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Sammanfattning

Abstract

This study investigates how wayfinding in public indoor environments can be 
simplified using Augmented Reality (AR) in combination with spatial and visu-
al guidance elements. The methods used are space analysis, notations, literature 
studies, tests of two usability prototypes and qualitative interviews. The location 
of the study is Munktellarenan in Eskilstuna, and the target group is first-time 
visitors. The purpose is to simplify the orientation of Munktellarenan, as well as 
to explore the possibilities AR technology can offer to municipalities, in terms 
of the combination of digital and physical wayshowing in similar public en-
vironments. A design proposal is presented through sketches and pictures from 
a 3D model. The outcome of the study and a proposal of guidelines for wayfin-
ding with AR are discussed.

Denna studie undersöker hur wayfinding i offentliga inomhusmiljöer kan för-
enklas med hjälp av Augmented Reality (AR) i kombination med rumsliga och 
visuella vägledningselement. Detta genom rumsanalys, notationer, litteraturstu-
dier, test av två användbarhetsprototyper samt kvalitativa intervjuer. Platsen för 
studien är Munktellarenan i Eskilstuna, och målgruppen är förstagångsbesökare. 
Syftet är att förenkla orienterbarheten i Munktellarenan, samt att undersöka vil-
ka möjligheter AR-teknik kan erbjuda kommuner, när det gäller kombinationen 
av digital och fysisk wayshowing i liknande offentliga miljöer. Ett gestaltnings-
förslag presenteras genom skisser och bilder från en 3D-modell. Resultatet av 
studien och ett förslag till riktlinjer vid wayfinding med AR diskuteras.
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Att navigera och hitta rätt i komplexa inomhusmiljöer kan vara stressande, 
speciellt om vägledningen i rummet är irrelevant eller svårförstådd. Utomhus 
kan GPS användas som hjälp för att hitta till olika platser, medan det kan vara 
svårare att få stöd med orienteringen inomhus. Denna studie undersöker hur 
wayfinding inomhus kan förenklas med hjälp av Augmented Reality (AR) i 
kombination med rumsliga vägledningselement. Wayfinding är en process av 
att söka, välja väg och förflytta sig, som handlar om att lösa problemet med att 
hitta från en plats till en annan (Mollerup, 2013, s. 19). Augmented Reality kan 
beskrivas som förstärkt verklighet, och handlar om interaktionen mellan den 
verkliga miljön i realtid och den digitala information som appliceras på verk-
ligheten (Augmented reality (AR), 2017). Förhoppningen är att arbetet ska bidra 
med kunskap om hur digital och fysisk vägledning i rummet kan samspela för 
att underlätta för besökaren att hitta till besöksmålet. 

I Munktellarenan kan det handla om att man som förstagångsbesökare vill hitta 
till mässan, träningslokalen, konferensrummet eller caféet. Munktellarenan är 
en multiidrottsarena som finns i en gammal industribyggnad belägen i Munk-
tellstaden i Eskilstuna. 

Inledning

Figur 1. Munktellarenans huvudentré.

Munktellarenan har valts som plats för studien, eftersom den innehåller många 
olika typer av verksamheter. De aktiviteter som finns i byggnaden är bland an-
nat bangolf, gym, innebandy, skytte, boule och friidrott (Aktiviteter och idrotter 
på Munktellarenan, 2017). Det finns även ett café och nio uthyrbara lokaler för 
konferenser och kommunens internutbildningar, med sammanlagt 158 platser 
(Boka utbildnings- och konferenslokaler, 2017).
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I Munktellarenan hålls stora mässor som exempelvis Rekryteringsmässan 
(Rekryteringsmässan 2017, 2017). Det finns även idrottskanslier och en klinik 
för sjukgymnastik som heter Munktellhälsan (Svenska ryggkliniken, 2017). Jag 
anser att platsen är intressant att arbeta med för att jag inte hittat tidigare stu-
dier om wayfinding i den här typen av miljöer, och att det då är relevant för att 
komplettera befintlig kunskap. Eftersom byggnaden är relativt stor har platsen 
för undersökningen avgränsats till Munktellarenans huvudentré och de närmast 
belägna aktiviteterna. Avgränsningen är markerad i figur 4.

Figur 4. Munktellarenans planlösning och markering av 
området för studien, gestaltat av Alicia Henriksson.

Figur 3. Korridoren mot friidrottsbanan.Figur 2. Vy inne i huvudentrén.

50 meter
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I samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen på Eskilstuna kommun har way-
finding i Munktellarenan undersökts, samt hur orienteringen kan förenklas med 
hjälp av AR-teknik och rumsliga vägledningselement. Analyser som gjorts un-
der studien tyder på att Munktellarenan är en komplex inomhusmiljö med brist 
på relevant vägledande information, vilket kan försvåra orienterbarheten. Detta 
är ett informationsdesignsproblem inom Rumslig gestaltning, eftersom wayfin-
ding handlar om hur en miljö kan utformas för att stödja människors orientering 
i rummet (Mollerup, 2013). Om informationen angående hur man navigerar i 
en miljö inte förstås av mottagaren, kan detta bero på brister i informationsde-
signen på platsen. Jag tror att det finns många möjligheter att använda AR inom 
rumslig gestaltning. Därför har jag undersökt hur det fysiska rummet och dess 
vägledningselement kan samspela med AR-tekniken för att underlätta orienter-
barheten.

Syftet är att förenkla orienterbarheten i Munktellarenan, samt att undersöka vil-
ka möjligheter AR-teknik kan erbjuda, när det gäller kombinationen av digital 
och fysisk wayshowing i liknande komplexa miljöer.

Hur kan rumsliga och visuella vägledningselement samspela med AR-teknik för 
att underlätta wayfinding i offentliga inomhusmiljöer?

Målgruppen för projektet är Munktellarenans besökare, alltså de som besöker 
mässor, café, utbildnings- och konferenslokaler, samt träningslokaler. Enligt 
statistik från SCB (Privatpersoners användning av datorer och internet 2014, 
2014) har 65 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 16 till 85 använt smartp-
hones för mobil internetanslutning. I åldrarna 16 till 44 har 83-86 procent också 
använt uppkoppling via smartphone utanför hemmet eller arbetet. På grund 
av denna statistik har den primära målgruppen avgränsats till de som besöker 
Munktellarenan för första gången och som är i åldrarna 16 till 44 år. Denna 
grupp är sannolikt vana användare av smartphones och är därför en passande 
målgrupp för studien. 

Bakgrund

Syfte

Frågeställning

Målgrupp och avgränsningar
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Augmented Reality kan beskrivas som förstärkt verklighet, och handlar om 
interaktionen mellan den verkliga miljön i realtid och den digitala information 
som appliceras på verkligheten (Augmented reality (AR), 2017). AR-appar görs 
i 3D-program där den digitala informationen kan kopplas till en AR-markör i 
verkligheten. Markören möjliggör att den digitala informationen visas när ap-
pen hittar markören. AR-appar innehåller ofta GPS för att lokalisera användaren 
(Augmented reality (AR), 2017).

Google Tango är en AR-teknik som möjliggör interaktiv wayshowing, där an-
vändaren kan vägledas via sin smartphone med exempelvis virtuella vägvisare, 
som appliceras på verkligheten via mobilens kamera (Det här är Google Tango, 
2016). Google Tango används i studien som inspiration för framtida studier, i 
och med att det är en relativt ny teknik med möjligheter inom wayfinding inom-
hus. Teknikutvecklingen går fort och i framtiden kommer troligtvis AR-teknik 
bli allt vanligare och få fler användningsområden och användare. Därför anser 
jag att det är aktuellt och relevant att involvera den nya tekniken i denna studie.

GuidiGO är en mobil-app med en publiceringsplattform där man kan skapa 
wayfinding-tours, alltså guidade turer för valfri plats och med valfritt innehåll. 
Appen har använts i denna studie för att utföra tester med målgruppen. Värt att 
nämna är dock att val av gränssnitt och utseende inte kan justeras i särskilt stor 
utsträckning vid skapandet av en wayfinding-tour i GuidiGO.

Mux-labbet är en lokal på Mälardalens högskola som är utrustad med syfte att 
man ska kunna utföra användartester. Denna lokal användes vid ett av testerna i 
studien, vilket nämns längre fram i rapporten.

Den primära målgruppen inom denna grupp är besökare vid mässor, utbildning 
och konferenser. Detta eftersom jag anser att AR för wayfinding har störst rele-
vans för de här delarna av byggnaden, dit besökare kanske kommer mer ore-
gelbundet, jämfört med exempelvis de som besöker träningslokaler. Således är 
den sekundära målgruppen besökare vid träningslokaler, idrottsevent och café, 
eftersom dessa troligen besöks mer regelbundet och därmed är behovet av AR 
för wayfinding troligtvis inte lika stort. 

Studien kommer inte att innefatta programmering av AR, utan snarare använ-
da prototyper, modeller, skisser och befintliga appar för att testa designen. I 
och med samarbetet med Eskilstuna kommun så fokuserar studien främst på 
hur kommuner kan använda kombinationen av digital och fysisk wayfinding i 
offentliga miljöer. I designförslaget har jag valt att inte följa Munktellarenans 
grafiska profil, eftersom fokus har legat mer på att skapa pop out-effekt, vilket 
var en viktig aspekt vid val av färger.

Begreppsdefinition
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Här presenteras den teori och tidigare forskning som är relevant för studien, 
samt källkritik. Teorin är uppdelad i kategorierna wayfinding, wayshowing, 
wayfinding med Augmented Reality, färg, samt kognition och perception.

Lynch (1960, s. 46) menar att en stad består av ett antal element som kan delas 
upp i de fem komponenterna barriärer, noder, landmärken, stråk och distrikt. 
Dessa fem komponenter bygger tillsammans upp kognitiva kartor av en plats 
(Mollerup, 2013, s. 24). Landmärken är vanligtvis enkla fysiska objekt som 
exempelvis byggnader, affärer eller skyltar, som kan användas som referens-
punkter vid wayfinding (Lynch, 1960, s. 48). Barriärer är gränser som bryter av 
mot något, som murar, stadsgränser, väggar eller kanter. Stråk kan till exempel 
vara vägar, gångbroar, järnvägar, stigar. Distrikt är sektioner, som kan delas upp 
genom att ett distrikt har någon form av karaktärsdrag som skiljer det från andra 
distrikt. Noder är knutpunkter, där exempelvis stråk möts, som ett torg (Lynch, 
1960, s. 47). 

Passini (1996) diskuterar wayfinding i artikeln Wayfinding design: logic, appli-
cation and some thoughts on universality. Att inte hitta i en byggnad kan enligt 
Passini (1996, s. 319) orsaka frustration hos användarna och få dem att känna 
sig inkompetenta. Detta kan i sin tur dessutom påverka användarnas attityd till 
platsen och orsaka en negativ helhetsupplevelse. Passini (1996, s. 325) menar 
att Lynch (1960) teori om de fem komponenter som bygger upp kognitiva kar-
tor kan appliceras även i byggnader. 

Enligt Mollerup (2013, s. 19) är wayfinding en iterativ process av att söka, välja 
väg och förflytta sig, som handlar om att lösa problemet med att hitta från en 
plats till en annan. Mollerup (2013, s. 26) menar att GPS-tekniken i smartp-
hones delvis gör wayfinding-strategier överflödiga, men att det samtidigt finns 
användare som varken vill eller kan använda denna teknik för att orientera sig. 
Dessutom finns det inte GPS-kartor tillgängliga överallt, speciellt inte för inom-
husmiljöer (Mollerup, 2013, s. 26).

Dogu & Erkip (2000) presenterar i artikeln Spatial factors affecting wayfinding 
and orientation en studie av wayfinding i ett köpcenter. Dogu & Erkip (2000, s. 
734) menar att problem med wayfinding kan orsaka stress, förlorad tid och obe-
kvämhet för individen. Passini (1996, s. 324) menar att enformighet och upp-
repning är en bidragande orsak till svårigheter med wayfinding. En annan orsak 
kan vara att den arkitektoniska layouten är förvirrande, exempelvis på grund av 
att landmärken och viktiga funktioner som entréer, utgångar, hissar och trappor 
inte är tydliga (Passini, 1996, s. 326). 

Teori och tidigare forskning

Wayfinding
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Passini (1999, s. 89-90) menar att olika individer föredrar olika strategier för 
wayfinding. Vissa föredrar guidning mellan olika punkter längs vägen, medan 
andra föredrar att få en helhetsbild av platsen. Detta innebär att wayshowing bör 
anpassas till båda strategierna (Passini, 1999, s. 89-90).

Dogu & Erkip (2000, s. 733) menar att de faktorer som kan underlätta wayfin-
ding i en byggnad är skyltar för identifikation, visuellt tillgängliga landmärken, 
arkitektonisk uppdelning mellan byggnadens olika delar, samt tillgång till en 
helhetsbild av byggnaden. Även Passini (1996, s. 325) menar att landmärken 
är viktiga som mentala referenspunkter, samt att enkla geometriska former kan 
göra det enklare att skapa kognitiva kartor. Dogu & Erkip (2000, s. 733) skri-
ver att för att användaren ska kunna skapa en kognitiv karta av en plats, krävs 
tydliga rumsliga element som på något sätt skiljer sig från omgivningen, genom 
exempelvis färg, form, grafik eller ljus. Även rörelseriktningarna är en avgöran-
de faktor för skapandet av kognitiva kartor (Passini, 1999, s. 94).

Vid planering av wayshowing bör de funktioner och destinationer som är vik-
tigast för användaren lokaliseras, och behovet av vägledning kan identifieras 
genom att undersöka de punkter där användaren måste välja riktning, eftersom 
det är här informationen behövs (Passini, 1999, s. 90). Mollerup (2013, s. 38-
46) presenterar ett antal faktorer att ta hänsyn till vid planering av wayshowing, 
bland annat att skapa landmärken och transparens, organisera systematiskt, 
tillgängliggöra miljön, följa kulturella mönster, samt göra platsen igenkännbar 
genom variation, hierarki och identifikationsskyltar. Mollerup (2013, s. 42) 
menar också att namn på kartor och skyltar bör samordnas, samt skapa en kopp-
ling mellan karta och verklighet.

Passini (1999, s. 86) menar att det är viktigt att respektera användarens informa-
tionsbearbetning, eftersom det finns individuella skillnader mellan hur budskap 
tas emot vid förmedling av information. När det gäller typografisk information 
är läsbarhet, avstånd och kontrast mot bakgrunden viktigt att ta hänsyn till för 
att främja wayfinding (Passini, 1996, s. 328). Alltför mycket information kan 
leda till överbelastning, men risken för överbelastning kan minskas genom kon-
sekvent användning av plats och form för vägledningselementen (Passini, 1996, 
s. 328). Kontexten och situationen påverkar perceptionen och hur användaren 
uppfattar skyltar, vilket innebär att skyltarnas textmängd bör minimeras i vissa 
sammanhang (Passini, 1999, s. 91-92).

Enligt Kamiri (2015, s. 7) är det som kan orsaka svårigheter med wayfinding 
inomhus bland annat individuella faktorer som rumslig förmåga och rumsligt 
lärande, kognitiva kartor och slutledningsförmåga, samt byggnadens struktur 
och fysiska miljö, visuell tillgänglighet och navigationsstöd.

Wayshowing
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Kamiri (2015, s. 5) menar att färg har betydelse för stöd i wayfinding, och att 
exempelvis olika färg på väggarna på olika våningar i en byggnad kan förbättra 
orienteringen och minnet av platserna. Enligt Dogu & Erkip (2000, s. 734) kan 
färg hjälpa användaren att skilja mellan olika delar av byggnaden. Om ett objekt 
har en färg som kontrasterar mot bakgrunden är det lättare att uppfatta objek-
tet. Starka färger drar till sig uppmärksamhet, men samtidigt kan alltför många 
starka färger orsaka förvirring.

Helvacioglu & Olgunturk (2010) skriver i artikeln Colour and wayfinding om 
färgers betydelse för wayfinding i byggnader. Enligt Helvacioglu & Olgunturk 
(2010, s. 465) upplever människor som befinner sig i färgkodade byggnader 
färre problem med wayfinding, då färgen används för att skilja byggnadens 
olika delar åt. Helvacioglu & Olgunturk (2010, s. 464) menar att färg kan bidra 
till igenkänning eftersom det förbättrar det visuella minnet, exempelvis genom 
att använda färger på landmärken. För att göra färgkodningen lättförståelig bör 
den användas sparsamt, med ett litet antal färger och inte på alltför stora ytor 
(Helvacioglu & Olgunturk, 2010, s. 465-466).

Kim m.fl. (2015) skriver i artikeln Implementing an Augmented Reality-enabled 
wayfinding system through studying user experience and requirements in com-
plex environments om wayfinding på ett sjukhus med Augmented Reality. Kim 
m.fl. (2015, s. 1) menar att wayfinding i komplexa miljöer kräver avancerade 
kognitiva processer, vilket kan vara tidskrävande. Kim m.fl. (2015) har via en-
käter och användartester undersökt hur människor navigerar på ett sjukhus och 
identifierat behovet av stöd vid wayfinding. Resultatet visade att den befintliga 
vägledningen inte främjar wayfinding tillräckligt, men att AR har möjligheten 
att komplettera vägledningen. Studien visade att användandet av AR som kom-
plement för wayfinding minskade både tidsåtgången och den kognitiva belast-
ningen hos användarna (Kim m.fl., 2015, s. 1).
 
Torres-Sospedra m.fl. (2015) skriver i den vetenskapliga artikeln Enhancing 
integrated indoor/outdoor mobility in a smart campus om hur interaktiv wayfin-
ding kan appliceras på en offentlig miljö. Artikeln presenterar en studie där två 
smartphone-appar tagits fram och använts för att stödja orienterbarheten vid ett 
campus. Den ena appen vägleder användaren via AR, medan den andra appen 
vägleder via kartbaserad information om olika funktioner som finns på campus 
(Torres-Sospedra m.fl., 2015, s. 1955). Användartester visade bland annat att 
AR-appen gjorde det lättare för användarna att hitta till olika delar i campus och 
förbättrade den rumsliga orienteringen (Torres-Sospedra m.fl., 2015, s. 1966).

Färg

Wayfinding med Augmented Reality
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Ware (2008, s. 28-29) menar att pop out-effekt skapas då något särskiljer sig 
från det som finns runtomkring, genom exempelvis en avvikande storlek, färg 
eller riktning. Pop out-effekten gör att något som skiljer sig från omgivningen 
kan uppfattas betydligt snabbare än något som inte särskiljer sig. Ware (2008, 
s. 35) menar också att pop-out effekten blir starkare om olika symboler skiljer 
sig från varandra i både färg och form, jämfört med om enbart färgkodning 
används.

Gestaltlagarna handlar enligt Groome (2010, s. 51) om människors perception 
och hur objekt uppfattas i förhållande till varandra och till bakgrunden. När-
hetslagen innebär att objekt som befinner sig nära varandra uppfattas som att de 
hör ihop och är delar av en helhet (Groome, 2010, s. 52). Eriksson (2009, s. 62) 
skriver att ”forskning har påvisat att förmågan att tolka enligt gestaltlagarna är 
medfödd”. Likhetslagen innebär att objekt som är lika varandra uppfattas som 
att de hör samman (Eriksson, 2009, s. 63). 

Samtliga vetenskapliga artiklar som presenterats under rubriken Teori och 
tidigare forskning är granskade och har publicerats i journaler där alla artiklar är 
peer reviewed. På grund av detta anser jag att de vetenskapliga artiklarna är tro-
värdiga källor. Det har varit en utmaning att hitta relevant tidigare forskning om 
AR för wayfinding eftersom området är relativt nytt, men de studier som hittats 
har använts som inspiration till arbetet. Vid litteraturstudier har kurslitteratur 
använts som jag anser är pålitliga källor, i och med att det är centrala verk med 
författare som är kunniga i ämnesområdet. All litteratur som använts i studien 
har valts ut på grund av att den bedömts som tillförlitlig och relevant för stu-
dien. Dock är några av titlarna relativt gamla, exempelvis The image of the city 
(Lynch, 1960). Å andra sidan är detta ett centralt verk som senare titlar baseras 
på, så jag anser ändå att detta är en relevant källa. Några titlar som använts i 
studien är betydligt nyare, exempelvis boken Indoor wayfinding and navigation 
(Kamiri, 2015) och artikeln Implementing an augmented reality-enabled way-
finding system through studying user experience and requirements in complex 
environments (Kim m.fl., 2015).

Pettersson (2002, s. 131) menar att färgkodning kan fungera som ett stöd för 
minnet och förbättra uppmärksamheten, samt att antalet färger bör begränsas 
till cirka fyra till sex stycken för att färgkodningen ska fungera effektivt. Enligt 
Pettersson (2002, s. 216) bör man även ta hänsyn till att mellan åtta och tio pro-
cent av alla män och en procent av alla kvinnor är färgblinda, och att röd-grön 
färgblindhet är vanligast.

Kognition och perception

Källkritik



9

De metoder som använts i denna studie är litteraturstudier, rumsanalys, nota-
tioner, prototyper, två test av användbarhetsprototyper samt kvalitativa intervju-
er. Nedan presenteras metoderna i den ordning de genomförts, följt av resultatet 
av metoden. Först presenteras rumsanalysen, sedan resultatet av den och en 
sammanfattning. Därefter presenteras notationerna och resultatet av dessa, och 
så vidare. Tanken med detta upplägg är att presentera metoderna kronologiskt, 
för att förtydliga designprocessen. Detta på grund av att resultatet av metoderna 
påverkat valet av nästa metod, samt dess genomförande och resultat. Etik och 
metodkritik diskuteras efter att metoderna och resultatet presenterats.

Här beskrivs reslutatet av rumsanalysen, uppdelat i kategorierna aktiviteter och 
funktioner, rörelseriktningar, ljus och färg, inredning och material, samt väg-
ledningselement och skyltning. På nästa sida finns ett foto av hur det ser ut när 
man kommer in genom Munktellarenans huvudentré. Fler foton från rumsanaly-
sen finns i bilaga 3.

Ching & Binggeli (2012, s. 40) menar att man vid analys av det rumsliga pro-
blemet bör samla information om platsen, dokumentera den befintliga miljön 
samt undersöka platsens förutsättningar och element. En rumsanalys kan inne-
bära analys av platsens aktiviteter, funktioner, behov, ljus, inredning, materi-
al och rörelseriktningar (Ching & Binggeli, 2012, s. 57-58). Dessa aspekter 
undersöktes, och analysen kompletterades även med faktorer som vägledningse-
lement och skyltning, eftersom jag ansåg det väsentlig för att analysera proble-
matiken i Munktellarenans orienterbarhet. Platsen dokumenterades i form av 
fotografier och skisser av rummet.

Den 10 april genomfördes en rumsanalys för att identifiera vilka wayfin-
ding-problem som finns i Munktellarenan. Ytan för undersökningen avgrän-
sades med fokus på insidan av huvudentrén, den yta man möts av precis efter 
att ha gått in genom ytterdörren, och de närmast belägna aktiviteterna. Detta 
eftersom en analys av hela byggnaden skulle innebära ett alltför omfattande 
projekt. Huvudentrén valdes i och med att det är den ingång som målgruppen 
förstagångsbesökare sannolikt använder mest. 

Resultat av rumsanalys

Rumsanalys

Metod och resultat
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De aktiviteter som finns i Munktel-
larenan är bland annat sporter som 
innebandy, friidrott, skytte, boule 
och bangolf. Det finns även ett 
gym och ett café, lokaler för utbild-
ning, mässor och konferenser, samt 
funktioner som omklädningsrum, 
uthyrning, idrottskanslier och en 
klinik för sjukgymnastik som heter 
Munktellhälsan.

Vid Munktellarenans huvudentré upplevs rörelseriktningarna något otydliga, 
och det finns fem olika stråk att välja på. Man kan gå till vänster, rakt fram, rakt 
fram och nedför en trappa, rakt fram och till höger, eller direkt till höger och ta 
hissen eller trappan upp.

Dagsljusinsläpp finns genom takfönstren, och ljuset kommer även in från 
entrédörren samt fönstren på väggen vid den bakre entrén. Till största del lyses 
byggnaden upp av artificiellt ljus i form av lysrörsarmaturer i taket. Färgerna 
är relativt dova och i en färgskala av rödbrunt, blått, vitt, svart, grått, beige och 
rostrött. Golvet är rödbrunt och väggar och tak är vita. Det finns ett stort antal 
pelare som är målade i vitt eller mörkblått.

Det finns sittplatser i form av runda bord med tillhörande stolar, både vid caféet 
och boulebanan. Vid bangolfbanan finns ett stort antal bänkar och det finns 
även en bänk vid huvudentrén, utanför lokalen för skytte. Inredningen i övrigt 
är sparsam med undantag av ett tiotal stora krukväxter som finns utplacerade i 
byggnaden. Pelarna är gjorda av betong. Bänkar, stolar och bord är av ljust trä 
med ben av metall. En låg glasvägg skiljer bangolfbanan från resten av rummet. 
Vid huvudentrén finns en något högre vägg med ena sidan svartmålad och den 
andra vitmålad, som avskärmar mot bangolfbanan och går samman med den 
lägre glasväggen. Det finns även några mindre rumsavdelare mellan bangolfba-
nan och boulebanan. 

Figur 5. Vy i Munktellarenans huvudentré.

Aktiviteter och funktioner

Rörelseriktningar 

Ljus och färg

Inredning och material 
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Vägledningselementen vid entrén består av ett flertal informationsskyltar med 
olika manér, färger och former. Det finns två TV-skärmar, reklamskyltar, ban-
deroller samt skyltar som ger ett handgjort intryck. Ett exempel på detta är den 
gula skylten i figur 8 nedan, som står på ett trästaffli, med en pil och texten 
”Entré bangolf friidrott”. Denna skylt har stått på olika ställen i entrén vid de 
olika tillfällen som Munktellarenan besökts. I figur 8 skymtar även en reklam-
skylt från ”Ryggkliniken”. En annan flyttbar skylt som flyttas runt i entrén är en 
banderoll som gör reklam för gymmet som finns i Munktellarenan. Banderollen 
i figur 9 saknar dock information om vart i byggnaden gymmet finns.

Vägledningselement och skyltning

Figur 6. Väggen som avskärmar mot ban-
golfbanan, sett från huvudentrén.

Figur 8. Vägledande skylt samt reklam-
skylt. 

Figur 9. Banderoll med reklam för 
Munktellarenans gym.

Figur 7. Väggen som avskärmar mot ban-
golfbanan, sett från höger.
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Det finns två TV-skärmar vid taket i huvudentrén. Den ena skärmen är avstängd 
och den andra skärmen visar information med en sådan liten teckengrad att 
den upplevs som oläsbar. I taket vid huvudentrén finns även en stor skylt som 
välkomnar till Munktellarenan, samt bakom denna en blå skylt som via pilar 
hänvisar till olika funktioner i byggnaden, se figur 10. Denna skylt är dock svår 
att upptäcka när man kommer in i entrén, eftersom den är dold bakom TV-skär-
marna. Det finns en liknande dold blå skylt som sitter på väggen på vänster sida 
om huvudentrén, vilket gör att skylten inte syns när man kommer in i byggna-
den, se figur 11. Denna skylt informerar via pilar om var olika verksamheter 
finns. Informationen på skylten är relevant, men placerad på ett sådant sätt att 
den är svår att upptäcka.

Platsen upplevs svårorienterad, till stor del på grund av de många rörelserikt-
ningarna i kombination med det stora antalet olika skyltar, som kan försvåra 
sökningen efter relevant information. Det är svårt att få en översikt av platsen 
på grund av att sikten delvis är skymd när man kommer in i entrén, i och med 
den svartvita väggen som avskärmar mot bangolfbanan. Informationen om vilka 
funktioner som finns i byggnaden och vart dessa ligger framgår inte tydligt, 
vilket gör det svårt att orientera sig vidare i byggnaden.

Sammanfattning av rumsanalys

Figur 11. Dold vägledningsskylt, där huvu-
dentrédörren skymtar i bakgrunden.

Figur 10. Välkomstskylt samt en något 
dold vägledningsskylt.
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De brister som identifierades angående wayfinding var sammanfattningsvis:

- Ologisk skyltplacering
- Inkonsekvent användning av vägledningselement 
- Otydlig visuell hierarki 
- Bristfällig läsbarhet på vissa skyltar 
- Brist på relevant information och vägledning
- Svårt att få översikt och se var olika funktioner finns

Resultatet av rumsanalysen visar att det finns ett antal faktorer som kan göra det 
problematiskt för målgruppen att orientera sig i Munktellarenan. Detta anser jag 
motiverar frågeställningen, då jag upplever att det finns ett behov av rumsliga 
förändringar för att förenkla wayfinding på platsen.

Branzell (1976, s. 9) föreslår att man vid notationer bör fastställa platsens fysis-
ka förutsättningar och välja en användare och utgå från dennes perspektiv vid 
notationen. Man bör notera element som har möjlighet att hjälpa användaren 
vid wayfinding, notera upplevelsen samt ens egen värdering av denna.

Den 11 april genomfördes notationer för att få en tydligare bild av rummets oli-
ka beståndsdelar och rörelseflöde. Notationerna användes för att identifiera var 
vägledningselement kan placeras, vilken information som kan tänkas behövas 
var, samt vilka element i rummet som kan utgöra hinder för, respektive främja 
wayfinding.

Vid notationerna identifierades och analyserades de fem element Branzell 
(1976) och Lynch (1960) beskriver, alltså barriärer, stråk, distrikt, landmärken 
och noder, med utgångspunkt i målgruppens perspektiv. En observation av hur 
människor rörde sig på platsen genomfördes och rummets olika beståndsdelar 
analyserades ur ett wayfinding-perspektiv. Mina tankar om placering av vägled-
ningselement samt platsen som helhet dokumenterades.

Notationer

Resultat av notationer
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Barriärerna som finns i rummet är trappor, rumsavdelare, väggar och glaspartier.

Det finns fem olika stråk att välja på när man kommer in genom Munktellare-
nans huvudentré. Man kan gå till vänster, rakt fram, rakt fram och nedför en 
trappa, rakt fram och till höger, eller direkt till höger och ta hissen eller trappan 
upp. Det stråk som användes flitigast vid observationen var det stråk som går 
rakt fram sett från huvudentrén, och leder bort mot caféet och den bakre entrén.

Fem tydliga distrikt identifierades, vid boulebanan, bangolfbanan, friidrotten, 
caféet samt lokalen för skytte.

Figur 12. Notationer.

Barriärer

Stråk

Distrikt

Det finns få tydliga landmärken på platsen. Bangolfbanan och boulebanan skul-
le kunna ses som landmärken, men de är inte särskilt tydliga.

Landmärken

Två noder hittades, ett där stråken korsas precis innanför huvudentrén, samt en 
nod där stråken möts vid caféet.

Noder

50 meter
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Utifrån tidigare presenterade teorier och tidigare forskning skissades ett design-
förslag upp i SketchUp-modellen, över hur den befintliga fysiska vägledningen 
i Munktellarenan skulle kunna förbättras. Med utgångspunkt i notationer och 
rumsanalys skapades ett förslag till ett nytt vägledningssystem, där fem sym-
boler representerar olika aktiviteter som finns i byggnaden. Kategoriseringen 
är gjord efter de olika funktionernas placering i byggnaden, i och med de fem 
tydliga stråk som identifierats vid notationerna. Fem enkla geometriska for-
mer i olika färger har använts för att skilja de olika symbolerna åt. En utförlig 
beskrivning av designval och symbolernas framtagning finns under rubriken 
Gestaltningsförslag.

En enkel digital modell av Munktellarenan byggdes i 3D-programmet Sket-
chUp, med syfte att skapa underlag för att kunna utföra tester. SketchUp-model-
len skapades utifrån de foton som togs vid rumsanalysen, samt med hjälp av en 
enkel planlösning av platsen.

Prototyper

Figur 13. 3D-vy över SketchUp-modellen.

CMYK-värden: Röd: 19, 100, 100, 9. Orange: 16, 66, 98, 3. Gul: 25, 3, 97, 0. 
Grön: 65, 0, 100, 0. Rosa: 20, 67, 0, 0.

Figur 14. Vägledningssymbolerna.
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Wikberg Nilsson, Ericson, & Törlind (2015, s. 160) menar att en användbar-
hetsprototyp kan involvera test av faktorer som effektivitet, minnesvärdhet, 
lärbarhet och brister i designen. Den 26 april testades dessa faktorer med hjälp 
av en prototyp, i form av ett enkelt test som genomfördes med tre personer ur 
målgruppen. Detta för att testa hur målgruppen kan tänkas uppleva wayfinding 
med hjälp av digital vägledning i kombination med vägledning i det fysiska 
rummet, samt upptäcka eventuella brister i designen. Inför testet användes de 
vägledningssymboler som skapats i SketchUp-modellen, genom att de printades 
ut och tejpades upp på väggen för att representera de landmärken som skapats.

Testet genomfördes genom att testper-
sonerna fick i uppgift att hitta till fem 
olika platser i Munktellarenan, en plats 
från varje symbol. Detta med hjälp av 
kartan i wayfinding-touren som skapats 
i SketchUp och lagts in i appen Gui-
diGO. Symbolerna numrerades från 
ett till fem och platserna skulle hittas i 
nummerordning. Siffrorna vid symbo-
lerna var klickbara så att användaren 
kunde klicka på dem och få informa-
tion om platsens namn. Testpersonerna 
observerades när de utförde testet, samt 
gav godkännande att bli filmade, med 
syfte att använda filmerna som under-
lag vid analys av testet. Därefter fick 
testpersonerna svara på ett antal frågor 
om hur de upplevde wayfinding, i form 
av en kvalitativ intervju.

En wayfinding-tour till Munktellarenan skapades i appen GuidiGO, för att 
kunna testa digital vägledning i kombination med den fysiska. En karta av 
Munktellarenan skapades i SketchUp-modellen och lades in wayfinding-touren 
i GuidiGO. I kartan lades de symboler in som gjorts i SketchUp-modellen. Värt 
att nämna är dock att val av gränssnitt och utseende inte kan justeras i särskilt 
stor utsträckning vid skapandet av en wayfinding-tour i GuidiGO.

Test 1 - fysisk användbarhetsprototyp

Figur 15. Screenshot av kartan i appen.
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Wikberg Nilsson, Ericson, & Törlind 
(2015, s. 83) menar att en intervju är en 
metod för att exempelvis få information 
om målgruppens åsikter, upplevelser och 
få respons på idéer. Därför genomfördes 
kvalitativa intervjuer med målgruppen 
efter testerna av användbarhetsprototy-
pen. Intervjun utgick från en intervjuma-
nual, eftersom Holme & Solvang (1997, 
s. 100-101) anser att man innan intervjun 
bör skriva upp viktiga områden som 
samtalet ska innehålla i en preliminär 
intervjumanual. Intervjumanualen finns 
i bilaga 2. En kvalitativ intervju liknar 
enligt Holme & Solvang (1997, s. 79) ett 
vardagligt samtal, vilket gör att inter-
vjupersonen inte blir styrd i särskilt stor 
utsträckning, utan själv kan påverka hur 
samtalet utvecklas. Denna metod passa-
de i sammanhanget, eftersom syftet med 
intervjun var att ta del av intervjuperso-
nens egen upplevelse av wayfinding, som 
komplement till den observation som 
gjordes av personen vid testet. Figur 16. Screenshot som visar de klick-

bara siffrorna.

Testet gav positiv feedback, nya synvinklar på designförslaget och värdefull 
information att arbeta vidare med. Testpersonerna hittade till alla platser med 
lätthet och utan några wayfinding-problem. Kartan upplevdes ha en bra detalj-
nivå och tydlighet. Testpersonerna upplevde att bilderna av symbolerna och 
siffrorna som finns att trycka på i kartan i appen hjälpte vid vägledningen. De 
hade dock önskat en markör som följer en och visar var man är. Kartan skulle 
också upplevas enklare att tyda om den roterade vartefter man rör sig. I nuläget 
är kartan statisk, vilket gör att mobiltelefonen måste roteras och informationen 
läsas upp och ned ibland då kartan inte är roterbar. Testpersonerna önskade ock-
så en funktion i appen med sökbara destinationer för att få vägen visad direkt.

Testpersonerna upplevde att skyltarna hade bra storlek, men att det fanns färg-
skillnader mellan symbolerna på kartan och de symboler som tejpats upp i verk-
ligheten. Den gröna symbolen på kartan upplevdes av en person som en ”du är 
här-markör”. En person tyckte även att symbolerna skulle kunna ersättas med 
enbart text på kartan, eftersom de olika symbolerna ansågs något överflödiga i 
kartan, men hjälpte i verkligheten vid wayfinding. 

Resultat av test 1
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Testet genomfördes genom att fem personer 
ur målgruppen fick i uppgift att hitta till de 
fem numrerade platserna i 3D-modellen, 
med hjälp av kartan i appen. Testpersonerna 
berättade vart de ville förflytta sig medan 
jag styrde i SketchUp-modellen. Detta i ett 
försök att symbolisera verkligheten, så att 
testpersonen kunde koncentrera sig på att 
hitta platserna, och inte behövde fokusera på 
att styra SketchUp-modellen. Därefter fick 
testpersonerna i likhet med test 1 svara på 
ett antal frågor om hur de upplevde wayfin-
ding, i form av en kvalitativ intervju. Inter-
vjumanualen finns i bilaga 2.

Den 2 maj gjordes ett digitalt test som komplement till test 1, med syfte att 
undersöka hur de förändringar som gjorts av vägledningselementen fungerar i 
kombination med appen. Detta genom att genomföra testet i den 3D-modell av 
Munktellarenan som byggts i SketchUp, samt använda kartan i wayfinding-tour-
en i GuidiGO som användes även i test 1. SketchUp-modellen av platsen fick 
representera verkligheten på en TV-skärm i MUX-labbet på Mälardalens hög-
skola. Detta för att det inte skulle vara genomförbart rent praktiskt att testa alla 
rumsliga förändringar av wayfinding i verklig skala på plats i Munktellarenan, 
inom ramen för denna studie.

Test 2 – digital användbarhetsprototyp

Figur 17. Foto från test 2. 

Samtliga testpersoner hittade till alla platser utan större wayfinding problem. 
Majoriteten av dem upplevde att det var lätt att hitta till de olika destinationer-
na, samt att symbolernas storlek och att de var synliga på avstånd underlättade 
för orienterbarheten. En testperson tyckte att symbolerna gav en estetisk effekt 
och upplevdes mer som ett landmärke än en vanlig skylt. Dock ansåg personen 
att denna effekt hos symbolerna skapades mer i verkligheten än på kartan.

Generellt ansåg testpersonerna att kartan var tydlig, minimalistisk och lätt 
att förstå på grund av detaljnivån. De tyckte också att bilden på platsen, som 
kommer upp när man trycker på siffran vid symbolen, bidrog till att de snabbt 
hittade rätt. Dock uppmärksammade en del av personerna att siffrorna täcker en 
del viktig information på kartan. Några av testpersonerna upplevde vissa pro-
blem, som att placering av symbolerna inte matchades exakt med placeringen i 
verkligheten. En av testpersonerna upplevde att det var svårt att uppfatta förhål-
landena mellan verkligheten och kartan, då personen fick uppfattningen om att 
byggnaden var större i verkligheten än på kartan. 

Resultat av test 2  
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Vissa testpersoner använde sig mer av symbolerna för att navigera, medan andra 
fokuserade mer på de olika färgerna, siffrorna, namnet på platsen, eller enbart 
placeringen på kartan. Detta gav insikten att olika individer använder olika 
strategier, eftersom det fanns stora skillnader mellan strategierna, även mellan 
personer i den lilla del av målgruppen som deltog i testet.

När det gäller appen ansåg testpersonerna att det var positivt att symbolerna på 
kartan var klickbara så att man kunde få namnet på platsen, men att de önskade 
att det skulle vara lättare att sedan stänga detta informationsfönster och klicka 
på nästa. Flera personer önskade även en ”Du är här-markör” som följer ens 
position, för att lättare orientera sig. Några personer hade även velat ha en funk-
tion i appen som visar vägen genom att man följer ett spår. En testperson ansåg 
också att en meny i appen hade underlättat, så att en specifik plats kunde sökas 
upp och relevant information visas direkt.

Angående symbolerna ansåg testpersonerna att de hade tydliga former som 
var lätta att skilja på. Dock upplevde några personer att färgen på de gula och 
beigea symbolerna var lite för lika. Placeringen av symbolerna uppfattades som 
logisk och lättförstådd, men en person tyckte att de kunde vara något färre i 
antal, eftersom de flesta skyltarna syns från huvudentrén. 

Sammanfattningsvis upplevde testpersonerna inga större wayfinding-problem 
och hittade snabbt till de olika platserna. Kartan var tydlig men kunde varit lätt-
are att använda om den roterade och hade en ”du är här-markör”. Appen hade 
behövt ytterligare funktioner som sökbarhet och möjligheten att visa vägen 
genom ett spår, för att yttreligare underlätta wayfinding. Symbolerna hjälpte 
orienterbarheten och skyltarna hade bra storlek och form, men färgerna och pla-
ceringen skulle kunna justeras för att förtydliga uppdelningen mellan platserna.

Sammanfattning av test 1 och 2

Figur 18. Vy från huvudentrén i SketchUp-modellen.
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Vid test- och intervjusituationen finns några etiska aspekter att ta hänsyn till. 
Enligt webbplatsen CODEX (Informerat samtycke, 2017) som informerar 
om forskningsetik, krävs informerat samtycke när forskning som involverar 
människor ska bedrivas. Detta innebär bland annat att intervjupersonen ska 
informeras om forskningens syfte, metoder, och eventuella risker, forsknings-
huvudman, samt att det är frivilligt att delta (Informerat samtycke, 2017). Häger 
(2007, s. 177) menar också att man inför intervjun bör berätta för intervjuperso-
nen om syftet, samt i vilket sammanhang informationen kommer att användas. 
Detta gjordes genom att testpersonerna skriftligt fick bekräfta att de tagit del av 
informationen om undersökningen och testet, genom att fylla i en blankett innan 
testet och intervjun genomfördes. Blanketten för informerat samtycke finns i 
bilaga 1.

Tillgängligheten har tagits hänsyn till vid olika designval, med målet att vägled-
ning och information ska vara läsbart, fysiskt och visuellt tillgängligt för alla. 
Inkluderande design inom wayshowing innebär enligt Mollerup (2013, s. 147) 
att designa med syftet att alla ska kunna ta del av informationen, oavsett eventu-
ella funktionsnedsättningar. Inkluderande design gynnar ofta alla och dessutom 
särskiljs inte heller användarna (Mollerup, 2013, s. 147). Därför har målet varit 
att skapa en inkluderande design som kan anpassas för individers olika förut-
sättningar, med förhoppningen att informationen ska nå ut till samtliga i mål-
gruppen.

Metoderna som använts i studien har valts ut med syfte att tillföra empiriskt 
material som designarbetet sedan grundas i. Testen av användbarhetsprototy-
per gav värdefull information genom att brister i designen upptäcktes, samt att 
målgruppens önskemål och behov identifierades. Totalt åtta personer deltog i 
testen, tre män och fem kvinnor i åldrarna 21 till 29 år. Urvalet av testpersoner 
gjordes genom bekvämlighetsurval, alltså att de personer som var tillgängliga 
för att delta i testet valdes ut, på grund av att denna studie är tidsbegränsad. I ett 
mer omfattande projekt hade fler personer med större demografiska skillnader 
kunnat delta, för att få en bättre uppfattning av målgruppens olika behov. Jag är 
medveten om att några generella slutsatser inte kan dras om hela målgruppens 
behov genom att testa på en sådan liten andel av målgruppen. Trots att relativt 
få personer deltog i testen kunde jag dock se vissa tendenser som upplevdes och 
påpekades av en stor andel av testpersonerna. Detta var värdefull information 
för det fortsatta designarbetet.

Etik och metodkritik
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Denna studie har innehållit en iterativ designprocess som inleddes med litte-
raturstudier för att få en teoretisk grund att utgå ifrån. En rumsanalys genom-
fördes med syfte att undersöka Munktellarenans rumsliga förutsättningar, samt 
identifiera vilka problem med wayfinding som kan uppstå. Notationer genom-
fördes för att få en tydlig bild av rummets olika beståndsdelar och rörelseflöde, 
samt vilka komponenter i rummet som kan utgöra hinder för, respektive främja 
wayfinding.

En prototyp skapades i form av en digital modell av Munktellarenan som bygg-
des upp i SketchUp, med syfte att producera underlag för att kunna utföra tester. 
Utifrån tidigare presenterade teorier och tidigare forskning skissades ett design-
förslag upp i SketchUp-modellen, över hur den befintliga rumsliga vägledning-
en i Munktellarenan skulle kunna förändras. Med utgångspunkt i notationer och 
rumsanalys skapades ett förslag till ett nytt vägledningssystem innehållande 
fem symboler med olika färger och enkla geometriska former. Ännu en prototyp 
gjordes i form av en wayfinding-tour till Munktellarenan som skapades i appen 
GuidiGO, för att kunna testa fysisk vägledning i kombination med den digitala. 
En karta av Munktellarenan skapades i SketchUp-modellen och lades in wayfin-
ding-touren i GuidiGO, tillsammans med de fem symbolerna.

SketchUp-modellen och kartan i appen testades i form av ett fysiskt och ett 
digitalt test av användbarhetsprototyperna, där testpersonerna fick hitta till fem 
olika platser. I de två testen deltog sammanlagt åtta personer ur målgruppen. 
Testpersonerna deltog även i en kvalitativ intervju efter testet, med syfte att få 
reda på målgruppens egen upplevelse, behov och önskemål. 

Resultatet av metoderna analyserades, genom en kategorisering av de faktorer 
kan främja respektive utgöra hinder för wayfinding, som identifierats vid rums-
analys, notationer och test. De faktorer som upplevdes som positiva eller negati-
va för wayfinding vid de kvalitativa intervjuerna sammanställdes. Målgruppens 
behov tillsammans med de kategorier som identifierats vid analysen av empirin, 
delades upp i fysisk och digital vägledning. De finns listade nedan under rub-
riken Sammanställning, och utifrån detta gjordes justeringar i designförslaget. 
Gestaltningsförslaget visualiserades i form av bilder från SketchUp-modellen, 
för att visa de rumsliga förändringar som gjorts. Även kartan i wayfinding-tour-
en i GuidiGO och en skiss över wayfinding med AR visualiserades.

Designprocess

Gestaltningsförslag

Här presenteras designprocessen, följt av en sammanställning av de behov som 
identifierats hos målgruppen. Därefter presenteras gestaltningsförslaget i form 
av skisser och visualiseringar, med beskrivningar av designval.
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De förändringar som gjorts av kartan i appen efter testen av användbarhetspro-
totyper, är att kvadraten har bytt färg från beige till rosa, för att skapa en större 
färgskillnad jämfört med den gula cirkeln och den gröna romben. Samtliga 
symboler har även gjorts något mindre och placeringen av dem har justerats för 
att mer exakt stämma överens med verkligheten. Kartan har gjorts ljusare för att 
ytterligare framhäva symbolerna. Huvudentrén och den bakre entrén har även 
markerats på kartan.

De förändringar som gjorts angående appen är att kartan nu är roterbar istället 
för statisk, så att informationen inte måste läsas upp och ned när man rör sig i 
byggnaden. Appen har också en sökfunktion så att en specifik destination kan 
sökas upp och relevant vägledning presenteras direkt. Se figur 19, 20 och 21 på 
nästa sida.

Följande behov identifierades angående den fysiska vägledningen: 

- Mer konsekvent vägledning med relevant information
- Färre vägledningselement för att minska överbelastning
- Tydligare visa vilka funktioner som finns var
- Skapa visuell hierarki
- Förbättra skyltarnas läsbarhet
- Skapa landmärken och översikt
- Genomtänkt och logisk skyltplacering

Följande behov identifierades när det gäller den digitala vägledningen:

- Roterande karta
- Valbara möjligheter till stöd vid wayfinding
- Tydlig skillnad mellan vägledningssymbolerna
- ”du är här-markör”
- Möjlighet att söka efter platser
- Tydlig visuell koppling mellan karta och verklighet

Utifrån dessa behov har ett designförslag tagits fram som presenteras nedan. 
Några av visualiseringarna finns även i större format i bilaga 4.

Gestaltning och designval

Utifrån de teorier som presenteras under rubriken Teori och tidigare forskning 
har ett designförslag tagits fram med syfte att förenkla wayfinding för målgrup-
pen i Munktellarenan. Designval har även baserats på den empiri som framkom 
vid rumsanalys, notationer, test av användbarhetsprototyper och kvalitativa 
intervjuer.

Sammanställning
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Figur 19. Gestaltningsförslag karta.

Figur 20. Screenshot av kartan i appen. Figur 21. Screenshot som visar de klick-
bara siffrorna.
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Figur 22. Foto från huvudentrén.

Figur 24. Gestaltningsförslag huvudentrén.

Figur 23. Gestaltningsförslag huvudentrén.

I huvudentrén har alla befintliga skyltar, överflödig information och reklam 
tagits bort för att minska risken för överbelastning. Vägledningssymbolerna har 
använts konsekvent för att undvika överbelastning. TV-skärmarna har tagits bort 
eftersom jag anser att de inte fyller någon funktion i dagsläget. Välkomstskylten 
har flyttats från den nuvarande placeringen i taket till väggen mot bangolfbanan. 
Detta för att skapa en tydlig plats med all relevant information samlad, placerad 
så att förstagångsbesökare ska upptäcka den direkt i entrén. Denna plats är även 
en naturlig nod som identifierats vid notationerna. En motsvarande välkomst-
skylt skulle kunna placeras vid noden i andra änden av byggnaden, vid den 
bakre entrén. Nedan visar figur 22, 23 och 24 hur huvudentrén har förändrats.

Direkt när man kommer in genom huvudentrén finns en välkomstskylt som 
visar vilka funktioner som finns i Munktellarenan och vart de ligger, se figur 24. 
Skylten informerar även om att det finns möjlighet att bli guidad via AR för att 
hitta och få mer information. En karta har placerats här för att tillgodose
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De olika aktiviteterna som finns i byggnaden är uppdelade i fem kategorier, ef-
tersom fem tydliga stråk identifierades på platsen. Ännu en anledning till att just 
fem kategorier valdes är att man vid färgkodning bör begränsa antalet färger 
till cirka fyra till sex stycken, för att det ska fungera effektivt. Kategoriseringen 
är gjord efter de olika funktionernas placering i byggnaden. De 13 aktiviteter 
och funktioner som ansågs viktigast ur målgruppens perspektiv valdes ut och 
kategoriserades. De enkla geometriska formerna hexagon, romb, triangel, cirkel 
och kvadrat har använts för att skilja de olika symbolerna åt. Symbolerna har 
även en varsin färg, för att skapa skillnad mellan symbolerna i både färg och 
form, med tanke på färgblinda och de med synnedsättning. Pop-out effekten blir 
dessutom starkare om olika symboler skiljer sig från varandra i både färg och 
form, jämfört med om enbart färgkodning används. Färgerna som valts är grön, 
gul, orange, röd och rosa, för att skapa pop out-effekt mot den befintliga blågråa  
och dova färgskalan som förekommer på många platser i byggnaden.

Närhetslagen har använts vid skapandet av välkomstskylten, genom att namnen 
på platserna i de olika kategorierna har grupperats och placerats nära varandra, 
så att de ska uppfattas som att de hör ihop. Namnen har också placerats nära 
symbolen de tillhör, för att de ska uppfattas som en helhet. Likhetslagen har 
använts genom att de olika symbolerna har placerats ut på kartan, så att de ska 
uppfattas som att de hör samman i och med den visuella kopplingen. 

Figur 25. Gestaltningsförslag välkomstskylt.

behovet av en översikt över platsen, eftersom wayshowing bör anpassas med 
hänsyn till att olika individer föredrar olika strategier för wayfinding. Väggen 
har målats svart och skylten är vit, för att skylten ska kontrastera mot bakgrun-
den och vara lätt att upptäcka.
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Symbolerna på välkomstskylten har återskapats i byggnaden i form av land-
märken, eftersom notationerna visat att Munktellarenan inte har några särskilt 
tydliga landmärken i dagsläget. Landmärken och tydliga rumsliga element som 
skiljer sig från omgivningen genom exempelvis färg och form, är viktiga aspek-
ter som kan underlätta wayfinding i byggnader. Landmärken är viktiga som 
mentala referenspunkter och enkla geometriska former kan göra det enklare att 
skapa kognitiva kartor. Detta anser jag motiverar designvalet med väglednings-
symboler i form av landmärken.

Hissen och dörren som leder till trappan upp mot utbildnings- och konferenslo-
kalerna inte är synlig direkt när man kommer in genom huvudentrén. Förutom 
den stora romben på väggen i figur 26, har därför en liten romb placerats även 
på pelaren vid entrén, samt fem små romber på golvet. Detta för att man lättare 
ska upptäcka dessa viktiga funktioner som annars lätt kan missas av besökare 
som kommer in genom huvudentrén.

Figur 26. Gestaltningsförslag landmärken.

Vid planering av wayshowing bör platsen organiseras systematiskt, tillgäng-
liggöras samt göras igenkännbar genom variation, hierarki och identifikations-
skyltar. Alla skyltar som skapats har ett gemensamt formspråk och manér, för 
att skapa en konsekvent vägledning och skilja vägledningsskyltarna från bygg-
nadens övriga skyltar. De geometriska formerna har använts på både väggar 
och golv, för att de ska synas från flera håll och sticka ut från omgivningen. De 
flesta skyltarna har placerats på ytor som inte används i dagsläget, för att bli en 
del av den befintliga arkitekturen och för att inte ta alltför mycket plats. Efter-
som entrédörren till lokalen för skytte ligger runt hörnet har symbolerna i figur 
27 och 28 använts som pilar, för att signalera rörelseriktningarna.
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Trappan som leder till omklädningsrummen är i dagsläget relativt otydligt skyl-
tad, med en liten skylt som finns i taket, vilket gör att det inte framgår tydligt 
vart trappan leder. På grund av detta har skyltar placerats i direkt anslutning till 
trappan, så att det ska vara lättare att upptäcka den visuella kopplingen.

Figur 27. Gestaltningsförslag landmärken.

Figur 28. Gestaltningsförslag landmärken.

Figur 29. Gestaltningsförslag landmärken.
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Vid planering av wayshowing bör de funktioner och destinationer som är vik-
tigast för användaren lokaliseras, och behovet av vägledning kan identifieras 
genom att undersöka de punkter där användaren måste välja riktning, eftersom 
det är här informationen behövs. Utifrån denna princip har de viktigaste funk-
tionerna valts ut, och skyltarna har placerats vid de punkter där att användaren 
kan tänkas behöva relevant information om vägledning. Skyltarna har även pla-
cerats så att de tydligt ska synas på avstånd, för att man vid en blick ska kunna 
uppfatta de olika symbolerna och därefter orientera sig vidare.

Enligt statistik i en artikel från SCB (Vi växer på bredden, 2017) är genom-
snittslängden cirka 179 cm för män och 166 cm för kvinnor i Sverige. På grund 
av detta har de flesta skyltarna placerats ungefär vid den genomsnittligt beräk-
nade ögonhöjden, cirka 162 cm från golvet. Några skyltar har dock placerats 
högre eller lägre än i ögonhöjd, beroende på avståndet som det är tänkt att skyl-
ten ska ses från. När det gäller typografisk information är läsbarhet, avstånd och 
kontrast mot bakgrunden viktigt för att främja wayfinding. De olika symbolerna 
har därför en ljus färg med svart text, med syfte att de ska vara läsbara.

Figur 30. Gestaltningsförslag landmärken.

Figur 31. Gestaltningsförslag landmärken.
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Vägledning med AR skulle kunna uppfylla de allra flesta av de behov och 
önskemål från målgruppen som presenteras under rubriken Sammanställning. 
AR kan uppfylla önskemålet om en ”du är här-markör”, genom att vägen visas 
utifrån användarens perspektiv. I en AR-app kan en sökfunktion finnas som 
erbjuder direkt relevant vägledning. Dessutom kan AR uppfylla behovet av att 
användaren själv kan välja hur mycket information de vill ta del av, genom att 
den digitala informationen kan visas i olika lager.

Figur 32. Gestaltningsförslag landmärken.

Figur 33. Gestaltningsförslag för wayfinding 
med AR.

Med tanke på de med synnedsättning 
kan en röst läsa upp destinationerna 
och informationen i appen, så att 
man kan få guidning auditivt istället 
för visuellt. I Munktellarenan skulle 
även AR kunna erbjuda möjligheten 
att navigera till olika utställare på 
mässor, samt till olika konferens- 
och utbildningslokaler. En skiss 
har tagits fram över hur AR skulle 
kunna användas i Munktellarenan. 
Skissen har skapats med inspiration 
från Google Tango, en AR-teknik 
där användaren kan vägledas via sin 
smartphone med virtuella vägvisa-
re, som appliceras på verkligheten 
via smartphonens kamera. Skissen 
i figur 33 visar ett exempel på hur 
vägledningssymbolerna kan an-
vändas för en direkt guidning, där 
AR-symbolerna digitalt applicerats 
på verkligheten. 
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Syftet med studien har varit att förenkla orienterbarheten i Munktellarenan, 
samt att undersöka vilka möjligheter AR-teknik kan erbjuda kommuner, när det 
gäller kombinationen av digital och fysisk wayshowing i liknande offentliga 
inomhusmiljöer. Studien utgick från följande frågeställning: 

Hur kan rumsliga och visuella vägledningselement samspela med AR-teknik för 
att underlätta wayfinding i offentliga inomhusmiljöer?

Jag är medveten om att jag inte har tillräckligt stort empiriskt underlag för att 
kunna dra några generella slutsatser. Utifrån resultatet av metoderna och analy-
serna kan man dock se vissa tendenser när det gäller wayfinding med AR, som 
skulle kunna appliceras även i andra komplexa offentliga inomhusmiljöer. Sva-
ret på frågeställningen är därmed att det finns vissa riktlinjer som skulle kunna 
användas vid planering av wayshowing i byggnader med liknande egenskaper 
som Munktellarenan. Dessa riktlinjer anser jag är följande:

- För de som inte kan eller vill använda digital wayfinding behövs dock  
 rumslig vägledning.
- AR är ett bra komplement till fysisk vägledning i komplexa inomhus- 
 miljöer.
- Det bör finnas en tydlig visuell koppling mellan rumslig och digital väg- 
 ledning.
- Olika lager av vägledning bör erbjudas eftersom individer föredrar olika  
 strategier för wayfinding.
- Landmärken, färgkodning och en helhetsbild av platsen har visat sig ha  
 en viktig roll vid wayfinding.
- Vägledningssymboler och färgkodning bör användas konsekvent både i  
 AR och i det fysiska rummet.
- Skapa tydlig visuell hierarki och skillnad mellan de olika väglednings- 
 symbolerna.

Jag anser att det finns många fördelar med att använda AR för wayfinding. 
Framförallt att AR kan erbjuda en valmöjlighet i och med flera lager av infor-
mation, där användaren kan välja hur stor informationsmängd de vill ta del 
av. Denna möjlighet tror jag är svårare att erbjuda med hjälp av enbart fysisk 
wayshowing. I kontexter där det är mycket människor i rörelse, exempelvis vid 
mässor och stora idrottsevent, kan dessutom folksamlingen göra det svårare att 
upptäcka de fysiska skyltarna. I dessa sammanhang tror jag att det är en fördel 
att använda AR för wayfinding.

Slutsats
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Diskussion
Jag tror att AR för wayfinding skulle kunna appliceras i offentliga byggnader 
med liknande rumsliga förutsättningar som Munktellarenan, men att det finns 
faktorer som kan påverka hur stort behovet är. Utifrån denna studie är dessa 
faktorer bland annat storleken på byggnaden, antalet funktioner och aktiviteter 
som finns, avståndet till de olika platserna och svårighetsgrad att hitta. Vilka 
funktioner och aktiviteter som finns i byggnaden har också betydelse, i och med 
att behovet av AR för wayfinding troligtvis är störst när det handlar om platser 
som inte besöks regelbundet. I mindre byggnader, med ett litet antal olika akti-
viteter och med korta avstånd till de olika funktionerna, kanske AR är överflö-
digt. Däremot tror jag att AR kan vara till stor hjälp i komplexa multifunktionel-
la byggnader som idrottsarenor, köpcentrum, högskolor, sjukhus, museum och 
liknande byggnader.

Förhoppningen är att denna studie ska bidra med idéer och inspiration för hur 
wayfinding kan underlättas i komplexa offentliga inomhusmiljöer. Jag tror att 
kommuner kan ha stor nytta av att erbjuda wayfinding med AR i offentliga 
inomhusmiljöer. Genom att se över vägledningssystemet i komplexa byggna-
der, och eventuellt erbjuda användarna möjligheten att orientera sig med AR 
om behovet finns, så visar kommunen att man hänger med i den nya tekniken. 
Dessutom anser jag att AR är positivt ur tillgänglighetssynpunkt, med tanke på 
möjligheterna att erbjuda guidning i smartphones för individers olika förutsätt-
ningar, som auditiv guidning. 

Mitt gestaltningsförslag av systemet med vägledningssymbolerna tror jag skulle 
kunna tillämpas även i andra liknande byggnader. Dock innebär symbol- och 
färgkodning begränsningar när det kommer till antalet kategorier som kan an-
vändas för att systemet ska fungera effektivt. Därför tror jag att kombinationen 
av AR för wayfinding och vägledningssymboler är ett bra alternativ i byggnader 
som har liknande komplexitet, storlek och funktioner som Munktellarenan. I 
större och mer komplexa byggnader kanske andra typer av vägledningssystem 
är mer relevanta.

En utmaning som uppstod under arbetet var att jag tänkt skapa AR i den wayfin-
ding-tour som jag gjort för Munktellarenan i appen GuidiGO. Dock är den del 
av appen som kan skapa AR utan programmering fortfarande under uppbygg-
nad, och kunde därför inte användas i studien. Det hade varit intressant att testa 
appen även med AR, men eftersom tekniken för att skapa AR utan programme-
ringskunskaper ännu inte är lättillgänglig, får detta lämnas till framtida studier.
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Det skulle vara intressant att genomföra studier där en AR-app programmeras 
för att testa hur väl AR för wayfinding fungerar i olika typer av byggnader. En 
sådan studie skulle kunna ge ytterligare kunskap om vilka fördelar och nack-
delar som finns med AR i olika kontexter. I ett mer omfattande projekt skulle 
även en större andel av användarna kunna delta, för att få en tydligare bild av 
användarnas behov och utvärdera vägledningen. Jag tycker också att det skulle 
vara intressant att undersöka nya användningsområden för AR-tekniken Google 
Tango, även utanför området för wayfinding.

Förslag till vidare forskning
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Figurförteckning
Samtliga foton är tagna av Alicia Henriksson 2017, om inget annat anges. 
Alla visualiseringar och allt som modellerats upp i SketchUp är skapat av Alicia 
Henriksson från grunden, förutom sittplatserna, dörrarna, krukväxten och mi-
nigolfbanan, vilka är komponenter som laddats ned från 3D-warehouse.

Figur 1. Foto: eskilstuna.nu. Munktellarenans huvudentré.
Figur 2. Vy inne i huvudentrén.  
Figur 3. Korridoren mot friidrottsbanan.
Figur 4. Munktellarenans planlösning och markering av området för studien. Skapat i 
SketchUp.
Figur 5. Vy från Munktellarenans huvudentré.
Figur 6. Väggen som avskärmar mot bangolfbanan, sett från huvudentrén.
Figur 7. Väggen som avskärmar mot bangolfbanan, sett från höger.
Figur 8. Vägledande skylt samt reklamskylt. 
Figur 9. Banderoll med reklam för Munktellarenans gym.
Figur 10. Välkomstskylt samt en något dold vägledningsskylt. 
Figur 11. Dold vägledningsskylt, där huvudentrédörren skymtar i bakgrunden.
Figur 12. Notationer. Skapat i SketchUp och InDesign.
Figur 13. 3D-vy över SketchUp-modellen.
Figur 14. Vägledningssymbolerna. Skapat i InDesign.
Figur 15. Screenshot av kartan i appen. Skapat i SketchUp och InDesign.
Figur 16. Screenshot som visar de klickbara siffrorna. Skapat i SketchUp och InDesign.
Figur 17. Foto från test 2.
Figur 18. Vy från huvudentrén i SketchUp-modellen.
Figur 19. Gestaltningsförslag karta. Skapat i SketchUp.
Figur 20. Screenshot av kartan i appen. Skapat i SketchUp och InDesign.
Figur 21. Screenshot som visar de klickbara siffrorna. Skapat i SketchUp och InDesign.
Figur 22. Foto från huvudentrén. 
Figur 23. Gestaltningsförslag huvudentrén. Skapat i SketchUp.
Figur 24. Gestaltningsförslag huvudentrén. Skapat i SketchUp.
Figur 25. Gestaltningsförslag välkomstskylt. Skapat i SketchUp.
Figur 26. Gestaltningsförslag landmärken. Skapat i SketchUp.
Figur 27. Gestaltningsförslag landmärken. Skapat i SketchUp.
Figur 28. Gestaltningsförslag landmärken. Skapat i SketchUp.
Figur 29. Gestaltningsförslag landmärken. Skapat i SketchUp.
Figur 30. Gestaltningsförslag landmärken. Skapat i SketchUp.
Figur 31. Gestaltningsförslag landmärken. Skapat i SketchUp.
Figur 32. Gestaltningsförslag landmärken. Skapat i SketchUp.
Figur 33. Gestaltningsförslag för wayfinding med AR. Skapat i InDesign.
Figur 34. Vy från korridoren mot friidrottsbanan. 
Figur 35. Vy mot trappan och bangolfbanan.
Figur 36. Vy mot lokalen för skytte. 
Figur 37. Vy vid huvudentrén mot boulebanan.
Figur 38. Gestaltningsförslag huvudentrén. Skapat i SketchUp.
Figur 39. Gestaltningsförslag landmärken. Skapat i SketchUp.
Figur 40. Gestaltningsförslag landmärken. Skapat i SketchUp.
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Bilagor

Bilaga 1 - Informerat samtycke

Hej!

Jag heter Alicia Henriksson och jag studerar Rumslig gestaltning Informa-
tionsdesign på Mälardalens högskola. Jag arbetar med mitt examensarbete som 
handlar om wayfinding med Augmented Reality (AR) i inomhusmiljöer.

Du kommer att delta i ett test av wayfinding med appen GuidiGO i Munktella-
renan. Testet kommer att filmas i syfte att användas för analys, om du godkän-
ner detta. Efter testet kommer du att få svara på några frågor om upplevelsen. 

Materialet kommer att användas till rapporten av examensarbetet. Rapporten 
kommer att publiceras i DiVA, en offentlig databas som allmänheten har till-
gång till. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta din medver-
kan.

Tack för att du tar dig tid att bidra!

Härmed intygar jag att jag har tagit del av ovanstående information och sam-
tycker:

______________________________ ___________________________
Underskrift     Datum

______________________________ ___________________________
Namnförtydligande    Ort
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Hur upplevde du det att hitta till de olika platserna? Var något lätt eller svårt?

Hur var kartan att använda? Var något lätt eller svårt?

Hur upplevde du vägledningssymbolerna? Var något positivt eller negativt?

Vad tyckte du om vägledningssymbolernas färg, form och storlek?

Övriga synpunkter?

Bilaga 2 - Intervjumanual
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Bilaga 3 - Foton från rumsanalys

Figur 34. Vy från korridoren mot 
friidrottsbanan.

Figur 35. Vy mot trappan och ban-
golfbanan.

Figur 37. Vy vid huvudentrén mot 
boulebanan.

Figur 36. Vy mot lokalen för skytte.
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Bilaga 4 - Visualiseringar

Figur 38. Gestaltningsförslag huvudentrén.

Figur 39. Gestaltningsförslag landmärken.

Figur 40. Gestaltningsförslag landmärken.


