och affärsmässig 
bort. De resterande orden sattes i motsats till varandra, där det inte fanns ett motsatsord bland 
Vogels (2008) begreppslista (exempelvis kallt/varmt) gavs ordet en direkt motsats 
(exempelvis tillgängligt/otillgängligt). Besökarna fick sedan svara på en skala mellan 
motsatsorden enligt figur 3.1 Liknande semantiska skalor innehållande atmosfäriska begrepp 
och motsatsord har prövats av både Stahre (2009) och Martyitiuk, Flynn, Spencer och 
Hendrick (1973). Deras rapporter och resultat bekräftar att denna typ av svarsskala fungerar 
och anses som väl beprövad. 
Besökarna fick också välja att fylla i “vet ej” istället för att fylla i skalan om de inte förstod 
ordets betydelse eller inte minns hur de upplevde den, detta alternativ fanns för att besökarna 
inte skulle “chansa” och fylla i ett ogiltigt värde. 
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Figur 3.1. Den del av enkäten som undersökte atmosfär baserat på Vogels (2008) atmosfärbegrepp. 
 
Orientering prövades i enkäten genom att besökarna fick svara på hur enkelt eller svårt det var 
att hitta ett antal föremål, eller om de inte hittade föremålen alls. De fick även betygsätta hur 
svårt det var att orientera sig och hitta utgången (se bilaga 2 och 3). Frågorna som handlade 
om hur enkelt eller svårt det var att hitta föremål ska också delvis ge svar på hur väl 
föremålen framhävdes. En fråga gavs också på hur väl besökarna kunde urskilja föremålens 
detaljer, vilket gav ytterligare svar på hur väl föremålen framhävdes. Hela enkäten baserades 
på en kvantitativ ansats, fördelen med det är att frågorna är slutna och tillhandahåller 
referensramar som vägleder deltagarnas svar (Williamson, 2002). 
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3.3 Deltagare 
Under både förstudien och huvudstudien bestod deltagarna av museernas besökare, de hade 
inte bjudits in för att delta i undersökningen. Under observationsstudien tillfrågades inte 
besökarna om de ville delta. På Marinmuseet och Vasamuseet observerades 15 stycken 
besökare på varje museum. Ingen information om de observerade besökarnas ålder eller 
annan personlig information samlades in. Besökarna som observerades och besökarna som 
besvarade enkäterna var inte nödvändigtvis samma besökare eftersom att de observerade 
besökarna måste ha möjlighet att tacka nej till enkätundersökningen. Under förstudien på 
Marinmuseet besvarades enkäter av tio besökare, varav den yngsta var 9 år och den äldsta var 
58 år (medelålder=36). 5 stycken av besökare hade besökt museet tidigare. Under förstudien 
på Vasamuseet besvarades enkäter av 15 stycken deltagare varav den yngsta var 12 år 
gammal och den äldsta var 76 år gammal (medelålder=43), av dessa hade 3 stycken besökare 
åldersrelaterade synskador och en var färgblind. 7 av besökarna hade besökt museet tidigare. 
 
Under huvudstudien besvarades enkäter av 20 besökare vid scen 1 varav 16 hade besökt 
museet tidigare. Vid scen 2 svarade 20 besökare, varav 7 hade besökt museet tidigare. Den 
yngsta deltagaren var 10 år gammal och den äldsta var 80 år gammal (medelålder=33 år i scen 
1 och 42 i scen 2). 13 av deltagarna i scen 2 var internationella besökare från Polen eller 
Tyskland och en av dem svarade inte på alla frågor. 15 personer observerades under scen 2, 
för att få ett jämförbart resultat med förstudien.  

3.4 Experimentell situation 

3.4.1 Det seglande skeppet i Vasamuseet - Förstudie 
Det seglande skeppet är en utställning på sjätte våningen, och inkluderar föremål som 
miniatyrskepp, stora segel, en mast och andra föremål av trä eller tyg som har använts 
ombord. Från utställningen fanns det direkt utsikt till övriga museet, vilket betyder att rummet 
endast bestod av tre väggar och ett staket. Området var cirka 14 x 13 meter, med ett lutande 
betongtak där lägsta punkten var 3 meter och den högsta var 7,5 meter. Golvet var av ljust trä 
och väggarna var gråa. Medelbelysningsstyrkan vid golvnivå var cirka 20 lux, och vid de 
väggar som fanns cirka 3 lux. Belysningen bestod av halogenspotlights monterade i tak eller 
integrerad LED-belysning i montrarna. Det fanns en öppen ingång, samt en hiss som 
användes som ingång och utgång till rummet. 

 
Figur 3.2. En del av utställningsrummet.                   Figur 3.3. Utsikt över resten av museet. 
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3.4.2 Navigationsrummet i Marinmuseet - Förstudie 
Navigationsrummet innehöll flera organiska föremål av både papper och trä, vilket betyder att 
de är känsliga för strålning. Rummets dimensioner var 9,5 meter x 5,7 meter, med en höjd på 
ungefär 3,5 meter till undertaket. Samtliga föremål var på något sätt förvarade innanför glas, 
och belysningsstyrkan nära föremålen var cirka 50 lux. Belysningen bestod av LED-spotlights 
som var monterade i tak samt halogenspotlights eller fiberoptik som var integrerat i montrarna 
med utställningsföremålen. Medelbelysningsstyrkan vid golvet var cirka 12 lux, och vid 
väggar cirka 2 lux. Golvet var av ljust trä, väggarna var mörkblå och en nedsänkt del av taket 
var blått och resten vitt. Det fanns en ingång och en utgång, samt en svart spiraltrappa i ett 
hörn som fungerade som en genväg till och från ett utställningsrum på våningen ovanför. I 
rummet fanns också en halv båt av mörkt trä och en projicering på en vägg som besökarna 
kunde interagera med.  
 

 
Figur 3.4, 3.5 & 3.6. Delar av Navigationsrummet på Marinmuseet. 
 
 
Tabell 3.1. Armaturer som användes i utställningsrummet. 

 Effekt (W) Funktion 

L1 - LED-spotlight 4W Allmänbelysning 

L2 - Halogen-spotlight 20/30W Integrerad belysning i monter 

L3 - Fiberoptik 50W (Fiberprojektor) Integrerad belysning i monter 

 
Som allmänbelysning användes spotlights (L1), monterade på kanterna av det nedsänkta 
taket. De var riktade mot golvet eller montrar, med en ljusfördelning på 22°. I de flesta 
montrarna användes halogenspotlights (L2) som var infällda i taket på montern, vilket 
resulterade i en belysningsstyrka på föremålen som varierade mellan cirka 40-70 lux. I fem av 
de små montrarna användes fiberoptik (L3), två ljuspunkter i varje monter. Denna situation 
kommer att benämnas som scen 1, och fungerar som utgångspunkt vid framtagning av scen 2. 
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Figur 3.7. Befintlig armaturplacering i Navigationsrummet (scen 1). 
 

3.4.3 Navigationsrummet i Marinmuseet - Huvudstudie 
I huvudstudien utgick undersökningen från två scener. Scen 1 är identisk med förstudien i 
Navigationsrummet i kapitel 3.4.2. I scen 2 applicerades Visual Objective Theory genom att 
fokuspunkter i form av föremål placerades ut och belystes i en högre belysningsstyrka än 
övriga föremål. I rummet fanns tydliga uppdelningar av intressepunkter, därför tilldelades 
varje intressepunkt en fokuspunkt. Syftet med detta var att besökarna skulle vägledas genom 
utställningen i en logisk följd. Figur 3.8 illustrerar var fokuspunkterna placerades och från 
vilken riktning de belystes för att enbart en eller två fokuspunkter skulle upptäckas åt gången. 
Fokuspunkt 2 var den interaktiva stationen med projektorduk. Eftersom att projektorduken 
hade högre belysningsstyrka än övriga ytor redan innan scenariot sattes upp fungerade detta 
redan som fokuspunkt. Fokuspunkt 6 var en karta som inte var skyddad enligt CIE eftersom 
att det var en kopia. Den tillhörde utställningen och var placerad vid utgången, därefter skulle 
besökarna se dagsljus bakom gardinerna och därigenom hitta vägen ut. Fokuspunkterna 
belystes med LED-spotlights med 8° spridningsvinkel och monterades utmed kanterna på 
det nedsänkta taket. Den uppmätta belysningsstyrkan på föremålen var högre och uppfattades 
som ljusare än övriga föremål i rummet. De fyra olika föremålen var en riktskiva (se figur 
3.10), en karta (se figur 3.11), en jakobstav (se figur 3.12) samt en kompass (se figur 3.13). 
Dessa föremål valdes för att de passade in i utställningens tema vilket var navigation. 
Belysningsstyrka vid dessa föremål var 300 lux i medelbelysningsstyrka. Projiceringen på 
väggen fungerade som en naturlig fokuspunkt därför gjordes inga förändringar där. Vid 
utgången behövdes också en sjätte fokuspunkt i form av en karta som tillhörde utställningen. I 
detta fall var det möjligt att justera ljusflödet i de befintliga armaturerna till samma 
belysningsstyrka som övriga fokuspunkter. 
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Figur 3.8. Översikt av hur Visual Objective Theory tillämpas i scen 2. 
 

 
Figur 3.9. Ny armaturplacering i Navigationsrummet (scen 2). 
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           Figur 3.10. Första fokuspunkten lokaliserad vid entrén var riktskivan (scen 1/scen 2). 
 

 
             Figur 3.11. En karta på en vertikal yta var den tredje fokuspunkten (scen 1/scen 2). 
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              Figur 3.12. Jakobstaven var den fjärde fokuspunkten (scen 1/scen 2). 

 
             Figur 3.13. Femte fokuspunkten var en liten kompass (scen 1/scen 2). 
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3.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod av litteratursökning, observationsstudier, enkätstudier samt 
rumsanalyser. Litteraturstudier och rumsanalyser ligger till grund för vilka förutsättningar 
arbetet har både gällande situationen i rummet och experimentet. Observationsstudier och 
enkätstudier är den huvudsakliga insamlingen av empirisk data. Relevant litteratur insamlades 
genom databaserna Primo, Science Direct, ProQuest, Sagepub samt högskolebiblioteket, 
Jönköping University. Både svenska och engelska nyckelord användes vid sökning av 
relevant litteratur. Nyckelord som har använts i olika kombinationer vid sökning är: 
atmosphere experience, atmosphere lighting, belysning i museum, visual perception, visual 
objective, museum lighting, ljuskänslighet, ljuskänslighet utställningsföremål, CIE. 

3.6 Metod vid dataanalys 
 

 
Figur 3.14. Metod från början till slut.  
 
Svaren från enkäterna som användes i förstudien på Vasamuseet och Marinmuseet 
sammanställdes i ett Excel-dokument. Både svarsfrekvens och en procentuell andel räknades 
ut för att få ett jämförbart resultat mellan de olika utställningarna. Resultatet redovisas i två 
tabeller per utställning. Resultatet från enkäterna som användes i huvudstudien på 
Marinmuseet (scen 1 & scen 2) sammanställdes också i ett Excel-dokument. Det kvantitativa 
resultatet redovisas i olika typer av diagram beroende på vad som efterfrågades i enkäten. 
Totalt gjordes 8 diagram som behandlar samtliga enkätsvar. 
 
En observation gjordes på Det seglande skeppet i Vasamuseet och två på Navigationsrummet 
i Marinmuseet (scen 1 & scen 2) som samtliga genomfördes på samma sätt. Observationen 
resulterade i planritningar av det aktuella utställningsrummet där besökarnas rörelsemönster 
ritades ut. Dessa planritningar skannades sedan för att få en digital kopia, för att sedan läggas 
in i Adobe Photoshop. Besökarnas rörelsemönster för varje observation sattes samman i 
varsin figur. Varje besökare representerar en linje, där opaciteten på varje linje sattes till 50% 
för att tydligt se vilka områden som besökarna tenderade att röra sig mer eller mindre vid. 
 
Scen 1 jämfördes med Scen 2, både beträffande enkätresultaten och observationen. Enkäterna 
resulterade i kvantitativt jämförbara resultat, samtidigt som observationerna var ett kvalitativt 
inslag. 
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3.7 Trovärdighet 
Metoden innehåller inslag av välbeprövade metoder som Vogels (2008) atmosfäriska begrepp 
och Stahres (2009) och Martyitiuk et.als (1973) skattningsskalor vilket höjer trovärdigheten. 
En annan styrka med metoden är att den har en hög trovärdighet genom en 
metodtriangulering. Genom att inkludera två förstudier med en omfattande huvudstudie 
innehållande både kvantitativa och kvalitativa inslag får studien en pragmatisk ansats som 
grund, vilket gör att den huvudsakliga aspekten av frågeställningen, orientering, prövas på 
flera olika sätt. På så sätt kan svagheter i delmomenten täckas upp av styrkor i andra 
delmoment (Williamson, 2002, Jacobsen, 2002). En svaghet kan exempelvis vara att komplex 
data inte kan samlas in från en kvantitativ enkät eftersom att de måste besvaras inom särskilda 
ramar, och även då finns det en risk att deltagaren har missuppfattat frågan. I detta fall är en 
observationsstudie mer tillförlitlig eftersom att den tillför kvalitativ information på hur 
rörelsemönstret påverkas, och om besökarna kunde orientera sig genom rummet på den 
utstakade väg som valts ut enligt metoden, oavsett om de upplevde att det var svårt eller 
enkelt att orientera sig (Williamson, 2002). En observationsstudie kan dock alltid medföra en 
observatörseffekt, i detta fall innebär det att besökarna kan upptäcka att de observeras, vilket 
kan leda till särskilda resultat (Jacobsen, 2002). Det kan också medföra en felmarginal 
eftersom att en av författarna följde besökarna med en penna på en ritning, vilket betyder att 
författarens egen upplevelse av besökares rörelsemönster och rummets form kan ha påverkat 
hur resultaten dokumenterades på ritningen. Eftersom att rummen inte var stora eller 
komplext utformade bör denna felmarginal dock inte vara en större felkälla. En annan faktor 
som också kan påverka hur besökarna upplevde rummet är om de besökt museet tidigare. Fler 
personer hade besökt museet tidigare i scen 2 än scen 1. Dessutom fanns en större variation på 
besökarnas nationalitet i scen 2, vilket kan påverka preferenser (Manav & Yener, 1999). Det 
är också viktigt att notera att de specifika förhållandena undersökningsplatsen har leder till en 
kontexteffekt, alltså att de specifika förhållandena ger speciella effekter, och därför bör 
resultatet inte bli direkt generaliserbart (Jacobsen, 2002). 
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4 Resultat och analys 
I kapitlet beskrivs den data som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Det seglande skeppet i Vasamuseet - Förstudie 
I tabell 4.1 och 4.2 återfinns resultatet från enkäterna som användes i förstudien som utfördes 
i utställningen “Det seglande skeppet” på Vasamuseet. I tabell 4.1 framgår det tydligt att ett 
stort antal (n=8) besökare upplevde att rummet var “lite mörkt”, även alternativet “mörkt” har 
hög svarsfrekvens (n=5). Ingen besökare upplevde att rummet var ljust och i genomsnitt 
svarade besökarna att rummet var “lite mörkt” med viss lutning åt “mörkt”. Trots att nästan 
samtliga deltagare ansåg att rummet var mörkt i olika utsträckningar visar resultatet i tabell 
4.2 att de flesta besökare inte upplevde svårigheter vid orientering eller att se där majoriteten 
enligt typsnittet (n=6) gav svaret “enkelt”. I genomsnitt svarade besökarna mitt emellan 
“ganska enkelt” och “enkelt” beträffande hur svårt eller enkelt det var att orientera sig i 
rummet. 
 
Tabell 4.1. Hur mörkt eller ljust besökare uppfattade rummet (n=15) 

Vasa 
Museet 

 

Hur mörkt/ljust uppfattade du rummet? 

Mycket 
mörkt Mörkt 

Lite 
mörkt Medel Lite ljust Ljust 

Mycket 
ljust 

Antal (n) 0 5 8 2 0 0 0 

Andel (%) 0% 33% 53% 14% 0% 0% 0% 
 
 
Tabell 4.2. Hur svårt eller enkelt besökare tyckte det var att orientera sig och se i rummet (n=15) 

Vasa 
Museet 

 

Hur svårt eller enkelt var det att orientera sig och se i rummet? 

Mycket 
svårt Svårt Lite svårt Medel 

Ganska 
enkelt Enkelt 

Mycket 
enkelt 

Antal (n) 0 0 1 2 4 6 2 

Andel (%) 0% 0% 7% 13% 27% 40% 13% 
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I denna utställning var det ständigt ett stort antal människor i cirkulation. Besökare som gick 
in till utställningen som var inriktade mot barn sorterades bort, då de ofta hade andra 
intentioner än att enbart studera museiföremål vilket kan ha påverkat deras rörelsemönster. En 
återkommande situation som uppkom var att besökare tenderade att gå rakt fram till den stora 
montern, vilket också borde vara den första monter de såg. Efter detta skiljde sig besökarnas 
val av väg, och det var ett flertal som inte besökte samtliga montrar eller förstod att det var 
möjligt att gå runt den största montern.  
 

 
 Figur 4.1. Hur besökarna orienterade sig i rummet (n=15).       
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4.2 Navigationsrummet i Marinmuseet - Förstudie 
I tabell 4.3 och 4.4 återfinns resultatet från enkäterna som användes i förstudien som utfördes 
i Navigationsrummet på Marinmuseet. I tabell 4.3 framgår det tydligt att besökarna upplevde 
rummet som lite mörkt, och att ingen ansåg rummet vara ljust. I genomsnitt svarade 
besökarna att rummet uppfattas “mörkt” med lätt lutning mot “lite mörkt”. Tabell 4.4 visar en 
större spridning, där tre besökare ansåg att det var enkelt, medan två besökare ansåg att det 
var lite svårt att orientera sig och se i rummet. Enligt typvärdet svarade majoriteten “medel” 
(n=4) och i genomsnitt svarade besökarna mitt emellan “medel” och “lite svårt”. 
 
Tabell 4.3. Hur mörkt eller ljust besökare uppfattade rummet (n=10) 

Marin 
Museet 

 

Hur mörkt/ljust uppfattade du rummet? 

Mycket 
mörkt Mörkt 

Lite 
mörkt Medel Lite ljust Ljust 

Mycket 
ljust 

Antal (n) 0 1 7 2 0 0 0 

Andel (%) 0% 10% 70% 20% 0% 0% 0% 
 
Tabell 4.4. Hur svårt eller enkelt besökare tyckte det var att orientera sig och se i rummet (n=10) 

Marin 
Museet 

 

Hur svårt eller enkelt var det att orientera sig och se i rummet? 

Mycket 
svårt Svårt Lite svårt Medel 

Ganska 
enkelt Enkelt 

Mycket 
enkelt 

Antal (n) 0 0 2 4 1 3 0 

Andel (%) 0% 0% 20% 40% 10% 30% 0% 
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Resultatet av observationsstudien visade att de flesta besökarna i Navigationsrummet gick 
runt i stora delar av rummet. Totalt fem personer gick in i båten för att testa det interaktiva 
spelet med projektorn, samtidigt som andra ofta stannade utanför båten för att observera. 
Besökarna gick i flera fall förbi utställningsmontrar, samtidigt som fyra personer inte ens 
besökte den halva del av rummet som ligger längst bort från ingången. Det framgick också att 
en majoritet inte insåg att det fanns en utgång, trots en markering i golvet. 
 

 
Figur 4.2. Hur besökarna orienterade sig i rummet i scen 1 (n=15). 
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4.3 Navigationsrummet i Marinmuseet - Huvudstudie 

4.3.1 Observation 
Besökarna (n=15) tenderade att röra sig i stora delar av rummet och inspektera de flesta 
montrar. Det gick också att se hur flera besökare gick mot de nya föremålen som var 
utplacerade som fokuspunkter. Rörelsemönstret hos besökarna är mer lika varandra i scen 2 
än scen 1, samtidigt som fler besökare (n=11) använde utgången. Endast fyra besökare gick in 
i båten, vilket inte är signifikant skillnad jämfört med scen 1. Resultatet från observationen i 
scen 2 antyder att människor gick till den närmaste och ljusaste punkten i synfältet (se figur 
4.3). 
 

 
Figur 4.3. Hur besökarna orienterade sig i rummet i scen 2 (n=15). 
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4.3.2 Enkätresultat 
I diagrammet nedan (figur 4.4) går det att utläsa hur försökspersonerna upplevde atmosfären i 
rummet baserat på de neutrala ord som användes av Vogels (2008) begrepp. Resultatet visar 
inga signifikanta skillnader i hur besökarna upplevde atmosfären i navigationsrummet baserat 
på de neutrala ord som valdes av Vogels (2008) begrepp. Skillnaden mellan scen 1 och 2 är 
försumbar på orden formellt/hemtrevligt och varmt/kallt, dock upplevdes scen 2 mer livlig 
och öppen. 
 

 
Figur 4.4. Medelvärde för hur besökarna upplevde rummet enligt Vogels(2008) neutrala begrepp 
(n=40). 
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I diagrammet nedan (figur 4.5) kan det utläsas hur försökspersonerna upplevde atmosfären i 
rummet baserat på de positiva/negativa ord som användes av Vogels (2008) begrepp. Orden i 
den övre delen av figuren är positivt laddade, och orden i den nedre delen är negativt laddade. 
Skillnaden mellan scenerna är starkast gällande begreppen tillgängligt/otillgängligt och 
trevligt/otrevligt, men samtliga positiva begrepp stärktes i scen 2. 
 

 
Figur 4.5. Medelvärde för hur besökarna upplevde rummet enligt Vogels (2008) positiva och negativa 
begrepp (n=40). 
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Följande tre diagram handlar om hur enkelt det var för besökare att upptäcka utvalda föremål 
på olika platser i Navigationsrummet. För att enkelt jämföra scen 1 med scen 2 omvandlas 
svarsalternativen till siffror. Detta innebär att svarsalternativen “jag såg inte detta föremål” 
blir 1 och “jag såg föremålet direkt” blir 4, vilket betyder att desto högre medelvärde, desto 
bättre. Svarsalternativet “jag minns inte” användes inte vid beräkning av medelvärde. 
 
 
Jakobstaven var ett av de första föremålet som besökarna kunde se när de gick in i 
Navigationsrummet. Den var lokaliserad till vänster från ingången, cirka en meter ifrån 
fokuspunkt 1. Resultatet visar inga signifikanta skillnader på hur enkelt besökarna upplevde 
att det var att se föremålet. (se figur 4.6) Föremålet var enkelt att se i både scen 1 och 2, då 16 
av 19 deltagare i varje grupp såg föremålet direkt eller efter att ha granskat området. Scen 2 
(m=3,3) fick ett högre medelvärde än scen 1 (m=3,0). 

 
Figur 4.6. Hur enkelt besökarna upplevde att det var att se Jakobstaven (n=40). 
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Upplevelsen av hur enkelt besökarna upplevde att det var att se Peter Geddas sjöatlas varierar 
kraftigt. Totalt sett såg lika många besökare i både scen 1 och 2 föremålet (n=13). Skillnaden 
var att fler besökare i scen 1 behövde granska området för att se föremålet, samtidigt som 
spridningen på svarsalternativen i scen 2 var större. Scen 2 (m=2,8) fick ett högre medelvärde 
än scen 1 (m=2,6). 

 
Figur 4.7. Hur enkelt besökarna upplevde att det var att se Peter Geddas sjöatlas (n=38) 
 
Solur av elfenben var det enda föremål där antalet besökare som såg föremålet skiljde sig 
mellan scen 1 och 2 (se figur 4.8). I scen 1 såg de flesta besökarna föremålet direkt (n=6) eller 
efter att ha granskat området (n=9), jämfört med scen 2 där majoriteten av besökarna såg 
föremålet med viss svårighet (n=6). Resultatet från scen 2 visar också en stor variation i hur 
enkelt eller svårt det var för besökare att se föremålet. Scen 1 (m=3,2) fick i detta fall ett 
högre medelvärde än scen 2 (m=2.7). 

 
Figur 4.8. Hur enkelt besökarna upplevde det var att se Soluret av elfenben (n=38).  
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Följande tre diagram behandlar orientering och synbarhet i Navigationsrummet. För att enkelt 
jämföra scen 1 med scen 2 omvandlas svarsalternativen till siffror. Detta innebär att 
svarsalternativen “Mycket svårt” blir 1 och “Mycket enkelt” blir 7, vilket betyder att desto 
högre medelvärde, desto bättre. 
 
Resultatet visar att majoriteten upplevde att det var mycket enkelt att hitta utgången både i 
scen 1 och scen 2 (se figur 4.9). Skillnaden mellan scen 1 (m=6,1) och scen 2 (m=6,0) var 
minimal. Det bör noteras att en person upplevde att det var mycket svårt att hitta utgången, 
vilket är ett starkt avvikande svar från de övriga deltagarnas och medelvärdet kan därför 
förlora viss reliabilitet.  

 
Figur 4.9. Hur enkelt/svårt besökarna upplevde att det var att hitta utgången. (n=38) 
 
Resultatet visar att majoriteten av besökarna ansåg att det var enkelt att urskilja föremålens 
detaljer i både scen 1 och 2 (se figur 4.10). Skillnaden är liten men besökarna upplevde att det 
var något enklare att urskilja föremålens detaljer i scen 1 (m=5,2) än scen 2 (m= 4,9). 

 
Figur 4.10. Hur svårt/enkelt besökarna upplevde att det var att urskilja föremålens detaljer (n=38). 
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I figuren nedan (figur 4.11) går det att utläsa hur enkelt eller svårt besökarna upplevde att det 
var att orientera sig i rummet. Enligt diagrammet var svarsfrekvensen högst vid alternativet 
“mycket enkelt” för scen 1 och “enkelt” för scen 2. Resultatet antyder dock att besökarna 
ansåg att det var något enklare att orientera sig i scen 2 (m=5,8) än scen 1 (m=5,5). 

 
Figur 4.11. Hur enkelt/svårt besökarna upplevde att det var att orientera sig i rummet (n=38). 
 
 

4.4 Resultatsammanfattning 
Resultatet från förstudien visar att besökare ansåg att det var enklare att se och orientera sig i 
Det seglande skeppet, trots att det upplevs mörkare än Navigationsrummet.  
 
Resultatet från huvudstudien visar inga signifikanta skillnader mellan scen 1 och scen 2 
beträffande besökarnas: 

● upplevelse av atmosfär 
● förmåga att upptäcka föremål och urskilja dess detaljer 
● möjlighet att hitta utgången 
● förmåga att orientera sig i rummet 

 
Observationsstudien visar att besökarnas rörelsemönster är mer enhetligt i scen 2 än scen 1. 
Resultatet antyder också att besökarna såg de utplacerade föremålen som var belysta och gick 
mot dessa.  
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5. Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom ges slutsatser och rekommendationer baserat på 
resultatet och tidigare forskning. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Förstudie på Marinmuseet och Vasamuseet 
Förstudien visar att Det seglande skeppet uppfattades mörkare men enklare att orientera sig i 
än Navigationsrummet enligt kapitel 4.1 och 4.2, trots att Det seglande skeppet uppmättes 
vara ljusare i medelbelysningsstyrka enligt kapitel 3.4.1 och 3.4.2. Det uppstår även en 
konflikt mellan observationsstudien och enkätresultatet i förstudien då Det seglande skeppet 
enligt observationen uppvisar ett mer varierande rörelsemönster än Navigationsrummet, trots 
att det enligt enkätsvaren var enklare att orientera sig i än Det seglande skeppet. De stora 
skillnaderna kan bero på att rummets förutsättningar differerar starkt. Den största märkbara 
skillnaden är att Det seglande skeppet är väl kopplat till resten av museet då rummets gränser 
inte är väldefinierade, har flera entréer och utgångar, mycket högt i tak och staket istället för 
väggar till museets övriga områden medan Navigationsrummet är väl avskilt och mindre till 
ytan. Det kan tyda på att besökare upplever att det är enklare att orientera sig om de får en god 
översikt av rummet samt en helhetsvy av sambandet mellan rummet och omkringliggande 
rum trots att det finns fler vägar att välja mellan och ingen väg är tydligt utstakad (Michel, 
1995). De varierande rörelsemönstret som uppvisades i observationen på Vasamuseet kan 
påverkas av att det var mycket fler besökare där än på Marinmuseet, att ytan på rummet var 
större än Navigationsrummet samt att planeringen av ljuset inte följer en tydlig väg (Jacobsen, 
2002). Det förklarar dock inte varför Det seglande skeppet upplevdes mörkare än 
Navigationsrummet trots att det uppmättes vara ljusare. Rowlands, Loe, Mclntosh och 
Mansfield (1985) och Veitch och Newsham (1996) beskriver att det finns ett samband mellan 
hur ljust rummet upplevs, hur stora kontrasterna är och hur ljuset är fördelat i rummet. Om 
ljusfördelningen är ojämn och kontrasterna stora kan de ljusa ytorna upplevas ljusare, vilket 
leder till ett ljusare helhetsintryck. Ingen data samlades in gällande hur ljuset fördelade sig på 
Det seglande skeppet, men enligt författarnas upplevelse var ljusfördelningen jämnare än i 
Navigationsrummet, vilket gör att Rowlands et. al (1985) och Veitch och Newshams (1996) 
fynd kan vara en förklaring. Det kan också bero på att besökarna i deltagargruppen på 
Vasamuseet inte var densamma som deltagargruppen på Marinmuseet, på grund av deras 
upplevelser över dagen har de därför olika referenskällor på vad som är exempelvis “mörkt” 
och “ljust” i enkäten. Det kan också bero på andra brister i metoden, som stora olikheter i 
deltagargrupperna (se kapitel 5.2).  
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5.1.2 Huvudstudie på Marinmuseet 
Mätningen av hur besökarna upplevde atmosfär påvisar att skillnaden mellan scenerna var 
liten och mestadels försumbar, vilket är positivt för frågeställningens resultat. Enbart två 
skillnader noterades stora nog att diskutera; “öppet”/”avskilt” och “livligt”/”lugnt”. Båda 
ingick i kategorin neutrala ord av Vogels (2008) atmosfäriska begrepp. Resultaten tyder på att 
scen 2 upplevdes mer öppen, vilket kan bero på att de tillagda föremålen som har högre 
belysningsstyrka än övriga föremål i rummet reflekterar ut ljus och gör att rummet upplevs 
ljusare, vilket kan leda till att rummet upplevs mer öppet (Wänström Lindh, 2012). Scen 2 
upplevdes också vara mer livlig än scen 1, vilket kan bero på de extra föremål som tillfördes i 
scen 2. Det kan också tyda på att rummet upplevs vara mer i rörelse när olika föremål har 
starkt varierande belysningsstyrkor (Wänström Lindh, 2012). Enligt Vogels (2008) kan även 
en liten skillnad i ljussättningen göra stor skillnad, i detta fall tyder resultaten på att påverkan 
på upplevelsen av atmosfär är förhållandevis liten, och inget tyder på att den skulle bli mer 
positiv eller negativ av att applicera Visual Objective Theory. 
 
De första frågorna i enkäten som ställdes för att pröva hur enkelt det var att orientera sig och 
hur väl föremålen framhävdes i rummet (det vill säga hur svårt eller enkelt det var att finna 
Jakobsstaven, Peter Geddas Sjöatlas och Solur av Elfenben) fick resultat som tydde på att 
Jakobsstaven och Peter Geddas sjöatlas blev något enklare för besökare att upptäcka i scen 2, 
vilket stödjer Visual Objective Theory som hjälpmedel för att besökare enklare ska kunna 
orientera sig i rummet. Dock blev Solur av elfenben något svårare att upptäcka i scen 2 även 
om skillnaden mellan scenerna är små. Detta motstrider observationsstudiens resultat 
eftersom att flertalet besökare helt missade denna monter i scen 1 och nästan samtliga 
besökare åtminstone passerade föremålet i scen 2. Skillnaden borde alltså ha varit mer 
markant om enkätstudiens resultat hade speglat observationsstudiens resultat. Det kan bero på 
att fokuspunkt 5 placerades ut för nära Soluret av elfenben och därför tog för mycket fokus 
eller bröt av rörelsemönstret så att det var svårt för besökaren att komma tillräckligt nära 
föremålet. I frågan “Hur enkelt/svårt var det att hitta utgången?” besvarade besökarna i 
genomsnitt att det vara svårare i scen 2 än scen 1. Detta motstrider både Visual Objective 
Theory och observationsstudien eftersom att fler besökare hittade rätt utgång i scen 2 än i scen 
1. Frågan “Hur enkelt/svårt var det att urskilja föremålens detaljer?” skulle behandla hur väl 
föremålen framhävdes och tyder på att föremålen inte längre framhävdes lika väl i scen 2, 
vilket motstrider besökarnas svar på hur svårt eller enkelt det var att finna föremålen. 
Skillnaderna mellan scenerna är dock mycket små och det är mycket troligt att det beror på 
brister i metoden (se kapitel 5.2), exempelvis eftersom att merparten av deltagarna i scen 1 
hade besökt museet tidigare och därför bör ha enklare att orientera sig. Den sista frågan i 
enkäten, “Hur enkelt/svårt upplevde du att det var att orientera sig i rummet” besvarades vara 
enklare i scen 2 än i scen 1. Trots att besökarna upplevde att det var svårare att hitta utgången 
fann de alltså att det var enklare att orientera sig i rummet överlag.  
 
Enligt Lou Michel (1995) och Taylor och Sucov (1974) påverkas rörelsemönstret av att 
människor dras till den ljusaste ytan eller punkten i synfältet. Observationsstudien stödjer 
teorin väl eftersom att besökarna tycks röra sig rationellt och efter det mönster som planerades 
med hjälp av fokuspunkter. I scen 1 påvisar observationsstudien att ett flertal besökare enbart 
drogs till projiceringen, som är en stor luminant yta, vilket också stödjer Lou Michels (1995) 
och Taylor och Sucovs (1974) teorier. Huvudstudien i helhet tyder på att rörelsemönstret 
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påverkades och besökarna hittade runt rummet enklare i scen 2, däremot finns inga starka 
indikationer på att det var enklare att se varje föremål.  
 
En kontexteffekt uppstår i denna studie som gör att resultatet på grund av dess unika 
sammanhang, inte är generaliserbart även om metoden är det. Det betyder att studiens externa 
validitet är låg eftersom att det inte är troligt att metoden kan appliceras vart som helst och 
ändå få samma resultat (Williamson, 2002; Jacobsen, 2000). 

5.2 Metoddiskussion 
Metodens starka sida är att frågeställningens huvudsakliga aspekt (orientering) undersöktes 
under mer än ett tillfälle och med hjälp av flera olika verktyg. Detta möjliggör en 
triangulering som bygger på en kvantitativ ansats med inslag av en kvalitativ ansats, där 
brister i vissa delar av metoden kan vägas upp av styrkor i andra delar av metoden 
(Williamson, 2002). Det leder också till att studien fördjupar förståelse för både orsak och 
verkan eftersom att underliggande problem kunde undersökas i förstudien och verkan av 
dessa problem undersöktes både i förstudien och huvudstudien. Metoden fick hög intern 
validitet eftersom att den till stor del gav svar på hur orientering kan underlättas i det specifika 
rummet. Den är också generaliserbar då metoden kan appliceras på andra platser i liknande 
situationer, vilket ger metoden en hög extern validitet (Jacobsen, 2000). Vasamuseet 
undersöktes i ett försök att göra studien mer extensiv, dock var miljön allt för avvikande för 
att dra några slutsatser i slutresultatet, istället hade mer tid kunnat fördelas på att göra 
undersökningen i marinmuseet mer reliabel. Om ytterligare en kvalitativ metod hade lagts till 
i trianguleringen, exempelvis en frisvarsfråga i enkäten, hade fler påverkande faktorer som 
kan vara problematiska kunnat ringas in och då hade reliabiliteten kunnat höjas ytterligare 
(Williamson, 2002). En annan svaghet med att inte fördela mer tid på Marinmuseet var att 
deltagargrupperna var väldigt olika. De besökare som deltog i scen 2 hade högre medelålder, 
vilket sannolikt medför sämre syn (WHO, 2017) och leder till att det blir svårare att orientera 
sig. Majoriteten av deltagarna i scen 1 hade besökt museet tidigare medan majoriteten av 
deltagarna i scen 2 inte hade besökt museet tidigare vilket kan sänka reliabiliteten eftersom att 
det är uppenbart enklare för en individ att orientera sig i en miljö som individen har besökt 
tidigare. Flera av besökarna i scen 2 var internationella besökare från Polen eller Tyskland, 
medan ingen av besökarna var internationella i scen 1, vilket kan leda till att svaren påverkas 
av kulturella skillnader (Manav & Yener, 1999). Dessa olikheter i deltagargrupper kan ha 
gjort att deltagarna inte svarade på lika grunder i scen 1 gentemot scen 2, och därför är 
resultaten från enkäterna inte helt tillförlitliga. Detta hade kunnat förebyggas genom att samla 
in fler enkäter över en längre tid, vilket till stor del eliminerar skillnader i deltagargrupper och 
även jämnar ut aspekter som förändras från dag till dag, så som väder och besökarantal. 
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 
Resultatet från enkätstudien var till viss del otydligt och metoden hade vissa brister i 
trovärdighet, alltså är observationsstudien mer trovärdig för att stödja resultatet. 
Observationsstudien uppvisar tydligt att besökarnas rörelsemönster blev mer enhetligt och 
följde en utstakad väg när Visual Objective Theory applicerades, vilket stödjer teorin som 
verktyg för att påverka besökares rörelsemönster. Dock kan inga slutsatser dras gällande hur 
väl föremålen framhävdes, hur enkelt det var att upptäcka varje enskilt föremål eller hur väl 
föremålens detaljer framhävdes. Att besökarna rör sig förbi varje monter innebär inte 
nödvändigtvis att de bättre upptäcker varje enskilt föremål. Enligt enkätstudien kan 
atmosfären påverkas till viss del vid applicering av en belysningslösning som stödjer Visual 
Objective Theory, men det finns inget som tyder på att den påverkas negativt. Däremot kan 
besökarnas upplevelse av hur ljust eller mörkt rummet är påverkas när kontrastförhållandena 
förändras, men ett rum som upplevs mörkare behöver inte nödvändigtvis vara svårare att 
orientera sig i. Det är viktigt att notera att en ljussättning inte bör göras enbart för att 
underlätta orientering för besökare eftersom att många andra aspekter istället kan bli lidande, 
som exempelvis synkomfort, föremålens synbarhet och föremålens upplevda form. 
Strålningens påverkan på föremålen måste också hållas minimal, och kraven enligt CIE 
(2004) bör följas. För att inkludera alla aspekter behövs en mer omfattande studie som görs 
över en längre tidsperiod med fler deltagare. 

5.4 Vidare forskning 
För att vidare undersöka Visual Objective Theory som verktyg för att underlätta orientering i 
mörka rum kan flera olika typer av utställningsrum undersökas, exempelvis större rum, rum 
med komplicerad form och utrymmen utomhus som gör att besökarna har svårt att få en 
överblick över utrymmet och dess kringliggande ytor. Fokus kan också riktas till andra 
problem som uppstår i mörka rum för att undersöka om Visual Objective Theory kan vara ett 
verktyg för att stödja exempelvis hur många av rummets föremål som besökarna upptäcker. 
Visual Objective Theory kan också appliceras i större skala, exempelvis i ett helt museum för 
att påverka besökares rörelsemönster att röra sig från rum till rum i en specifik ordning. En 
annan intressant aspekt som uppstod i denna studie var att den upplevda ljusnivån inte stämde 
överens med den uppmätta belysningsstyrkan enligt jämförelsen mellan det seglande skeppet 
och navigationsrummet. Det väcker frågeställningar om hur den upplevda ljusnivån påverkas 
av exempelvis rummets form, material, storlek och belysningens riktning.  



34 

Referenser 
 
Arbetsmiljöverket (2009). Arbetsplatsens utformning. Hämtad från: 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-afs-20092-foreskrifter/  
 
Becklén, R. (1999). ”Ljusets skadliga inverkan” Tidens tand. M. Fjaestad (red.). 
Riksantikvarieämbetet, Stockholm, s.305-308. http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/295 
 
Bjerregaard, P. (2015). Dissolving objects: Museums, atmosphere and the creation of 
presence. Emotion, Space and Society. Vol. 15, p.74-81. 
 
Böhme, G. (1993). Atmosphere as a fundamental concept of a new aesthetics. Thesis Eleven: 
36, 113 - 126. DOI: 10.1177/072551369303600107 
 
Calder, P.R (2006) Lighting the way. London: Museum Practice. 
 
CIE 157 (2004). Control of damage to museum objects by optical radiation. 
Vienna:Commission Internationale de l’Eclairage. ISBN: 3-901906-27-4. 
 
Classen, C & Howes, D. (2006). The museum as sensescape: Western sensibilities and 
indigenous artifacts. Bloomsbury Publishing. s.199-222. ISBN: 1-84520-324-0 
 
Clausen, J., & Vanderbilt, C. (1958). Effect of differential light adaptation of the two eyes on 
the phosphene threshold. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 51.5, 525-
527. Doi:10.1037/h0045814. 
 
Dudley, S. (2010). Museum materialities: Objects, Engagements, Interpretations. Routledge. 
s.1-17. ISBN: 0415492181.  
 
Eneroth, B. Hur mäter man “vackert”?. Göteborg: Natur och kultur. 
 
Jacobsen, D. I. (2000). Vad, hur och varför?. Lund: Studentlitteratur.  
ISBN: 978-91-44-04096-7. 
 
Kaynar, I. (2005). Visibility, movement paths and preferences in open plan museums: an 
observational and descriptive study on Ann Arbor Hands-on Museum, In Proceedings 
(Volume II) 5th International Space Syntax Symposium, (s. 189-202) Delft: van Nes, A., Ed. 
 
Kawulich, B. (2005). Participant Observation as a Data Collection Method. Forum: 
Qualitative Social Research, 6(2), Art. 43. 
 
Kesner, C. W. (1997) Analysis of the Museum Lighting Environment. Journal of interior 
Design, 23 (2), 28-41. 
 
Franzell, M., & Jeis, O. (2013). Ljus & rum: Planeringsguide för belysning inomhus (3. utg.. 
ed.). Stockholm: Ljuskultur. ISBN 91-631-4675-4 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-afs-20092-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-afs-20092-foreskrifter/
http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/295
http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/295
http://www.kaynar-rohloff.com/papers/kaynar_SpaceSyntax05.pdf
http://www.kaynar-rohloff.com/papers/kaynar_SpaceSyntax05.pdf


35 

 
Manav, B., Yener, C. (1999). Effects of Different Lighting Arrangements on Space 
Perception. Architectural Science Review, 42:1, 43-47. DOI: 
10.1080/00038628.1999.9696847 
 
Martyitiuk, O, J. E. Flynn, T. J. Spencer, & C. Hendrick. (1973). Effect of Environmental 
Lighting on Impression and Behavior. In Architectural Psychology - Proceedings of the 
Conference held at Lund University. IAPS. Lund, Sweden: Lund University. 
 
Michalski, S. (1987). Damage to Museum Objects by Visible Radiation (Light) and 
Ultraviolet Radiation (UV). In: Museums Association, ed. Lighting in Museums, Galleries, 
and Historic Houses. Bristol: The Museums Association, pp. 3–16. 
 
Michel, L. (1995). LIGHT: The Shape of Space. New York: John Wiley & sons. 
ISBN: 978-0471286189 
 
Quartier, K., Vanrie, J., & Van Cleempoel, K. (2014). As real as it gets: What role does 
lighting have on consumer’s perception of atmosphere, emotions and behavior?. Journal of 
Environmental Psychology, 39, 32-39. DOI: 10.1016/jjenvp.2014.04.005  
 
Riksantikvarieämbetet (2012). LED-belysning i museimiljö (FoU). Hämtad från 
Riksantikvarieämbetet: http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/3345?show=full 
  
Riksantikvarieämbetet (2014). Vårda väl. LED-belysning [faktablad]. Hämtad från 
Riksantikvarieämbetet: http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7574 
  
Riksantikvarieämbetet (2014). Vårda väl. Ljusets påverkan på museiföremål [faktablad]. 
Hämtad från Riksantikvarieämbetet: http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/3340 
 
Rowlands, E., Loe, D.L., Mclntosh, R.M. & Mansfield, K.P. (1985). Lighting Adequacy and 
Quality in Office Interiors by Consideration of Subjective Assessment And Physical 
Measurement. CIE Journal Vol. 4. pp. 23-37. 51. 
Doi: 10.1177/096032719402600301 
 

Schwartz, S. (2004). Visual perception, A clinical orientation, 3d ed. Scitech Book 
News. Portland: Mc Graw-Hill. ISBN: 0071411879 

 
Shaheen, A.F., Sourlas, A., Horton, K., Mclean, C., Ewans, D., Gould, D. & Ghoussayni, S. 
(2018). Effects of lighting illuminance levels on stair negotiation performance in individuals 
with visual impairment. Journal of Electromyography and Kinesiology, 39, 8-15. 
https://doi.org/10.1016/j.jelekin.2018.01.004 
 

 

Stahre, B. (2009) Defining Reality in Virtual Reality: Exploring Visual Appearance 
and Spatial Experience Focusing on Colour. Department of Architecture Chalmers 
University of Technology. ISSN: 1650-6340 2009:03 

https://iaps.architexturez.net/documents?f%5Bauthor%5D=13214
https://iaps.architexturez.net/documents?f%5Bauthor%5D=13215
https://iaps.architexturez.net/documents?f%5Bauthor%5D=13216
https://iaps.architexturez.net/documents?f%5Bauthor%5D=13217
https://iaps.architexturez.net/doc/oai-iaps-id-0703bm006
https://iaps.architexturez.net/doc/oai-iaps-id-0703bm006
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/3345?show=full
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/3345?show=full
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7574
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7574
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7574
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7574
https://doi.org/10.1016/j.jelekin.2018.01.004


36 

 

Thomson, G (1986). The Museum Environment. London: Butterworth-Heinemann. 
ISBN 0-7506-1266-5 
 
Vogels, I. (2008). Atmosphere Metrics. J. Westerink, M. Ouwerkerk, T. Overbeek, F.Pasveer 
& B. De Ruyter (Red.), Probing Experience (s. 25-42). Dordrecht: Springer. 
Doi: 10.1007/978-14020-6593-4  
 
WHO. Visual impairment and blindness. 2017. 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/ (Hämtad 2018-01-19). 
 
William, K. (2002). Research methods for student, academics and professionals. Sydney: 
Centre for information studies. ISBN: 1 876938 42 0. 
 
Wänström Lindh, U. (2012). Concept Definitions and Development. Light Shapes Spaces 
(s. 53-72). Göteborg:Gothenburg University, School of Design and Crafts. 
ISBN: 978-91-979993-2-8  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/


37 

Bilagor 
 

1. Enkät till förstudie 
2. Enkät till huvudstudie på svenska 
3. Enkät till huvudstudie på engelska 
4. Medgivande till observationsundersökning på Vasamuseet 
5. Medgivande till observationsundersökning på Marinmuseet 

 



Har du någon synnedsättning?

Hur mörkt eller ljust uppfattade du rummet?

Hur svårt eller enkelt var det att se och orientera sig i rummet?

Ålder:

Ja Nej

Om ja, vilken?

Mycket
mörkt Medel

Lite
mörktMörkt

Lite
ljust Ljust

Mycket
ljust

Mycket
svårt Medel

Lite
svårtSvårt

Ganska
enkelt Enkelt

Mycket
enkelt

Orientering & synbarhet i
mörka utställningsrum

Är det första gången du besöker detta museum?
Ja Nej

Bilaga 1



Ålder___________ Har du besökt museet tidigare? JA NEJ

Hur upplevde du rummet? Värdera skalorna var för sig genom att sätta kryss i den ruta 
som stämmer bäst. Om du inte minns eller inte vet vad ordet innebär sätt ett kryss för 
“vet ej”

Öppet
Vet ej123 0 31 2

Avskiljt

KalltVarmt

LugntLivligt

HemtrevligtFormellt

TryggtSkrämmande

OtrevligtTrevligt

GlattDeprimerande

TråkigtSpännande

OtillgängligtTillgängligt

AvslappnatObekvämt

Föremålet på bilden heter “Jakobstaven”. Hur svårt/enkelt var det att upptäcka det? 
Kryssa över alternativet som du tycker stämmer bäst.

Har du någon synnedsättning? Om ja, vad? Vid korrigerat synfel, 
skriv nej.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Jag såg föremålet direkt

Jag såg föremålet efter att ha granskat 
området

Jag såg föremålet med viss svårighet

Jag såg inte detta föremål

Jag minns inte
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Hur enkelt/svårt var det att hitta utgången?
Mycket 
Svårt Svårt

Lite
Svårt Medel

Ganska
Enkelt Enkelt

Mycket
Enkelt

Föremålet på bilden heter “Peter Geddas sjöatlas”. Hur svårt/enkelt var det att upptäcka 
det? Kryssa över alternativet som du tycket stämmer bäst. 

Föremålet på bilden heter “Solur av elfenben” Hur svårt/enkelt var det att upptäcka det? 
Kryssa över alternativet som du tycket stämmer bäst.

Hur enkelt/svårt var det att urskilja föremålens detaljer?
Mycket 
Svårt Svårt

Lite
Svårt Medel

Ganska
Enkelt Enkelt

Mycket
Enkelt

Hur enkelt/svårt upplevde du att det var att orientera sig i rummet?
Mycket 
Svårt Svårt

Lite
Svårt Medel

Ganska
Enkelt Enkelt

Mycket
Enkelt

Jag såg föremålet direkt

Jag såg föremålet efter att ha granskat 
området

Jag såg föremålet med viss svårighet

Jag såg inte detta föremål

Jag minns inte

Jag såg föremålet direkt

Jag såg föremålet efter att ha granskat 
området

Jag såg föremålet med viss svårighet

Jag såg inte detta föremål

Jag minns inte
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Age___________ Have you visited this museum before?
YES NO

How did you experience this room? Evaluate the scales individually by ticking the 
suitable box. If you don’t remember or don’t know what the word means tick the box 
for “don’t know”.

Open
Don’t know123 0 31 2

Detached

ColdWarm

TranquilLively

HospitableFormal

SafeTerrifying

UnpleasantPleasant

CheerfulDepressing

BoringExciting

UnaccessibleAccessible

RelaxedUncomfortable

The item in this picture is called “Jakobstaven”. How hard/easy was it to detect? Tick the 
box you find most suitable.

Do you have any visual impairment? If yes, what? If it is corrected 
write no.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

I saw the item immediately

I saw the item after having examined the 
area

I saw the item with certain difficulty

I did not see this item

I don’t remember
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How hard or easy was it to find the exit?
Very 
hard Hard

Somewhat 
hard Average

Somewhat 
easy Easy

Very
easy

The item in this picture is called “Peter Geddas Sjöatlas”. How hard/easy was it to de-
tect? Tick the box you find most suitable.

The item in this picture is called “Solur av elfenben”. How hard/easy was it to detect? 
Tick the box you find most suitable.

How hard or easy was it to see the details of the items?
Very 
hard Hard Average Easy

Very
easy

How hard or easy was it to orientate in the room?
Very 
hard Hard Average Easy

Very
easy

I saw the item immediately

I saw the item after having examined the 
area

I saw the item with certain difficulty

I did not see this item

I don’t remember

I saw the item immediately

I saw the item after having examined the 
area

I saw the item with certain difficulty

I did not see this item

I don’t remember

Somewhat 
hard

Somewhat 
hard

Somewhat 
easy

Somewhat 
easy
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Medgivande till dold forstudie pa Vasamuseet 

Varen 2018 utfors ett examensarbete som en del av utbildningen Kandidatpabyggnad 
Produktutveckling: Ljusdesign vid Jonkopings tekniska hogskola. l samband med 
ex<?mensarbetet kommer en forstudie utforas pa Vasamuseet som innehaf!er en 
observationsstudie och en intervjustudie. Det innefattar att besokamas rorelsemonster 
analyseras och dokumenteras utan att bli tillfragade om de viii vara med i studien .. lngen 
information som gar att deltagarna kan identifieras kommer samlas in. Studien innefattar 
ocksa en enkatintervju dar besokarna blir tillfragade att delta och svara pa hur de upplever 
rum met, om de har besokt museet tidigare, deras alder samt om de har synnedsattningar. I 
ovrigt kommer enkaten inte att samla in personlig information som gar att personen gar att 
spara via dokumentationen. 

Jag godkanner att ovanstaende studie utfors pa Vasamuseet torsdagen den Se april: 

Datum: 

Und.,erskrift:
.. ·· 

// ·-

!.r ' \/ l_9--P-e 

Fortydligande: 

Jag ansvarar for att forstudien utfors som ovanstaende beskrivning specificerar samt att 
besokarnas identitet forblir anonym: 

Datum: 
' 

0�/011 -1.b (%, 

U nderskrift: 

Fortydligande: 

F I; ri Tai re->�·"

Datum: 

Oi.f/14,-ZotP 

Fortydligande: 

Anton {qu., y) () r?uSon
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Medgivande till dold forstudie pa Marinmuseet i Karlskrona 

Varen 2018 utfors ett examensarbete som en del av utbildningen Kandidatpabyggnad 
Produktutveckling: Ljusdesign vid Jonkopings tekniska hogskola. I samband med 
examensarbetet kommer en forstudie utforas pa Marinmuseet i Karlskrona som innehaller 
en · observationsstudie och en intervjustudie. Det innefattar att besokarnas rorelsemonster 
analyseras och dokumenteras utan att bli tillfragade om de viii vara med i studien. lngen 
information som gor att deltagarna kan identifieras kommer samlas in. Studien innefattar 
ocksa en enkatintervju dar besokarna blir tillfragade att delta och svara pa hur de upplever 
rummet, om de har besokt museet tidigare, deras alder samt om de har synnedsattningar. I 
ovrigt kommer enkaten inte att samla in personlig information som gor att personen gar att 
spara via dokumentationen. 

Jag godkanner att ovanstaende studie utfors pa Marinmuseet i Karlskrona fredagen den 9e 

mars: 

Datum: 

LttJLf �() 
Fortydligande: 

f?f/ lrAfNE t£tc6 LA-J? 

Jag ansvarar for att forstudien utfors som ovanstaende beskrivning specificerar samt att 
besokarnas identitet forblir anonym: 

, 

Datum: Datum: 

2.013-oz- 21 

Underskrift: Underskrift: 

A-of!1sY]Gt�P!1 
Fortydligande: Fortydligande: 

A n+-o n &; 11 n rl a r1 so n £I;/') Tor a- -sso-'1
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