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Abstract 

This thesis explores how spatial identity can strengthen the orientability of a 
building through a distinct mental image. The thesis is conducted in the field of 
information design, specializing in spatial design. The practical problem 
underlying the study is the environment at Karlbergsgymnasiet in Åmål which 
students and staff alike perceive to be low in differentiation and difficult to 
navigate.  

The aim of this study has been to find out how identity-enhancing spatial design 
can contribute to increased orientability. This has been studied using theories 
about the mental image of an environment as well as orientation in relation to 
the mental image. Empirical data have been collected through interview, spatial 
analysis, introspection and workshops. The methods showed that the building 
lacks several important aspects for the support of orientation. The mental image 
of students and teachers varied greatly, but what they did have in common was 
that there was no overall picture of the buildings structure. 

The study has resulted in a design proposal on how students and staff can better 
understand their environment and get more opportunities to navigate through 
the building. Through color, shape and physical objects, the proposal focuses on 
a variation in the environment and a more airy, transparent spatial design. 

Keywords 
Orientability, mental image, spatial design, spatial identity, information design, 
upper secondary school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Det här examensarbetet handlar om hur rumslig identitet kan stärka 
orienterbarheten i en byggnad med hjälp av en tydlig mental bild. Arbetet är 
skrivet inom ämnet informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. 
Det praktiska problemet som ligger till grund för arbetet är miljön på 
Karlbergsgymnasiet i Åmål som elever och personal upplever likformig och 
svår att hitta i.  

Syftet med arbetet har varit att ta reda på hur identitetsstärkande rumslig 
gestaltning kan bidra till ökad orienterbarhet. Detta har undersökts med hjälp av 
teorier om den mentala bilden av en miljö samt orienterbarhet i relation till den 
mentala bilden. Empiri har samlats in genom intervju, rumslig analys, 
introspektion och workshops. Metoderna visade att byggnaden saknar flera 
viktiga aspekter för att vara ett stöd till orientering. Den mentala bilden hos 
elever och lärare varierade väldigt, men gemensamt var att en helhetsbild av 
byggnadens struktur saknades. 

Examensarbetet har resulterat i ett designförslag där elever och personal kan 
förstå sin miljö bättre och få ökade möjligheter att hitta i byggnaden. Genom 
färg, form och fysiska objekt har förslaget fokus på en variation i miljön och en 
luftigare, mer transparent rumslig gestaltning.  

Nyckelord 
Orienterbarhet, mental bild, rumslig gestaltning, rumslig identitet, 
informationsdesign, gymnasieskola 
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“True enough, we need an environment which is 
not simply well organized, but poetic and 
symbolic as well. It should speak of the 
individuals and their complex society, of their 
aspirations and their historical tradition, of the 
natural setting, and of the complicated functions 
and movements of the city world.” 

 
   Kevin Lynch 

 (1960, s. 119) 
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Begreppsförklaring 

Mental bild – en mental representation av verkligheten som kan benämnas karta 
eller bild, i detta arbete används endast termen mental bild. 

Rumslig identitet – hur rummet upplevs, identifieras och kommunicerar med 
besökaren. Begreppet beskrivs mer ingående under teoriavsnittet 2.1 Den 
mentala bilden och orientering. 

Orienterbarhet – hur en besökare förstår vart hen befinner sig utifrån rummets 
egenskaper och hittar till andra delar av byggnaden. 

Färg – den färg på en yta som människan ser: en kulörs nyans, ljushet och ton. 

Form – med begreppet avses en gestalts storlek, färg och yta. 

Gestalt – i relation till form avser gestalt den form ett objekt har som till 
exempel rektangulär eller cirkelformad. Jämförbart med engelskans shape. 

Fysiska objekt – med fysiska objekt avses inredningsobjekt så som till exempel 
tavlor, möbler, skyltar, skulpturer och textilier. 
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1. Inledning 

Ett rum har ett uttryck, förmedlar känslor och kan uppfattas på väldigt många 
olika sätt – precis som människor. Samspelet mellan människan och miljön är 
alltid aktuell. I Sveriges skollag (SFS 2010:800) står att ”Utbildningen ska 
utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas 
av trygghet och studiero”. Hur en miljö präglas av trygghet och studiero kan ses 
ur olika perspektiv, där ett perspektiv är hur man förstår sin omgivning. Passini 
och Arthur (2002) menar att en miljö med bra stöd för att hitta dit man ska och 
förstå vart man befinner sig, ger människor en känsla av kontroll. Känslan av 
kontroll över sin tillvaro är en nyckelfaktor för att minska stress och ångest 
(ibid). Den stress som elever och lärare upplever i gymnasieskolan är ett 
problem som Skolverket uppmärksammat i sin återkommande 
attitydundersökning (Attityder till skolan 2015, 2016). Jag vill påstå att en 
tydligt ordnad skolmiljö som är lätt att förstå och hitta i, är ett sätt att minska 
den upplevda stressen. Sett ur ett större perspektiv än just stress, menar Lynch 
att en tydligt ordnad miljö fungerar som en referensram för vad som är möjligt, 
och därmed är en viktig bas för personlig utveckling (Lynch 1960, s. 4-5). 
Under gymnasietiden kan många frågor om identitet som person vara aktuella 
och påfrestande. Då kanske en tydlig och trygg miljö utan en egen rumslig 
identitetskris kan utgöra en stabil bas att stå på. 

I det här arbetet har jag intresserat mig för orientering, att hitta rätt, utifrån den 
mentala bilden av verkligheten. Lynch beskriver begreppet mental bild som den 
mentala representation alla människor har av sin verklighet: en kognitiv karta, 
mental bild eller representation fylld av små fragment som bildar en helhetsbild 
av världen vi lever i (1960). Den mentala bildens syfte är att göra det möjligt 
för människan att röra sig till ett visst ställe. Vi skulle inte hamna där vi tänkt 
oss utan en mental bild av vart vi är på väg. 
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1.1 Bakgrund 
 

Åmåls kommun har antagit en vision för år 2020 där deras varumärkeslöfte är 
”Mänskliga möten i en charmig miljö”. Visionen ska nås genom att vara en 
genuin, omtänksam, aktiv och modig kommun. Åmål vill vara nyfikna och se 
till att saker händer. Kommunen ska vara kreativ och se möjligheter, och 
samtidigt visa hänsyn för såväl andra människor som för den gemensamma 
miljön (Vision 2020 för Åmåls kommun, 2017). En viktig del av Åmåls 
kommun och vision är stadens gymnasieskola, Karlbergsgymnasiet, där 
kommunens ungdomar förbereds för vidare studier och ett arbetsliv i ständig 
förändring.  

På Karlbergsgymnasiet i Åmål arbetar speciallärare Jessica Clefberg Öhman1, 
som beskriver att gymnasiets miljö ser likadan ut genom korridorerna. I 
lokalerna har såväl nya besökare som befintliga elever och personal svårt att 
hitta rätt. Både tillgänglighet och att hitta "rätt" korridor till "rätt" sal är en 
utmaning. I Karlbergsgymnasiets lokaler rör sig cirka 700 elever dagligen, 
tillsammans med cirka 100 yrkespersoner som har byggnaden som sin 
arbetsplats. Eleverna har bott hela sina liv i Åmål, pendlar från närliggande 
orter och byar eller kom till Sverige för mindre än ett år sedan och skapar sig ett 
nytt liv med Karlbergsgymnasiet som stöd. Biträdande rektor Stefan Björkman2 
berättar att fler och fler elever söker sig till Karlbergsgymnasiet vilket ställer 
nya krav på lokalerna. En del förbättringar av allmänytor har utförts, med nya 
soffor och fåtöljer. Skolledningen vill skapa trevligare ytor för eleverna att vara 
på när de inte har lektion.  

Jag har en tes om att skolans likformade miljö inte stöder skapandet av en 
mental bild. Med låg variation på arkitekturen i en byggnad menar Carlson m.fl. 
att besökare hela tiden behöver orientera sig på nytt (2010, s. 287). Vissa 
miljöers utformning gör det extra svårt att lära sig miljön, och då är även 
personer som inte är nya i miljön också sårbara (Gärling, Böök & Lindberg 
1986, s. 62). Det skulle förklara varför även personer som är väl bekanta med 
platsen har svårt att hitta samt ge god kunskap om hur miljön kan förändras till 
det bättre.  

 

                                                           
1 Jessica Clefberg Öhman speciallärare på Karlbergsgymnasiet, telefonsamtal den 17 februari 
2017. 
2 Stefan Björkman biträdande rektor på Karlbergsgymnasiet, telefonsamtal den 11 maj 2017. 
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1.2 Problembeskrivning  
Nya besökare, befintliga elever och personal på Karlbergsgymnasiet har svårt 
att hitta till rätt lektionssal inuti byggnaden. Korridorer och olika våningsplan 
upplevs likadant gestaltade och är svåra att skilja åt. 

Frågeställning 
Hur kan rumslig identitet med hjälp av färg, form och fysiska objekt stärka den 
mentala bilden av en skolbyggnad så att stödet för orientering ökar?  

1.3 Målgrupp och avgränsning 
Målgruppen består av elever och personal på Karlbergsgymnasiet i Åmål. Det 
gäller såväl nya elever och personal som befintliga. Besökare till byggnaden i 
annat syfte än att besöka gymnasieskolan har inte tagits hänsyn till i förslaget 
då byggnaden även innehåller aula, idrottshallar, bowlinghall och musiksalar 
som används i andra syften än som gymnasieskola. 

Karlbergsgymnasiet har en huvudbyggnad med tre våningar samt en fristående 
mindre byggnad som används av Vuxenskolan. Detta arbete fokuserar på 
Karlbergsgymnasiets huvudbyggnad och i designförslaget har en avgränsning 
gjorts till att handla om entréplan. Det insamlade materialet redovisas därför 
med fokus på entréplan.  

Arbetet är inte ett byggnadsunderlag utan ett första designförslag. Därför 
fokuserar arbetet inte på byggnadstekniska detaljer eller materialval.  

1.5 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att undersöka hur identitetsstärkande rumslig gestaltning 
kan bidra till ökad orienterbarhet. Arbetet ska resultera i ett designförslag som 
med hjälp av färg, form och fysiska objekt ger stöd till den mentala bilden. 
Målsättningen med designförslaget är en miljö med stark identitet som 
underlättar skapandet av en mental bild, så att elever och personal förstår sin 
miljö bättre och får ökade möjligheter att hitta i byggnaden.  

Förhoppningen är att arbetet kan inspirera till förändring av miljön på 
Karlbergsgymnasiet och ge en ökad orienterbarhet och trivsel hos både elever 
och personal. Detta i ett led att uppnå kommunens vision om att vara aktiva, 
modiga, se till att saker händer och visa hänsyn för såväl människor som den 
gemensamma miljön (Vision 2020 för Åmåls kommun, 2017). 
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1.6 Tidigare forskning 
Området kring orienterbarhet i inomhusmiljöer har undersökts på flera sätt och 
ur olika perspektiv. Passini (1996, s. 322) och Mollerup (2013, s.19) har 
undersökt orientering utifrån aktiviteten ”wayfinding”, som de menar innefattar 
tre huvudsakliga processer: att fatta beslut, utföra beslut och hämta in 
information. Gärling, Lindberg och Mäntylä (1983) har undersökt orientering i 
byggnader utifrån visuell åtkomst, orienteringshjälpmedel och hur bekant en 
person är med byggnaden. Hölscher m.fl. (2006) undersökte byggnader med 
flera våningar och då med en önskan om att binda samman området arkitektur 
med kognitionsforskning om rumsligheter. Inom ämnet har allt från 
kommersiella byggnader till universitet, bibliotek, sjukhus och demensboenden 
undersökts (Abu-Ghazzeh 1996, Dogu & Erkip 2000, Passini m.fl. 2000, 
Carlson m.fl. 2010, Hughes m.fl. 2015). 

Lynch menar att det vore intressant med framtida forskning där man testar att 
applicera teorierna om den mentala bilden av en stad på en byggnad (Lynch 
1960, s. 157). En studie i Saudiarabien av arkitekt och forskare Abu-Ghazzeh 
(1996) har undersökt ett universitet med hjälp av Lynchs teorier. Abu-Ghazzeh 
kom fram till att en läsbar byggnad bör ha tydliga och åtskiljande landmärken 
och områden som hjälper de besökande att förstå vart de befinner sig och hur de 
hittar dit de ska. Graden av åtskillnad påverkar möjligheten att känna igen sig 
och det gäller både personer som är nya i miljön och de som är vana vid miljön 
(Abu-Ghazzeh 1996, s. 315). Författaren tar upp att miljön inte bör vara ensidig 
och tråkig, vilket stärker relevansen i det praktiska problemet på 
Karlbergsgymnasiet där korridorer och olika våningsplan upplevs likadant 
gestaltade. 

Den tidigare forskningen visar att ämnet orientering inomhus är ett relevant 
ämne som är värt att fortsätta undersöka, vilket stödjer relevansen för 
examensarbetet.  
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2. Teori 

I detta avsnitt presenteras de teorier och tidigare forskning som använts i 
arbetet. Teorierna ligger till grund för designförslaget och metodval som 
presenteras i senare kapitel.  Huvudteorin utgår från stadsplanering i The Image 
of the City av Kevin Lynch (1960). Övriga teorier kompletterar och breddar 
huvudteorin för att appliceras på inomhusmiljö. 

2.1 Den mentala bilden och orientering 
Kevin Lynch teori om den mentala bilden över en stad (Image of The City) 
presenterades för över femtio år sedan men används fortfarande som en klassisk 
teori över hur människor upplever staden (Hospers, 2010). En tydlig mental 
bild av verkligheten hjälper människor att navigera enkelt och snabbt i en stad, 
men Lynch menar att den kan göra mycket mer än så (1960, s. 4). En tydligt 
ordnad miljö fungerar som en referensram för vad som är möjligt och är därmed 
en viktig bas för personlig utveckling (ibid). 

Varje individ skapar sin egen mentala bild, men det verkar som att personer ur 
samma grupp har väldigt liknande bilder av sin omgivning (ibid, s. 7). Bilden 
innehåller minnen och känslomässiga associationer och byggs upp till en helhet 
utav flera mindre fragment som fångats upp av alla sinnen. Vissa delar av 
bilden kan se likadana ut över en lång tid och andra ändrar sig när nya detaljer 
dyker upp och bilden fylls på och revideras (ibid, s. 1-2). 

Lynchs teori om den mentala bilden utgår från stadsmiljö men begreppet 
används även inuti byggnader. Carlson m.fl. (2010) undersökte besökares 
mentala bild över ett bibliotek och kom fram till att den mentala bilden inte är 
en korrekt representation av verkligheten, utan vissa delar som är viktiga för 
navigeringen utmärker sig mer. Besökaren använder vissa rum, korridorer, 
korsningar och objekt som landmärken för att hitta rätt. I den mentala bilden 
antar besökaren att alla våningar har samma struktur. Om verkligheten bryter 
mot detta antagande blir orienteringsmöjligheten märkbart sämre. Även Torell 
beskriver den mentala bilden som en icke-perfekt representation av 
verkligheten där representationen är så enkel som möjligt: på bekostnad av 
precision (Torell, 2005). Detta gör att människor upplever gator som parallella, 

[...]it is an organizer of facts and possibilities 
   (Lynch 1960, s. 126) om den mentala bilden. 
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vinklar som räta och krokiga vägar ganska raka även om de inte är det i 
verkligheten. Områden som är välbekanta får oproportionerligt stort utrymme i 
den mentala bilden. Den mentala bilden används för att orientera sig i ett 
område, men hur tydlig och användbar bilden blir beror på områdets utformning 
(ibid.).  

Det finns flera faktorer i den fysiska miljön som påverkar skapandet av en 
mental bild, samt hur väl den går att använda för att orientera sig. Nedan 
presenteras följande faktorer: Lynchs fem element, läsbarhet, visuell åtkomst, 
spatial utformning, differentiering och rumslig identitet. 

Lynchs fem element 
Lynch menar att den mentala bilden huvudsakligen består av fem olika element 
(Lynch, 1960). Dessa element benämns stråk, kant, område, nod och landmärke 
och presenteras nedan. 

Stråk är de linjära vägar som personer går. Det kan vara gångvägar, en järnväg 
eller en kanal (Lynch 1960, s. 47). Relaterat till inomhusmiljö kan stråk vara 
korridorer men också mer otydliga gångvägar som till exempel en del av en stor 
matsal där alla passerar. 

Kanter är linjära precis som stråk, men här menas de som inte används som 
gångväg. Kanter skiljer av eller binder ihop (ibid). De kan vara sömmar eller 
barriärer. Inuti en byggnad kan det till exempel vara väggar, murar och räcken.  

Område är en del i en stad med gemensam identitet. Det kan vara mer eller 
mindre visuellt tydligt utifrån (ibid.). Fysiska, visuella egenskaper som skapar 
ett tema ger ett tydligt område. Dessa egenskaper kan till exempel vara textur, 
form, detaljer, symboler, hur området används och dess skötsel (ibid, s. 67). Det 
finns ofta flera av dessa aspekter i ett område men inte tillräckligt många och 
tematiska för att området ska bli visuellt tydligt för en ny besökare. (ibid, s. 68). 
I en skolbyggnad kan ett område vara matsalen, aulan eller till exempel en äldre 
del av byggnaden där arkitekturen är annorlunda. 

Nod beskriver en punkt som är viktig i staden, till exempel en korsning där två 
stråk möts (ibid, s. 47). En nod behöver inte ha en tydlig fysisk form för att vara 
igenkännbar som nod, men effekten blir större när det finns en stark form som 
gör platsen minnesvärd (ibid, s. 76). Inuti en byggnad skulle en nod till exempel 
kunna vara en huvudentré, ett trapphus eller ett uppehållsrum. 

Landmärke innebär något som utmärker sig fysiskt och fungerar som 
referenspunkt (ibid, s. 47). Ett landmärkes främsta egenskap är att vara unikt. 
Om landmärket sticker ut från omgivande miljö i färg och form blir det lättare 
att känna igen (ibid, s. 78). I inomhusmiljö kan det vara en stor skulptur, ett 
starkt kulört golv eller till exempel ett stort parti med originella skåp. 
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Läsbarhet 
Ett centralt begrepp för hur den mentala bilden uppstår är läsbarhet. Med 
läsbarhet menas hur lätt en miljös olika delar är att tolka och sätta samman till 
ett mönster. Det kan liknas vid hur läsliga bokstäver tillsammans bildar 
meningar. En läsbar stad är en stad där de olika delarna (stråk, områden, 
landmärken etc.) är lätta att identifiera och sätta samman till ett 
sammanhängande mönster. Vi uppfattar vår miljö genom att identifiera och 
strukturera omgivningen för att kunna orientera oss, vilket ursprungligen har 
varit helt livsnödvändigt för överlevnad (Lynch 1960, s. 2-3). Läsbarhet kan 
förklaras utifrån tre aspekter: identitet, struktur och mening. Med identitet 
menar Lynch att ett objekt måste gå att särskilja från sin omgivning genom 
individualitet. Struktur har objektet genom sin position och i relation till 
betraktaren. Slutligen måste objektet ha en mening. Som exempel tar Lynch 
upp en dörr som med sin identitet särskiljer sig från väggen. Strukturen är hur 
dörren förhåller sig till betraktares position, och meningen med objektet är att 
det går att ta sig ut (ibid, s. 8). 

Abu-Ghazzeh (1996) har genomfört en studie som fokuserar på en 
universitetsbyggnads läsbarhet. Resultatet av studien relateras till Lynchs 
(1960) olika element ur The Image of the City. Abu-Ghazzeh menar att 
läsbarhet är en faktor som sällan undersöks när en byggnad ska utvärderas 
(1996, s. 303). Författaren argumenterar även för att ilska och upprördhet 
uppstår när personer möts av miljöer med låg läsbarhet (Berkeley 1973, Dixon 
1968 och McKean 1972 se Abu-Ghazzeh 1996). 

Visuell åtkomst 
Att kunna se vägen mellan viktiga punkter i en byggnad har stor inverkan på 
möjligheten att orientera sig. Det är också viktigt för den rumsliga förståelsen i 
vilken grad man kan se andra delar av byggnaden från en viss plats (Weisman 
1981 se Carlson m.fl. 2010). Även Gärling, Lindberg och Mäntylä har i sin 
forskning kommit fram till att visuell åtkomst är viktigt för förmågan att 
orientera sig (1983). I sin studie avgränsade de testpersonernas syn så att de 
bara kunde se i en 35 grader bred vinkel vilket gjorde att de inte kunde se ut 
genom fönster. Det fick en tydlig negativ effekt på orienteringsförmågan. 

Spatial utformning 
Utformningen på miljön spelar en stor roll för hur den mentala bilden kan 
formas. Lynch jämför tre olika städers spatiala utformning för att dra slutsatser 
om hur utformningen stödjer den mentala bilden av en stad (Lynch, 1960). Hur 
komplex layouten av en byggnad är påverkar möjligheten att orientera sig, till 
exempel genom antal rum och korridorer och hur de är placerade i förhållande 
till varandra (Weisman 1981 se Carlson m.fl. 2010). När orienteringen på ett 
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universitet undersöktes fann Abu-Ghazzeh att förvirring i den spatiala 
utformningen uppstod framför allt i korridorer där det fanns många punkter att 
välja väg och många dörrar utan tydliga skyltar (Abu-Ghazzeh 1996, s. 311-
312). 

Gärling, Böök och Lindberg (1986) beskriver att komplexiteten av en byggnads 
spatiala utformning påverkar orienteringen, där en mindre komplex spatial 
utformning är att föredra. Komplexiteten påverkas av byggnadens storlek, hur 
många möjliga vägar och destinationer som finns och om dessa möts i räta 
vinklar eller inte. Författarna menar att det är troligt att en mindre komplex 
spatial utformning ökar möjligheterna till visuell åtkomst, vilket också är en 
faktor för bättre orientering. 

Differentiering 
Till vilken grad olika delar av en miljö ser likadana ut eller skiljer sig åt 
påverkar orienteringsförmågan hos både nya och erfarna besökare av en 
byggnad. Möjligheten att hitta rätt i en byggnad ökar om olika delar av miljön 
tydligt skiljer sig från varandra genom att variera i storlek, form och 
arkitektonisk stil (Abu-Ghazzeh 1996, s. 315). Om delarna av en byggnad är 
unika eller kan blandas ihop är en avgörande faktor för orienterbarhet i en 
byggnad (Weisman 1981 se Carlson m.fl. 2010). Abu-Ghazzeh menar att en 
läsbar byggnad bör ha tydliga och åtskiljande landmärken och områden som 
hjälper de besökande att förstå vart de befinner sig. Miljön bör inte vara ensidig 
och tråkig (1996, s. 315). 

Rumslig identitet  
Begreppet rumslig identitet beror på ovan nämnda faktorer som läsbarhet, 
visuell åtkomst, spatial utformning och differentiering. Den rumsliga identiteten 
upplevs genom arkitekturen, inredningen, de visuella intrycken men också 
dofter, ljud, rörelse och genom kroppens känsel. Identiteten byggs upp av färg, 
form och fysiska objekt. Rumslig identitet påverkas också av konventioner och 
kulturella aspekter: ett bibliotek som ser ut som ett bibliotek har en tydlig 
rumslig identitet. Mollerup tar upp att skyltar på byggnader ofta kompenserar 
för det byggnaden i sig själv borde tala om. Ett exempel är en klassisk kyrka 
som genom sin form talar om vart den finns, vad det är för något, vart man går 
in, vart man ska sitta och hur man ska bete sig (2013, s. 9). Detta samspel 
mellan konvention, färg, form, läsbarhet och landmärke sätter fingret på vad 
som menas med rumslig identitet i detta arbete. 
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2.2 Färg, form och fysiska objekt  
Nedan presenteras ett urval teorier om färg, form och fysiska objekt som är 
relevanta för skapandet av en mental karta och vägledning i inomhusmiljöer. 
Färg, form och fysiska objekt upplevs inte var för sig så som de presenteras 
nedan utan uppträder alltid i samverkan. All färg har en form, och all form har 
en färg. 

Färg 
Färg påverkar uppfattningen av form och därmed hur en rumslighet upplevs 
(Ching & Binggeli 2012, s. 116). Det finns inte några allmängiltiga regler för 
vilka färger som är rätt eller fel att använda i en miljö. Vilken färg som är rätt 
beror på den specifika platsen och dess kontext, samt hur och vart den används. 
Som stöd i färgsättningen kan man använda sig av färgscheman. Till exempel 
kompletterande färger som lila & gul, röd & grön eller orange & blå. 
Färgscheman är ett sätt att strukturera upp färger efter en viss rytm, som toner i 
ett musikstycke. Färgscheman skapas genom att kombinera färgers kulör, nyans 
och ljushet på olika sätt (ibid, s. 116-119). Vid orientering inomhus har 
Hidayetoglu, Yildrim och Akalin (2012) undersökt effekten av ljus och färg och 
hur det påverkar upplevelsen av miljön. Slutsatsen av studien är att färg och ljus 
spelar en viktig roll för orientering och läsbarhet i en miljö. Färg och ljus kan 
därför användas för att lösa orienteringsproblem (s. 57). Färg syns dessutom på 
längre håll än andra grafiska element (Mollerup 2013, s. 119) vilket gör det 
användbart i vägledningssyfte där avstånden är stora.  

Färg är brett begrepp, men kulörer kan delas in i tre kategorier: neutrala toner, 
varma toner och kalla toner. Med neutrala toner avses grå, vita och gulvita toner 
som kan vara kalla eller varma (Ching & Binggeli 2012, s. 116). Neutrala toner 
kan upplevas otydliga, oattraktiva, ohjälpsamma för orientering och 
frånstötande istället för inbjudande, jämfört med varma och kalla kulörta toner 
(Hidayetoglu, Yildrim & Akalin 2012). Med varma toner avses röda, orange 
och gula kulörtoner. Dessa toner sägs vara aktiva och stimulerande färger som 
ser ut att komma närmare ögat (Ching & Binggeli 2012, s. 116). Varma toner 
kan göra ett rum lättare att minnas och passar därför bra som landmärke 
(Hidayetoglu, Yildrim & Akalin 2012). Med kalla toner avses blåa, gröna och 
lila kulörer. Kalla, ljusa toner upplevs backa från betraktaren och passar bra för 
att få ett rum att kännas bredare, längre eller högre i tak (Ching & Binggeli 
2012, s. 116). Kalla toner i en miljö kan upplevas som lättare att navigera i 
(Hidayetoglu, Yildrim & Akalin 2012). 
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För att behandla området färg bör något även sägas om ljus. Fridell Anter och 
Klarén beskriver hur färg och ljus tillsammans skapar den visuella miljön även 
om de ofta behandlas som två olika områden (2014, s. 11). Färg och ljus 
påverkar människor på flera sätt, de har inverkan på välbefinnandet, beteende 
och vakenhet genom att påverka kroppens hormonproduktion (ibid, s. 17). I 
Hidayetoglu, Yildrim och Akalins (2012) studie fanns tre nivåer av ljushet på 
de rum som testades. Deltagarna upplevde de två rum med neutral och starkare 
ljushet som positiva. Även möjligheten att orientera sig ökade med ljusheten.  

Uppfattningen av färg är väldigt olika för olika människor. För att skapa en 
visuellt tillgänglig miljö för personer med nedsatt orienteringsförmåga krävs till 
exempel att rummets form är enkelt att uppfatta. Det kan åstadkommas genom 
kontrasterande golv och väggar och inredning som kontrasterar mot sin 
bakgrund. Blanka ytor, mörka markeringar i golv och iögonfallande mönstrat 
golv utan informationssyfte bör undvikas (Svensson 2015, s. 61-63). Ett annat 
sätt att öka tillgängligheten är att formge miljön så att den är konsekvent och 
enhetlig men samtidigt varierad. Det innebär att olika delar ska gå att skilja åt 
utan att intrycken blir för många (ibid. s. 64). När det gäller val av färgton så är 
ljusheten mer relevant än färgens kulör för personer som inte har fullgod syn. 
De kan ha lättare att skilja mellan en ljusblå och mörkblå än att skilja på två 
olika kulörtoner med samma ljushet (Mollerup 2013, s. 122). 

Form 
Form inom arkitektur och design handlar om hur de rumsliga elementen 
förhåller sig till varandra och tillsammans bildar en helhet. Begreppet form 
innehåller gestalt, storlek, färg och yta. Formen upplevs olika beroende på 
position, riktning och upplevd stabilitet (Ching 2007, s. 34 -35). Gällande en 
forms gestalt så yttrycker diagonala linjer dynamik och aktivitet (ibid. s. 9). En 
cirkel upplevs som självcentrerad och kan användas för att skapa fokus (ibid. s. 
39). Hur gestalter kombineras påverkar uttrycket, de uppträder sällan ensamma. 
Form påverkar också de rörelser som sker på en plats. Ett stråk som är smalt 
och instängt påverkar naturligt människor så att de går framåt. För att skapa en 
yta på ett stråk där människor kan pausa, vila och se ut över något kan stråket 
breddas, eller öppnas upp och smälta ihop med intilliggande ytor. På ett stråk 
som har en öppen yta är rörelsen mer slumpartad, men går att styra med 
arrangering av fysiska objekt (ibid. s. 283). En form kan också upplevas 
hierarkiskt starkare än en annan form, vilket kan avses medvetet av en designer 
för att framhäva en viss del av en rumslighet. Detta kan göras genom 
utmärkande storlek, en unik gestalt och placering. För att formen ska bli 
hierarkiskt stark behöver den sticka ut från sin omgivning genom att vara 
visuellt unik (ibid. s. 358-359). 
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Fysiska objekt  
Debajyoti, Harvey Jr. och Willis (2015) har undersökt hur fysiska objekt 
påverkar en miljös orienterbarhet, och vilka sorters objekt. De objekt som 
påverkar miljöns orienterbarhet är skyltar, arkitektoniska objekt, kartor, möbler, 
inredningsobjekt (konstverk, informationsdiskar etc.) och logiska kluster av 
funktioner som till exempel en lobby på ett hotell där man förväntar sig 
receptionsdisk och souvenirshop. De främsta bidragande orienteringsfaktorerna 
inom arkitektur är yttre arkitektur som går att se inifrån byggnaden, samt 
områden inomhus med vy över flera våningar. Av inredningsobjekten är det 
främst bidragande objektet konstverk. De fysiska objekten används på olika 
sätt. Skyltar, arkitektoniska objekt och kartor används som information för att 
orientera sig. De övriga fysiska objekten används för igenkänning, vilket också 
är en viktig faktor för orienterbarhet. 

2.3 Källkritik 
I arbetet har jag valt bort att arbeta med Mollerups (2013) wayfindingstrategier 
(olika strategier för hur människor orienterar sig i sin miljö) och wayshowing 
(formgivningen av rumsligheter i syfte att stödja wayfinding). Detta för att ge 
arbetet ett tydligare fokus på orientering utifrån rumslig identitet, läsbarhet och 
mentala bilder. Av samma anledning berör examensarbetet inte skyltning och 
skyltsystem. Valet av Lynchs teori som handlar om stadsteori kan ifrågasättas 
då arbetet handlar om inomhusmiljöer, men det är också det som gör arbetet 
intressant – kan teorierna översättas och användas på en inomhusmiljö eller 
inte?  
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3. Metod och tillvägagångssätt 

För att undersöka orienteringsproblemet på Karlbergsgymnasiet och svara på 
frågeställningen har jag använt mig av flera metoder för rumslig analys samt 
användarbaserade metoder. Samtliga metoder och tillvägagångssätt presenteras 
nedan. 

Till teorin om Lynchs mentala bild av staden hör ett förslag på metod. 
Metodens första steg är att två eller tre tränade observatörer först observerar 
och noterar staden till fots och på cykel. Observationerna resulterar i en 
fältanalyskarta och en kort rapport över styrkor och svagheter samt vilka 
mönster och delar som observerats (Lynch 1960, s. 155). Lynchs föreslagna 
metod har anpassats för att appliceras på en byggnad och inom ramen för detta 
examensarbete. Jag har representerat de ”tränade observatörerna”, där 
platsanalysen, notationerna och observationen är resultatet av de tränade 
observatörernas arbete. Metodens andra del är intervjuer av en stor grupp 
människor som ombeds utföra fyra uppgifter som innefattar skisser och 
skriftliga uppgifter om staden som sedan analyseras. Jag har utfört en variant på 
detta i form av tre workshops. En intervju och en introspektion har utförts för 
att få en djupare förståelse för det praktiska problemet i miljön. 

3.1 Intervju  
Tidigt i processen utförde jag en kvalitativ, semistrukturerad intervju med 
kontaktperson Anneli Blüme3, informatör på Karlbergsgymnasiet, för att få en 
bredare förståelse för problemet. Intervjun liknade ett vanligt samtal, där jag 
hade ett tema och frågor som jag ville få svar på. Jag var också öppen för att 
låta intervjupersonen påverka riktningen för samtalet (Holme & Solvang 1997, 
s. 99). Jag ställde frågor om hur problemet uttrycker sig men också om 
byggnadens skyltning och ledningens syn på miljön. Intervjun utfördes på den 
intervjuades kontor på Karlbergsgymnasiet. Samtalet spelades in och har 
sammanfattats i efterhand.  

3.2 Rumslig analys 
Vid den rumsliga analysen har jag observerat och dokumenterat platsens 
rörelseriktningar, form, skala, proportioner och arkitektur. Den rumsliga 
analysen i detta arbete består av tre metoder: platsanalys, notationer och 

                                                           
3 Anneli Blüme informatör på Karlbergsgymnasiet, intervju den 7 april 2017. 
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observation, som bidrar till en uppfattning om byggnadens funktioner, färg och 
form. Dessa metoder är utförda vid samma tillfälle och bygger på varandra.  

Platsanalys 
Platsanalysen utfördes för att undersöka byggnadens rumsliga identitet. Utifrån 
Ching och Binggeli (2012, s.60) analyserade jag ytskikt, utmärkande arkitektur, 
tillgång till dagsljus och vyer samt platsens form, skala och proportioner. 
Resultatet dokumenterades på en planlösning av byggnaden och jag arbetade 
utifrån en checklista. Platsen fotograferades, en våning i taget. Takhöjd och 
dimensioner mättes och dokumenterades vid ett senare tillfälle. 

Notationsanalys 
För att analysera rörelsemönster och byggnadens funktioner utfördes notationer 
i samband med platsanalysen och observationen. Min upplevelse av Lynchs 
(1960) fem element antecknades på en planritning. Symbolerna som jag 
använde för dokumentation är inspirerade av Branzells (1976) förslag till 
notationssymboler, som bygger på Lynchs teori och symboler. Symbolerna 
presenteras nedan i figur 1.  

Observation 
En systematisk observation av rörelsemönster gjordes med inspiration från 
Martin och Hanington (2012, s. 18-19, 120-121) som en del av rumsanalysen 
och som komplement till notationsanalysen. Jag utförde observationen på 
entréplanet genom att placera mig på sex olika ställen under fem minuter 
vardera och rita ett streck för varje passerande person. Observationen utfördes 
fredag den 7 april mellan klockan 11.20 och 11.55 då många elever rörde sig till 
och från lektioner i samband med lunchtid. Ett stort flöde av elever och 
personal observerades.  

Figur 1. Symboler för notation av Lynchs 
(1960) fem element.  

Visualisering: Sofie Clefberg 

Landmärke 

Nod 

Område 

Kant (barriär) 
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3.3 Introspektion 
Introspektion är en metod där forskaren använder sig av självobservation. 
Upplevda känslor inför det som studeras dokumenteras och analyseras 
systematiskt. Metoden valdes för att den i kombination med andra metoder kan 
ge en djupare förståelse för det studerade ämnet (Frostling-Henningsson, 2003).  
Introspektionen utfördes genom att jag ritade fyra skisser över byggnaden och 
skrev korta skriftliga reflektioner i samband med fotograferingen av platsen. 
Jag skrev ned mina känslor av upplevelsen och ritade en skiss efter varje 
rundvandring på de tre våningsplanen. Slutligen skrev jag en längre reflektion.  

3.4 Workshop 
För att svara på forskningsfrågan har jag använt mig av en workshop som 
Lynch (1960, s. 140-141) föreslår. Instruktionerna för workshopen är anpassade 
till denna studie och finns att läsa i sin helhet i bilaga 1. Jag höll i tre workshops 
torsdag den 4 maj med sammanlagt 37 personer som studerar eller arbetar på 
skolan. Samtliga deltagare skrev under ett informerat samtycke (se bilaga 2).  

⋅ Workshop 1 ägde rum torsdagen den 4 maj mellan 8.30-9.25. Vid 
tillfället deltog 12 elever från samhällsprogrammet och en lärare. Jag 
instruerade eleverna en uppgift i taget och till den sista uppgiften 
delades godis ut. Workshopen var en del av en lektion i kursen 
organisation och ledarskap för årskurs tre och hölls i sal Sp19. 

⋅ Workshop 2 ägde rum torsdagen den 4 maj mellan 11.30-12.20. Vid 
tillfället deltog 14 elever från samhällsprogrammet. Samma lärare som 
vid workshop 1 närvarade men deltog inte i workshopen. Jag instruerade 
eleverna en uppgift i taget och till den sista uppgiften delades godis ut. 
Workshopen var en del av en lektion i kursen organisation och 
ledarskap för årskurs tre och hölls i sal Oä4. 

⋅ Workshop 3 ägde rum torsdagen den 4 maj mellan 13.10-13.50. Vid 
tillfället deltog 9 elever från språkintroduktionsprogrammet och en 
lärare. Jag instruerade eleverna en uppgift i taget och till den sista 
uppgiften delades godis ut. Vid denna workshop hjälpte läraren till att 
förklara vad uppgifterna gick ut på när det uppstod oklarheter på grund 
av språkliga barriärer. Workshopen hölls som en spontan lektion för 
elever ur flera årskurser som tillfrågades om att vara med, i sal Sp22. 
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Utprovning av workshop 
Innan de tre workshopsen utfördes testade jag metoden på två gymnasieelever 
från Vasagymnasiet i Arboga. Jag tog tid och antecknade medan personerna 
utförde uppgifterna. Efter testworkshopen ställde jag följande frågor:  

Vad tyckte ni om uppgifterna och instruktionerna? (svårt – lätt, otydligt – 
tydligt, tråkigt – kul) Övriga kommentarer? Förslag? Tycker ni att ni kunde 
visa er kunskap om skolan med hjälp av de här uppgifterna eller känns det som 
att ni kan skolan bättre eller sämre än det ni visat mig nu i uppgifterna? 

Testpersonerna tyckte att workshopens uppgifter var tydliga och lätta att förstå, 
men svåra att utföra. De tyckte att det var roligt, och hade förslag på fasta 
tidsangivelser. Efter utprovningen justerade jag mina instruktioner för att bli 
tydligare och la till en tidsbegränsning. Jag ställde även frågor om hur väl de 
tyckte att det producerade materialet stämde överens med deras egen bild av hur 
bra de kan byggnaden, för att kritiskt granska metoden. Denna aspekt av 
metoden diskuteras vidare nedan under 3.5 Etik och metodkritik. Efter 
utprovningen adderade jag en uppgift till workshopen som handlar om vad 
eleverna själva upplever som ett problem i inomhusmiljön och hur de skulle 
vilja lösa problemet. Detta för att bredda den insamlade empirin med konkreta 
åsikter och kunskap från elever och personal – de som vet allra mest om hur det 
är att orientera sig och vistas på Karlbergsgymnasiet. 

3.5 Etik och metodkritik 
Som forskare finns flera etiska aspekter att förhålla sig till när metoder utförs 
som påverkar och involverar människor. Lagen om etikprövning av forskning 
som avser människor (SFS 2003:460) har som syfte att se till att människor 
respekteras och skyddas vid forskning. Lagen gäller inte för forskning som 
utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå, som detta arbete, men 
utgör ett gott stöd för etiska ställningstaganden. I lagen (ibid) står det bland 
annat att de medverkande ska informeras om syftet med forskningen, varför den 
utförs, hur materialet kommer att användas samt att deltagandet är frivilligt och 
när som helst kan avbrytas. Jag har därför använt mig av ett samtyckesformulär 
vid workshop och intervjuer, som finns att se i bilaga 2. Vid observation och 
notation bad jag en informatör på Karlbergsgymnasiet meddela att jag kommer 
att fotografera på platsen och gå runt och anteckna, förslagsvis via en allmän 
informationskanal. Informationen delades på skolans informationsskärmar med 
ett felaktigt tillägg: ”Materialet kommer bara att användas i hennes egna studier 
och blir inte officiella”. Eftersom rapporten publiceras blir informationen 
sökbar och officiell, men då inga människor finns med på bild eller enskilda 
personers rörelsemönster redovisas anser jag att människor som påverkats av 
observationen och notationsanalysen är skyddade och respekteras. 
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Angående workshopen där jag utfört en anpassad variant av Lynchs metod 
(1960, s. 155) för att undersöka personers mentala bild tar Torell (2005, s. 183) 
upp att det är en komplex och svår sak att komma åt någons mentala bild. Torell 
understryker att olika sorters datainsamling kan få olika resultat då skisser, 
samtal, modellbyggen och så vidare aktiverar olika delar av en persons mentala 
representation av verkligheten. Den vanligaste metoden är kartskisser, som 
använts i detta arbete, men hur kartskissen ser ut behöver inte stämma överens 
med den mentala bilden. Variationer i resultatet kan bero på förmågan att 
teckna och erfarenhet av kartor (2005, s.184). Under utprovningen av 
workshopen framkom att testpersonerna tyckte att de kunde sin skola bättre än 
vad de kunde visa genom skisserna. De delar av workshopen som är skriftliga 
kompenserar något för denna aspekt.  

Metoden introspektion är väldigt subjektiv och kan ifrågasättas av den 
anledningen. Subjektiviteten kan också ses som en styrka då metoden 
inkluderar forskarens egna erfarenheter och kan dra fördel av de egna, 
personliga upplevelserna att addera till studien. En samtidig introspektion där 
självobservationen dokumenteras i realtid är den mest tillförlitliga 
introspektionen och därmed att föredra, jämfört med retrospektiv och hypotetisk 
framtida introspektion (Frostling-Henningsson, 2003). 
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4. Empiri och analys 

I detta kapitel presenteras materialet från de utförda metoderna intervju, rumslig 
analys; platsanalys, observation, notationer, samt workshop. Den insamlade 
empirin som presenteras här fokuserar på Karlbergsgymnasiets entréplan och 
dess korridorer och öppna ytor. Intervjun med Annelie Blüme presenteras i en 
kortare sammanfattning.  

4.1 Intervju 
Genom samtal med Anneli Blüme4, informatör på Karlbergsgymnasiet, 
framkom att det finns svårigheter att hitta på skolan både för elever och för 
personal. Problemet upplevs som en allmän frustration. Blüme berättar att det 
finns ett uttryckt intresse från skolans ledning om att förbättra miljön. 

Vid öppet hus tillverkar personal på Karlbergsgymnasiets egna laminerade 
skyltar till dörrar samt skriver ut kartor för att besökare ska hitta till rätt 
ämnessalar. Det är en tillfällig lösning som upprepas eftersom problemet 
återkommer. Blüme berättar att hon själv varit elev på skolan och minns hur 
nervös hon var över att hitta: ”Jag minns själv känslan, nu ska jag ha SO-lektion 
och så vet man ett nummer och det hette Sp15, och så gick man dit en 
halvtimme innan för att vara säker på att man hittar rätt dörr.” Hon tror att det 
förmodligen är likadant för nya elever idag med eftersom miljön och skyltning 
inte har ändrats. Det finns inte någon översiktskarta inuti byggnaden. Blüme 
berättar att det inte funnits tidigare heller när hon själv var elev på skolan för 
tjugo år sedan. Hon berättar även att korridorerna har hetat likadant sedan dess.  

Slutsats 
Slutsatsen av intervjun är att problemet med att hitta på skolan verkar vara 
uppmärksammat men inte adresserat på ett långsiktigt, systematiskt sätt. Det 
finns en vilja till förändring.   

 

 

 

 

                                                           
4 Anneli Blüme informatör på Karlbergsgymnasiet, intervju den 7 april 2017. 
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4.2 Rumslig analys 
Den rumsliga analysen har utförts för att undersöka platsens rörelseriktningar, 
form, skala, proportioner och arkitektur. Den består av tre metoder: platsanalys, 
notationer och observation, som är genomförda vid samma tillfälle och bygger 
på varandra.  

Platsanalys 
Byggnaden består av tre våningsplan som på planlösningen benämns som nedre 
plan, entréplan och övre plan (se bilaga 3 för planritning över alla tre plan). 
Entréplanet är det största våningsplanet till ytan. Takhöjden varierar mellan 
2,26 m till 2,83 m i korridorerna. Även korridorernas bredd varierar, där de 
smalaste korridorerna är 1,71 m breda.  

Figur 2. Planritning över Karlbergsgymnasiets entreplan.            Visualisering: Sofie Clefberg 
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Karlbergsgymnasiet började byggas 1968 och stod färdigt 19705. Byggnaden 
består av korridorer och klassrum runt fyra innergårdar. Från korridorerna är 
tillgången till dagsljus och vyer väldigt begränsad. På entréplan finns två 
direkta vyer ut mot innergårdarna från korridorer. Arkitekturen utmärker sig 
framför allt utanför aulan. De olika korridorerna särskiljs med hjälp av olika 
namn som står skrivna vid ett eller två ställen vid varje korridor: 

 

Färg, form och ytskikt 

Väggar är målade och golvytor består av linoleummatta. Elevskåp fungerar som 
accentfärger och taket består av olika ljuddämpande material i vitt eller beige. 
Det finns öppna ytor innanför entrén, utanför aula och matsal, samt vid en 
umgängesyta i långgången. I övrigt är korridorerna smala med begränsad sikt. 

                                                           
5 Åmåls kommunfastigheter förvaltning, telefonsamtal den 19 april 2017. 

Landgången 

Lärargången 

Beslutsgången 

 

Bibilioteksgången 

Studiegången 

Språkgången 

 

Musikgången 

Serveringsgången 

Långgången 

 

Figur 3. Vy över första intrycket när besökare kommer in via huvudentrén.  
Foto: Sofie Clefberg 

 

INNANFÖR ENTRÉ 
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På entréplan finns gråa, gula, gröna och flera nyanser av beige golv. Väggarna 
är mestadels ljust beige, vita eller gula. På flera ställen finns orange skåp som 
accentfärg. I musikgången finns en blå fondvägg med blåa skåp. Utanför 
skolans aula finns en vägg klädd i träpanel med ett lågt, blått tak, där en del av 
ytans golv är rött, se figur 4 nedan. Även belysningen är annorlunda i den blå 
delen av taket. Alla övriga tak är vita eller beige. Taket och golvytan är rundade 
vilket också bryter mot övrig färg och form i byggnaden. 

 

Språkgången, studiegången, biblioteksgången, lärargången och beslutsgången 
har väldigt lika ytskikt. Nedan syns studiegången till vänster och beslutsgången 
till höger. Biblioteksgången finns att se i figur 9 på sida 23. 

Figur 4. Biljardbord och sittplatser utanför 
aulan med utmärkande ytskikt. 
Foto: Sofie Clefberg 

 

UTANFÖR AULAN 

Figur 5. Studiegången, med vy mot 
språkgången.  
Foto: Sofie Clefberg 

 

Figur 6. Beslutsgången, med vy ut mot 
huvudentrén. 
Foto: Sofie Clefberg 

 

STUDIEGÅNGEN BESLUTSGÅNGEN 
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Notationsanalys 
Notationer har utförts för att undersöka entréplanets områden, stråk, noder, 
landmärken och kanter. Detta för att förstå hur byggnaden används och för att 
se vilka element som kan stärkas i gestaltningsförslaget. 

Entréplan är det mest komplexa men också centrala våningsplanet i byggnaden.  
Här rör sig alla elever och lärare under dagen eftersom planet innehåller 
huvudentré, restaurang, cafeteria, aula, lärarrum, bibiliotek, administration och 
rektorskontor. På entréplan noterades två landmärken, fem noder och sex 
områden. Det finns även två tydliga kanter (fortsättningsvis kallat barriärer) där 
dörrarna är låsta in till ett område. Stråken är svåra att observera då sikten från 
olika delar i lokalerna är väldigt begränsad. Oavsett var man befinner sig i 
byggnaden syns bara ett vägval i taget. Ett försök att notera stråken gjordes 
dock som presenteras under rubriken Observation. 

Figur 7. Notationskarta över entréplan. Symbolförklaring till vänster. 
Visualisering: Sofie Clefberg 
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Noderna på platsen är cafeterian, en yta med elevskåp och sittmöbler, två 
trappor som används mycket samt utanför lärarrummet där elever och lärare 
möts.  

De två landmärkena i byggnaden ligger i samma korridor. Det ena landmärket är 
utanför aulan: platsen har ett lägre välvt tak med belysning och har en tydlig 
rumslig identitet (se figur 4, s. 21). Där finns även ett biljardbord. 
Kontaktpersonen för detta examensarbete föreslog att träffas första gången ”vid 
biljardbordet” vilket stärker intrycket av att det fungerar som ett landmärke. Det 
andra landmärket är stora väggmålningar föreställande kända artister, som finns i 
musikgången (se figur 10). Musikgången har en tydlig rumslig identitet då golvet 
är lite förhöjt i korridoren samt att en stark blå 
accentfärg används på en vägg och elevskåp.   

Två av de noterade områdena särskiljer sig fysiskt 
från resten av miljön. Det ena är området vid 
vuxenskolan, som är tydlig på grund av de 
barriärer som leder in till området (stängda dörrar 
med en text som uppmanar till tystnad, respektive 
låsta dörrar). Det andra området där den fysiska 
miljön bidrar är området vid caféet där ytorna är mer 
öppna och har en möblering som kommunicerar 
matsal och cafeteria.  

Figur 9. Vy från biblioteksgången 
över nod där elever och lärare 
möts. Beslutsgången, 
biblioteksgången, studiegången 
och lärargången möts här. 

Foto: Sofie Clefberg 

 

Figur 8. Nod med elevskåp och 
sittmöbler med vy ut över 
innergård. 
Foto: Sofie Clefberg 

 

Figur 10.  Landmärke i 
musikgången. 

Foto: Sofie Clefberg 

 



24 
 

Observation 
Syftet med observationen var att komplettera notationsanalysen genom att 
notera stråk och rörelseriktningar i byggnaden.  

Ett stort flöde av elever observerades från fem av de sex observerade platserna. 
Då man som observant endast ser en kort sträcka i byggnaden i taget går det 
inte att dra några slutsatser om i vilket syfte personerna rör sig på en viss plats. 
Observationen visade däremot att under vissa tidpunker rör det sig stora 
mängder människor längs alla korridorer på entréplan, i flera riktningar. 
Dokumentation av observationen finns att se i bilaga 4. Det var svårt att notera 
tydliga stråk utan att följa efter en person i taget, vilket kräver en annan 
observationsmetod som inte ryms tidsmässigt inom detta projekt.  

Slutsats av rumsanalys: platsanalys, notationsanalys och 
observation 
Den rumsliga analysen visar att skolan har få tydliga områden, landmärken och 
stråk. Till exempel har området för vuxenskolan markerats med låsta dörrar och 
en handskriven lapp, vilket indikerar ett behov av tydligare områden. Fyra av 
sex noterade områden är bara synliga när det rör sig människor i byggnaden. 
Vilka människor som rör sig och hur de interagerar med varandra och miljön 
avslöjar hur området används. Den fysiska miljön skulle kunna stärka 
områdenas särskiljning och nodernas visuella uttryck så att de blir läsbara även 
utan människor på platsen.  

4.3 Introspektion 
Introspektionen utfördes genom tre ritade skisser över byggnaden och korta 
skriftliga reflektioner. Jag skrev ned mina känslor av upplevelsen och ritade en 
skiss efter varje rundvandring på de tre våningsplanen. Skisserna finns att ta del 
av i bilaga 5. Nedan följer en sammanfattande berättelse av materialet från 
introspektionen.  

En vecka innan första besöket på platsen tog jag del av en planlösning av 
byggnaden som jag studerade en kort stund. På plats vid första besöket blev jag 
guidad från ingång N på nedre plan upp till entréplan och huvudingången. Från 
huvudingången gick jag in i byggnaden igen för att börja min introspektion. Jag 
valde att gå till vänster mot aulan och cafeterian, vilket blev min samlingsplats 
under observationen och platsanalysen. Jag utgick därifrån och började med att 
fotografera hela entréplan. När jag antog att jag fotograferat alla korridorer 
skulle jag hitta tillbaka till min plats och bestämde mig för att följa 
nödutgångskyltarna. Det är en vanlig wayfindingstrategi som Mollerup (2013, 
s. 28) kallar track following, att följa spår, men dessa ledde till närmsta utgång 
vilket inte var huvudingången som jag sökte efter. Efter en stund fick jag syn på 
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väggmålningen med Gene Simmons (sångare i rockbandet Kiss) i musikgången 
som jag kände igen. Därifrån syntes aulans ingång och min plats i 
serveringsgången. Efter den första rundvandringen ritade jag en karta över 
våningen (se figur 31 i bilaga 5). Jag skrev även ned en kort reflektion: 
”Förvirring. Är det stort eller litet? Finns det fler våningar och vart? Har jag 
varit i alla gångar?” 

I nästa steg jag gick jag ned till nedre plan via ett trapphus med skylten ”Vidare 
till plan A” och fotograferade alla ytor. Sedan letade jag mig tillbaka till min 
plats och ritade en ny karta, både över nedre plan men också över den del av 
entréplan som jag gick genom för att hitta tillbaka (se figur 32 i bilaga 5). 
Reflektionerna lyder: ”känsla: inte ännu fler gångar. Hur ska jag minnas vart 
jag fotograferat? Trött, förvirrad.” 

I ett tredje steg gick jag upp till övre plan via ett trapphus med skylten ”Vidare 
till plan C”. Fotograferingen gick betydligt snabbare på detta plan och jag 
hittade lätt tillbaka till min plats på tredje försöket, via musikgången som jag 
kände igen. Reflektioner från nedre plan: ”Det här fattar jag, skönt. Här skulle 
man vilja ha sina lektioner. Enkelt, avgränsat, koncentrerat, korridoren tar slut”. 
För skiss, se figur 33 i bilaga 5. 

Efter en timmes rundvandring och fotografering tittar jag på facit, en 
planlösning, och skriver följande reflektion om entréplan: ”Trodde 
beslutsgången låg åt andra hållet, språkgången är på helt fel plats. Fyra 
innergårdar har känts som två. Ser tydligt ut på ritning, litet, men upplevs 
otydligt, rörigt och stort.” Jag summerar upplevelsen med att det var mycket 
svårare att hitta än jag trodde. Jag skrev även att jag upplever att det saknas ett 
helhetsgrepp och att övervåningen känns kristallklar i jämförelse med 
entréplanet och källarens evighetslabyrint.  

Slutsats 
Introspektionen visade att byggnaden upplevs stor, komplex och svår att hitta i 
som ny besökare. Detta trots en viss förförståelse. Jag kände mig vilsen, lätt 
obekväm och otrygg i att inte hitta tillbaka till platsen där jag utgick från eller 
ens till huvudentrén. Introspektionen visar på vilken nytta en tydligare miljö 
skulle kunna göra för nya besökare och vilka negativa känslor som kan 
undvikas. 
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4.4 Workshop 
För att undersöka elever och lärares mentala bild av Karlbergsgymnasiets 
entréplan höll jag i tre workshops med 35 elever och två lärare, där 10 personer 
kommer från språkintroduktion och 27 personer från samhällsprogrammet.  
Materialet presenteras i en sammanfattande form som tar upp mönster, 
tendenser och utstickande resultat från skisser och skriftliga svar. Direkta citat 
och skisser visas som exempel på hur materialet ser ut.  

Uppgift A: Rita en snabb skiss över skolans entréplan. Rita ut de mest 
intressanta och viktiga delarna av skolan. 

De delar som ritas eller skrivs ut på skissen av skolan är främst aulan, 
”Lindgrenssalen” (en rund ensemblesal), matsal, entré, bibliotek, skåp och 
idrottshallar. Klassen från språkintroduktion skriver i högre grad ned 
musikskola och rektorskontor än samhällsklasserna. De flesta elever ritar sina 
skåp stort och har en tendens att bara rita halva skolan. Av 37 skisser finns fyra 
tydliga skisser där byggnadens former och innehåll är detaljerat. Endast en 
person har ritat byggnadens yttre form som verkligheten. Väldigt få har skrivit 
ned gångnamn.  

 

Figur 11. Vanligt förekommande skiss över entréplan med överdimensionerade 
skåp och utvalda funktioner. 
Skiss: Deltagare i workshop 
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Uppgift B: Rita en ny skiss, som visar hur vägen ser ut från vuxenskolan 
till aulan, och vad som finns längs vägen. 

Fler detaljer finns med jämfört med uppgift A, till exempel skåp och bänkar. 
Flera av de som ritat väldigt ofullständiga helhetsbilder ritade tydligare skisser i 
denna uppgift. 31 av 37 elever valde långgången och musikgången som väg. 
Endast två personer av 37 valde vägen via studiegången och beslutsgången trots 
att den är lika lång. Ingen ritade från den andra ingången till vuxenskolan i 
språkgången. Fyra personer ritade två vägar eller fler.  

 

Uppgift C: Skriv ned en lista över vilka delar av byggnaden som känns 
mest utmärkande. 

På personernas listor nämns bollhall, idrottshall, aula, bibliotek, 
Lindgrenssalen, bowling och café i hög grad. 26 personer skrev nio eller fler 
delar. Bland dessa nämnde nästan alla ”estetkorridoren” (musikgången) och 
”naturkorridoren uppe” (övre långgången). Även ”vid mitt skåp” är vanlig. I 
språkintroduktion nämndes IM-klassrummet (deras huvudklassrum), café och 
bibliotek i högre grad än övriga klasser. 

Figur 12. Vägen via musikgången är vald. 
Pilar och vissa funktioner finns skrivna.  
Skiss (figur 12 och 13): Deltagare i workshop 
 

Figur 13. Vägen via biblioteket 
och beslutsgången vald. Få 
detaljer skrivna. 
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Uppgift D: Skriv ned svaren på två frågor: 1. Vart ligger biblioteket? 2. 
Vart ligger Sp16? 

När elever och lärare förklarar vägen till biblioteket använder de olika tekniker. 
Många använder sig av höger och vänster. Ett exempel: 

Om man tar den stora Entré ingången så tar man sedan den första 
svängen genom korridoren till höger sen tar man första svängen 
till vänster genom den öppna ytan med massa skåp. Sen till 
vänster igen så ligger biblioteket första till höger. Man kan även 
gå in i Entrén sen gå rakt genom en smal korridor sen höger så 
ligger biblioteken andra till vänster.  

Flera elever skriver att biblioteket ligger bredvid datasalen och/eller Komvux. 
Tre elever beskriver vägen genom ”lärargången” och syftar då på 
beslutsgången. På fråga två där ett specifikt klassrum efterfrågas, Sp16, svarar 
två personer i samhällsklasserna att de inte vet eller visste att den fanns. I 
språkintroduktion svarar åtta av tio att de inte vet eller lämnar blankt. När vägen 
beskrivs används begreppet ”lärargången” om beslutsgången av fem personer, 
en använder namnet språkorridoren. Sex personer hänvisar till att namnet står 
på dörren eller att salen ligger ”vid sp-salarna”. 

Uppgift E: 1. Beskriv med ord och/eller skissa något du tycker är ett 
problem med inomhusmiljön på din gymnasieskola 2. Beskriv med ord 
och/eller skissa en lösning på problemet. 

När personerna ombeds berätta om ett problem i inomhusmiljön svarar 22 av 37 
personer att ventilationen är dålig/det luktar illa eller att elementen är dåliga/det 
är kallt på vintern. Personernas lösning på problemet är att höja värmen och fixa 
eller byta ut ventilationen. Två personer uppger inga problem. Övriga problem 
som tas upp är kala väggar, otydliga och krångliga namn på salar, för lite ställen 
att umgås och sitta på, smutsiga toaletter, för få datorer, tråkig miljö, svårt att 
hitta som ny, enformig miljö, för liten matsal, för få klassrum till IM 
(introduktionsprogram) och tråkig inredning. Förslagen på lösning till dessa 
problem är: måla om, mer tavlor och intryck, finare soffor och bord, tydligare 
namn, mer sittplatser, bättre städning, fler datorer, bygga ut matsalen, ha ett 
färgtema och mer växter. Exempel på två citat: 

Svårt att förklara hur allt ser ut för allt är i samma färg, stolar, 
bord. Mycket enformigt. Skulle kunna färga eller markera vissa 
områden i skolan så de skiljer varandra mera. Som att ha olika 
namn på våningar eller områden. Och då även ha en ”karta” 
eller något annat för att göra enkelt.  

För kallt i skolan samt en sjukhusliknande miljö. Höj värmen och 
måla om. 

Deltagare i workshop 
 

Deltagare i workshop 
 

Deltagare i workshop 
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Slutsats av workshop 
Workshopen visar att elever och personal ser flera delar av skolan som 
utmärkande, och de flesta kunde tydligt beskriva vägen till vuxenskolan och 
biblioteket. Vägbeskrivningarna visade dock att det saknas faktorer i miljön att 
hänvisa till som landmärken och tydlig rumslig identitet. De flesta 
workshopdeltagarna kunde beskriva en mindre del av byggnaden tydligt men 
hade större svårigheter med att rita en korrekt helhetsbild. Endast en person av 
37 skissade byggnadens yttre gränser korrekt. Det finns stor potential i att ändra 
den fysiska miljön så att den får tydligare rumslig identitet och bättre stödjer 
skapandet av en mental bild. Gångnamnen som finns verkar inte hjälpa för 
orientering då de allra flesta beskrivningar och skisser saknar namn eller 
använder varianter. En kompletterande eller ny övergripande struktur som 
stärker gångarnas identitet skulle underlätta. Elever och lärare upplever 
ventilation och värme som ett stort problem, men även den likformiga miljön 
tas upp. Lösningarna som föreslås är rakt på sak: det luktar illa – byt 
ventilation, det är kallt – fixa elementen, miljön är tråkig – köp nya möbler och 
måla om.  

4.5 Sammanfattande analys av det empiriska materialet 
 

Det finns en vilja till förändring på Karlbergsgymnasiet. Ledningen, lärare och 
elever föreslår lösningar på problemen och är ganska överens om vad som 
behöver göras. Den rumsliga analysen visar dock att miljön saknar flera viktiga 
aspekter för att vara ett stöd till orientering. De områden och noder som finns är 
inte visuellt tydliga och landmärken är det brist på. En ökad visuell åtkomst 
skulle kunna underlätta orienteringen och kompensera för de problem som 
skapas i kombination med att den spatiala layouten är komplex. Det mest 
läsbara området i byggnaden är utanför skolans aula där det finns en tydlig 
rumslig identitet. Våningsplanet skulle behöva fler tydliga områden och 
landmärken. Sammanfattningsvis kan sägas att den mentala bildens tydlighet 
hos elever och personal varierar, och en helhetsbild av byggnadens struktur 
saknas i många fall. 

Platsanalysen visade att en avgränsning behövde göras för designförslaget. 
Valet föll på entréplan. Detta för att entréplanet berör alla elever och personal 
då centrala funktioner som bibliotek, matsal, café, lärarrum och huvudentré är 
placerat där. Av den anledningen är det en bra utgångspunkt för designförslaget 
som kommer till nytta för samtliga elever och personal, även om jag anser att 
nedre plan på ett sätt har det största behovet av en ny rumslig identitet. Flera av 
de elever som har nedre våningsplanet som sin arbetsmiljö har språkliga och 
kognitiva utmaningar vilket ökar behovet av en trygg och tydlig miljö. 
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5. Designkoncept 

Den insamlade teorin och empirin har resulterat i ett designkoncept som 
presenteras nedan. Först ges en inblick i designprocessen och vägen fram till 
det slutliga förslaget. Sedan presenteras förslaget genom visualiseringar och en 
argumentation om förslagets för och nackdelar.  

Designkonceptet består av två tydliga teman som jag har valt att kalla 
transparens och variation. Konceptet är ett förslag på hur identitetsstärkande 
rumslig gestaltning kan bidra till ökad orienterbarhet. 

5.1 Designprocess  
Eftersom designförslaget är vetenskapligt förankrat präglas också 
designprocessen av det vetenskapliga förhållningsättet (Martin & Hanington 
2012, s. 76). Processen har varit iterativ där fritt och kreativt skissande blandats 
med metoder för att ta fram förslag som bygger på teorin och empirin. Under 
processens gång har teori och empiriskt material tillkommit. Idéer har lagts till, 
omarbetats och tagits bort. Tankeprocessen bygger på den vetenskapliga 
grunden, men även de kreativa verktygen i sig själva har påverkat processen 
och slutresultatet: skissandet, visualisering i 3D-programmet SketchUp och 
skrivande av rapporten. Under hela designprocessen har en idéprocess pågått 
som kan delas in i fyra olika faser. De första tre faserna utgår från research och 
handskissade idéer: innan första besöket, efter första besöket och efter 
workshops och analys av referensobjekt (för analys av referensobjekt, se bilaga 
6). Den fjärde och sista fasen består av skissande och visualisering i SketchUp. 
Se faserna i figur 15 på nästa sida. 

Figur 14. Visualisering över designkonceptets teoretiska grund. 
Visualisering: Sofie Clefberg 
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Skisserna under processen har varit många. Nedan följer några exempel som 
visar på skissernas karaktär i fas 1- 3 under idéprocessen. 

 

 

 

 

 

Idéfas 1, rumslig identiet: färg, form 
och fysiska objekt 

Figur 16. En tidig skiss (av ett tiotal skisser) 
som start på designprocessen. Skissen 
utgår från problembeskrivningen och 
frågeställningen. På skissen syns en stark 
färg på golv och speglingar från de 
tredimensionella formerna i taket. 
Skiss: Sofie Clefberg 

Idéfas 2, platsens förutsättningar 
och egen upplevelse 

Figur 17. Skissen ritades efter ett första 
besök på platsen. Skissen föreställer 
lärargången. Golvet är indelat i färg på 
tvären för att korta av intrycket av en 
lång korridor. Golvet skiftar och blir 
grönt längre in i bilden.  
Skiss: Sofie Clefberg 

Idéfas 3, empiri från referensobjekt 
och workshops 

Figur 18. Efter workshops och 
referensobjekt testade jag i denna skiss 
att höja taket i mitten av korridoren, 
med plats för ventilation längs takets 
långsidor. Längs den vänstra väggen 
finns textilier som går att skjuta åt sidan. 
Skiss: Sofie Clefberg 

Figur 15. Visualisering över idéprocessens fyra faser. 
Visualisering: Sofie Clefberg 
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5.2 Designförslag 
 

Konceptet Transparens och variation gestaltas genom ett designförslag på en 
begränsad del av entréplan som jag valt att kalla infopunkten. Området är en 
nod i mitten av byggnaden där flera korridorer möts. 

 

Förslaget visar hur lärargången och beslutsgången skulle kunna se ut med det 
nya designkonceptet som bas. Anledningen till att jag valt denna punkt är att 
området ligger i mitten av byggnaden och är en nod på entréplan där flera stråk 
och korridorer möts. Det utgör en bra plats för att stärka den mentala bilden då 
platsen berör samtliga elever och personals mentala bild. Närmast infopunkten 
finns lärarrum, administration, bibliotek och rektorskontor.  

Figur 19. Inzoomningen visar det valda området för designförslaget: beslutsgången, 
lärargången och infopunkten. 
Visualisering: Sofie Clefberg 
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Transparens handlar om att fokusera på visuell åtkomst och på luft 
inomhus genom rumsliga proportioner och hur samspelet mellan inomhus och 
utomhus kan stärkas. 

Variation handlar om att formge miljön efter en övergripande struktur där 
olika områden särskiljer sig från varandra med hjälp av färg och form. Det 
uppnås genom att variera miljöerna med ytskikt, objekt, landmärken och 
visuellt tydliga noder. 

På planritningen ovan (figur 20) syns att två rum tagits bort för att öppna upp 
ytan kallad infopunkten. Som en del av temat variation har golvytorna i 
byggnaden fått fyra områden med olika nyans av neutral grå färg. De markerar 
områden som kan ha olika färgteman. Ytorna möts i infopunkten där de med sin 
diagonala, riktade form skapar en rörelse ut till innergården. Innergården har 
fått en cirkulär markbeläggning som drar till sig fokus och får rörelsen att 
stanna upp. 

Figur 20. Ovan syns den nya planlösningen över området som designförslaget 
fokuserar på.  
Visualisering: Sofie Clefberg 
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När en besökare kommer till Karlbergsgymnasiet via huvudentrén ligger 
beslutsgången direkt rakt fram. I beslutsgången består den rumsliga identiteten 
av orangea detaljer som dörrar och skyltar, med stora glaspartier in mot 
kontorsplatser. Genom glaspartierna kan solen skina in och stärka korridorens 
åtskillnad ytterligare. De orangea dörrarna hjälper genom sin vertikala, avlånga 
och upprätta form, till att få korridoren att upplevas som högre i tak.   

 

Figur 21. Vy från huvudentrén och beslutsgången mot infopunkten. Orange 
detaljer och ett tydligt landmärke i form av en färgstark tavla syns på långt håll. 
Visualisering: Sofie Clefberg 

Figur 22. Vyn visar beslutsgången från motsatt riktning mot figur 21. Till höger 
skymtar huvudentrén. På bilden syns ett kontor med glaspartier. Utanför kontoret 
syns innergården. De öppna partierna ökar den visuella åtkomsten och ger en luftig 
känsla.  
Visualisering: Sofie Clefberg 
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När besökaren fortsätter rakt fram genom beslutsgången mot infopunkten 
öppnar sig ytan och de diagonala formerna i golvet blir synliga. 

 

Från beslutsgången ligger infopunkten direkt till höger, se figur 24 nedan. Den 
rumsliga identiteten på platsen består främst av en varm vinröd ton, som gör 
platsen till ett landmärke och en nod som är lätt att minnas. Det finns plats för 
anslag på väggen och en soffa för de som väntar på lärare eller administrativ 
personal. Landmärket till vänster i bild är en dekorativ ljudabsorbent (Beehive 
Rectangular, 2017). 

Figur 24. Vy över infopunkten till vänster. Beslutsgången skymtar till höger. 
Visualisering: Sofie Clefberg 

 

Figur 23. Vy från beslutsgången mot infopunkten. Till höger skymtar en översiktskarta 
över byggnaden och kortsidan av en rosa soffa. 
Visualisering: Sofie Clefberg 
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Om besökaren går mot infopunkten från lärargången istället, möts man av vyn 
nedan i figur 25. Gardinerna till vänster döljer förvaringsskåp för ett lugnare 
intryck. Väggen och golvets färg skiljer sig tydligt åt vilket ökar den visuella 
tillgängligheten. 

Infopunkten har landmärken i starka färger som syns på långt håll och från flera 
riktningar. De diagonala formerna i golvet skapar en rörelse som är riktad ut 
genom två stora glasdörrar. Glasdörrarna släpper in dagsljus och ökar den 
visuella åtkomsten.  

 

 

Figur 25. Vy över lärargången, mot infopunkten. Textilier till vänster som går att skjuta 
i sidled. Taket är höjt men fortfarande med utrymme för kablage och ventilation. 
Visualisering: Sofie Clefberg 

 

Figur 26. Vy från lärargången mot 
infopunkten och ett landmärke. 
Visualisering: Sofie Clefberg 

Figur 27. Vy från studiegången mot 
infopunkten.  
Visualisering: Sofie Clefberg 
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I figur 28 ovan syns innergården som nås genom att gå ut genom glasdörrarna i 
infopunkten. Markeringar i marken fortsätter den diagonala rörelsen utomhus. 
Rörelsen stannar upp med hjälp av en rund, inneslutande form för umgänge.   

Fördelar med designförslaget 

- Färg syns på längre håll än andra grafiska element vilket gör det till ett 
bra grepp för de långa korridorerna. Neutrala färger används på golv 
som håller över tid mot trender, nya funktioner etc. Färgstarka detaljer 
används istället på väggar och föremål. 

- Designförslagets nytta är inte beroende av språkliga kunskaper eller 
förståelse för kartor, siffersystem och kompassriktning. 

- Landmärken som också fungerar som till exempel ljudabsorbent 
kombinerar funktion och form. 

- Designförslaget angriper problemet med låg differentiering och visuell 
åtkomst i en komplex layout, istället för att endast kompensera det med 
skyltar. Gärling, Böök och Lindberg ifrågasätter om något skyltsystem 
(oavsett hur välutvecklat) kan kompensera för en låg differentiering, 
visuellt åtkomst och komplex layout (1986, s.58). 

Nackdelar med designförslaget 

- Två rum har tagits bort (arbetsrum och kopieringsrum). Istället frigörs 
mer yta för rörelse och vistelse i korridoren.  

- Designförslaget möjliggör och kräver en ny lösning för ventilationen 
med höjt tak där det är möjligt. 

Figur 28. När man som besökare går ut genom glasdörrarna vid infopunkten är detta 
vyn man möts av. På andra sidan syns glasdörrar in till en öppen yta med elevskåp i 
långgången. 
Visualisering: Sofie Clefberg 
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6. Diskussion 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur identitetsstärkande rumslig 
gestaltning kan bidra till ökad orienterbarhet. Det har gjorts med teorier om 
gestaltning, orientering och den mentala bilden av verkligheten.  Metoderna har 
undersökt Karlbergsgymnasiets fysiska form, elever och lärares bild av miljön, 
rörelsemönster, min egen upplevelse av platsen som designer, samt elever och 
lärares uppfattning av problem i miljön. Teori och empiri visar tillsammans att 
orienterbarhet är mycket mer än skyltar. Genom att arbeta med en byggnads 
identitet kan rumsligheterna stärkas och nå fram till besökare på en mer 
omedveten vägledningsnivå. Besökaren känner igen sig och hittar tillbaka i en 
läsbar miljö. God informationsdesign kan vara som allra bäst när den inte märks.  

Designförslaget ger stöd till skapandet av en mental bild genom att stärka den 
rumsliga identiteten med hjälp av färg, form och fysiska objekt. Ett rum förmedlar 
känslor och kan uppfattas på väldigt många olika sätt – precis som en person. Ett 
rum med ett otydligt uttryck där känslan inte är riktigt bra, är början på en rumslig 
identitetskris. Under gymnasietiden finns många identitetsfrågor att ställa sig själv, 
men den rumsliga identitetskrisen kan undvikas. Konkret innebär det att arbeta med 
unika uttryck genom tavlor, rumslig layout, material och färg på väggar, golv och 
tak på ett strukturerat sätt. Det skapar tydliga områden, noder och landmärken. 
Designkonceptet transparens och variation är generellt på så vis att det går att 
utföra på många olika sätt. Designförslaget är ett exempel på hur en miljö med 
stark identitet kan skapas utifrån konceptet. Det kan även vara värdefullt att skilja 
på resultatet av teorin i detta arbete och ett verkligställande. Designförslaget svarar 
på forskningsfrågan ur ett teoretiskt, vetenskapligt förankrat perspektiv i 
kombination med insamlad empiri. För att ta reda på om den mentala bilden av 
Karlbergsgymnasiet verkligen stärks av designförslaget krävs att förslaget 
realiseras och att metoder för att undersöka den mentala bilden utförs innan och 
efter förändringen. 

Fler sätt än ett är rätt, gäller för en miljö som stödjer orienterbarhet. Alla användare 
av en byggnad har olika förmågor när det gäller orientering. Den rumsliga 
uppfattningen, minnet och förmågan att välja rätt strategi varierar mellan olika 
människor (Carlson m.fl. 2010). Detta visade även den insamlade empirin. I de 
instruktioner som workshopdeltagarna skrev varierade strategierna, vissa använde 
beskrivningar av rummets funktion, andra avstånd, höger och vänster samt 
adjektiv. Det kan därför vara en bra idé att designa för flera olika sätt att orientera 
sig. Detta designförslag stärker orienteringen och den mentala bilden vilket är ett 
sätt att se på orientering. Designförslaget kan med fördel stärkas av flera system för 
orienterbarhet som till exempel skyltning och informativa namn. 
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6.1 Förslag till vidare forskning  
 

I detta arbete har Lynchs (1960) teori om den mentala bilden av en stad använts 
för att analysera en inomhusmiljö. Jag har funnit teorin användbar och arbetat 
efter slutsatsen att en rörig mental bild och miljö beror på avsaknad av tydliga 
element. Det går dock inte att utesluta att avsaknaden av Lynchs fem element 
istället beror på att teorin inte är applicerbar på inomhusmiljöer. Förslagsvis 
kunde detta undersökas genom att analysera en byggnad som redan upplevs 
tydlig och är lätt att hitta i. Hur ser det ut i den miljön i förhållande till Lynchs 
teori?   

Designförslaget fokuserar på Karlbergsgymnasiets entréplan för att ge arbetet 
ett tydligt fokus. För att förstå delarna krävs dock att titta på helheten. Jag 
upplevde byggnadens tre våningar väldigt olika och såg en hierarki och 
symbolik med vilka programinriktningar och namn som de olika våningsplanen 
innehåller. Det vore intressant att analysera byggnadens tysta budskap genom 
någon av de metoder för bildanalys som Eriksson och Göthlund (2012) 
beskriver i Möten med bilder: att tolka visuella uttryck. Området går utanför 
huvudfokuset för detta examensarbete, men att undersöka det närmare skulle 
kunna bidra till en ökad kunskap om hur rumslig gestaltning påverkar 
individen.  

På en gymnasieskola ryms många individer med olika förutsättningar. En 
jämställd och tillgänglig rumslig gestaltning är ett verktyg och en styrka. 
Speciellt för elever med språkliga och kognitiva utmaningar ökar behovet av en 
trygg och tydlig miljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A good environmental image gives its 
possessor an important sense of emotional 
security […]. This is the obverse of fear that 
comes with disorientation: it means that the 
sweet sense of home is strongest when home is 
not only familiar but distinctive as well.” 

   Kevin Lynch 
 (1960, s. 4) 
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7.4 Figurförteckning 
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Figur 9. Biblioteksgången, foto 
Figur 10. Landmärke i musikgången, foto 
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Figur 27. Infopunkten från studiegången, visualisering i SketchUp 
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Figur 29. Planlösning alla tre våningar, visualisering av Bertil Fjordensjö 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Workshop  
Jag höll i tre workshops torsdag den 4 maj med sammanlagt 37 personer som 
studerar eller arbetar på skolan. Nedan följer instruktionerna som jag använde 
när jag informerade deltagarna muntligt så identiskt som möjligt vid varje 
workshop. 
1. Jag heter Sofie Clefberg och är student på Mälardalens högskola. Berätta 

om utbildningen och examensarbetet: 
- Rumslig gestaltning och informationsdesign 
- Examensarbete, hittar ett problem och väljer teori och metod för att ge ett 

förslag på hur problemet ska lösas. I mitt fall ett förslag på hur 
rummet/platsen kan se ut för att elever ska hitta bättre på en skola. Jag har 
valt Karlbergsgymnasiet och att det kan vara svårt att hitta här.  

- Läs igenom och skriv på ”Informerat samtycke” 
- Uppgiften består av fem delar och innehåller skissande och skrivande. 

Själva skissen och textens kvalité är inte relevant, jag tittar på innehållet. 
2. Del A: Rita en snabb skiss över skolans entréplan. Rita ut de mest 

intressanta och viktiga delarna av skolan. Ni får 10 minuter på er och jag 
säger till när det är 2 minuter kvar. Finns inget rätt eller fel. Er bild. 
Del B: Rita en ny skiss, som visar hur vägen ser ut från Vuxenskolan till 
Aulan, och vad som finns längs vägen. 10 minuter, säger till när det är 2 
minuter kvar. 
Del C: Skriv ned en lista över vilka delar av byggnaden som känns mest 
utmärkande. Med delar menar jag till exempel en viss korridor, eller ett helt 
område eller våningsplan. Med utmärkande menar jag att det inte går att 
blanda ihop med något annat och har egenskaper som gör att om du blev 
ledd dit med ögonbindel och sedan tog av ögonbindeln så skulle du se direkt 
vart du är någonstans. (ca 5 min) 
Del D: Ni ska nu skriva ner svaren på två frågor. Det behöver inte vara 
långa svar, men tänk er att personen som läser aldrig har varit på skolan 
förut.  
1. Vart ligger bibilioteket? 
2. Vart ligger Sp16? (ca 5 min) 
Del E: Till den sista uppgiften ska ni få svara på två frågor till. Nu får ni 
prata och diskutera med varandra om ni vill. (Delar ut godis):  
1. Beskriv med ord och/eller skissa något du tycker är ett problem med 

inomhusmiljön på din gymnasieskola: 
2. Beskriv med ord och/eller skissa en lösning på problemet: 

3. Tacka för deltagandet. Dela ut avskalad planlösning (facit) och 
kontaktuppgifter 
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8.2 Bilaga 2 - Informerat samtycke 
 
Informerat samtycke 
 
Detta examensarbete har som syfte att undersöka hur 
vägledningen på Karlbergsgymnasiet i Åmål kan förbättras med 
hjälp av rumsliga element så som färg, form och fysiska objekt. 
Arbetet resulterar i ett gestaltningsförslag. Studenten som utför 
arbetet heter Sofie Clefberg och studerar Informationsdesign med 
inriktning rumslig gestaltning på Mälardalens högskola i Eskilstuna. 
 
Materialet från denna intervju/workshop kommer att 
sammanfattas skriftligt i en rapport och användas som underlag 
till designarbetet. Rapporten kommer att publiceras på DiVA som 
är en offentlig databas. Det innebär att materialet blir sökbart. 
Deltagande i intervjun/workshopen är frivilligt och du har rätt att 
när som helst avbryta din medverkan. Eventuellt inspelat material 
kommer att raderas direkt efter att det sammanfattats skriftligt. 
 
 
 
     Jag godkänner att mitt namn och yrkesroll nämns i arbetet  
 
     Jag vill ta del av rapporten innan publicering 
 
 
 
Härmed intygar jag att jag har läst ovanstående information och 
samtycker: 
 
 
 
_____________________________ _____________________ 
Underskrift    Datum 
 
 
____________________________ ______________________ 
Namnförtydligande   Ort 
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8.3 Bilaga 3 - Planlösning samtliga våningsplan 

Figur 29. Planritning över byggnadens tre våningsplan. Färgkodad efter programinriktning. 
Visualisering, planlösning: Bertil Fjordensjö 
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8.4 Bilaga 4 - Observation 
 

Observationen gjordes från sex platser på entréplan som är markerade med en 
liten rund ring och en pil som visar betraktningsvinkel. Varje person som 
passerade under observationstiden markerades med ett streck. Olika färger på 
strecken representerar de olika observationsplatserna och tidsintervall.  

Figur 30. Skiss från observationstillfället. De olika färgerna valdes för att skilja olika 
observationstider och platser från varandra.  
Skissat ovanpå underlag (figur 29) av Bertil Fjordensjö. 
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8.5 Bilaga 5 - Introspektion 
 

Introspektionen utfördes genom att jag ritade fyra skisser över byggnaden och 
skrev korta skriftliga reflektioner i samband med fotograferingen av platsen. 
Nedan presenteras skisserna. 

Figur 31. Första skissen över entréplan där introspektionen började. Här har jag 
precis gått runt och fotograferat platsen i 45 minuter. Skissen visar bland annat 
beslutsgången i helt fel riktning och att jag inte uppfattat vart man kan ta sig 
nedåt i byggnaden.                                   Skiss: Sofie Clefberg 
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Figur 32. Introspektionens andra skiss. Denna föreställer nedre plan och den del av 
entréplan som jag passerade på vägen tillbaka till min utgångspunkt. Skissen visar en 
ofullständig bild över nedre plan. Samt att jag gick en omväg på vägen tillbaka då jag 
fortfarande inte gjort kopplingen att beslutsgången ligger rakt fram från entrén sett. 
Skiss: Sofie Clefberg 
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Figur 33. Introspektionens tredje skiss. Denna föreställer övre plan och den del av 
entréplan som jag passerade på vägen tillbaka till min utgångspunkt. Skissen visar en 
tydlig och korrekt bild av övervåningen samt vägen tillbaka till min utgångspunkt.  
Skiss: Sofie Clefberg 
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Figur 34. En sammanfattande skiss efter att jag besökt samtliga våningsplan. Jag får 
inte ihop nedre plans ”två delar” som jag upplever det. På entréplan vet jag att jag 
har missat flera delar men inte vart de ska placeras. Övervåningen är tydlig men jag 
är osäker på exakt vilka programinriktningar som håller till där. 
Skiss: Sofie Clefberg 
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8.6 Bilaga 6 - Referensobjekt: Ullvigymnasiet, Köping 
Fredag 28 april klockan 15.30 besökte jag Ullvigymnasiet i Köping, som 
byggdes i början på 1970-talet, precis som Karlbergsgymnasiet. Byggnaden 
består av två huvudkroppar: fyrkanten och längan. Fyrkanten har stora 
strukturella likheter med Karlbergsgymnasiet men också flera avgörande 
skillnader.  

Likheter:  

⋅ Strukturen är rak och tydlig men ändå svår att förstå 
⋅ Liknande arkitekturstil på vissa delar; låg takhöjd och flera innergårdar. 
⋅ Problem med differentiering, miljöerna är enformiga i sin utformning 

och därmed svåra att skilja åt. 
⋅ Väldigt lång korridor i längan, precis som de långa korridorerna på 

Karlbergsgymnasiet. 

 

 

 

Skillnader:  

⋅ Stort ljusinsläpp  
⋅ Det finns hela vyer ut utomhus och större visuell åtkomst inomhus 
⋅ Arbetar med höjden 
⋅ Det finns skyltar och planlösningar på flera ställen 
⋅ Använder sig av områden i fyrkanten: A, B, C, D (en bokstav per 

”hörn”) 
⋅ Material: stark gul, furu, betong. Väldigt stark visuell identitet. 
⋅ Ute möter inne, ser mer av innergårdarna 
⋅ Innergårdarna är fyllda till en konstgjord djungel 
⋅ Större öppenhet, till exempel i biblioteket 
⋅ Stora mängder information i entrén samt bemannad reception 

Figur 35 och 36. En lång korridor till vänster.  En öppen yta med skåp till höger. 
Foto: Sofie Clefberg 
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Tankar och idéer till design 
Karlbergsgymnasiet utnyttjar inte sina innergårdar och får inte in ljuset på samma 
sätt. Slå upp större fönster och dörrar ut till gårdarna. Ullvigymnasiet visar tydliga 
teman för salarna redan i korridoren. Använd planskisser i miljön för stöttning. 
Försök få till mer visuell åtkomst. 

Figur 40. Återkommande skylt med 
en planlösning som stöd för 
orientering. 

Foto (figur 37-41): Sofie Clefberg 

Figur 37-39. Ljusinsläpp och takhöjd. Konstgjord ”djungel” i gränsen mellan inne 
och ute. Inte någon brist på skyltar till höger. 

Figur 41. Visuell åtkomst där gången 
mellan de två huskropparna syns så 
vinkeln blir tydlig. 


