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Abstract 

 

Abstract 
 

The purpose of this study was to develop recommendations for using more 
efficient lighting and better graphic design to create a more uniform structure in 
the exhibition hall “Road to the past” in Jönköping County Museum by answering 
the following questions at issue: 

1) How are the objects in the exhibition hall “Road to the past” exposed today? 

2) How can you use lighting and graphic design to create structure in the 
exhibition and strengthen the expression in the exhibition? 

Our work is based on observations and open group interviews. We observed the 
exhibition hall “Road to the past” during day and evening. In the same hall, we 
observed a guided tour that we followed up with open group interviews. Finally, 
we observed four exhibition halls in Stockholm that are located at the Historical 
Museum, Royal Armory and at the Army Museum. The purpose of the 
observation of exhibition hall "Road to the past" was to answer the first question 
of issue. The observations in Stockholm, the observation of the tour and the 
interviews were some of the basis for responding to our second question of issue. 

The results of this study show that graphic design and lighting design can enhance 
the expression of the exhibition hall. Examples are given of how to work with 
colors that attract attention and how information texts can be designed in a guided 
and easy to read manner. In addition, it explains how the lighting can be adjusted 
to the objects in the hall as well as the human vision. To spatially dispose the 
objects in the exhibition in a logic and guiding way is also described as a method 
to enhance the expression of the exhibition. The result of the investigation shows 
that through color selection, and outline of the lighting one also can create a flow 
of the exhibition hall that leads the visitor through the exhibition. 

We conclude that the visitors’ experience of the exhibition hall “Road to the past” 
at the moment is strongly linked to whether it is part of a guided tour or not. The 
essay discusses solutions so that the exhibition can be more self-guiding. 
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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete var att ta fram rekommendationer för hur man 
med hjälp av mer ändamålsenlig belysning och grafisk design kan skapa en 
tydligare och mer enhetlig struktur i utställningen ”Vägen till det förflutna” vid 
Jönköpings Läns Museum genom att besvara följande frågeställningar: 

1) Hur exponeras föremålen i utställningssalen ”Vägen till det förflutna” i 
dagsläget? 

2) Hur kan man stärka uttrycket i utställningen och skapa en tydligare och mer 
enhetlig struktur med hjälp av bättre grafisk design och mer ändamålsenlig 
belysning? 

Vi har i studien använt oss av observationer och öppna gruppintervjuer. 
Inledningsvis observerade vi utställningssalen ”Vägen till det förflutna” under 
dags och kvällstid. Efter detta genomförde vi en observation av en guidad tur i 
samma sal som vi sedan följde upp med öppna gruppintervjuer. Slutligen 
observerade vi fyra andra utställningssalar i Stockholm som finns belägna på 
Historiska Museet, Livrustkammaren och på Armémuseum. Syftet med 
observationen av utställningssalen ”Vägen till det förflutna” var att svara på 
frågeställning ett. Observationerna i Stockholm, observationen av den guidade 
turen samt intervjuerna har använts för att svara på frågeställning två. 

Resultatet av studien visar att man med grafisk design och ljusdesign kan förstärka 
uttrycken i utställningssalen. Exempel ges på hur man kan jobba med färgval som 
attraherar och lockar till uppmärksamhet och hur informationstexter kan utformas 
på ett guidande och lättläst sätt. Vidare beskrivs hur belysningen kan anpassas, 
dels till salens föremål och dels till det mänskliga synsinnet.  Att spatialt disponera 
utställningsföremålen vägledande och logiskt beskrivs också som ett sätt att 
förstärka uttrycket i utställningen. Resultatet av undersökningen visar att man 
genom färgval, disposition och belysning också kan skapa ett flöde i 
utställningssalen som leder besökaren genom utställningen.  

Vi har dragit slutsatsen att besökarnas upplevelser av utställningssalen "Vägen till 
det förflutna" i nuläget är starkt kopplade till om man ingår i en guidad tur eller 
inte. I arbetet diskuteras lösningar för hur utställningen i högre grad kan göras 
självguidande.    

 

Nyckelord 
Belysning, grafisk design, färg, synkomfort, fornlämningar, Jönköpings Läns 
museum. 
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1 Inledning 
I museisammanhang vill man locka besökare att uppmärksamma just det som man 
på museet vill lyfta fram i sina utställningar. När konst och utställningsobjekt 
samspelar väl med befintlig grafisk utformning och ljussättning kommer 
utställningsobjekten till sin rätt. Ett bra val av färger och belysning underlättar för 
synsinnet och förhöjer upplevelsen av en utställning. Under ett besök på 
Jönköpings Läns Museum fann vi utvecklingsmöjligheter inom området belysning 
och grafisk design. Vi fick i uppdrag av museet att utforma ett koncept som skulle 
kunna tillämpas i museets fasta utställningsrum ”Vägen till det förflutna” där man 
ställer ut fornlämningar.   

Konceptet som vi har arbetat fram ger förslag på hur man kan gå till väga när man 
ska belysa olika utställningsföremål samt hur grafiska element kan förstärka 
uttrycket i utställningen. Det har sin utgångspunkt i de senaste kunskaperna i 
ämnet och baseras på besökares upplevelser och åsikter samt jämförelser med 
liknande utställningar. 

Detta arbete har utförts som ett examensarbete på C-nivå, omfattande 15 
högskolepoäng, vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Det är den avslutande delen 
av kandidatutbildningen inom Grafisk design och Ljusdesign. 

 

1.1 Bakgrund 
Genom våra respektive utbildningsbakgrunder inom grafisk design och ljusdesign 
väcktes vårt intresse för hur belysning och grafisk design kan samverka när man 
vill gestalta konst och rum på olika sätt. Under våra grundutbildningar hade vi 
varit inne och snuddat på varandras ämnesområden och förstått att dessa 
samspelar och att det är svårt att utesluta det ena från det andra när man arbetar 
med gestaltning. Utifrån denna bakgrund kontaktade vi Jönköpings Läns Museum 
för att se om de var intresserade av ett samarbete med oss.  

Museets chef samt museipedagogen tyckte att våra tankar kring ljussättning och 
grafisk design var intressanta och kom fram till att vi skulle få arbeta i deras fasta 
utställningssal ”Vägen till det förflutna”. Det som de såg som problematiskt i 
rummet var att ljuset inte framhävde utställningsföremålen, att rummet i sig såg 
rörigt ut och de såg en möjlighet i att förändra det grafiska uttrycket till fördel för 
utställningen. 

En annan aspekt som de såg som viktig var hur deras besökare rör sig i 
utställningssalen. Kunde man påverka rörelsemönstret med hjälp av en förändrad 
belysning och grafisk helhet? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet var att ta fram rekommendationer för hur man med hjälp av mer 
ändamålsenlig belysning och bättre grafisk design kan skapa en tydligare och mer 
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enhetlig struktur i utställningen ”Vägen till det förflutna” vid Jönköpings 
länsmuseum. Följande frågeställningar besvaras: 

1) Hur exponeras föremålen i utställningssalen ”Vägen till det förflutna” i 
dagsläget? 

2) Hur kan man stärka uttrycket i utställningen och skapa en tydligare och mer 
enhetlig struktur med hjälp av bättre grafisk design och mer ändamålsenlig 
belysning? 

 

1.3 Avgränsningar 
• Vi har inte jobbat mot någon budget och inte heller mot några 

energieffektiva direktiv.  

• Belysningsrekommendationerna omfattar inte exakta armaturval och inte 
heller exakta armaturplaceringar.  

• Observationen av den guidade turen samt intervjuerna har inte omfattat 
samtliga åldergrupper som besöker Jönköpings Läns Museum.  

• Avsikten har inte varit att ta fram en heltäckande grafisk profil för 
utställningssalen ”Vägen till det förflutna”.  

• Våra slutgiltiga rekommendationer gäller inte för utställningsobjekt utanför 
salen ”Vägen till det förflutna” inte heller för någon annan utställningssal.  

 

1.4 Disposition 
Nedan följer en förklaring på hur rapporten är disponerad för att läsaren lätt ska 
kunna få en överblick på de olika kapitlens innehåll.  

I kapitel 2, teoretisk bakgrund, presenterar vi de litteraturstudier vi genomfört för att 
få en djupgående och förklarande grund till projektet och kommande resultat. 
Kapitel 3 som innehåller metod och genomförande, tar upp de metoder vi använt oss av 
och hur vi gick tillväga för att samla in data. I kapitel 4, resultat och analys, 
presenteras resultatet av genomförda observationer, intervjuer samt de 
rekommendationer vi lagt fram åt Jönköpings Läns Museum. Under diskussion och 
slutsatser, kapitel 5, besvarar vi våra frågeställningar och diskuterar kring vårt 
metodval och resultat. 

 

1.5 Begreppsförklaring 
Allmänna strålkastare: Samlingsnamn för armaturgrupp som delvis liknar 
fresneler och som avger ett riktat men diffust ljus. 

Antikva: Typsnittsgrupp med seriffer, exempelvis Times New Roman. 

Armatur: Avser den delen av en lampa som inte är själva ljuskällan.  
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Barndoors: Avbländningsskydd till armaturer som består av fyra vridbara 
stålluckor.  

Bredstrålande strålkastare: Armatur som används till att belysa större ytor.  

Detaljseende: Den synfunktion som ger oss förmågan att se skarpt.  

Fiberoptiksarmatur: Armatur som består av en projektor samt en fiberpiska som 
leder ljuset. Piskans ändar kan förses med olika linser.  

Fresnel: Armatur som avger ett mjukt och diffust ljus. 

Fysikaliskt ljus: Strålningsenergi. 

Glödlampa: En ljuskälla som alstrar ljus tack vare en glödtråd som omges av gas. 
Ju högre temperatur glödtråden har desto vitare ljus alstrar den.  

Halogen: En typ av glödlampa fast med halogen tillsatt i gasen. Halogenen alstrar lite 
vitare ljus än vad den vanliga glödlampan gör. 

IR-strålning: Värmestrålning.  

Kontrast: I visuell mening avser kontrast de skillnader vi avläser i färg och ljus.  

Lins: Ett glas som ljuset lyser igenom i en armatur. Beroende på linsens 
utformning bryts ljuset på olika sätt och olika ljusbilder bildas.  

Lågenergilampa: En ljuskälla som alstrar ljus med hjälp av kvicksilver, den 
fungerar som ett lysrör men har en mer kompat form.  

Metallhalogen: En ljuskälla som alstrar ljus med hjälp av kvicksilverurladdning 
kombinerat med halogenider. Detta medför att ljuskällan har mycket bra 
färgåtergivningsförmåga. 

Omgivningsseende: Den synfunktion som ger oss förmågan att uttolka vår 
omgivning.  

PAR-armatur: En tålig armatur vars ljusbild bestäms av ljuskällan. 

Profil: Armatur som avger ett skarpt och hårt ljus.  

Reflektion: Uppstår när ljusstrålning möter ett material och återkastas.  

Reflektor: Monteras i armaturen och används för att rikta eller sprida ljuset på ett 
speciellt sätt.  

Sanserifer: Typsnittsgrupp utan seriffer, exempelvis Arial. 
Seriff: Klackar som avslutar bokstäver i typsnittsgruppen antikva. 

Spridningsvinkel: Den vinkel där ljusstyrkan som sänds ut från en ljuskälla är 
hälften av toppvärdet. Är ljusstyrkans topp 200cl så anges spridningsvinkeln vid 
100cl.  

Synsinne: Det sinne som gör det möjligt för oss att se. Synsinnet är överordat 
våra andra sinnen.  

Synupplevelse: Bygger på en samverkan mellan detaljseendet och 
omgivningsseendet.  

Transmission: När ljusstrålningen passerat ett material, så som glas. 
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Typografi: Helhetsbilden av utformad text, typsnitt, storlek och färg. 

Typsnitt: Stilen på en text, exempelvis Arial eller Times New Roman.  
UV-strålning: Ultraviolett strålning, är elektromagnetisk strålning som har en 
kortare våglängd än det ljus vi kan se.  Bland annat producerar solen denna 
stålning.  

Visuellt ljus: Det vi ser som ljus.  
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2 Teoretisk bakgrund 
2.1 Grafisk design 
I museimiljöer är det viktigt att informationstexten och objekten lockar besökarna. 
Därför spelar typografi och färg stor roll. Typografi och färg är även viktigt för att 
förtydliga texters innehåll.  

2.1.1 Vad ska man ta hänsyn till när man arbetar med text? 

Det finns inga definitiva regler för hur text ska utformas men man kan säga att det 
finns ett antal riktlinjer för hur man kan tänka för att få en text så läsvänlig som 
möjligt. Ofta är man väldigt noggrann med hur en text ska formuleras, samma 
omsorg borde också läggas på utformningen av typografin. Det kan vara svårt för 
lekmän att se vad som gör en text svårläst, eftersom det oftast bara handlar om 
små skillnader i typografin som ett otränat öga inte lägger märke till. För att få 
fram typografisk kvalité är det viktigt att man gör texten lättläst. För att 
åstadkomma detta behöver man ha ett typsnitt som lätt ger tydliga ordbilder, det 
vill säga att man lätt uppfattar ordet genom att bara titta på det istället för att man 
måste stava sig till det. Texten ska vara luftig och ha ett lättläst typsnitt, dock utan 
att ha för stort teckenavstånd. Med stora teckenavstånd finns risk att ordbilderna 
slås sönder och att läsningen på så sätt försvåras (Hellmark 2006). 

Eftersom rubriken är det första man läser är det viktigt att även den är läsvänlig. I 
en rubrik med två rader ska man låta den längre raden vara underst. Om man har 
en rubrik på tre rader ska man låta den längsta raden vara i mitten. Rubriken bör 
vara i ett annat typsnitt än brödtexten för att man lätt ska skilja dessa två texter 
ifrån varandra. Det finns typsnitt som passar mindre bra tillsammans, vilket 
egentligen är en smaksak, men vanligast är att man låter rubriken ha ett typsnitt 
med sanserifer och att brödtexten skrivs i antikva 
precis som i tidskrifter (ibid).  

Antikva är en grupp av typsnitt som har seriffer, det 
vill säga de klackar som avlutar tecknets huvudlinjer. 
Sanserif kallas de typsnitt som saknar dessa klamrar (se 
bild 2.1). Det sägs att typografi handlar om vana, den 
textutformning läsaren är van vid är alltså mest lättläst. 
Man ska därför undvika att avstava ord i en rubrik då 
ordbilden lätt försvinner och läsaren då får svårt att 
uppfatta innebörden av rubriktexten (ibid). 

Det är också viktigt att tänka på radlängden i en text. Om raden är för lång kan 
ögat lätt tröttna och det kan också vara svårt att hitta till raden under. En radlängd 
ska därför vara mellan 55-65 tecken lång och bör inte vara kortare än 35-45 tecken 
för att underlätta för läsaren. Radavståndet i en text är också viktigt för att behålla 
den luftiga och behagliga känslan. Avståndet bör vara lika stort som antal punkter 
man använder sig av i typsnittet. Är storleken på texten 12 punkter ska också 
radavståndet vara 12 punkter eller mer (ibid). 

Bild 2.1 Antikva och Sanserif.  
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2.1.2 Text, bild och färg 

För vårt öga är det vänligast om vi väljer att ha en så neutral bakgrund som möjligt 
att placera texten på. Det gör att texten hamnar i fokus och får den 
uppmärksamhet som krävs för att läsaren ska ta del av den och förstå den. 
Vanligast är att använda sig av en positiv textkombination, vilket innebär mörk 
text på ljus bakgrund för när bakgrunden är ljusare än texten blir det mer lättläst 
(Bergström, 2007). 

Man ska dock undvika att använda sig av 
komplementfärger. Komplementfärger är den ena 
färgens motsats i färgcirkeln (se bild 2.2). Till 
exempel är röd komplementfärgen till grön. 
Färgerna dras till varandra och förstärker varandra. 
Den röda färgen uppfattas inte lika röd utan den 
gröna bakgrunden (se bild 2.3). Om man tittar på de 
två kontrasterna och flyttar blicken till en vit 
bakgrund kommer man se en annan färg i en 
såkallad ”efterbild”. Använder man sig av 
komplementfärger i informationstexter riskerar 
dessa att ta för mycket uppmärksamhet från själva 
informationen och färgerna kan uppfattas som störande 
(Helweg et.al. 2001; Bergström, 2007). 

Meningen med bilder är, precis som med text, att vi 
som åskådare ska attraheras av det vi ser.  När man 
arbetar med bild och text i kombination ska man 
tänka på hur bildvalet speglar texten. Är det en text 
som väcker starka känslor ska man tänka på vilka 
känslor bilden framkallar, vissa bilder förstärker texten 
medan andra försvagar den. Man kan också med hjälp av färg lätt skapa en 
stämning som påverkar och attraherar åskådaren. Med hjälp av färg kan man 
strukturera och pedagogisera (Bergström, 2007). 

Det finns mycket som spelar in för våra färgupplevelser, bland annat ålder, kön 
och kultur. I den svenska kulturen är det vanligt att färgerna röd, orange och gul 
upplevs på ett sätt som påverkar våra energinivåer. Alla tre färgerna sägs öka 
hjärnaktiviteten. Den röda färgen är energigivande på både gott och ont. 
Använder man sig av för mättad röd färg är det lätt att vi känner obehag och 
stress. Orange ökar kreativiteten och är energigivande på ett mer positivt plan än 
rött, man känner sig glad och lugn. Gult är en färg som lätt drar åt sig 
uppmärksamhet och förstärker intellekt, det vill säga att vi tar till oss information 
lättare med hjälp av denna färg . Större mängder av gult kan dock vara påfrestande 
för oss att ta till oss om färgen är för stark. Grönt och blått uppfattas som positiva 
färger och är lugnande och stimulerande. Blått associeras ofta med andlighet. 
Använder man sig av för mycket blått kan färgen uppfattas som deprimerande 
(Helweg et.al. 2001). 

Bild 2.2 Färgcirkeln 

Bild 2.3 Komplementfärger 
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När vi talar om färg delar vi ofta in färgerna i två grupper, kalla och varma färger. 
Man brukar säga att de varma färgerna är på ena sidan av färgcirkeln, så som röd, 
gul och orange medan de kalla färgerna är på motsatt sida och består av blå, grön 
och violett. Hur kall en färg uppfattas beror på hur mycket vitt man kombinerar 
kulören med. Om man vill göra en färg varm kan man tillsätta mer kulör (Sisefsky, 
1995; Helweg et.al 2001). 

Färgkombinationer som samspelar kallas färgsammanställningar. Med hjälp av 
färgcirkeln kan man ta fram tre olika sammanställningar som ger tre olika uttryck. 
Dessa tre färgkombinationer går under namnen viskande, talande, och skrikande 
färger. Färgerna väljer man ut från färgcirkelns kvadranter, alltså de olika 
områdena med färgnyanser. Viskande färger (se bild 2.4) är färger som är tagna 
från samma kvadrant och går ton i ton. Tillsammans bildar färgerna ett 
harmoniskt uttryck och ”viskar” till varandra. Talande färger (se bild 2.5) är färger 
som tas från närliggande kvadrant. Tillsammans skapar färgerna ett livligt intryck 
och man får känslan av att färgerna ”talar” till varandra. Skrikande färger (se bild 
2.6) är färger som ligger på motsatt sida av varandra i färgcirkeln. Man säger att 
dessa färger ”skriker” till varandra eftersom det finns så stor kontrast mellan dem 
(Bergström, 2007).  

 

 

2.2 Ljusdesign 

2.2.1 Belysning i museer genom tiden 

Under medeltiden uppkom de första museerna och utställningssalarna. Dessa salar 
innehöll alla möjliga föremål och målningar och hade inga specifika teman och 
ljuset man hade att tillgå var dagsljuset. Under renässansen började man ställa ut 
föremål och konst mer kategoriserat och man blev då mer medveten om att ta till 
vara på dagsljuset och använda sig av rum med bra ljus. Under upplysningen och 
det tidiga 1800-talet visades allt större samlingar upp för allt större besökarskaror. 
Detta medförde att disponeringen av föremålen blev viktigare, att ha väggar som 
var täckta från golv till tak med konst fungerade inte längre. Inte heller att 
besökarna själva fick plocka ned konsten för att se närmare på den. Man behövde 
större väggytor som var bättre belysta, därför började man använda sig av 
dagsljusinsläpp i taket. Först enbart genom hål och sedan med hjälp av glas 
(Olsson, 2004). 

I vissa fall använde man sig av kandelabrar och facklor i utställningssalarna, men 
ljuset från dessa var för svagt för att belysa utställningarna ordentligt. Under tidigt 

Bild 2.4 Viskande färger Bild 2.5 Talande färger Bild 2.6 Skrikande färger 
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1800-tal började man använda sig av lysgaslampor. Efter det följde båglampor och 
i slutet av 1800-talet kom glödlampan. Detta medförde att museerna kunde utöka 
sina öppettider (ibid). 

I mitten av 1900-talet började nya krav ställas på utställningssalarna, de skulle vara 
flexibla och gå att anpassa till rörliga utställningar. Då fungerade inte längre ljuset 
som enbart belyste väggarna, utan hela rummet behövde ljus. Detta medförde att 
belysningsanläggningarna började utvecklas, man började reglera dagsljuset och 
senare använda sig av riktat ljus (ibid). 

2.2.2 Begreppet ljus och vår syn 

När vi i dagligt tal pratar om ljus brukar vi mena det ljus vi kan se, det visuella ljuset. 
Men det finns även ljus som vi inte kan se, UV-strålning och IR-strålning, det 
fysikaliska ljuset. De två ljustyperna samverkar men måste skiljas åt eftersom de har 
olika egenskaper. Exempelvis är värme en effekt av det fysikaliska ljuset medan 
blänk och reflexer är effekter av det visuella ljuset. Vår syn och våra 
synupplevelser är starkt kopplade till ljuset i vår omgivning och för att förstå vilka 
krav vårt seende ställer på belysningen är det viktigt att vara medveten om 
skillnaden mellan visuellt ljus och fysikaliskt ljus (Liljefors, 2000; Liljefors, 2006).  

Runt oss finns mängder av information som vi tar in och tolkar genom våra 
sinnen. Synen står för 80 procent av vårt informationsintag och därför är det 
viktigt att vi möter de krav som synen ställer gällande god synbarhet. Det är ljuset 
och färgerna som beskriver platser för oss och genom att vi kan se detta förstår vi 
vår omgivning. Vi har en förmåga att snabbt kunna tolka förändringar och 
särskilja mycket små olikheter i ljuset och färgtoner (Liljefors, 2006).  

Vi har två synfunktioner, omgivningsseendet och detaljseendet och genom deras 
samverkan skapas våra synupplevelser. Synfunktionerna arbetar på två olika sätt. 
Omgivningsseendet ger oss ett helhetsintryck av omgivningen men utan skärpa. 
Detaljseendet gör att vi ser skarpt och tack vare detaljseendet kan vi se mycket 
små och fina detaljer. Eftersom synfunktionerna arbetar på olika sätt kräver de 
olika ljusförhållanden, höga ljusnivåer och en jämn ljusfördelning gynnar 
detaljseendet. Skuggor och kontraster gynnar omgivningsseendet. Belyser man ett 
helt rum jämnt kommer vi att uppleva det som trist och livlöst, även om en sådan 
belysning gynnar detaljseendet. Därför är det viktigt att variera ljuset och fokusera 
det till de ställen där det är viktigt att kunna urskilja detaljer, exempelvis på 
utställningsföremål, utan att göra avkall på omgivningsseendets krav (ibid).  

Vi kan se i både i ljus och mörker och våra ögon anpassar sig gradvis till den 
rådande ljussituationen genom adaption. Vi attraheras automatiskt av de ljusaste 
punkterna i vår närhet, en vetskap som är viktig när vi vill framhäva föremål. 
Försöker vi fokusera vår blick på ett föremål som är mörkare än omgivningen 
krävs det en större viljeansträngning för oss. Detta beror på att övriga saker i 
synfältet som är ljusare än föremålet vi vill fokusera på pockar på 
uppmärksamheten. Om ljusheterna är allt för ljusa kommer vi bli uttröttade och i 
vissa fall få huvudvärk. Därför är det viktigt att vara medveten om synens 
attraktion till ljus (Liljefors, Ejhed 1990; Liljefors 2000). 
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2.2.3 Visuellt ljus, de sju grundbegreppen för visuell utvärdering 

De sju grundbegreppen kan man använda sig av när man beskriver hur det visuella 
ljuset i ett rum uppfattas enligt en metod A. Liljefors har utvecklat. Vid 
Ljushögskolan i Jönköping använder man sig av dessa sju begrepp när man 
utvärderar ljusmiljöer. 

Ljusnivå: Med ljusnivån beskriver vi hur ljust eller mörkt det är i ett rum och det 
avser inte hur bra eller dåligt man ser i rummet. Ljusnivån kan användas till att 
beskriva hela rummet men även delar av rummet. Befinner man sig i ett rum kan 
det vara svårt att uppfatta små ljusskillnader men rör man sig mellan två rum är vi 
oerhört känsliga, och har lätt för att uppfatta dessa skillnader (Liljefors, 2000). 

Ljusfördelning: Med ljusfördelningen beskriver vi var det är mörkare respektive 
ljusare i rummet, varifrån ljuset kommer och hur ljuset fördelar sig. 
Ljusfördelningen påverkas av många olika faktorer, och hur ljuset bör fördelas 
beror på vilket slags rum det är. Någonting man kan ha i åtanke är att vi kan 
uppleva obehag vid så väl för liten som vid för stor ljusfördelning (ibid). 

Skuggor: Vi beskriver hur dessa ser ut och var de finns. Skuggans form kan variera 
enormt och påverkas av omgivningen. Skuggor hjälper oss att förstå det vi ser 
genom att framhäva konturer och former, de kan anta olika färger vilket kan leda 
till att vi upplever dem som konstlade (Liljefors, 2000; Sisefsky, 1995).  

Skuggornas grad av skarphet är avgörande för hur vi upplever ett föremål, ju 
svagare skuggorna är, desto mindre stöd ger de oss för att kunna tolka det vi ser. 
En nyanserad skuggbildning är en förutsättning för ett behagligt seende. Skuggor 
som är ljusa och diffusa är bra för vår synkomfort medan mörka skuggor som ger 
stora kontraster tröttar ut vårt seende (Liljefors, 2000). 

Reflexer: Vi beskriver var de finns och hur de ser ut. Reflexer är ytspeglingar som 
kan uppstå på alla ytor som inte är helt matta. Beroende på hur vi förflyttar oss i 
ett rum förändras reflexerna. Genom att ta vara på reflexer kan man berika 
synupplevelsen, om reflexerna används rätt så skapar de liv och skimmer i 
föremål. Används reflexerna fel kan synförsvårande blänk uppstå som gör att vi 
får svårt att se detaljer (ibid). 

Bländning: Vi beskriver var bländning finns och hur väl vi märker den. En 
bländning uppstår när någonting som vi ser är så ljust att ögat inte kan adaptera till 
dess ljushet. Man brukar skilja på obehagsbländning och synförsvårande 
bländning. Den första uppstår exempelvis när ljus speglas i glas. Den senare 
uppfattar man inte alltid som obehaglig men den är i längden starkt uttröttande 
och bör därför undvikas. För att bli av med bländning jobbar man främst med att 
åtgärda kontrasterna som gör att bländningen uppstår (Liljefors, 2000; Cuttle 
2007). 

Ljusfärg: Ljusfärgen beskriver hur vi uppfattar ljusets färgton, inte ljuskällans färg. 
Det är lättast att uppfatta ljusfärger när man jämför flera med varandra. Vi brukar 
beskriva ljusfärgens ton genom att säga att den är varmt eller kallt. Ljusfärgen 
skapar en känsla i rummet och åt föremålen (Liljefors, 2000).  



Teoretisk bakgrund 

10 
 

Ytfärger: Med detta begrepp beskriver vi om ytfärgerna ser naturliga eller 
förvanskade ut. Genom vårt färgminne vet vi hur färger brukar uppträda och när 
vi ser färger refererar vi dit. Då kan vi uppleva att färgerna ser förvanskade eller 
naturliga ut. Den mest naturliga färgåtergivelsen finner vi i dagsljus. Olika färger i 
rummet påverkar varandra vilket bidrar till hur vi upplever en enskild ytfärg, en 
vetskap som är viktig just i utställningssammanhang (Liljefors 2000; Bergström 
2007).  

I de flesta fall vill man undvika färgförvanskningar och med hjälp av riktigt bra 
ljuskällor kan man göra det. Vill man färga in ytor med ljuset för att exempelvis få 
fram en känsla kan man använda sig av färgfilter, färgreflektorer eller speciella 
ljuskällor (Liljefors, 2000).  

2.2.4 Ljusets riktning 

När man arbetar med belysning där glasytor förekommer är det viktigt att ha 
kunskap om ljusstrålningens olika sätt att brytas.  

När ljusstrålning sänds ut från en armatur rör det sig i en helt rak riktning tills 
någonting är i vägen. Beroende på materialsammansättningen hos det som är i 
vägen påverkas ljusstrålningen på tre olika sätt. Den kan dels reflekteras, dels 
transmitteras och dels absorberas. Absorberas ljusstrålningen sugs det upp av det 
mötande materialet (Liljefors 2000; Sisefsky 1995). 

När ljusstrålningen reflekteras kan det ske på olika sätt. En direkt reflektion, det 
vill säga en speglande reflektion innebär att strålningen som möter materialet 
studsar vidare bort från materialet. När detta sker kommer strålningens 
infallsvinkel vara densamma som utfallsvinkeln. Är reflektionen istället diffus 
innebär det att när strålningen möter materialet så reflekteras det åt olika håll. Ett 
mellanting mellan direkt och diffus reflektion är blandad reflektion. När en 
blandad reflektion uppstår innebär det att en viss del av strålningen reflekteras åt 
alla håll men med en koncentration i en viss riktning. Den blandade reflektionen 
kan vara mer eller mindre speglande. På samma sätt som strålningen reflekteras, 
direkt, diffust eller blandat så transmitteras det. Transmissionen innebär att 
strålningen passerar ett material istället för att reflekteras i det. Ett material som 
strålningen kan transmitteras igenom är glas. Det sker alltid en viss ljusförlust när 
strålningen transmitteras (Starby, 2006; Cuttle, 2007). 

2.2.5 Ljusstrålning och utställningsföremål 

När man presenterar konstverk och utställningsföremål måste man ta hänsyn till 
att de tar skada av ljusstrålningen . Exempelvis är tyger mycket känsliga medan 
benrester och plast har hög tolerans. Sten, metaller och keramik tillhör de objekt 
som inte alls är känsliga för ljusstrålningens åverkan. Mängden ljus som ett objekt 
utsätts för bör anpassas utifrån objektets känslighetsgrad. International 
Commission on illumination (CIE) har tagit fram rekommendationer för vilken 
grad av ljusstrålning specifika föremål kan utsättas för utan att skadas, detta 
genom CIE 157:2004 - Control of damage to museum objects by optical radiation 
(Cuttle, 2007; International Commission on illumination 2010). 
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Det är UV-B och UV-A strålning som vi främst kommer i kontakt med och som 
vi vill undvika i utställningssammanhang. UV-B strålningen medför större skada 
för objekten i vår omgivning än UV-A strålningen och det är inte enbart elljuset 
som ger ifrån sig UV-strålning utan även dagsljuset. I lokaler där man måste 
undvika UV-strålning kan man välja ljuskällor utan UV-strålning eller med så lite 
UV-strålning som möjligt. Det går även att använda sig av UV-absorberande filter. 
För att minska dagsljusets åverkan kan man utrusta fönstren med filter eller helt 
stänga ute dagsljuset (Starby, 2006). 

Att vissa föremål blir skadade och förstörda av för mycket ljusstrålning innebär att 
man inte kan utsätta dem för ljus i de mängder man av pedagogiska och 
upplevelsemässiga skäl oftast önskar. Detta leder till att objekten får för svag 
belysning och kopplat till hur vår syn fungerar innebär det att den som observerar 
objekten kan få problem med att se dem. För som vi tidigare nämnt är ljus ett 
måste för att vi ska kunna se, framför allt om vi ska kunna urskilja detaljer (Cuttle, 
2007; Liljefors 2000).  

En annan viktig aspekt i utställningssammanhang är att olika sorters ljus, 
exempelvis dagsljus och olika typer av elljus, ger helt olika karaktär åt 
utställningsobjekten. När en konstnär har gjort avvägningar att använda vissa 
färger till en målning har han befunnit sig i en speciell ljussituation där färgerna 
uppträder på sättet han önskar. Belyser man då målningen på ett annat sätt än där 
den skapades så kan uttrycket i målningen ändras drastiskt. Genom att sedan rikta 
ljuset på olika sätt kan man mer eller mindre tvinga betraktaren att uppleva 
målningen från en förbestämd position, detta gäller även objekt (Olsson, 2004).  

Det finns skilda åsikter om hur man bör blanda dagsljus och elljus. Enligt 
Liljefors, Ejhed (1990) bör man ta hänsyn till hur de två ljustyperna kan samverka 
på bästa sätt. Enligt Olsson (2004) bör de två ljustyperna inte kombineras i 
utställningar då de är för olika, de bör istället avlösa varandra.  

2.2.6 Armaturer, ljuskällor och linser 

Att välja rätt armatur för att framhäva ett objekt på ett speciellt sätt kan vara svårt. 
Det finns extremt många armaturer i varierande pris- och kvalitetsklasser. Därför 
är det viktigt att som grund innan man köper in, eller ljussätter, veta vilka 
egenskaper de olika armaturtyperna har och vad deras ljus kan skapa. Ett mycket 
vanligt sätt att montera armaturerna i utställningsmiljöer är på skensystem. Det 
medför att man enkelt kan flytta armaturerna om man möblerar om i 
utställningssalen. Här nedan presenterar vi några av de vanligaste armaturtyperna 
som kan användas i utställningsmiljöer. Dessa har samma funktioner som de 
armaturer som används i scensammanhang men är tillverkade i mindre format och 
beroende på tillverkare har de olika produktnamn.  

Fresnel: (bild 2.7) Fresnelens ljus är mjukt, diffust och bredstrålande. Ljusbilden är 
rund och de flesta fresneler är utformade så att man enkelt kan förflytta ljuskällan 
och reflektorn med ett reglage och på så sätt ändrar man storleken på ljusbilden. 
Genom att använda sig av barndoors (se bild 2.7) kan man reglera ljuskällans form 
till viss del. Barndoors som består av fyra vridbara luckor monteras i en hållare 
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längst fram på strålkastaren. Man använder dem för att 
undvika att få ljus där man inte vill ha det, så kallat 
”slaskljus”. Fresneler fungerar bra när man belyser på ganska 
nära håll. 

Profil: (bild 2.8) Profilens ljusbild är likt fresnelens rund. Det 
som skiljer sig avsevärt mellan dem är att profilens ljus 
upplevs hårdare och har skarpare kanter. Profilens ljusbild 
kan styras väldigt precist, vilket är viktigt när man vill ha 
skarpa linjer mellan det belysta och obelysta. Profilen kan 
användas på lite längre avstånd än fresnelen.  

Genom att använda sig av spadar, gobos och irisbländare 
som man sätter i profilen kan man skapa i princip vilken 
ljusbild man vill. Framför själva ljuskällan finns det hål som 
man kan sätta in gobos, (bild 2.9) spadar (bild 2.10) och 
irisbländare (bild 2.11) i . Spadarnas funktion är att skapa 
skarpa, raka kanter och genom att sätta in fyra stycken sådana, 
en uppifrån en nedifrån och en från vardera sida, skapar man 
en rektangulär ljusbild. Spadarna är ganska rörliga så beroende 
på deras position varierar ljusbildens storlek. En gobo är en 
projektionsmask, man använder dem för att skapa bilder och 
mönster med ljuset. Vanligtvis är det platta metallbrickor som 
har ett utstansat mönster, exempelvis löv eller eldflammor. 
Irisbländaren använder man sig av för att kunna förminska 
den runda ljusbilden steglöst. Detta gör man genom ett reglage 
på irisbländaren. På så sätt kan man skapa runda ljusbilder i den 
storlek man önskar.  

PAR: (bild 2.12) En PAR-kanna som det också kallas, är en tålig 
armatur där ljusbilden helt och hållet bestäms av ljuskällan som 
används. Ljuskällan, eller PAR- lampinsatsen, består av en 
ljuskälla, en lins och en reflektor som sitter ihop, precis som de 
lågvoltshalogener vi ofta använder i våra hem. Beroende på 
vilken lins lampinsatsen har, räfflad, frostad eller klar så blir 
ljusbilden olika stor och olika skarp. En klar lins ger skarpt 
fokuserat ljus medan den räfflade linsens ljus blir diffusare och 
mer utspritt. Det är svårt att skärma av PAR-armaturen från 
slaskljus vilket gör att den inte bör användas där det är viktigt 
att kunna skärma av ljuset exakt.  

Bredstrålande strålkastare: (bild 2.13) En bredstrålande 
strålkastare använder man för att belysa större ytor och 
dess ljus kan inte fokuseras. Detta medför att man bör 
avskärma den med barndoors för att undvika slaskljus. 
Denna strålkastare är inte lämplig att använda när man 
vill belysa små och fina detaljer.  

Allmänna strålkastare: Det finns en uppsjö av allmänna 
strålkastare för skensystem. Dessa brukar ha ett riktat 

Bild 2.7 Fresnel för skena med 
Barndoors. Ljusdesign AB 

Bild 2.8 Profil för skena. 
 Ljusdesign AB 

Bild 2.9 Gobo.  Ljusdesign AB 

Bild 2.10 Spade. Bild 2.11 Irisbländare. 
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men diffust ljus. De liknar till viss del fresnelstrålkastarna men 
har en tendens att vara sämre avbländade vilket gör att det är 
viktigt att förse dem med bländskydd, exempelvis i form av 
barndoors. Barndoors skärmar inte bara av ljusbilden utan även 
själva ljuskällan och är viktiga när ljuskällan sitter långt fram i 
armaturen. Detta för att ju längre fram ljuskällan sitter desto 
mer synlig blir den. En ljuskälla som syns ökar risken för 
bländning.  

Den allmänna strålkastaren finns som sagt i många olika 
utföranden och innan man bestämmer sig för vilken typ man 
ska använda är det bra att ta reda på om det är ljuskällan som 
bestämmer ljusbilden, så som i en PAR-kanna, eller om det 
regleras med hjälp av armaturen, linsen och reflektorn, som i en 
fresnel.  

Linser och reflektorer: Många strålkastare finns i flera olika 
utföranden med olika linser och reflektorer. Linserna och 
reflektorerna påverkar hur ljusbilden ser ut - om den blir 
skarp eller diffus, bredstrålande eller fokuserad. Enklaste 
sättet att gå till väga om man är osäker på vad man egentligen 
efterfrågar och behöver för ett specifikt ändamål är att 
kontakta företaget vars strålkastare man är intresserad av och be 
dem beskriva vad de olika linserna och reflektorerna har för 
inverkan på ljusbilden. En del företag brukar även ha armaturer 
för utlåning vilket kan vara till stor hjälp när man själv vill se hur 
ljuset ser ut på den tänkta platsen. Detta är det bästa sättet att se att armaturerna 
passar till platsen. 

Ljusets färg: Det finns två enkla sätt att ljussätta med färgat ljus. Det första är att 
man reglerar ljusnivån. Beroende på vilken intensitet ljuset har blir det varmare 
eller kallare. Det andra sättet är att helt enkelt sätta ett plastfilter i en filterhållare 
längst fram på armaturen framför linsen. Att färga in ljuset med ett filter innebär 
att allt som ljuset lyser på blir färgat. Därför bör man noga kontrollera hur ljuset 
faller för att undvika oönskade infärgningar av objekt. Vill man ha ett rent ljus i 
utställningssalen är det viktigt att man använder sig av ljuskällor med samma 
färgtemperatur. Vårt synsinne är som sagt väldigt känslig för små färgskillnader, 
speciellt om vi ser dem intill varandra. Ljuskällor med olika färgtemperatur gör att 
vi kan uppleva ett rum som splittrat.  

Fiberoptik: Ljus via fiberoptik skiljer sig mycket från de övriga armaturtyperna vi 
har presenterat. Fiberoptiken består av en projektor (bild 2.14) med en ljuskälla i. I 
projektorns ljusöppning fäster man en fiberpiska (bild 2.15) som ljuset leds 
igenom. Själva piskan består av ett antal tunna böjbara kablar som i änden släpper 
ut ljuset som kommer från projektorn. Beroende på hur många kablar piskan 
består av förs mer eller mindre ljus genom dem. Längden på kablarna påverkar 
också ljusflödet, ju längre kabel desto större ljusförlust. Piskorna kan utformas så 
att alla kablar har samma storlek och ger samma ljusflöde eller att de har olika 
storlek och då ger olika ljusflöde. Ljuskällan i projektorn brukar vanligtvis vara 

Bild 2.12 PAR-armatur för 
skena.  Ljusdesign AB 

Bild 2.13 Bredstrålande 
strålkastare 
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metallhalogen eller halogen. Halogenen medför att man kan få stor variation på 
färgtemperatur samtidigt som ljuset har bra färgåtergivning. Metallhalogen ger 
möjlighet till variation av färgtemperatur men färgåtergivningen blir sämre om 
ljusnivån regleras. Bra färgåtergivning innebär att färgerna som belyses inte 
förvanskas. Är man ute efter att färga in objekt är detta enkelt att göra, ett färgat 
filter placeras mellan projektorn och piskan och på så sätt färgas ljuset som färdas 
genom piskan.  

Att använda sig av fiberoptik i utställningssammanhang medför en rad fördelar. 
Tidigare har vi tagit upp att olika föremål är mer eller mindre känsliga för UV-
strålning och för att bevara föremålen bör de inte utsättas för denna strålning i för 
stora mängder. Fiberoptiken ger inte ifrån sig någon UV-strålning vilket innebär 
att föremålen inte tar skada av belysningen. Fiberoptiken ger inte heller ifrån sig 
IR-strålning, detta innebär att det inte sker någon värmeutveckling vid fiberns 
ände.  

En annan viktig fördel med fiberoptiken är att piskans ändar som sagt är böjbara 
vilket gör att man kan komma väldigt nära ett föremål med ljusmynningen. Till 
detta hör också att ändarna kan förses med olika linser, reflektorer och prismor 
(bild 2.16). Som vi tidigare har beskrivit medför valmöjligheten mellan linser och 
reflektorer att man kan skapa olika ljusbilder, skarpa, diffusa, riktade och matta 
med mera. Detta medför att man har stora möjligheter att modellera fram föremål 
med ljuset på ett väldigt fördelaktigt sätt. Fiberoptiken är därför mycket lämplig att 
använda sig av när man belyser inuti montrar. 

Förutom att fiberoptiken är väldigt bra att arbeta med vid utställningsbelysning är 
den säker ur elsynpunkt och enkel att underhålla. Det beror på att själva 
projektorn kan placeras långt ifrån fiberänden. 

Bild 2.14 Fiberprojektor 
 Ljusdesign AB 

Bild 2.15 Fiberpiska 
 Ljusdesign AB 

Bild 2.16 Linsarmatur till fiber, 
där en av fiberpiskans ändar 
kan ledas in.  Ljusdesign AB 



Metod och genomförande  

15 
 

3 Metod och genomförande 
3.1 Metod 
Vi har i vår studie samlat in data med hjälp av observationer och halvstrukturerade 
intervjuer. Vi har använt oss av öppna frågeställningar och de data vi har samlat in 
har bestått av ord och beskrivningar. Vi valde detta tillvägagångssätt med avsikten 
att få en förståelse och nyanserad grund för vårt slutgiltiga resultat (Jacobsen, 
2009). 

I studien genomfördes två olika sorters observationer, dels visuella utvärderingar 
och dels en observation av en guidad tur. De visuella observationerna utfördes på 
fyra olika museer i sex olika utställningar; i ”Vägen till det förflutna” på 
Jönköpings Läns Museum, på hela Armémuseum, i hela Livrustkammaren samt i 
Guldrummet, Vikingatidsutställningen och Forntidsutställningen som finns 
belägna på Historiska Museet.  

Observationsunderlaget bestod av fyra huvudkategorier  

1) ”Visuella faktorer” som hade sju observationspunkter under sig.  

2) ”Tekniska faktorer” som hade fyra observationspunkter under sig.  

3) ”Övrigt ljus” som hade två observationspunkter under sig och  

4)”Grafiska aspekter” som hade sex observationspunkter under sig (se bilaga 1).  

I observationen av den guidade turen deltog 19 barn från en lokal grundskola, 
barnen var fjärdeklassare. Denna observation byggde på fem punkter som 
behandlade barnens rörelsemönster och deras intresse för utställningen. Exempel 
på punkter är; ”Finns det någonting som besökarna inte alls lägger märke till?” 
och ”Vandrar besökarna iväg från guiden?”. Utöver de fem 
observationspunkterna fanns det även en ”övrigtkategori” där vi kunde föra in 
information som var relevant men inte tillhörde någon av de andra punkterna (se 
bilaga 2.) De data vi samlade från denna observation bestod av beskrivningar och 
ord. 

Intervjuerna som genomfördes var halvstrukturerade gruppintervjuer där 15 barn 
deltog. Barnen delades upp i grupper om två till tre stycken. Under intervjun 
ställdes fem frågor under rubriken ”Hur uppfattade besökarna utställningen under 
den guidade turen.” Två frågor ställdes under rubriken ”Hur inverkar belysningen 
på upplevelsen av utställningen” och två frågor ställdes under rubriken ”Hur 
inverkar de grafiska elementen på upplevelsen av utställningen” (se bilaga 3.) 
Frågorna som ställdes var utformade på ett öppet sätt vilket ledde till att svaren vi 
fick var i form av beskrivningar och berättelser.  
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3.2 Genomförande 

3.2.1 Visuella utvärderingar och observationer 

Syftet med de visuella observationerna var dels att ta reda på hur utställningssalen 
”Vägen till det förflutna” på Jönköpings läns museum såg ut under dags- och 
kvällstid, och dels att jämföra resultatet av observationerna med hur andra museer 
har byggt upp sina utställningar. Med jämförelsen ville vi se vilka likheter och 
skillnader som fanns och vad som var avgörande för att skapa ett framgångsrikt 
koncept gällande grafisk design och belysning. 

Vi valde att observera ”Vägen till det förflutna” två gånger, en gång på dagen och 
en på kvällen, eftersom dagsljuset har mycket stor inverkan på utställningen. På de 
övriga museerna genomförde vi bara en observation. Där påverkade inte 
dagsljuset utställningarna på samma sätt som i ”Vägen till det förflutna”, 
utställningarna såg likadana ut dag som kväll.  

De andra museer som vi observerade var Armémuseum, Historiska Museet och 
Livrustkammaren, alla tre belägna i Stockholm. Vi valde dessa museer eftersom 
vår handledare samt andra kunniga inom området rekommenderade just dessa 
som bra exempel på hur man har arbetat med belysning och atmosfär. 

Under observationstillfällena antecknade vi det vi såg utifrån 
observationspunkterna (se bilaga 1). Vi valde att dela upp observationspunkterna 
efter våra egna professioner, ljusdesign och grafisk design, för att kunna få med så 
relevanta aspekter som möjligt från tidigare kunskaper och erfarenheter. Vi 
fotograferade även utställningarna för att senare kunna använda oss av det i vår 
analys och för att bättre komma ihåg hur det faktiskt såg ut . Efter 
observationerna sammanställde vi våra anteckningar och gick igenom varandras 
observationspunkter för att i viss mån komplettera de data vi samlat in. Efter detta 
jämförde vi resultaten från de olika observationerna med varandra för att hitta 
skillnader och likheter.  

3.2.2 Observationer av besökare på Jönköpings läns museum och 
intervjuer 

Gruppen som vi observerade och senare intervjuade bestod av 19 elever som gick 
i fjärde klass på en lokal grundskola. Vid ett möte med museets museipedagog fick 
vi förklarat för oss att de som främst besöker utställningssalen ”Vägen till det 
förflutna” är elever i kommunen som går i årskurs 4. Eftersom fjärdeklassare var 
en frekvent återkommande målgrupp valde vi att observera dem. Urvalet var alltså 
ett bekvämlighetsurval där vi observerade de grupper som redan bokat in sig hos 
museet. 

Syftet med observationen var att ta del av hur undersökningsgruppen uppfattade 
utställningen. 

Observationen ägde rum den 10/3-2010. Klockan 9:00 anlände barnen till museet. 
Guiden som skulle hålla i turen presenterade sig själv och därefter fick vi 
presentera oss och förklara varför vi var där. Själva observationen började inte 
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förrän ungefär en timme senare och tiden där emellan fick barnen pröva på olika 
aktiviteter som man ägnade sig åt under forntiden. Vi valde att delta i dessa 
aktiviteter för att barnen skulle lära känna oss bättre och känna sig bekväma i vårt 
sällskap. Vi valde också att själva att delta i den guidade turen för att kunna höra 
vad barnen sade och för att på nära håll kunna se vad som hände. Inget av barnen 
uttalade sig om vår närvaro, några få barn sneglade nyfiket på oss men de var mer 
intresserade av guidens berättelser och utställningsobjekten i salen.  

Innan barnen skulle lämna museet berättade vi för dem att vi senare skulle komma 
och besöka dem på deras skola för att intervjua dem om museibesöket. Vi bad 
dem att fundera över vad de tyckte om utställningssalen och föremålen. Detta 
gjorde vi för att vi ville förbereda barnen på att de skulle träffa oss igen och för att 
de skulle hålla besöket i minnet.  

Under observationens gång gjorde vi korta anteckningar kring 
observationspunkterna. Direkt efter observationen renskrev vi och utvecklade det 
vi hade sett så att ingen information skulle falla bort eller glömmas. Vi jämförde 
även våra individuella resultat för att undersöka om vi hade olika uppfattningar 
och för att komplettera resultatet. Vi hade även en öppen dialog med guiden som 
berättade att det är mycket sällan som grupperna som hon guidar beter sig på 
något annat sätt än vad denna grupp gjorde.  

Utifrån det resultat vi fick från observationen skapade vi en halvstrukturerad 
intervjuguide (se bilaga 3). Syftet med intervjun var att komplettera observationen 
av den guidade turen. Vi valde att hålla intervjun relativt öppen för att vi ville 
skapa en diskussion och förstå varför barnen uttalade sig som de gjorde och vad 
deras upplevelse grundade sig i.  

Eftersom barnen vi intervjuade inte var myndiga skickade vi ut ett brev till 
barnens målsmän. I brevet berättade vi om vårt examensarbete och varför vi valt 
att intervjua deras barn. Vi berättade också att materialet skulle behandlas 
konfidentiellt, inga namn eller personuppgifter skulle nämnas i examensrapporten. 
I brevet bifogade vi en talong där målsman kunde godkänna med sin underskrift 
om barnet fick delta i undersökningen.  

Intervjun ägde rum den 24/3 klockan 08.00. Av 19 barn deltog 15 i intervjun. 
Bortfallet berodde delvis på icke godkännande från målsman men även på 
sjukfrånvaro. Barnen intervjuades i grupper om två till tre och bakgrunden till att 
vi genomförde intervjuerna i grupp var att vi ville säkerställa att barnen inte skulle 
känna sig utlämnade. Vi valde relativt små grupper på grund av att vi ville att alla 
skulle få komma till tals. Innan vi började intervjun förklarade vi att de inte 
behövde svara på frågor de inte ville svara på och att de när som helst kunde säga 
till om de inte ville fortsätta intervjun.  

Vi valde att dokumentera intervjuerna genom att anteckna svaren istället för att 
spela in genom ljudupptagning på grund av att vi ville göra det så naturligt för 
barnen som möjligt. Vi sammanställde sedan svaren under de framtagna 
huvudrubrikerna och jämförde dem inbördes. 
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4 Resultat och analys 
Vi har valt att presentera vårt resultat utifrån fyra huvudrubriker; 

 

1) Utställningen ”Vägen till det förflutna” i Jönköpings Läns Museum 

2) Erfarenheter från utställningar i andra museer 

3) Resultat från observationer och intervjuer 

4) Förslag till bättre grafisk design och mer ändamålsenlig belysning 

 

Under den första rubriken presenterar vi ingående hur det i dagsläget ser ut i 
utställningssalen ”Vägen till det förflutna”. Vi beskriver hur salen är utformad, 
vilka föremål som finns där och hur dessa är placerade, vi beskriver ljusmiljön och 
hur man jobbar med färger och texter.  

Under den andra rubriken presenterar vi resultatet av de observationer som vi 
utförde på Armémuseum, på Historiska Museet och i Livrustkammaren.  

Under den tredje rubriken presenterar vi resultatet av observationen av den 
guidade turen i utställningssalen ”Vägen till det förflutna” samt resultatet av 
intervjuerna som genomfördes.  

Under den fjärde rubriken presenterar vi våra rekommendationer för hur man kan 
utforma utställningssalen ”Vägen till det förflutna” för att skapa en tydligare och 
mer enhetlig struktur med hjälp av bättre grafisk design och mer ändamålsenlig 
belysning.  

 

4.1 Utställningen ”Vägen till det förflutna” i Jönköpings 
länsmuseum 

4.1.1 Salens utformning 

Utställningssalen finns belägen på bottenplan på 
Jönköpings läns museum och innehåller en av museets 
fasta utställningar. Det finns bara fönster på en av 
utställningssalens fyra väggar, den väggen som ligger åt 
väster. Fönstren är stora och går från golv till tak. 
Dagsljusinsläppet i utställningssalen är stort. Detta beror 
delvis på västerfönstren men till största delen på att den 
östra delen av utställningssalen övergår i ett rum som är 
öppet upp till taket. Öppningen mellan rummen täcker 
hela utställningssalens vägg, vilket gör att det ljus som 
kommer från takfönstren från det avgränsande rummet 
strålar rakt in i utställningssalen (se bild 4.1). 
Färgsättningen i rummet är neutral, golvet är ett 
obehandlat trägolv, väggarna är av betong och har en 

Bild 4.1 Utställningssalen gestaltad 
genom en sektionsritning. Ritningen 
är ej skalenlig 
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nyans av grått, gult och beige. Den södra väggen är dock av ett annat 
ljuddämpande material som har en grå färg. Hela taket är vitt. Där 
utställningssalen övergår i det andra rummet ändras vägg- och golvfärg. Detta gör 
att utställningssalen upplevs som ett eget rum, även då det saknas en vägg.  

4.1.2 Disponering av utställningsföremålen 

I utställningssalen presenterar man de utställda föremålen väggupphängda, stående 
på golvet och i montrar. Bild 4.2 beskriver tillsammans med denna text hur 
föremålen är placerade i rummet och hur de 
är utställda.  

De kvadrater som är numrerade med 1 är 
höga montrar. Kvadraterna som har 
nummer 2 är låga montrar. Nummer 3 är en 
avlång låg monter som innehåller ett skelett. 
Nummer 4 är en dopfunt i sten som är 
placerad på en lastpall. Nummer 5 är en del 
av en stor runsten, även denna är placerad 
på en lastpall. Nummer 6 är fjorton 
väggupphängda runstenar. Nummer 7 är 
också en runsten som är placerad liggandes 
på en lastpall som är täckt med kohud. De 
streck som är numrerade med 8 är de 
tecknade bilder som finns upphängda längs 
väggar och placerade på golvet. Nummer 9 
är det stora långhuset som man kan gå in i.  

Runstenarna som är väggupphängda, 
nummer 6, är placerade på samma sätt som 
när man fann dem men de övriga föremålen 
i rummet är mer slumpmässigt utplacerade. 
Bilderna 4.3 och 4.4 visar utställningssalen.  Bild 4.2 Utställningssalen med förklaring till 

de olika föremålen samt deras placering. 
Ritningen är ej skalenlig 

Bild 4.3 Bilder och montrar längs den vänstra 
väggen sett från entrén.  

Bild 4.4 Utställningssalen sedd från entrén. 
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4.1.3 Skyltar, texter och färger 

Typsnittet man har valt att använda sig av i informationstexten är väldigt lättläst 
med gemena bokstäver, det vill säga, små bokstäver. Man har använt sig av ett 
rymligt radavstånd som gör texten luftig och all informationstext är placerad på en 
skylt oavsett hur lång texten är. Rubriken är tjockare och någon punkt större än 
brödtexten men båda texterna är av samma typsnitt som består av sanserifer. Det 
finns dock två montrar som har informationstext som skiljer sig från de andra, där 
man istället för sanserifer har använt sig av antikva i brödtexten.  

Skyltarna är av en tunnare pappskiva där man har tryckt upp svart text på vit 
bakgrund. De skyltar som tillhör de stora montrarna hänger på gamla spadar som 
står bredvid utställningsobjekten. Vid de höga montrarna har man fäst skyltarna 
på en planka till vänster av montern så att texten ligger ovanför 
utställningsobjektet. Vid dopfunten och runstenen är skyltarna placerade på 
föremålen. 

Längst bak i rummet, framför långhuset, hänger det en skylt i taket där 
utställningens namn ”Vägen till det förflutna” presenteras. Skylten är hängd högt 
upp och då man först kommer in i rummet är den svår att se.  

Längs utställningsrummets väggar har man monterat upp bilder ritade med 
kolpenna på vitt papper. Dessa illustrerar hur folket levde under vikingatiden. 
Bilderna är viktiga för utställningen eftersom att de hjälper besökarna att förstå de 
föremål som ställs ut (bild 4.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färgerna i utställningssalen är jordnära och neutrala. Hela rummet går i grått och 
beige. Montrarna har träramar och är vitfärgade inuti. Ljusfärgen från armaturerna 
är ofiltrerad överallt förutom på långhuset där man har använt sig av ljust laxrosa 
filter.  

Bild 4.5 Bilder i utställningssalen som monterats längs en av väggarna.  
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4.1.4 Den befintliga belysningen 

Den befintliga belysningen består av sju olika armatursorter, totalt finns det 79 
armaturer i rummet. De olika armatursorter som finns i rummet är:  
 

• Armatur 1: En nedpendlad armatur med vit reflektor. Den sprider sitt ljus 
rakt nedåt och i dagsläget använder man en lågenergilampa som ljuskälla.  
 

• Armatur 2: En PAR-Armatur, Neo från Ljusdesign som är anpassad för 
skensystem. Denna armatur är bestyckad med 1*75W halogen. Man 
reglerar spridningsvinkel genom val av ljuskälla.  
 

• Armatur 3: En allmän strålkastare som används i skensystem. Med hjälp av 
ljuskällan skapar man olika ljusbilder. Armaturen är bestyckad med en 
toppförspeglad glödlampa.  
 

• Armatur 4: En profilstrålkastare som är anpassad för skensystem. Denna 
armatur är bestyckad med 1*50W halogen. Genom att förflytta linsen och 
ljuskällan i armaturen kan man förändra spridningsvinkeln och skärpan i 
ljusbilden.  
 

• Armatur 5: En allmän strålkastare, Art zoom, från Ljusdesign som är 
anpassad för skensystem. Denna strålkastare är bestyckad med 1*60W och 
man kan reglera spridningsvinkeln steglöst från 8 grader till 45 grader. 
Barndoors används för att reglera ljusbilden.  
 

• Armatur 6: En allmän strålkastare, Dinky från Ljusdesign som är en mycket 
liten halogenspot. Den är bestyckad med 1*20W.  
 

• Armatur 7: En PAR-armatur av storlek 16, som är bestyckad med 1*50W 
halogen. Man reglerar spridningsvinkeln genom val av ljuskälla.  

4.1.5 Hur man har belyst föremålen 

Längs den högra väggen finns fjorton runstenar upphängda samt fyra tavlor som 
visar utgrävningsplatsen där man fann runstenarna. Ristningarna i runstenarna är 
ganska ytliga vilket gör att de är svåra 
att framhäva. De fjorton stenarna är 
belysta med var sin armatur av typ 4. 
Dessa armaturer är riktade snett nedåt i 
vida vinklar vilket gör att man suddar 
ut de ristningar som finns i stenarna 
och gör dem otydligare än vad de 
egentligen är. De fyra tavlorna belyser 
man över huvud taget inte (Bild 4.6).  

Under de upphängda runstenarna finns 
en annan sten placerad horisontellt. 

Bild 4.6 Vägghängda runstenar samt liggande runsten.  
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Denna belyser man snett ovanifrån med en liten vinkel vilket resulterar i att man 
får fram konturerna i ristningen mycket tydligare än i de ovanhängande 
runstenarna. Till denna sten använder man sig av en armatur av typ 7. 

När man först kommer in i rummet möts man av fem stycken kvadratiska 
montrar i varierande höjd och bredd, två stycken höga smala och tre stycken låga 
breda. Alla dessa montrar har var sin 
nedpendlad armatur av typ 1, rakt över sig. 
De har också var sin armatur av typ 2 riktat 
snett mot sig, dessa armaturer är placerade ca 
2 meter ifrån montrarna i taket. I de låga 
montrarna bländar armaturerna betraktaren 
då ljuset speglas i monterglasen (bild 4.7). I 
de höga montrarna fungerar det att belysa 
ovanifrån då man inte betraktar föremålen 
ovanifrån utan genom sidglasen. Man undgår 
därigenom bländning och reflektion (bild 
4.8).  

I mitten av rummet finns en kvadratisk låg 
monter som innehåller ett skelett. Denna 
monter är belyst med två stycken armaturer 
av typ 2. Här uppstår samma problem som i 
de övriga låga montrarna, armaturerna 
ovanför reflekteras och bländar i 
monterglaset. I och med att monterns yta är 
större än de andra montrarna och att den är 
placerad centralt i rummet speglas betydligt 
fler armaturer i glaset. Detta leder till att 
många reflekterande och bländande punkter 
uppstår vilket gör det svårt att klart se 
innehållet i montern (bild 4.9). 

Längs den vänstra väggen finns en 
stor runsten placerad liggandes. 
Denna är belyst med en armatur av 
typ 5. Armaturen är placerad snett 
ovanifrån men vinkeln är för vid 
för att ljuset skall kunna lyfta fram 
konturerna i stenen. Detta gör att 
stenen ser platt ut.  

Bredvid den stora runstenen finns 
en dopfunt av sten placerad. Denna 
är belyst med fyra stycken 
armaturer av typ 2. Armaturerna är 
placerade runt om dopfunten och 
belyser den på ett sätt så att 

 Bild 4.7 Monter med spegling i glaset.  

Bild 4.9 Montern med skelettet, långhuset syns i bakgrunden.  

                  Bild 4.8 Två höga montrar.  
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strukturen i stenen framhävs mycket väl.  

Bakom dopfunten står två höga kvadratiska montrar placerade. Dessa belyses med 
fyra stycken armaturer av typ 5. I och med att man som betraktare står på samma 
sida som ljuset är riktat ifrån, och för att montrarna är höga undviker man 
bländning och störande reflektioner från armaturernas ljuskällor. Bredvid dessa 
två montrar står en lite mindre kvadratisk monter. Denna belyses med en armatur 
av typ 1 och två stycken armaturer av typ 5.  En armatur riktas framifrån mot 
montern och två stycken riktas bakifrån. Genom att styra ljusbilderna på de två 
armaturerna som riktas bakifrån har man skapat ett kristet kors av ljus i montern. 
Detta hänger ihop med monterns föremål som hittats i en kristen grav.  

Längre bak längs den vänstra väggen finns sex tecknade bilder monterade samt två 
stora skyltar som tillhör bilderna. Dessa belyses med elva stycken armaturer av typ 
3. Armaturvalet medför att man inte kan styra spridningsvinkeln eller blända av 
med barndoors vilket gör att bilderna får en ojämn och konstig ljusbild.  

Längs fönsterväggen längst in i rummet finns det fem tecknade bilder monterade, 
tre stycken till vänster om fönstret och två stycken till höger. De tre till vänster 
belyses med fyra stycken armaturer av typ 3. Här uppstår samma problem som 
med de andra bilderna. Ljusbilderna är ojämna och vissa delar av bilderna belyses 
inte alls, i stället träffar ljuset väggarna bredvid. Bilderna till höger om fönstret har 
man belyst med två stycken armaturer av typ 2. Dessa är inte heller avbländade 
men man kan med ljuskällan styra spridningsvinkeln. Armaturerna är riktade på ett 
sådant sätt att de får en cirkulär ljusbild och på grund av att bilderna är 
rektangulära missar man hörnen på dem. Ljuset upplevs väldigt centrerat på 
bilderna.  

Ytterligare tre bilder finns monterade längst ned i rummet längs den högra väggen. 
Dessa belyses med samma princip som merparten av de andra bilderna, med fem 
stycken armaturer av typ 3. Det problem som uppstår vid de andra bilderna 
uppstår även här.  

Framför de tre bilderna på den högra väggen står en hög rektangulär monter 
placerad. Denna belyses med två stycken armaturer av typ 5. En är placerad 
framför montern och den andra är placerad bakom. Belysningen fungerar bra här 
och bländar ej. 

Mitt i rummet finns ett långhus uppbyggt. Husets fasad och tak är belyst med åtta 
stycken armaturer av typ 5. Det är fyra 
armaturer på varje sida av huset. Dessa är 
filtrerade med ett ljust laxrosa filter. I och med 
att huset är placerat ganska nära fönstret så 
slår dagsljuset helt ut effekten av filtreringen 
och ljuset. Inuti huset har man belyst 
sittplatserna med sex stycken armaturer av typ 
6. Deras ljusbilder är också svåra att urskilja 
när dagsljuset ligger på. Den tänkta funktionen 
är dock viktig för att lysa upp guiden då denna 
sitter längst in i långhuset (bild 4.10). 

Bild 4.10 Långhuset inifrån, här ser man, 
belysning med små spottar mot kohudarna.  
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Framför långhuset finns en bild uppställd på golvet. Denna är belyst med en 
armatur av typ 3 och en av typ 4.  

Ljusfördelningen i rummet är under dagtid relativt jämn, så väl på 
utställningsobjekt som i övriga rummet. Rummet i sig känns ljust och de största 
kontrasterna uppkommer där armaturerna är riktade så att ljuset blir bländande. 
Det är lite mörkare inne i långhuset än i själva salen. Under kvällstid varierar 
ljusfördelningen mer. Då är det som ljusast på utställningsföremålen och i 
montrarna och kontrasterna mellan mörker och ljus är starka.  

4.1.6 Reflektioner om salen 

Likt de andra utställningssalarna på Jönköpings Läns Museum har ”Vägen till det 
förflutna” ett stort dagsljusinsläpp. Detta blir ett problem då elljusets funktion slås 
ut, vilket i sin tur gör att man förlorar den känsla man velat skapa med elljuset. Vi 
uppfattar utställningen som uttryckslös när dagsljuset ligger på. Under kvällstid 
däremot får man fram mystiken och spänningen vilket är positivt. En annan 
bidragande faktor till att vi upplever utställningen som uttryckslös är placeringen 
av utställningsföremålen. Föremål som kommer från samma plats är placerade på 
olika ställen, och det finns ingen naturlig rutt i salen. I en sådan här miljö vill man 
att besökarna vid första anblicken ska få lust att börja utforska rummet. Den 
lusten saknar vi här och vi tror att det beror på just disponeringen av föremålen.  

Kommer man utifrån ser salen smått rörig ut och man får inte en presentation av 
själva salen förrän man kommit en bra bit in i rummet. Skylten som berättar vad 
utställningen heter finns placerad högt upp i taket, långt in rummet. Ytterligare en 
bidragande faktor till att man inte lockas in i rummet har med färgsättningen att 
göra. Färgerna är jordnära och avsaknaden av drastiska kontraster gör att färgerna 
flyter samman.  

De bilder som är tecknade i kol som finns i salen ger ett fint och starkt uttryck. 
Bilderna i sig är markanta med kontraster vilket gör att de blir ett intressant 
blickfång. Bilderna berättar mycket om utställningen. Bilderna 4.9 och 4.10 visar 
hur utställningssalen ser ut.  

 

4.2 Erfarenheter från utställningar i andra museer   

4.2.1 Livrustkammaren 

Livrustkammarens utställningssalar ligger på två plan. På det första planet är det 
en dämpad ljusnivå med en låg allmänbelysning. Eftersom planlösningen är öppen 
kunde vi se att ljusnivån var högre på plan två. För att besökarna ska ledas till 
utställningsföremålen har man fokuserat ljuset dit. Längs gångarna använder man 
sig av ett dovare ljus och väggarna är inte belysta alls. Detta göra att besökarna 
hittar väl, samtidigt som de inte lägger märke till de skavanker som finns i lokalen.  
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Utställningsföremålen är placerade i 
montrar och för att belysa dessa har 
man arbetat med fiberoptik inifrån 
montrarna och i vissa fall små 
halogenspots. I de montrar som är 
fristående har man belyst med väl 
avbländade fresneler. Ljuset är väl 
planerat och det faller så att skuggor 
och reflexer framhäver 
utställningsföremålen (bild 4.11). För 
att skapa dynamik i utställningen har 
man arbetat med lättningsljus i olika 
riktningar. 

Ljusfärgen i utställningen upplevs som 
varm, speciellt på utställningsföremålen 
och valen av ljuskällor medför att 
ytfärgerna upplevs naturliga. För att bryta av och skapa fokus på 
informationstexterna har man belyst dessa med ett kallare ljus. De 
informationstexter som finns på väggarna är vita med svart bakgrund medan de 
informationstexter som finns vid montrarna är svart med vit bakgrund. 
Gemensamt för texterna är att de är luftiga och lättlästa.  

De ljuskällor som används är halogen, fiberoptik och glödlampor.  De flesta 
armaturerna är riktade ovanifrån men på vissa föremål har man arbetat med 
vertikal belysning. Att man arbetar med olika vinklar innebär att man anpassar 
belysningen väl till föremålen och det är alltid minst två armaturer som belyser 
objekten. Själva armaturerna är synliga utifrån montrarna men de är inte störande 
eftersom man inte lockas att fokuserar på dessa utan på föremålen.  

Detaljerna på utställningsobjekten är väl synbara och atmosfären i 
utställningssalen är intresseväckande. Montrarna på väggarna har en svartgråräfflig 
bakgrund som lyfter fram föremålens karaktär och färg.  

Utställningen på andra plan är mer riktad till yngre besökare. Här har man 
förenklat informationstexterna med större typsnitt och bilder. En del information 
är placerad i luckor som barnen kan öppna och stänga. Utställningen blir mer en 
lek. 

4.2.2 Historiska museet 

De utställningar vi observerade på Historiska museet behandlar vikingatiden och 
forntiden. 

Ljusnivån är dämpad med en viss variation mellan de olika utställningssalarna. 
Ljuset är fokuserat till utställningsobjekten och skyltarna och gångstråk har en låg 
ljusnivå. Förutom att belysa föremålen och gångstråken används ljuset också för 
att färga in vissa väggar. Detta skänker dock inget ljus till resten av rummet (bild 
4.12).  

Bild 4.11 Reflexer i rustningarna som framhäver 
materialet de är tillverkade i. 
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På utställningsföremålen har man 
jobbat med lättningsljus i olika 
riktningar för att skapa skuggor och 
dynamik. Skuggorna faller så att de 
skulpterar fram föremålen och 
skuggar ingenting man vill att 
besökarna ska se. I vissa montrar 
belyses föremålen ovanifrån så att de 
avbildas i skuggor under montrarna. 
Detta ger en effekt som liknar 
hällristningar. För att ytterligare 
framhäva och skapa kontraster i 
utställningen skapar man reflexer i 
utställningsobjektens ytmaterial - 
vackert och passande.  

På de montrarna som är fristående och 
belysta ovanifrån förekommer det 
reflexer i glaset som i vissa fall blir 
störande för ögonen. I de montrar som 
är placerade längs väggarna, som också 
är belysta ovanifrån, förekommer det 
inga reflexer. Detta beror på 
armaturplaceringarna, de är nämligen 
placerade en bit utifrån väggen och 
riktas snett nedåt och inåt.  

Beroende på hur man som besökare 
står när man tittar i vissa montrar kan 
bländning uppstå. Detta beror på att 
armaturernas ljus speglas i glaset (bild 
4.13).  Bländning förekommer också på 
vissa informationsskyltar då ljuset 
speglas i skyltens plexiglas och gör 
skyltarna svårläsliga.  

Ytfärgerna på utställningsobjekten upplevs naturliga vilket är en följd av 
ljuskällevalen. Ljusfärgen varierar på de olika föremålen, och man jobbar med 
olika hårdheter i ljuset för att framhäva stenar och metaller på olika sätt. I de rum 
där man har belyst föremålen med varma färger används en kallare ljusfärg till 
gångstråken och i de rum där föremålen är belysta med kallare färger används en 
varmare ljusfärg till gångstråken. Detta gör att besökarna dras till 
utställningsföremålen och vill se närmare på dem.  

De ljuskällor som används är halogen och fiberoptik. Dessa riktas främst 
ovanifrån men även vertikalt i vissa montrar. Armaturerna är placerade synligt, 
men stör inte utställningen. För att framhäva föremålen på bästa sätt är varje 
föremål belyst från olika vinklar och varje föremål belyses med minst två 
armaturer. Ett exempel är de runstenar som visas i vikingarummet. Man har belyst 

Bild 4.12 När man kommer in i utställningssalen 
för vikingatiden möts man av denna blåa vägg 
och informationsskylt. 

Bild 4.13 Små bländningar i en monter med flera 
hyllplan som är belyst med fiberoptik. 
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dessa med ett flertal fresneler som riktas i en snäv vinkel ned mot stenarna. Den 
sväva vinkeln gör att ristningarna i stenarna framkommer mycket tydligt och det 
hårda ljuset gör att stenarna uppfattas kalla och hårda. Skuggorna som ljuset 
skapar faller i själva ristningarna och förtydligar dem. För att enbart lyfta fram 
stenarna har man noga avbländat armaturerna.  

Varje utställningssal har olika färger i montrarna. Man har främst använt sig av 
varma färger som ger en känsla av behag och nyfikenhet (bild 4.14 och bild 4.15). 
Med hjälp av färgsättningen har man stärkt känslan i utställningen och på så sätt 
även förstärkt uttrycket i föremålen. För att framhäva de små 
utställningsföremålen finns det hyllor i montrarna där objekten är placerade vilket 
gör att man enkelt kan se dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsskyltarna går i gult och är också belyst med en gulaktig ljuston. 
Texten är luftig och har en centrerad placering på skylten. Rubrik och typsnitt är 
av antikva. Detta gör att man enkelt ser skyltarna och att det är enkelt att läsa och 
förstå informationen. 

4.2.3 Guldrummet  

Guldrummet finns beläget på Historiska Museet men vi har valt att presentera det 
separat då detta rum skiljer sig från de andra rummen på samma museum.  

Ljusnivån i guldrummet är högre än i de andra utställningssalarna, men det är 
fortfarande dovt. Utställningsföremålen är placerade i montrar som är inbyggda i 
väggarna och dessa är de ljusaste punkterna i rummet. För att belysa 
utställningsföremålen har man främst använt sig av fiberoptik och i vissa fall små 
halogenspots. Ljuset upplevs som ganska hårt vilket framhäver metallerna bra då 
reflexer och blänk bildas. Skuggorna i montrarna är skarpa och hårda medan de på 
gångstråken är svaga och mjuka. Att skuggorna är mycket mjukare i gångarna 
beror på att armaturerna man har använt sig av där är av en mycket bredstrålande 
typ och ger ett diffust ljus. 

Bild 4.14 Exempel på hur man lyft fram 
föremålen med noggrant vald bakgrundsfärg. 

Bild 4.15 Monter som med sin färg- 
och ljussättning attraherar besökarna. 
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Föremålen är enkla att betrakta, det finns inga störande skuggor eller bländningar 
och ljusets riktingar lyfter fram alla små detaljer. Föremålen är belysta både 
vertikalt och ovanifrån, vilket gör att de skulpteras fram.   

Färgvalen är mycket medvetna och bidrar till att föremålen framhävs på ett 
mycket bra sätt. Man använder sig av talande färger, rött och blått, som lockar 
besökarna fram till montrarna. Montrarnas bakgrundsfärger är blå, viket lyfter 
fram guldföremålen. Bredvid montrarna hänger röda fanor som framhäver den 
blåa färgen. På fanorna har man tryckt informationstext som är av antikva. 
Textens färg är gul och mot den röda bakgrunden blir texten svårläsligt på grund 
av att färgerna smälter samman.  

4.2.4 Armémuseum 

Ljuset i utställningssalarna är dovt, men tillräckligt ljust för att man skall förstå 
rummet och kunna orientera sig. Det är mörkt längs väggar och tak och golvet är 
svagt belyst för att stärka orienterbarheten. Man har applicerat mörk film på 
fönstren för att reducera utställningssalarnas dagsljusinsläpp. Detta medför att 
elbelysningen framhäver föremålen oavsett om det är ljust eller mörkt ute.  

Skuggorna på de större föremålen är oskarpa på grund av att man jobbat med 
diffust lättningsljus i olika riktningar. Trots att skuggorna är diffusa faller de så att 
de skulpterar fram föremålen. Man har jobbat mycket medvetet med reflexer i de 
metallföremål som förekommer i utställningen vilket gör att dessa framhävs väl.  

Ljusfärgen känns mestadels varm men varierar lite mellan de olika rummen. 
Beroende på vilket material utställningsföremålen har belyser man dem med olika 
ljusfärger. På föremål som framhävs skarpare och hårdare används en kallare 
ljusfärg. På föremål som ska uppleva vänligare användes en varmare ljusfärger och 
ett diffusare ljus.  

Man har varit noga när man har valt ljuskällor och detta medför att föremålens 
ytfärger upplevs som naturliga. Den ljuskälla man främst har arbetat med är fiber 
och halogen. 

Små detaljer är mycket väl framhävda och det förkommer inga störande 
bländningar, reflexer eller skuggor (bild 4.16).  

Man har till största delen använt sig av 
fresneler som är avskärmade med barndoors 
på de stora ytorna och på de fristående 
föremålen. För att skapa spridning och olika 
karaktärer på ljuset i montrarna har man 
använt sig av fiberarmaturer med olika linser 
och prismor och i vissa montrar är 
fiberbelysningen dold. Det ger ett fint uttryck 
när bara de belysta föremålen syns, utan att det 
går att se varifrån ljuset kommer. En fåtal 
profilstrålkastare används också i utställningen. 

Skyltarna består av stora vita plakat och 
Bild 4.16 Utställningsföremål i monter där 
detaljerna är väl synliga. 
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innehåller mycket informationstext. För att 
underlätta den massiva texten finns det bilder 
som förklarar texten vilket underlättar för 
läsaren. Teckensnittet är lättläst och luftigt. 
Både rubrikerna och brödtexten är av antikva. 
Skyltarna är belysta med varmt gult ljus som ger 
en välkomnande känsla. Bakom de belysta 
skyltarna syns det att väggarna har en gul nyans 
som skapar kontrast mot det vita plakatet och 
den svarta texten. För att informera besökarna 
om vilken tidsepok ett rum behandlar har man 
projicerat årtalen på golven (bild 4.17). 

 

4.3 Resultat från observationer och intervjuer 

4.3.1 Observation av den guidade turen 

Innan den guidade turen startade samlades gruppen i långhuset för att lyssna på 
myter från vikingatiden. Efter 
berättelserna var det dags att gå in i 
ett annat rum för andra aktiviteter. 
Guiden ledde gruppen ut ur rummet 
genom en dörr längst ner i salen. På 
vägen ut ur rummet stannade tre av 
barnen och tittade på skisserna som är 
monterade på väggarna.   

När gruppen gick in i utställningssalen 
för andra gången gick de genom hela 
rummet för att ta sig till en monter 
som är placerad längst bort i 
utställningssalen (bild 4.18). På vägen 
stannade några av barnen vid 
knivarna, som är placerade längs fram 
i utställningen. Gruppen passerade 
också skelettet och där stannade 
många barn till och tittade på det. När 
gruppen väl var vid montern lyssnade 
barnen på guiden, dock skruvade en 
del på sig efter ett tag och sneglade 
mot skisserna.  

Guiden ledde sedan gruppen förbi 
långhuset samtidigt som hon 
berättade om de skisser som hänger på 
väggarna. Innan de stannade framför 
nästa monter passerade gruppen två 

Bild 4.17 Årtal som projiceras på golvet 
i utställningsrummen.   

Bild 4.18 Bilden beskriver den guidade turens rutt. 
Först gick de till monter 1, sedan till skisserna 2, 
vidare till en hög monter 3 och sist till skelettet 4.   
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andra montrar som barnen uppmärksammade, vilket gjorde att de inte fokuserade 
helt på montern gruppen skulle till. Väl framme vid nästa monter som guiden 
skulle berätta om, intresserade sig många barn av innehållet, ett spel och smycken. 
Efter ett tag avtog intresset och några av barnen sneglade på innehållet i montern 
bredvid, skelettet.  

Till sist var det dags att leda gruppen till skelettet. Barnen var ivriga och hade 
många frågor. Guiden var tvungen att tysta ner gruppen för att kunna berätta om 
skelettet. Rundturen avslutades sedan i långhuset. 

4.3.2 Intervjuer 

Vi har utgått från de tre huvudrubrikerna från intervjuguiden (se bilaga 3) när vi 
nedan presenterat resultatet av intervjuerna med barnen. 

Hur besökarna uppfattade utställningen under den guidade turen 

Vi inledde vår intervju med att låta barnen beskriva hur de hade upplevt vistelsen 
på museet, vi fick då beskrivningar som ”kul”, ”roligt” och ”roligt och bra för att 
vi fick lära oss mer i verkligheten än vad vi läst i böckerna”. Inget av barnen som 
vi intervjuade kom med negativa beskrivningar, alla var positiva. Det barnen fann 
mest intressant i salen var skelettet, en övervägande majoritet tyckte det. Många 
tyckte också att bilderna var intresseväckande. En pojke berättade att han hade 
reagerat på att bilderna var ledsna. En flicka berättade för oss att hon tyckte det 
var lite skrämmande men att hon blev nyfiken av en bild där man begravde trälar 
bredvid sin ägare. En åsikt som skiljde sig från mängden var att en flicka nämnde 
att hon tyckte att det intressantaste var hur människor levde under vikingatiden.  

De flesta av barnen tyckte att de fick en annorlunda känsla när de vistades i 
utställningssalen, de upplevde forntiden som mer närvarande. En del hade dock 
invändningar, någon sade ”förutom tv:n med brasan så tyckte jag att stämningen 
var bra” medans en annan utbrast ”det skulle kunna vara lite mörkare”. Ingen sade 
att de inte kände av forntidskänslan.  

Vi diskuterade sedan vad barnen hade upplevt som roligt och tråkigt, ingen 
nämnde någonting som de tyckte var tråkigt. En flicka sade ”att jag fick lära mig 
mer och se på sakerna som vikingarna har använt, det är häftigt!” De flesta av 
barnen nämnde att det roligaste var att få höra på historierna som berättades av 
guiden och några få nämnde berättelserna kring de tecknade bilderna som det 
roligaste.  

När vi pratade om hur de upplevde guidens närvaro nämnde en majoritet de 
historier som berättades i långhuset och historierna kring de tecknade bilderna. 
Ingen nämnde att guiden hade berättat om objekten i montrarna.  

Hur belysningen inverkar på upplevelsen av utställningen  

Många av barnen berättade att de kom ihåg vad som fanns i montrarna men ingen 
nämnde någonting om belysningen. Däremot sade en flicka att hon inte såg 
genom glaset på en monter och att hon därför varit tvungen att byta plats. De 



Resultat och analys 

31 
 

andra två som intervjuades i samma grupp nickade medhållande när hon berättade 
detta.  

Hur de grafiska elementen inverkar på upplevelsen av utställningen 

Inget av barnen nämnde själva att de tänkt på färgerna i salen, men många var 
intresserade av bilderna och de nämnde att det kändes för ljust och lite för nutida i 
salen. En flicka berättade att hon hade läst på en av skyltarna men de flesta andra 
uppgav att de inte ens tänkt på att det fanns skyltar i salen. 

 

4.4 Förslag till bättre grafisk design och mer 
ändamålsenlig belysning 

Utifrån intervjuerna samt observationerna av den guidade turen som vi 
genomförde kan vi tydligt se att inget av barnen reagerade på runstenarna och inte 
heller dopfunten. Ingen lade heller särskilt stor vikt vid montrarna med undantag 
för skelettet. Det barnen främst verkade komma ihåg är starkt förknippat med 
guidens berättelser. Under den guidade turen var barnen väldigt frågvisa men 
endast ett barn läste på skyltarna. Detta kan tyda på att skyltarna i sig inte drar 
tillräckligt med uppmärksamhet till sig och att de kan vara svårlästa. Att barnen 
inte uppmärksammade vissa föremål tror vi främst beror på tre faktorer. Dessa 
faktorer är 1) placeringen av föremålen, 2) färgsättningen och 3) ljuset. Genom att 
förändra dessa tre faktorer kan man stärka uttrycket i utställningen, alltså få 
utställningen att tala mer för sig själv samt få en spontan besökare att hitta i och 
förstå utställningen bättre än vad man i dagsläget gör. Nedan beskriver vi utifrån 
fyra olika rubriker hur detta kan göras. 

4.4.1 Atmosfären i utställningssalen 

Efter observationerna i Stockholm kunde vi fastställa att utställningarna vi besökte 
inte bara handlade om objekten som ställdes ut, utan också om att skapa en känsla 
hos besökaren genom att ge rummen en karaktär – en atmosfär som får besökaren 
att känna sig delaktig i utställningen. Vi anser att atmosfären är en viktig del för 
besökarens upplevelse och detta är någonting man skulle kunna utveckla i 
utställningssalen ”Vägen till det förflutna”.   

Genom att använda sig av genomtänkt disposition av föremål, ljus- och 
färgsättning går det att guida besökaren utan guide. Besökaren ska ledas genom 
rummet och inte behöva undra vart hon ska gå näst, dispositionen av föremålen 
ska tala om vägen. Detta kan uppnås med hjälp av ljus- och färgsättning av 
föremål, montrar och skyltar. 

4.4.2 Skyltar och informationstext 

Under de observationer vi gjort på museerna i Stockholm upptäckte vi en 
gemensam nämnare för hur man har utformat skyltarna. I informationstexterna 
har man använt sig av ett luftigt teckensnitt som tillhör typsnittsgruppen antikva 
och mycket tyder på att man har tänkt på att uppmärksamma läsaren på texten 
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genom att belysa skyltarna. Detta har man gjort med en varm gul färg och på de 
ställen där man inte har belyst har man istället använt sig av en ljusgul 
bakgrundsfärg. Eftersom gul är en färg som väcker vårt intellekt och drar 
uppmärksamhet till sig är den mycket lämplig att använda på skyltar. 

I kapitel 2.1.1 nämns det att typografin handlar om vana, att de typsnitt vi är vana 
att läsa är de mest lättlästa. Ett exempel är tidskrifter, där rubriken är större än 
brödtexten och har ett typsnitt med sanserifer medan brödtexten är av antikva. Vi 
har utformat en mall som visar hur man kan använda sig av de riktlinjer som finns 
inom typografin (se bild 4.19 samt bilaga 4).  

Informationstexten har en centrerad placering på skylten. Rubriken i mallen är av 
sanserifer för att den ska skilja sig från brödtexten. 
Brödtexten är av antikva och är 16 punkter stor. 
Radavståndet ligger på 19,2 punkter. På så sätt blir 
texten lättläst genom att läsaren har lättare att byta 
textrad utan att tappa bort sig. Det ska vara lätt att följa 
med i texten och bara det nödvändigaste ska vara med. 
Därför är skylten så enkelt utformad som möjligt.  

Som nämns i teoretisk bakgrund i kapitel 2.1.2 är gul en 
färg som både uppmärksammar och väcker intellekt. 
Man kan då använda sig av en lätt gul nyans som 
bakgrund till informationstexten för att både locka 
besökaren och för att vidmakthålla intresset till att 
fortsätta läsa. Den ljusgula färgen tillsammans med svart 
textfärg ger en behagligare känsla och informationen blir 
då mer lättläslig. Det uppstår inte lika stor kontrast mellan 
färgerna som det gör när man använder sig av svart text på 
vit bakgrund.  

4.4.3 Färg 

Under observationen på Historiska museet lade vi märke till att man genom att 
använda färg i montrarna hade lyft fram föremålen. Färgerna var noggrant valda 
utefter föremålens material och ytfärg. Varje utställningssal hade sitt eget färgtema 
som var anpassat efter utställningsföremålen, vi fick känslan av att en 
helhetsupplevelse hade skapats i utställningssalarna som syftade till att binda 
samman utställningsföremålen.  

Vi har valt att använda oss av samma princip eftersom det är ett väldigt effektivt 
sätt att locka besökaren in i utställningssalen till montrar och utställningsföremål. 
Det väcker nyfikenhet och intresse samt skapar en stämningsfull upplevelse. Vi 
har valt att bortse från färger som riskerar att ta för mycket uppmärksamhet från 
föremålen. Det vill säga, vi har inte använt oss av talande och skrikande färger. De 
färger vi rekommenderar till utställningssalens montrar är gult och rött, alltså 
viskande färger (se bild 4.20). Den röda färgen lockar besökaren till montern 
samtidigt som den gula lyfter fram föremålen. Tillsammans skapar färgerna 
harmoni och väcker samtidigt nyfikenhet.  

Bild 4.19 Förslag på 
typografimall. 
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I kapitel 2.1.2 kan man läsa om 
vad gul och röd tros ha för 
inverkan på individen. Båda 
färgerna sägs öka hjärnaktiviteten. 
Den gula färgen ska förstärka 
intellekt och den röda färgen ska 
väcka uppmärksamhet. Rött sägs 
dock vara en färg som skapar 
stress och obehag. För stark gul 
färg riskerar att uppfattas störande 
och kan bli svår för individen att 
se på. För att undvika detta har vi 
valt att använda oss av mattare 
nyanser.  

Som tidigare nämnts är skisserna 
som hänger längs väggarna i 
utställningssalen ”Vägen till det 
förflutna” ritade med kolpenna på 
vitt papper. Kontrasten blir väldigt 
stark mot den vita bakgrunden. Vi 
ser detta som en positiv sak då det 
är bekräftat från observationen av 
den guidade turen och intervjuerna 
att teckningarna faktiskt sticker ut 
och väcker uppmärksamhet. Vi 
anser dock att man skulle kunna 
belysa bilderna med färg för att förstärka uttrycket i dem ytterligare. Eftersom en 
sida av salen berättar om det ”glada” livet kan den gula belysningsfärgen vara kvar. 
På andra sidan salen berättar bilderna däremot om forntidens hemskare delar så 
som sjukdomar och död. Bilderna är, som sagt, redan väldigt uttrycksfulla men 
med en kallare färgton skulle detta förstärkas ännu mer. Det är viktigt att noga 
överväga färgvalen så att uttrycken i bilderna inte blir för starka.  

4.4.4 Belysning 

Ljusriktningar 

Här nedan beskriver vi hur de olika föremålen som finns i utställningssalen 
”Vägen till det förflutna” kan belysas. Innan man börjar belysa kan det vara en 
god i idé att fundera över vad man vill framhäva med belysningen, om föremålen 
enbart ska framhävas rent eller om speciella känslor skall väckas. Eftersom våra 
ögon och vårt synsinne är väldigt känsligt är det viktigt att noga överväga hur 
belysningen utformas för att undvika att skapa irritation så som bländningar. När 
belysningen arbetas fram är det viktigt att noga väga in de sju grundbegreppen, 
eftersom de kan vara till stor hjälp för att skapa en lyckad belysningsanläggning. 
Det är viktigt att vara medveten om att vi dras till ljus och att detta påverkar hur vi 
rör oss i ett rum. Genom att utforma belysningen på ett speciellt sätt går det att 

Bild 4.20 Monter där ursprungsfärgerna är 
förändrade till gult och rött, samt skyltar som är mer 
gulaktiga.   
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mer eller mindre styra hur de personer som vistas i rummet rör sig. Har ett rum en 
relativt jämn ljusnivå som allmänbelysning, kombinerat med accentbelysning som 
antingen skapar bländning eller inte framhäver detaljer, blir vi lätt trötta och får 
svårt att fokusera, vilket i sin tur leder till att vi inte lockas till att gå fram till 
utställningsföremålen. Med allmänbelysning menas i detta fall 
den fast installerade belysning, alltså inte spotbelysning, det är 
accentljus. 

Eftersom detta enbart är rekommendationer för hur man kan 
gå till väga för att belysa föremålen nämner vi inte nedan hur 
många armaturer som behövs till varje föremål eftersom det 
skiftar beroende på föremålens placering. Tanken är även att 
dessa rekommendationer ska kunna användas efter en 
ommöblering i salen vilket medför att det inte är aktuellt att 
redovisa specifika armaturplaceringar. Principerna och 
tillvägagångssättet är det väsentliga.  

Dopfunten: Dopfunten av sten har tydliga mönster (bild 4.21) 
runt om sig. Dessa mönster kan lyftas fram tydligt med hjälp av 
armaturer som riktas snävt ovanifrån från skensystemen. Man 
kan med fördel använda sig av ett skarpare och starkare ljus i en 
riktning, som från en profil och lätta upp från en annan vinkel 
med mjukare, svagare ljus, som från en fresnel. Att använda sig 
av olika skarphet och olika ljusnivåer när man belyser objektet 
gör att det upplevs mer levande och dynamiskt. Att armaturerna 
bör riktas snävt uppifrån beror på att de då framhäver 
konturerna i stenen på bästa sätt. Riktas de i en vid vinkel 
kommer mönstret att ”slås ut” och dopfunten kommer då att se 
plattare ut. Resultatet av en belysning som riktas snävt uppifrån 
visas på bild 4.22, denna bild är dock på en plan sten, men 
belysningstekniken är den samma.  

För att inte ”tappa” den nedre delen av dopfunten, det vill säga 
undvika att den blir obelyst, kan små spotlightarmaturer som 
monteras nedanför dopfunten riktas uppåt mot den. En mycket 
viktig sak att tänka på när man jobbar med ljuset nedifrån är att 
det inte ska blända betraktarna när de står vid 
dopfunten, därför bör man vara försiktig och medvetet 
skärma av ljuset. Eftersom ljuset nedifrån placeras 
närmare dopfunten än vad ljuset som riktas ovanifrån 
gör, kommer det att upplevas som starkare även om det 
har samma effekt. För att inte dopfuntens fot skall 
dominera kan en lägre effekt väljas till de armaturer som 
är placerade nedanför den. Finns det en önskan om att 
skapa mer djup i och liv dopfunten kan färgfilter 
användas. På bild 4.23 från Historiska Museet ser vi ett 
sådant exempel på en rundad sten.  

Bild 4.21 Dopfunten med 
tydliga konturer.   

Bild 4.22  Sten belyst 
snävt uppifrån på 
Historiska Museet.  

Bild 4.23  Sten som belyses med 
olika färger.  
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Viktigt att tänka på med ljuset ovanifrån är att även dessa armaturer förses med 
bländskydd, så som barndoors eller liknande. Då kan ljuset skärmas av så att det 
inte ”slaskar” på närliggande golv och väggar, om det inte är önskvärt.  

Liggande runsten: Belysningen av den liggande runstenen fungerar väl i dagsläget. 
Det är en minispot som vertikalt belyser den skrovliga ytan, vilket gör att 
strukturen och mönstren framträder väl. Väljs en armatur med bredare 
spridningsvinkel och med en aningen skarpare ljusbild kommer mönstret 
framträda ännu tydligare. Armaturen bör förses med ett bländskydd så att 
ljuskällan inte bländar besökare som vistas längre in i lokalen.  

På bild 4.24 kan vi se hur man med hjälp av att belysa bakgrunden och fronten 
men inte sidorna av ett ankare har skapat en mer tredimensionell upplevelse. Hade 
bakgrunden och sidorna inte varit belysta hade vi enbart sett den främre ytan och 
då hade ankaret sett plattare ut. För att inte enbart lyfta fram den liggande 
runstenens översta yta utan också få med sidorna går det att arbeta med 
smalstrålande armaturer som har lite lägre ljusnivåer och som enbart träffar 
stenens sidor. Detta innebär att armaturerna måste kunna bländas av så att de inte 
belyser på ovansidan av stenen och raderar ut mönstren som den första armaturen 
lyfter fram. När sidorna lyftes fram med en lite lägre ljusnivå kommer stenen att 
verka mer tredimensionell. Precis som med dopfunten går det att prova olika 
filtreringar av ljuset för ett lite mer effektfullt resultat.  

Stående runsten: På Historiska museet i Stockholm belyses en stor stående runsten 
på det sätt som beskrivs i ovanstående stycke (se bild 4.25). Genom att rikta 
armaturer snävt uppifrån kan konturerna i stenen framhävas tydligare, vilket kan 
medför att stenen upplevs mer levande. För att lyfta fram mönstret så skarpt som 
möjligt kan en profilstrålkastare användas eftersom den avger ett skarpt ljus. Är 
inte det hårda uttrycket i stenen önskvärt kan ett diffusare ljus väljas, som från en 
fresnel. Resultatet av en mjukare belysning kan ses på bild 4.26. Precis som med 
de andra föremålen är det viktigt att skärma av armaturen så att ljuset inte hamnar 
på oönskade ytor. 

Bild 4.24 Ankare som belyses 
så att konturerna och sidorna 
framhävs.  

Bild 4.25Stående runsten.  Bild 4.26 Sten med mjuk belysning.  
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Vägghängda runstenar: Samma princip som tillämpas vid den stående runstenen kan 
användas här, det vill säga att ljuset riktas snävt ovanifrån. Eftersom runstenarena 
hänger så nära inpå varandra är det viktigt att inte rikta ljuset på ett sådant sätt att 
en stens ljus slår ut en annan stens ljus. Detta kan ske om ljuset inte riktas rakt 
framifrån utan snett från sidan för då belyses konturerna från båda hållen. Detta 
medför att de konturer som ljuset ska framhäva suddas ut. Därför lämpar det sig 
bäst att jobba med en riktning. Viket armaturval som görs beror 
på vilket uttryck man vill framhäva i stenen, se stycket ovan om 
den stående runstenen. Genom att se till att ljuset enbart träffar 
stenarna och inte väggen kan väggen döljas, vi intresseras då inte 
lika mycket av väggen som om den hade varit ljus. På bild 4.27 
kan vi se hur de på Historiska Museet har jobbat med att 
framhäva föremålet och försöka dölja bakgrunden.  

Tavlor under runstenarna: Tavlorna som finns placerade under de 
vägghängda runstenarna visar utgrävningsplatsen. Dessa skulle 
behöva lyftas fram mer för att bli delaktiga i utställningen. 
Eftersom tavlorna är svartvita är det möjligt att arbeta med olika 
färgnyanser i ljuset utan att tavlornas originalfärger förvanskas 
och riskerar att upplevas konstiga. För att skapa en kontrast mot 
de ovanhängda runstenarna går det jobba med en annan ljusfärg 
mot bilderna än vad man har jobbat med mot stenarna.  

På Armémuseum kan man se hur en svartvit 
bild har framhävts med kallt ljus, vilket gör 
att dess uttryck förstärks. (bild 4.28) På 
denna bild kan vi även se att de har jobbat 
med att skärma av ljuset på bildens sidor så 
att väggarna inte tar för stort fokus från 
bilden. Om en allmän spotlightarmatur 
används är det viktigt att tänka på att ljuset 
kan få fokus i mitten av bilden och att 
hörnen av bilden då kan bli obelysta. Bild 
4.29 är ett exempel på när detta har inträffat. 
För att undvika detta kan en armatur som 
skapar en mer diffus och jämn ljusbild 
användas. Man kan också belysa med mer 
än en armatur om den första armaturen inte 
täcker in hela bilden.  

Tecknade bilder: Samma princip gäller för de 
tecknade bilderna som för tavlorna under 
runstenarna. Det är viktigt att hela bilden 
blir belyst, även kanterna. Eftersom dessa 
bilder berättar historier om hur människor 
levde under forntiden och att bilderna 
innehåller starka känslor går det med fördel 
att arbeta med färgat ljus och ljusnivåer för 

Bild 4.27 Belysning som 
döljer bakgrunden.  

Bild 4.28 Svartvit bild som framhävs med kallt 
ljus.  

Bild 4.29 Tecknad bild där ljuset bildar ett för 
stark fokus i mitten och tappar hörnen.  
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att förstärka känslorna. Färgens påverkan på bilderna har tidigare behandlats i 
kapitel 4.4.3.  

Som vi tidigare har nämnt dras vi mot ljuset, därför är det viktigt att ingen av 
bilderna lämnas obelysta om det är meningen att besökarna ska betrakta alla bilder. 
Däremot går det att jobba med olika ljusnivåer på bilderna om man önskar att de 
ska framträda mer eller mindre. Då är det dock viktigt att överdimensionera 
ljusnivåerna. Den vita bakgrunden i bilderna kan uppfattas bländande om de belyses 
allt för ljust i kontrast till omgivningen.  

Skyltar: Det är inte bara utställningsobjekten som bör 
belysas, skyltarna som berättar om objekten är också 
viktiga att framhäva. På bilden 4.30 kan man se att 
centrum på skylten är lite ljusare än vad kanterna är. Detta 
gör att vår blick dras till mitten, och som ni kan läsa i 
kapitel 4.4.2 är just texten centrerad, vilket gör att blicken 
dras till mitten. Till belysning kan en allmän 
spotlightarmatur användas för att skapa diffusa kanter 
samtidigt som ett tydligt ljuscentrum behålls. Att man ska 
använda sig av ett ljus som diffuseras ut från centrum 
beror på att hela skylten fortfarande får belysning då. Hade 
ett ljus med skarpa kanter använts skulle väsentlig text på 
skylten lätt bli obelyst, vilket hade försvårat för läsaren.  

Långhuset: Genom att belysa långhuset utifrån och ovanifrån 
går det att skapa ett annorlunda uttryck inuti huset samtidigt som huset 
uppmärksammas utifrån. Detta kan ske eftersom husets tak är glest. Genom 
belysning ovanifrån silas ljuset in genom taket och skapar ett skuggmönster på 
golvet. I dagsläget kan ett diffust skuggmönster uppfattas på golvet under kvällstid 
(bild 4. 31). Att förstärka detta skulle ge en mer mystisk känsla inuti huset.  

Genom att använda ett varmt ljus, ser huset inbjudande ut utifrån. Inifrån kan den 
varma ljusfärgen förstärka känslan som den öppna elden ska ge. I dagsläget 
gestaltas elden av en tv-skärm med en brasfilm.  

När ljuset installeras ovanifrån är det viktigt att 
vara medveten om att skuggan som skapas av 
en armatur kan slås ut av ljuset från en annan 
armatur. För att få bästa resultat bör man 
prova sig fram med olika armaturplaceringar i 
taket. Detta för att undvika att sudda ut de 
skuggor som skapats. För att skapa en känsla 
av att hela huset är belyst och inte bara några 
få ställen på taket, bör en armatur som ger ett 
bredstrålande men skarpt ljus användas, 
exempelvis flodljus.  

Bild 4.30 Skylt som är belyst så 
att den är lite ljusare i mitten.  

Bild 4.31 Långhuset med ljusmönster.  
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Montrar: Lika viktigt som det är att ta hänsyn till föremålen som en monter 
innehåller när man ljussätter den, är det att ta hänsyn till hur själva montern ser ut. 
Beroende på monterns höjd och placering kan man ljussätta på olika sätt.  

Med fiberoptik kan objekt belysas på korta 
avstånd och med stor precision. Bild 4.32 visar 
hur fiberoptik med en kall ljuston framhäver tre 
föremål. Genom att rikta ljuset väldigt precist 
skulpteras föremålen fram, bilden visar hur 
kanterna på skålen har framhävts. Kanterna har 
den skarpaste belysningen riktad mot sig så att 
den rundade formen lyfts fram. Fördelen med 
att använda fiber inuti montrar är att man kan 
anpassa fibern väl till de föremålen som skall 
belysas. Med en större armatur på längre 
avstånd kan det vara svårt att skapa de små 
ljusnivåskillnaderna som framhäver föremålet.  

I utställningssalen är det främst de låga 
montrarna som skulle gynnas av att belysas 
inifrån med fiberoptik. Detta på grund av de 
bländningar och speglingar som uppstår i 
monterglasen av belysningen som är monterad i 
taket. Kunde denna belysning plockas ned skulle 
besökarna kunna betrakta objekten i montrarna 
utan att tröttas ut. Bild 4.33 visar en sköld som är 
belyst med fiberoptik från sidorna. Genom att 
använda en kallare fiber uppstår en kallare och 
hårdare känsla i metallen.  

Om det inte finns möjlighet att arbeta med 
fiberoptik går det på andra sätt att mildra och 
undvika bländningar och speglingar. Vart 
bländningar uppstår beror på betraktarens 
placering i förhållande till ett objekt. (se 
kapitel 2.2.3) Genom att placera montrarna 
så att betraktaren enbart kan betrakta dem 
från ett håll kan de också belysas utan att 
ljuset riskerar att blända. Placeras 
montrarna längs väggarna kan de enbart 
betraktas från ett håll. Ett exempel där 
detta har gjort kan ses på bild 4.34. Inga 
blänk uppstår i den översta glasskivan. På 
denna bild kan man även se att de har 
använt ljuset för att skapa skuggor som i 
sin tur ser ut som hällristningar vilket kan 
skapa en häftig effekt.  

Bild 4.33 Sköld som belyses från sidorna 
med fiberoptik.  

Bild 4.32 Kallt fiberoptikljus som 
framhäver tre små föremål i en monter.  

Bild 4.34 Monter som har belyst ovanifrån utan 
att bländning uppstår, man har även skapat 
skuggor under montern. 
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Finns det inte möjlighet att placera 
montrarna så att betraktaren begränsas till 
en plats kan man genom att välja en 
armatur med en diffuserad lins mildra 
skärpan i bländningarna som uppstår i 
monterglasen (bild 4.35). På Historiska 
museet har detta gjorts, bländningarna 
kvarstår fortfarande men de är inte lika 
påtagliga. 

De höga montrarna drabbas inte av samma 
problematik som de låga, detta på grund av 
att de är så pass höga att betraktaren ser in 
genom sidoglasen och inte genom det 
översta glaset. Detta medför att de höga 
montrarna kan belysas ovanifrån från olika 
vinklar utan att bländningar uppstår.  

Beroende på vilket material föremålen som 
finns i montrarna har framträder de på 
olika sätt i olika belysning. Metaller exempelvis framträder ofta som mer glänsande 
i ett skarpt kallt ljus medan de uppträder matta o rödaktigare i ett varmt och 
diffust ljus. Finns det mer än ett föremål i en monter är det en fördel att använda 
sig av fiberoptik, då det går att belysa de olika föremålen var för sig, utan att det 
påverkar de andra föremålen. Används takmonterad belysning är det svårt att få 
den så pass smalstrålande att enbart en armatur kan användas till ett föremål. 
Dessutom blir det oekonomiskt då varje föremål behöver mer än en armatur. Är 
det då flera föremål i montern så stiger armaturantalet ganska snabbt. 
Fiberpiskorna däremot har många ändar vilket gör att en och samma armatur har 
många ljusutsläpp och kan monteras och riktas för sig.  

Allmänbelysning: Det är inte enbart viktigt att belysa utställningsföremålen utan 
själva salen behöver också ljus. Dels för att rummet i sig ska upplevas vackert och 
dels för att besökarna ska kunna ta sig runt i salen utan att snubbla eller uppleva 
att det är för mörkt för att dem att kunna orientera sig. Det är viktigt att 
utställningsföremålen får en högre ljusnivå än gångstråken, för som vi nämnt 
tidigare så attraheras vi av ljusheter och utställningsföremålen hamnar då i fokus. 
För att skapa en allmänbelysning som smälter in bra och inte är distraherande kan 
man använda sig av ett mjukt ljus med en längre ljusnivå än omgivningen. Ett 
enkelt sätt att göra detta på är att utgå från samma skensystem som de övriga 
armaturerna är monterade i och bara komplettera med ytterligare armaturer. 
Använder man sig av en strålkastare, som en fresnel, kan man få en diffus ljusbild 
som man kan rikta längs gångstråken. Det är viktigt att tänka på att styra ljuset så 
att det bara hamnar där man vill ha det, så att det exempelvis inte lyser upp väggar 
och föremål. För att tona ned allmänljuset kan man reglera intensiteten.  

Bild 4.35 Monter som är belyst ovanifrån 
där bländningar uppstår men mildras.  
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4.4.5 Dispositionen av utställningsföremålen  

Att mötas av information om vad en utställningssal innehåller är viktigt. På så sätt 
är det lätt för besökarna att direkt förstå vad utställningen handlar om. På de 
museer där vi utfört observationer har man med hjälp av en introduktionsskylt 
som placerats innan, eller precis i början av utställningssalen annonserat 
utställningens namn och vilka årtal den berör.  

På Armémuseum projiceras årtalen i början av varje rum på golvet. Detta gör att 
besökarna direkt förstår vilken tidsepok rummet behandlar. Gemensamt för alla 
utställningarna som vi observerat är att introduktionsskyltarna är placerade så att 
de syns direkt. I salen ”Vägen till det förflutna” sitter, som vi beskrev tidigare, 
introduktionsskylten långt in i rummet, högt upp i taket. Vilket gör att besökarna 
inte vet vad utställningen handlar om förrän de har tagit sig in i rummet fram till 
utställningsföremålen. 

Vi ser det som en fördel för utställningen om den presenteras i början av 
utställningssalen. Därför föreslår vi att skylten ”Vägen till det förflutna” placeras 
precis innan utställningen börjar. Den bör också sänkas ned så att den är i 
ögonhöjd och lätt uppmärksammas. Skyltens text kan med fördel kompletteras 
med vilka årtal utställningen behandlar. Detta skulle ge en tydligare bild av 
utställningen utifrån. För att ytterligare förstärka uttrycket med skylten kan ett av 
utställningsföremålen, som är typiskt för utställningens tidsepok, placeras bredvid 
skylten. Ett exempel på ett sådant föremål är den stora runstenen som i dagsläget 
är placerad lite i skymundan (bild 4.36). 

Under våra observationer har vi sett två tydligt skiljda sätt att placera 
utställningsföremålen, utifrån de geografiska platser de kommer ifrån och utifrån 
årtal då de tillverkades och användes, det vill säga som en tidslinje. Vi upplever att 
båda sätten skapar en struktur i utställningarna vilket gör att det är lätt att orientera 
sig och enklare förstå utställningsföremålen. Eftersom ”Vägen till det förflutna” är 
en relativt liten utställningssal tror vi att det bästa sättet att placera föremålen är 
utifrån deras härstammaning. Exempelvis så placeras alla föremål som hittats runt 
Rogberga samlat intill varandra. Detta skulle medföra att besökarna får en 
naturligare rytm i rundvandring i salen.  

Som vi tidigare nämnde i kapitel 4.4.4 finns det olika möjligheter att placera de 
låga montrarna beroende på hur dessa belyses. Finns det möjlighet att jobba med 
ljus inuti montrarna, via fiberoptik, kan de 
placeras hur man vill. Belyses montrarna 
ovanifrån bör de placera längs väggar eller på 
ett sådant sätt att betraktarvinkeln är bestämd 
till en sida av montern. Detta för att undvika 
bländning i den översta glasskivan. De höga 
montrarna har inte samma problematik med 
bländande ljus och därför behövs inte samma 
hänsyn tas när de placeras ut i rummet.  

Dopfuntens utseende medför att den med 
fördel kan placeras så att besökarna kan 

Bild 4.36 Runsten som är placerad längs 
vänstra väggen sett från entrén.  



Resultat och analys 

41 
 

vandra runt den och betrakta den från olika håll. Detta innebär att den kan 
placeras vart som helst i salen, och med en annorlunda placering samt en bättre 
ljussättning skulle den kunna uppmärksammas bättre. I dagsläget är den placerad 
vid en väg och vi upplever det som att den skulle komma mer till sin rätt om den 
fick mer uppmärksamhet.  

De tecknade bildernas placering fungerar mycket väl då de är samlade runt 
långhuset och beskriver hur människan levde 
under forntiden. Det känns som en naturlig 
placering som passar bra in i utställningen. 

Runstenarena som är vägghängda är monterade så 
som de hittades när utgrävningarna gjordes. 
Placeringen stärker deras uttryck och vi tycker att 
de ska vara placerade så som de är i dagsläget. 

Till sist tror vi att utställningen skulle se bättre ut 
om föremål som inte tillhör utställningen togs 
bort (bild 4.37). Dessa kan placeras utanför 
utställningssalen och på så sätt frigörs mer yta till 
utställningsföremålen.  

4.4.6 Dagsljus 

Under observationen av utställningssalen ”Vägen till det förflutna” 
uppmärksammade vi att det stora dagljusinsläppet i lokalen medför att elljuset 
funktion slås ut. För att belysningen under dagtid ska kunna framhäva 
utställningsföremålen krävs det antingen att ljusnivåerna höjs, vilket medför ökade 
kostnader samt ökad värmestrålning. Alternativt kan dagsljuset dämpas vilket 
medför att lägre ljusnivåer kan användas i armaturerna eftersom att de upplevs 
som högre när omgivningsljuset blir lägre. Tre vanliga sätt att reducera dagsljus på 
är fönsterfilm, gardiner och markiser.  

Fördelarna med fönsterfilm är att den går att få i en mängd olika utförande, med 
UV-reducering, med olika grad av ljusinsläpp, med olika färgnyanser med mera. 
En fördel med fönsterfilm är att man fortfarande kan se ut genom fönstren och på 
så sätt bibehålla kontakten med omvärlden. En nackdel med fönsterfilmen är att 
dagsljusinsläppt begränsas.  

Likt fönsterfilmen finns det en mängd av gardiner, det finns bland annat UV-
reducerande gardiner och även gardiner i material som släpper in mer eller mindre 
ljusstrålning. Gardinernas färg kan anpassas efter utställningssalen, vilket är 
positivt. Gardinerna kan monteras så att de enkelt kan dras för/bort eller hissas 
upp/ned. En nackdel med gardinerna kan vara att de stör utställningen om 
materialet och utformningen som väljs inte passar in i salen.  

Även markiser finns i mycket varierande form och karaktär och här kan man 
också välja en UV-reducerande typ. En fördel är att det går att ställa in 
dagsljusinsläppet efter eget behag. En nackdel är att markiserna behöver monteras 
utvändigt vilket medför en åverkan på fasaden och påverkar i hög grad det 
arkitektoniska uttrycket. 

Bild 4.37 Pall och folderställ  
som återfinns i utställningssalen.  
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5 Diskussion och slutsatser 
5.1 Metoddiskussion 
Syftet med att genomföra de visuella observationerna var dels att undersöka hur 
det såg ut i utställningssalen ”Vägen till det förflutna” och dels att se hur man 
hade arbetat med ljus och grafisk design för att förstärka uttrycken i 
utställningarna i Stockholm. Detta för att kunna jämföra resultaten och ta fram 
rekommendationer för utställningssalen ”Vägen till det förflutna”. 
Utställningssalarna i Stockholm visade sig ha likande koncept och de 
observationspunkter vi utgick ifrån fungerade mycket väl vilket ledde till att vi 
enkelt kunde se vad som skiljde utställningarna i Stockolm från utställningssalen 
på Jönköpings Läns museum. 

Vi anser att observationerna i Stockholm kunde utförts tidigare. Då hade vi haft 
mer tid till att jämföra resultaten med de resultat vi fick från observationerna av 
utställningssalen ”Vägen till det förflutna”. Att få fram jämförelseresultatet tidigare 
hade varit en stor fördel då vi hade kunnat återgå till vår originalmetod, att även 
provbelysa och färgsätta i utställningssalen. Tanken från början var att vi utifrån 
intervjuerna och observationen av den guidade turen skulle ta fram en enkät som 
besökargrupper till utställningssalen ”Vägen till det förflutna” skulle fylla i. En 
enkätundersökning skulle genomföras, och sedan var det meningen att vi skulle 
förändra utställningssalen utefter de svar enkäterna gett oss. Efter det var det tänkt 
att vi skulle genomföra ytterligare en enkätundersökning för att se om 
förändringen hade förändrat besökarnas åsikter om rummet. Att detta uteblev 
berodde på brist på undersökningsgrupper. 

Observationen av den guidade turen förflöt bra och gav oss det vi hade hoppats 
på. Vi ville få förståelse för hur rummet uppfattades under den guidade turen. En 
svaghet gällande denna observation var att vi enbart hade våra handskrivna 
dokumentationer att luta oss tillbaka mot när vi skulle renskriva observationerna. 
Trots detta fick vi ut värdefull data från observationen. Intervjun som vi följde 
upp observationen med hade vi kunnat utarbeta bättre. Vi var i vissa fall tvungna 
att leda barnen genom diskussionsämnena då de inte riktigt förstod vad vi 
menade. En annan svaghet med intervjun var att den var förlagd två veckor efter 
den guidade turen. Hade intervjun skett i direkt anslutning till den guidade turen 
hade vi kanske fått mer detaljerade svar. Vi anser dock att intervjuformen kom till 
sin rätt, den fungerade mycket väl genom att komplettera och bekräfta det vi såg 
under observationen av den guidade turen. 

Valet av undersökningsgrupp, fjärde klassare anser vi var relevant för studien, då 
dessa är ”Vägen till det förslutnas” mest frekventa besöksgrupp. Dock finns en 
risk att det vi såg under observationen av den guidade turen är färgat av att 
undersökningsgruppen var just barn. Barnen kanske fann vissa föremål 
intressantare på grund av att föremålen i sig uppfattades ”häftiga”. Det kanske inte 
hade så mycket att göra med om föremålen i sig var bra belysta eller framhävdes 
bra med hjälp av färger och former.  
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Vi anser att den interna validiteten är relativt hög i vår studie. Detta tror vi beror 
på att vi har baserat vårt tyngsta material, de visuella observationerna, på 
utvärderingsmallar som är välbeprövade samt relevant litteratur. Dock tror vi att 
den interna validiteten hade varit högre om vi genomfört våra intervjuer på ett 
bättre sätt. Den externa validiteten anser vi vara väldigt låg. Detta beror dels på 
urvalet av undersökningsgrupp och dels på att urvalet består av för få personer för 
att det ska vara möjligt att generalisera deras upplevelser till en större population. 
Undersökningsgruppen vi hade att tillgå representerar inte hela de besökarspann 
som finns på Jönköpings Läns Museum.  

Om vi skulle genomföra studien igen på precis samma sätt tror vi att vi skulle få 
samma resultat. Allstå anser vi att reliabiliteten är hög. Observationerna som vi 
utförde i Stockholm utfördes i fasta utställningssalar där yttre faktorer som 
dagsljus inte spelar någon roll eftersom det inte släpps in, alltså ser salarna likadana 
ut oavsett vad det är för väder ute.  Dagsljuset är annars en faktor som starkt 
påverkar utställningssalar. På grund av denna faktor besökte vi ”Vägen till det 
förflutna”, som har ett stort dagsljusinsläpp, under olika tider på dygnet och under 
olika väderförhållanden. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien vi genomförde var att ta fram rekommendationer för hur man 
med hjälp av mer ändamålsenlig belysning och bättre grafisk design kan skapa en 
tydligare och mer enhetlig struktur i utställningen ”Vägen till det förflutna” vid 
Jönköpings Läns Museum. Vi utgick från följande frågeställningar: 

1) Hur exponeras föremålen i utställningssalen ”Vägen till det förflutna” i 
dagsläget? 

2) Hur kan man stärka uttrycket i utställningssalen och skapa en tydligare och mer 
enhetlig struktur med hjälp av bättre grafisk design och mer ändamålsenlig 
belysning? 

 I resultatdiskussionen har vi utgått från våra två frågeställningar. 

5.2.1 Hur exponeras föremålen i utställningssalen ”Vägen till det 
förflutna” i dagsläget?  

Utställningsföremålen exponeras olyckligtvis på ett sådant sätt att de inte är 
intresseväckande samtidigt som de är svåra att betrakta. Att de inte är 
intresseväckande tror vi till största del beror på salens utformning och 
dispositionen av föremålen. Belysningen och den grafiska utformningen är 
självklart också bidragande faktorer.  

Eftersom salen har stora fönster och släpper in mycket dagsljus uppstår det 
problem när föremålen ska framhävas. Vår syn underlättas av en varierad 
omgivningsbelysning och dagsljuset gör att variationen uteblir vilket ger ett platt 
och livlöst uttryck i salen. Vi dras och attraheras till ljusheter, på gott och ont. 
Eftersom dagsljuset ger en jämn grundbelysning samtidigt som det slår ut elljusets 
funktioner under dagtid finns det inte några direkta bra attraherande ljuspunkter. I 
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dagsläget är det ljusast på monterglasen där armaturernas ljus skapar reflexer och 
bländningar. Eftersom vi dras till ljuset dras vi automatiskt till bländningarna vilket 
gör att vi blir uttröttade, och det anser vi inte är speciellt bra i 
utställningssammanhang. 

Under kvällstid uppstår också problem som gör att vi tappar intresset för 
utställningen. Det elljus som knappt är märkbart under dagtid blir mycket påtagligt 
under kvällstid. På kvällen uppstår det problem på grund av att armaturvalen inte 
är anpassade till utställningsföremålen, vilket medför att det blir allt för starka 
kontraster mellan det belysta och obelysta, samt att föremålen inte framhävs så att 
det enkelt går att förstå deras former och kvaliteter.   

Skyltarna i utställningssalen har till uppgift att ge oss information och svar på de 
frågor som väcks när vi betraktar utställningsobjekten. För att vi ska bli 
intresserade av skyltarna krävs det att de är utformade på ett sätt som tilltalar oss. I 
denna utställning är dock skyltarna fyllda med för mycket text vilket gör att vi 
snabbt tappar intresset när vi läser dem. Typsnittet som används är för litet vilket 
gör att vi finner det svårtläst. Det finns ingen logisk ordning mellan skyltarna 
vilket kan resultera i att betraktarna bli förvirrade. Olika typsnitt används på olika 
skyltar och texten är justerad på olika sätt. Eftersom vi har lätt för att läsa texter 
som påminner oss om det vi är vana vid att läsa gör detta förvirrande intryck att 
skyltarna blir svåra att betrakta och läsa.   

Färgsammansättningen är en väldigt viktigt intressefångare och här har man 
använt sig av färger som är för neutrala för att vi ska lockas fram till objekten. De 
färger man använder sig av i skyltarna och i montrarna är svart och vitt. Resten av 
färgerna i salen är väldigt jordnära och neutrala. Dessa färger smälter samman och 
sticker inte heller ut ur utställningen, vilket leder till att betraktaren lätt tappar 
fokus från föremålen och informationsskyltarna. 

Disponeringen av föremålen bidrar till att det är svårt att betrakta dem. Detta 
anser vi bero på att det inte finns någon naturlig rutt i salen. Som betraktare är det 
alltså svårt att veta vad man ska betrakta då föremålen är placerade ologiskt. Vissa 
föremål är placerade i skymundan och en del skyltar ligger placerade på 
utställningsföremålen vilket medför att det blir krävande att ta del av 
informationen. Detta kan i sin tur leda till att man tappar intresset för föremålet.  

Att utställningssalen i dagsläget är utformad som den är kan bero på att nya 
utställningsobjekt har tillkommit och placerats in där det har funnits lediga ytor. 
Deras placeringar kan då ha brutit de mönster som funnits bland de tidigare 
utställda föremålen. Det kan vara så att man har utvecklat en så kallad 
”hemmablindhet” och inte uppfattat salen som stökig när utställningsobjekten 
ökar i antal på grund av att man är så van vid att vistas i utställningssalen.  

Att skyltarna och typografin inte håller samma mönster kan bero på att objekten 
kommit i omgångar till salen och då har också skyltarna tryckts i omgångar. De 
udda skyltarna kanske inte har uppdateras för att man på museet kanske inte 
upplevt dem som störande och kanske inte haft några kunskaper kring de 
typografiska riktlinjer som finns. Att belysningen är utformad som den i dagsläget 
är kan också bero på att en viss kunskap saknas om hur vi människor påverkas av 
belysningen och hur olika material samspelar med belysningen.  
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En annan anledning till varför det ser ut som det gör kan vara att det inte har 
funnits några resurser för att trycka nya enhetliga skyltar till utställningssalen och 
utforma en ny belysningsanläggning.  

Färgvalet i montrar, på skyltar och i övriga salen tror vi beror på att man försökt 
få salen att vara så jordnära och naturlig som möjligt för att få objekten att tala för 
sig själva.   

5.2.2 Hur kan man stärka uttrycket i utställningen och skapa en 
tydligare och mer enhetlig struktur med hjälp av bättre grafisk 
design och mer ändamålsenlig belysning?  

När vi genomförde observationen av den guidade turen fick vi båda en annan 
upplevelse av utställningen än när vi själva vandrade runt i salen. Upplevelsen 
innebar att vi förstod utställningssalen på ett helt annat sätt, vi kunde förknippa 
bilderna med montrarna och vi förstod hur föremålen hörde samman och vad de 
representerade. För att besökarna ska få samma upplevelse som av en guidad tur 
behövs någonting som talar om för dem vilket samband utställningsföremålen har, 
hur man ska gå i salen och vart man ska rikta sin blick. Med hjälp av en ny 
disposition där föremål som har en relation är placerade bredvid varandra och där 
ljuset och färgen vägleder besökaren kan detta uppnås. Ljuset och färgen blir 
vägledare då de lockar besökarna in i rummet från föremål till föremål.  

När vi genomförde de visuella observationerna i Stockholm upplevde vi att 
utställningssalarna guidade oss, talade om vart vi skulle gå och vad vi skulle se på. 
Anledningen till att vi fick denna upplevelse tror vi beror på att man lagt stor 
eftertanke på dispositionen av föremålen, belysningen, färgerna och texterna.  

Dispositionen av föremålen kan stärka uttrycket i utställningssalen om den 
utformas logiskt och på ett sätt som gör att vi kopplar ihop utställningsföremålen. 
Med hjälp av färgvalen, informationstexterna och inte minst belysningen kan man 
skapa en sådan länk.  

Att man med hjälp av grafisk design kan stärka uttrycken i utställningssalen är inte 
speciellt konstigt då vi undermedvetet dras och attraheras av speciella färger och 
färgkombinationer. Andra färger upplever vi som störande och icke tilltalande, 
detta också undermedvetet. Används fel färgkombinationer är det inte konstigt att 
vi inte uppfattar en utställning som tilltalande då detta leder till att vi lätt tappar 
intresset för det vi betraktar. Används däremot rätt färger lockas besökaren in i 
salen, fram till föremålen.  

Ljusets inverkan är också stor, vi hyser inte heller här någon tvekan om att det 
med hjälp av ljuset går att stärka uttrycket i utställningssalen. Vårt synsinne är 
ytterst känsligt och hur ljuset är utformat påverkar oss enormt mycket, omedvetet 
och medvetet. Vi dras till ljusheter oavsett om de är behagliga för synen eller inte. 
Är då ljusheterna obehagliga, så som bländningar, tröttas vi ut och upplever 
situationen som obehaglig då vi inte kan fokusera på det vi egentligen vill se. Är 
belysningen istället anpassad till föremålen och rummets utformning samt våra 
synfunktioner kommer vi, precis som vid de rätta färgvalen, att lockas in i rummet 
fram till föremålen.  
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Hade vi haft resurser att förändra rummet på plats hade vi kunna åstadkomma ett 
förändringsunderlag och inte bara rekommendationer, men eftersom museet skall 
renoveras under 2011 har det inte funnits någon möjlighet till att testa våra 
rekommendationer. Om vi hade haft möjlighet att laborera i utställningssalen och 
testa våra rekommendationer hade vi kunnat ta fram ett fast koncept med nya 
färger, skyltar och belysning till utställningssalen.  

 

5.3 Slutsatser 
Vi har dragit slutsatsen att besökarnas upplevelser av utställningssalen ”Vägen till 
det förflutna” är starkt kopplade till guiden i dagsläget. 

Vi har även dragit slutsatsen att en väl genomtänkt disposition, genomtänkt 
grafiskt upplägg samt en välplanerad belysningsanläggning leder besökare genom 
utställningssalar.  

Utifrån detta har vi också dragit slutsatsen att samspelet mellan grafisk design och 
ljusdesign är väldigt viktigt i utställningsmiljöer, då de tillsammans skapar en 
helhet i utställningarna.   

Arbetet skulle kunna fullföljas genom laborationer i utställningssalen och vidare 
enkätundersökningar, för att utveckla resultatet och få ett tydligt svar på hur 
besökarna uppfattar våra rekommendationer. Det skulle också vara intressant att 
göra samma undersökning på andra målgrupper än skolelever för att se om 
resultatet skiljer sig mellan målgrupperna. Detta skulle vara intressant eftersom 
”Vägen till det förflutna” exempelvis har besökargrupper med vuxna, och dessa 
kanske har helt andra åsikter om salen.
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8 Bilagor 
Bilaga 1 Observationspunkter till visuella observationer av ”Vägen till det förflutna, 

Historiska museet, Livrustkammaren samt Armémuseum.  
Bilaga 2 Observationspunkter till guidad tur. 
Bilaga 3 Intervjuunderlag 
Bilaga 4 Skyltförslag 
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Bilaga 1. Observationspunkter till visuella observationer av ”Vägen till det förflutna, 
Historiska museet, Livrustkammaren samt Armémuseum.  
 
 
 
 
 
Observationspunkter till ”Vägen till det förflutna, Livrustkammaren, Historiska 
museet samt Armémuseum. 
  
Visuella Faktorer: 
1. Ljusnivå - hur ljust/mörkt är det i rummet? 
2. Ljusfördelning – var är det mörkast respektive ljusare? 
3. Skuggor – Var faller de och vad har de för karaktär? 
4. Reflexer – var finns de och vad har de för karaktär? 
5. Bländning – Var finns den och hur märkbar är den?  
6. Ljusfärg – Hur uppfattas ljusets färgton? 
7. Ytfärger – Ser de naturliga eller förvanskade ut? 
 
Tekniska Faktorer: 
8. Vilken armatursort används? 
9. Vilka ljuskällor används? 
10. Vilka riktningar arbetar man med? 
11. Hur placeras armaturer, dolda/synliga? 
 
Övrigt ljus: 
12. Atmosfär – hur är den allmänna karaktären? 
13. Synbarhet – hur väl ser man detaljer? 
 
Grafiska aspekter:  
14. Hur arbetar man med typografi? 
15. Hur arbetar man med färger i montrar? 
16. Hur arbetar man med färger på skyltar?  
17. Hur arbetar man övrigt med färg i lokalen? 
18. Hur lyfter man fram objekten? 
19. Övrigt av intresse 
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Bilaga 2. Observationspunkter till guidad tur.  

 
 
 
Observationspunkter till guidad tur 
 
Vad fångar besökarnas intresse? 
 
 
 
 
Vad fångar inte besökarnas intresse? 
 
 
 
 
Finns det någonting som besökarna inte alls lägger märke till? 
 
 
 
 
Följer besökarna med guiden? 
 
 
 
 
Vandrar besökarna iväg från guiden? 
 
 
 
 
Övrigt som är av intresse: 
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Bilaga 3. Intervjuguide.  

 

 

 

Intervjuguide: 

1. Hur de upplevde vistelsen på museet? 

 
2. Vad de tyckte var mest intressant? 

 
3. Om de fick en känsla av att befinna sig i vikingatiden? 

 
4. Vad de tyckte var roligast respektive tråkigast? 

 
5. Vad de kommer ihåg av montrarna? 

 
6. Om de såg montrarna, om det fanns störningar? 

 
7. Vad det första var som de lade märke till när de kom in i rummet? 

 
8. Hur stor roll guiden spelade i visningen? 

 
 

Ämnen som syftar till att få förståelse för besökarnas uppfattning om utställningen 
genom den guidade turen. 

1, 2, 3, 4, 8 

Ämnen som syftar till att få förståelse för Belysningens inverkan på upplevelsen av 
utställningen: 

5, 6 

Ämnen som syftar till att få förståelse för de Grafiska elementens inverkan på 
upplevelsen av utställningen: 

5, 7 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Bilaga 4. Skyltförslag 

 


