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Abstract
This study is about the complexity that is present in wayfinding and wayshowing in
a multilevel building where the floors are uniform and how this problem can be
solved. Åva gymnasium is a municipal upper secondary school whose facilities span
over multiple levels, many of which look the same. The uniformity of the building
contributes to difficulty in navigating the building. It is this practical problem that is
at the root of this study.

The purpose of the study is to clarify the interior navigation at Åva gymnasium, thus
facilitating for pupils and teachers in everyday life. In addition, the hope is that the
work can provide a deeper understanding of how wayfinding theories can be applied
in a complex multilevel building. The study connects several different aspects of
wayfinding and wayshowing. By analysing theories of wayfinding and various
aspects of this subject, such as signing, distinction and wayshowing the
comprehension of what can be improved has been formed. An increased
understanding of the space and the problem has been achieved through the following
methods; observation, site analysis and notation analysis. The methods showed that
there is a problem that is based on the fact that the floor plan in the building is
uniform and little work has been done to change this

The result of the study is visualized through a design proposal. With the help of
clearer distinctions between the different levels of the building and simple but
efficient signage, the environment may become more structured and easily
understood.

Keywords
Wayfinding, wayshowing, spatial design, information design, multilevel building,
upper secondary school

Sammanfattning
Denna studie handlar om komplexiteten som finns i vägvisning och orienterbarhet i
en likformig flervåningsbyggnad och hur detta problem kan åtgärdas. Åva
gymnasium är en kommunal gymnasieskola vars lokaler är förlagd över flera
våningsplan, flertalet av dem är likformiga. De likartade våningsplanen bidrar till att
det är svårt att orientera sig i byggnaden. Det är detta praktiska problem som ligger
till grund för studien.

Syftet med studien är att förtydliga navigationen på Åva gymnasium och därmed
underlätta för elever och lärare i vardagen. Utöver detta är förhoppningen att arbetet
kan ge en djupare förståelse för hur wayfindingteorier kan tillämpas i en komplex
flervångsbyggnad. I studien kopplas flera olika aspekter av vägvisning och
orienterbarhet samman. Genom att undersöka teorier om wayfinding och olika
aspekter inom detta ämne, så som skyltning, särskiljning och wayshowing har en
bild av vad som går att förbättra bildats. En ökad förståelse för platsen och
problematiken har getts genom metoderna observation, platsanalys och
notationsanalys. Metoderna visade på att det är en problematik som grundar sig i att
våningsplanen i byggnaden ser likadana ut och lite arbete har gjorts för att förändra
detta.

Resultatet av studien visualiseras genom ett designförslag där vägvisningen har
förtydligats för att understödja orienterbarheten i miljön. Med hjälp av särskiljning
av våningsplanen och enkel men effektiv skyltning blir miljön mer strukturerad och
lättförstådd.
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1. Inledning
Att vara vilse är sällan roligt och alla har vi någon gång varit det. Detta gör att det
det kan ses som en aning märkligt att inte mera åtgärder vidtas för att underlätta
vägvisning i syfte att förhindra att människor går vilse. Wayshowing - ämnet för
detta arbete - kan likt Hans och Gretas vita stenar hjälpa till att navigera i den
komplexa miljö som en likformig byggnad kan innebära.

1.1 Bakgrund
I en miljö där fokus ligger på utbildning och kunskap är vägvisning i lokalerna något
som lätt kan falla ur tanken, det är ju trots allt inte det som är syftet med bygganden.
På den kommunala gymnasieskolan Åva i norra Stockholm, är så fallet.
Våningsplanen är många och likformiga och skyltarna få och ickefungerande. I
dagsläget kan det därför ses som svårt att orientera sig i skolans lokaler. Följden av
den låga orienterbarheten är att det blir svårt att hinna mellan lektionerna i tid och
onödigt lång tid spenderas på att avgöra vilket våningsplan en befinner sig på. Det
här är något som jag i det här arbetet vill förändra till det bättre för de ca 1100
(Gymnasieantagningen Stockholm, 2018) eleverna. Runt om i världen finns det
byggnader som mer eller mindre delar samma problematik som Åva gymnasium.
Flervåningsbyggnaden är inte den enda av sitt slag och därmed kan en lösning för
Åva gymnasium tänkas fungera på andra platser också.

I arbetet ligger fokus på den komplexitet som finns i wayfinding över flera
våningsplan. Med grund i detta har jag lokaliserat ett informationsdesignsproblem. I
dagsläget är det svårt för eleverna på Åva gymnasium att navigera i skolans lokaler
då det är många likformiga våningsplan och lektionssalarna och elevskåpen ligger i
olika delar av bygganden. Följden av detta är att eleverna har svårt att hinna mellan
lektionerna eftersom att tid spenderas på att hålla reda på vilket våningsplan de
befinner sig på. Utöver att eleverna kan bli sena kan det leda till ångestladdade
situationer som i sin tur inte underlättar vid orientering (Mollerup, 2009). I mitt
arbete hoppas jag koppla samman olika aspekter inom wayfinding och därmed
förenkla i vardagen.
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1.2 Syfte & Frågeställning
Syfte
Syftet med arbetet är att förtydliga navigationen på Åva gymnasium och därmed
underlätta för eleverna i vardagen. Genom ett tydligare system för vägvisning kan
mycket tid sparas. Utöver detta är förhoppningen att arbetet kan ge en djupare
förståelse för hur wayfindingteorier kan tillämpas i en komplex byggnad där tid är
en viktig faktor. Målsättningen är att förslaget ska ha en nivå som gör att det kan
implementeras i den verkliga miljön och uppfylla dess syfte.

Frågeställning
Hur kan teorier inom wayfinding tillämpas i en rumslig miljö för att förtydliga
navigeringen på en gymnasieskola med många likformiga våningsplan?

1.3 Målgrupp
Primär målgrupp
Den primära målgruppen i det här arbetet är de som vistas i lokalerna dagligen. Detta
innebär lärare, elever och övrig personal. Det är dessa personer som främst påverkas
av den aktuella wayfinding-situationen och därmed en lösning på problemet.

Sekundär målgrupp
Besökare till skolan och dess lokaler är de som utgör den sekundära målgruppen.
Exempelvis har skolan använts som lokal för högskoleprov och skolans aula används
av andra än de som vanligtvis vistas i lokalerna.
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1.4 Avgränsningar
De avgränsningar som finns i projektet gäller främst omfattningen av designförslaget
och de delar av byggnaden som fokus kommer att ligga på. Byggnaden har två delar,
en huskropp med sex våningar som är likformiga och en huskropp med en våning. I
det här arbetet kommer jag att arbeta med de stora cirkulationsområdena i byggnaden
med fokus på huskroppen med flera våningsplan. Utöver detta har valet gjorts att
designförslaget inte ska beröra strukturella förändringar i bygganden utan endast
disponera ytskikt och artefakter som kan monteras. Designförslaget berör inte heller
ämnet ljus, detta då avvägningen har gjort att detta kan ses som en strukturell del av
byggnaden.

Det har även gjorts avgränsningar gällande valet av metoder. I denna studie används
inte intervju som metod. Detta med grund i att det inte var möjligt att utföra dessa
med elever eller lärare på Åva gymnasium. Observationen avgränsades till att endast
avse trapphusen eftersom att avvägningen gjordes att det var på dessa platser som
störst mängd människor rörde sig. Även målgruppen har avgränsats, detta genom att
designförslaget inte riktar sig till peoner med synnedsättningar. Denna avgränsning
är gjort med hänsyn till arbetets omfattning.

1.5 Etiska ställningstaganden
Etiska ställningstaganden gällande metoderna som har valts är främst viktiga bland
metoderna som används i början på projektet. Detta eftersom att dessa metoder utgår
från andra människors handlingar. Eftersom att en gymnasieskola står i fokus
innebär det att personer som kan komma att observeras är under 18 år. Utöver att alla
måste informeras om att observationen pågår så finns det vissa andra svårigheter med
att forskningspersoner är minderåriga. Personer över 15 år kan visserligen ge
samtycke om de till fullo förstår vad undersökningen innebär (SFS 2003:460).

Utöver detta kan det ifrågasättas huruvida det är etiskt rätt att observera i lokaler där
mer än tusen personer rör sig utan att be om varje enskild individs samtycke. Ett sätt
att se till att allt har gått rätt till är enligt mig att informera elever, lärare och besökare
om att observation kommer att bedrivas via exempelvis en gemensam plattform eller
via informationsskyltar i lokalerna.
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Jag är själv en tidigare student på Åva gymnasium och det kan ses som en riskfaktor
eftersom jag inte har möjligheten att vara objektiv och se platsen med nya ögon.
Detta kan dock ses som en fördel likväl som en nackdel. Detta eftersom att jag har
en mycket god förståelse av platsen och jag har till stor del redan god kunskap
gällande flöden i lokalerna. I ett försök att undvika mina egna förutfattade meningar
kommer jag därför att genomföra en objektiv platsanalys, observation samt
notationsanalys där flöden och byggnadens egenskaper analyseras på specifika
platser.

1.6 Tidigare forskning
Under det här avsnittet ges en kortfattad beskrivning av tidigare forskning gällande
ämnet wayfinding och den aktuella frågeställningen. Detta innebär att
informationen om forskningen inte går på djupet, istället går det att läsa mer under
avsnitt 2. Teori.

Den som först etablerade begreppet wayfinding är Lynch (1960, s. 4). Han beskriver
hur det i det moderna samhället kan ses som svårt att vara helt vilse, detta eftersom
att vi är omringade av way-finding hjälpmedel. Begreppet beskrivs som en process
där olika aspekter av en miljö och en individs uppfattning av miljön kopplas samman.

Mollerup (2005, 2013) har en central roll inom ämnet wayfinding. Han har myntat
begreppet wayshowing och har på ett strukturerat sätt definierat olika former av
metoder som kan användas i en wayfinding-process. Genom sina tydliga förklaringar
av de flesta aspekterna inom området har han gjort ämnet mer lättöverskådligt och
förståeligt.

Passini har i sin bok Wayfinding in Architecture (1992) skrivit om wayfinding och
arkitektur och samspelet som finns däremellan. Arkitektur kan förtydliga
navigeringen men den har också förmågan att försvåra wayfinding-processen. Även
i boken Wayfinding: People Signs and Architecture (Arthur & Passini, 2002) tas
ämnet upp. Här ligger inte focus på arkitektur i sig utan istället på den byggda miljön.
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Det har tidigare bedrivits forskning gällande wayfinding i skolbyggnader. AbuGhazzeh (1996) bedrev en studie med King Saud universitet, Saudi Arabien som
fokus. Där fans tre huvudsakliga problemområden gällande navigationen,
differentiering, visuell åtkoms och layoutens komplexitet.

Hölscher, Meilinger, Vrachliotis, Brösamle, & Knauff. (2006) har undersökt hur
människor handlar i wayfinding-situationer i flervåningsbyggnader. Syftet med
forskningen var att länka samma de två fälten spatial kognition och arkitektonisk
design. De föreslår tre olika strategier för wayfinding i flervåningsbyggnader, dessa
strategier har olika fokus och de använder sig av olika aspekter för navigering.

Sofie Clefberg (2017) berörde ett likande ämne i sin kandidatuppsats. Även där var
objektet som studerades en gymnasieskola och ämnet wayfinding. Den stora
skillnaden var att fokus låg på den mentala bilden och rumslig identitet och hur detta
kan stötta orienterbarheten i en byggnad.
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2. Teori
I det här avsnittet presenteras teorier och forskning som tagits fram av andra och
som designförslaget kommer att ha som grund. Avsnittet bygger en teoretisk grund
som gör att komplexiteten i frågeställningen belyses. Fokus i teorierna ligger främst
på wayfinding men även på aspekter så som kognition som berör ämnet.

2.1 De fem element som bygger vår omvärld
Grunden till ett förstå en plats, en byggnad eller en stad är att förstå dess byggstenar.
Lynch (1960, s. 47–48) definierar dessa byggstenar som fem olika element som
tillsammans kategoriserar stadens olika delar. Dessa element samverkar och
tillsammans skapar de en helhet.

Path
Det element som Lynch benämner som path (1960, s.49–62) kan beskrivas som de
färdvägar som finns i vår omgivning, exempelvis gator, korridorer eller stigar. Det
är med hjälp av dessa som vi förflyttar oss mellan olika delar av en stad eller en
byggnad. Paths eller färdvägar som det kan kallas för på svenska skapar flöden men
det finns också ett element som stoppar upp dessa flöden och som därmed styr hur
vi kan röra oss.

Edge
Detta element går under namnet edge av Lynch (1960, s. 62–66), på svenska kan det
benämnas barriär. En barriär i det här fallet är ett linjärt element som av betraktaren
inte uppfattas som en färdväg. Detta innebär att samma järnvägsspår kan ses som
både en barriär och en färdväg beroende på betraktarens placering, står personen vid
en järnvägskorsning eller sitter den i ett tåg? En barriär är något som kan användas
för att bryta av och den tvingar betraktaren att tänka om. Barriärer delar inte bara av
färdvägar utan är även det element som nämns härnäst, distrikt.
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District
Distrikt eng. district beskrivs (Lynch, 1960, s. 66–72) som ett två-dimensionellt
område där det finns en känsla av att en besökare kliver in eller ut ur området. Det
bör även finnas någon gemensam nämnare som gör att det är lätt att förstå vad som
tillhör området och vad som inte gör det. Distrikt, färdvägar och barriärer kan alla
samlas i så kallade noder, se nedan.

Node
En plats där flera vägar möts kallas enligt Lynch (1960, s. 72–78) för en node, det
kan även benämnas knutpunkt på svenska. Dessa knutpunkter kan ses som en
fokuspunkt på en plats där många resor eller förflyttningar börjar, slutar eller
passerar. Dessa punkter är ofta strategiskt placerade i en miljö oavsett om de är
planerade som knutpunkter eller om mönstret växt fram av sig själv. I vissa fall finns
de vid eller rent av är det femte och sista elementet, landmärken.

Landmark
Ett landmärke eller landmark som det heter på engelska är en form av referenspunkt
som av Lynch (1960, s. 78–83) beskrivs som objekt som är lätta att känna igen och
som sticker ut från den övriga omgivningen. Ett landmärke kan användas som en
referenspunkt i en wayfinding-situation, främst om det går att se på långt håll.

2.2 Wayfinding och wayshowing
Wayshowing – vad är det och hur används det?
Wayshowing är enligt Mollerup (2013, s. 6) en professionell aktivitet som berör
informationssystem i utemiljöer och i byggnader. Denna företeelse kan även
benämnas wayfinding design. Wayshowing i inomhusmiljöer undersöks även av
Mollerup (2009). I artikeln används en sjukhusmiljö som grund för de aspekter som
ges gällande hur en wayfinding-situation kan förbättras. Dessa är tydlig information
innan besöket, arkitektur och toponymi, se nedan under avsnitt 2.3 Vad är vad – hur
struktureras omvärlden. God wayfinding kan minska stress och ansträngning då en
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person försöker finna sin väg, därmed underlättas wayfinding-processen (ibid.). Kort
kan det sägas att wayshowing möjliggör wayfinding.

Strategier för wayfinding
För att navigera i en miljö använder sig människan av en eller flera strategier.
Mollerup (2005, s. 42–43) definierar en wayfindingstrategi som en rationell process
med tre steg, genomsökning, beslutsfattande och förflyttning. Utöver denna
definition ges även exempel på olika strategier som kan användas i processen. Dessa
strategier kan användas i olika situationer, både enskilt och tillsammans. Strategier
så som track following och route following bygger tills stor del på att regler och
skyltning följs och andra så som exempelvis aiming och educated seeking bygger på
logisk tänkande (ibid.).

Lawton (1996) kom i sin forskning fram till att det fanns en tendens för att samma
metoder för orientering användes både inom- och utomhus. Använde en person sig
av givna direktiv gällande var en skulle svänga utomhus är det troligt att personen
använder samma metod inomhus. Det kom även fram att valet av metod kan bero på
den aktuella kontexten. Denna forskning är relevant för frågeställningen eftersom
den kommer kan användas som belägg för att personer använder sig för samma
wayfinding-metoder oavsett om de befinner sig inomhus eller utomhus. Med grund
i det kan designlösningen baseras på teorier för wayfinding i utomhusmiljöer.

Wayfinding på flera våningsplan
I forskningsartikeln ”Up the down staircase: Wayfinding strategies in multi-level
buildings” (Hölscher, Meilinger, Vrachliotis, Brösamle, & Knauff, 2006) undersöks
wayfinding i en byggnad utifrån ett flervåningsperspektiv. Det vill säga; hur förhåller
sig wayfindingteorier till situationer där personer ska förflytta sig både horisontellt
och vertikalt i en byggnad. Denna forskning visar på att det är lätt att tappa
uppfattningen av vilken riktning en person rör sig i då den färdas både vertikalt och
horisontalt i en trappa. Att inleda wayfinding-processen med att ta sig till rätt våning
och sedan förflytta sig vertikalt är ett enkelt och effektivt sätt som fungerar väl i den
här typen av byggnad. I studien kom det även fram att personer som hade god
kunskap om byggnaden planerade sin färdväg innan de började sin förflyttelse och
på så sätt nådde de sin destination snabbare.
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2.3 Vad är vad – hur struktureras omvärlden
Särskiljning
Något som är viktigt för att underlätta wayfinding i en komplex flervåningsbyggnad
är att särskilja de olika våningsplanen åt. Vikten av att särskilja olika delar ifrån
varandra är något som lyfts fram som en viktig faktor när det kommer till vår
förståelse av en plats eller en byggnad (Weisman 1981 i Carlson et.al 2010, s. 284–
285). Det visade sig i Abu-Ghazzehs (1996, s. 311) forskning att en brist på
särskiljning av byggnaders olika delar är något som utöver förstagångsbesökare kan
få även de personer som är vana vid miljön att bli förvirrade och tappa bort sig. För
att undvika förvirring i en likartad miljö ges exempel så som färg, form och storleks
skillnad genom att ge olika delar olika visuella utryck så bör förutsättningarna för
god wayfinding förbättras avsevärt (1996, s. 315).

Särskiljning av olika delar av en byggnad eller en samling byggnader - exempelvis
med hjälp av färg, form eller arkitektoniska stilskillnader – är något som i sig kan
fungera som ett informativt wayfinding-verktyg enligt Abu- Ghazzeh (ibid.).
Därmed kan antalet skyltar minska om byggnadens olika delar blir mer distinkta och
varierande. Arkitekturens visuella uttryck kan både hjälpa och stjälpa i en situation
där någon skall hitta till en plats. Mollerup (2009, s. 113) beskriver hur exempelvis
landmärken och varierad arkitektur som är uttrycksfull och som förmedlar
byggnadsdelens funktion kan underlätta.

Toponymi – platsers namn
Mollerup (2013, s. 56) förklarar hur benämningen av platser, så som namn eller
nummer är ett viktigt verktyg inom vad han beskriver som wayshowing. Att namnge
platser- på ett för besökaren logiskt sätt - är dock något som ofta glöms bort i förmån
för olika system eller för att det ska passa in i exempelvis politik. Att ge en plats, en
byggnad eller ett hus ett relevant namn som kopplar till omgivningen är viktigt då
detta till stor grad underlättar förmågan att navigera på en plats. För att underlätta
förståelsen kring hur olika platser hänger samman kan platserna benämnas på ett
antingen logiskt eller tematiskt sätt. Detta kan förslagsvis göras på två sätt (ibid.),
antingen genom att namnge platsen efter vad som finns runtomkring, exempelvis det
finns en skog nära så gatan heter Skogsgatan. Namn på platser kan också paras ihop
tematiskt för att på så sätt ge viss logik till relationen mellan olika platser. Ett
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exempel på denna typ av logisk namngivning är att ge samtliga gator namn på olika
trädsorter, så som exempelvis Tallgatan.

När det handlar specifikt om fall där platser ska benämnas med nummer är det viktigt
att ge rum, våningsplan eller byggnader en konsekvent och logisk benämning
gällande numrering (ibid.). Om numrering används på detta sätt så visar ett rum var
nästa bör finnas, på så sätt är det lätt att förstå och wayfinding processen understödjs.
Vid benämning av våningsplan underlättar det om numreringen inleds på samma
plan som huvudentrén. För en mer logisk koppling mellan rum och det våningsplan
rummet finns på bör ett numeriskt namn på rummet inledas med våningsplanets
nummer.

2.4 Färg & Form
Klarén (i Fridell Anter, 2006, s. 288) säger följande: ”Färgen och ljuset bygger vår
föreställning om rummet. Mentalt är färg, ljus och rum oskiljaktiga begrepp.” Detta
citat visar på att dessa tre rumsliga komponenter hör samman och det är svårt att
förhålla sig till den på ett isolerat plan.

Wijk och Häggström (i Fridell Anter & Klarén, 2014, s. 193–195) belyser hur färg
kan användas både för att främja och för att försvåra i en miljö. Färger kan dels
användas för att koda olika funktioner eller för att skapa igenkännande och struktur
i en annars rörig miljö. Färgkodning bör dock användas på ett kontrollerat sätt, tas
det för långt kan det leda till motsatt effekt, det blir istället svårt att få ihop de olika
fragmenten till en helhet.

Det går inte att tänka på färg i ett rum som ett isolerat fragment, att se det som en del
i den sammantagna rumsupplevelsen är avgörande om de olika rumsliga aspekterna
skall harmonisera med varandra. Är förhoppningen att stärka den rumsliga logiken
kan det underlätta att använda sig av en färgsättning som börjat i det yttre och leder
in i rimligheten bakom. Exempelvis kan färg på ett våningsplan i ett trapphus
användas vidare på det våningsplanet. För tydligare kommunikation gällande olika
rumsligheters karaktär kan både färg och form samverka i den rumsliga
formgivningen (Wijk och Häggström i Fridell Anter & Klarén, 2014, s. 193–195).
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Bergström (2012, s. 260–263) beskriver hur färg kan ha två olika funktioner,
funktionell och icke-funktionell. Den funktionella färgen är den typ av färg som är
relevant till det här projektet. Denna typ av färg kan användas med flera syften. Ett
användningsområde är att attrahera blicken från de som vistas på platsen, till detta
syfte fungerar en stor yta av en färg lika bra som en grafisk bild med tydliga färger
och former. Färg kan även användas för att strukturera, informera och pedagogisera.
Färgkodning spelar en stor del när det gäller den funktionella färgen och dess
användningsområden.

Färg är ett grafiskt element som går att se på långt håll, till skillnad från andra
element så som exempelvis text (Mollerup, 2013, s. 119). God färgkontrast mellan
bakgrund och den text eller de symboler som finns på skylten gör skylten läsbar.
Färg är en avgörande faktor inom skyltning eftersom att den har förmågan att
särskilja olika skyltar från varandra och omgivningen (ibid.).

2.5 Skyltar och information
Skyltar – vad, hur och när?
Skyltar som används för wayshowing har främst tre syften (Mollerup, 2013. S. 60),
att visa vägen, berätta var en befinner sig samt berätta om platser. Skyltar som visar
vägen används främst vid tillfällen då målet inte går att se utan ligger skymt från den
platsen för skylten. Identifikationsskyltar informerar om vilken plats en befinner sig
vid och vilken funktion den specifika platsen har. Beskrivande skyltar ger övrig
information så som exempelvis vilka verksamheter som finns i en byggnad,
öppettider eller vad som ligger på vilken våning.

En viktig aspekt när det kommer till skyltars funktion är var de är placerade. En skylt
bör placeras där den behövs, inte för tidigt eller för sent (ibid.). Är skylten placerad
för långt i förväg i förhållande till när informationen behövs kan det uppstå problem.
Ett exempel på ett sådant problem är att personen inte längre kommer ihåg vad
skylten sa, skulle hen gå till höger eller vänster? För att säkerställa att skylten
uppmärksammas bör skylten placeras så att personer möter den och inte går längs
med den.
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Information – hur mycket är lagom?
Att ha förmycket information på en och samma plats kan ge upphov till vad som
vanligen kallas för information overload (Passini, 1992, s. 92–94). För många skyltar
kan leda till en försvårad wayfinding-process genom att det blir svårt att differentiera
de viktiga från de mindre viktiga skyltarna.

Det är inte bara antalet informationskällor som kan leda till problem i wayfindingprocessen. Mollerup (2013, s. 70–71) beskriver hur även för många typer av
information i samma informationsmaterial, så som i en skylt, har en förmåga att
förvirra istället för att förtydliga. Detta innebär att det inte alltid är till det bättre att
ha med mycket information och kombinera denna information med exempelvis
färgkodning.

2.6 Kognition
Kognition och närmiljön
Kognition gällande platser handlar om minnet och förståelsen för en plats (Arthur &
Passini, 2002, s. 37) Minnet och återkallelsen av den aktuella närmiljön är relevant i
förhållande till hur olika aspekter och komponenter hänger samman. Exempelvis
vilka rum eller byggnader de minns. Förståelsen av en närmiljö avser hur de olika
karakteristiska dragen i en omgivning kan länkas samman (ibid). Ursprunget till
uppfattningen av omgivningen baseras enligt Passini (1992, s. 59) på tidigare
upplevelser gällande både tidigare erfarenheter i stort eller omgivande förhållanden
från andra liknande platser eller den specifika platsen i fråga.

Minnet av platser är med andra ord något som är viktigt vid uppfattningen av andra
platser. Något som enligt Arthur och Passini (2002, s. 37) ofta glöms bort är vad som
gör att en plats blir minnesvärd. De attribut som kan avgöra vilken minnesvärdhet en
omgivning i form av en byggnad är byggnadens form, tillgänglighet, funktion och
vilket symboliskt värde byggnaden eller rummet har. I forskning bedriven av Denis,
Mores, Gras, Gyselinck och Daniel (2014) visade det sig att en mer mångfacetterad
miljö med fler landmärken är lättare att komma ihåg än en miljö som i jämförelse
saknar detaljrikedom. Det viktiga i resultatet är dels att det inte är de specifika
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landmärkena som har stor betydelse utan den plats där beslut ska tas som de
representerar. Landmärken understödjer även förmågan att koppla ihop olika rutter
och dess förhållande till varandra vilket ger en tydligare bild av platsen. Fokus i
undersökningen ligger på landmärkenas funktion och vikt och detta är något som kan
bli viktigt i förhållande till den aktuella frågeställningen som berör en likformig
flervåningsbyggnad där det är svårt att avgöra på vilken våning en befinner sig på.

Visuell uppmärksamhet
Vid fokuserad visuell uppmärksamhet har det visat sig (Navon, 1977, i Groome,
2010, s. 106–107) att det inte är detaljerna som är den avgörande faktorn utan
helheten när det kommer till att förstå ett så kallat stimuli. Visuell sökning är en typ
av kognitiv process där ett specifikt objekt, här kallet för målobjekt skall identifieras
mot andra objekt, här kallade distraktorer (Groome, 2010, s. 107). Beroende på
likheten mellan målobjekt och distraktorer kan det vara lättare eller svårare att
identifiera målobjekten. Detta innebär att det finns en positiv verkan gällande
identifieringsmöjligheter om målobjektet skiljer sig från distraktorerna till stor grad.
Kombinationssökning är en kognitiv process som används när både målobjekt och
distraktorer har flera likande egenskaper, exempelvis färg eller form. Avvikande
bakgrund gör det lättare att identifiera målobjektet trots distraktorer (Neisser, 1967,
i Groome, 2010, s. 108).
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3. Metod
Metoderna som omnämns nedan har haft som syfte att förtydliga och definiera
förutsättningarna och ramverket för projektet. Dessa metoder visar hur platsen och
situationen ser ut i dagsläget och ger därmed en grund som går att bygga på i
utvecklingen. Utan att ha en god kunskap om hur läget ser ut på platsen idag är det
problematiskt att skapa en lösning. Utan god förståelse av problemet ges ingen god
lösning.

3.1 Platsanalys
För att samla in grundläggande informationen om rumsligheterna som är relevanta
för projektet gjordes en platsanalys. Som grund för analysen användes en modell för
formalanalys som är framtagen för bildanalys (Eriksson och Göthlund, 2012, s. 33–
35). Denna typ av analys bygger på en objektiv syn av det som skall analyseras och
det finns inga personliga iakttagelser eller tolkningar. I platsanalysen studerades
färg, förhållanden mellan rummets olika komponenter samt form. Syftet med
platsanalysen är att kartlägga rummets uppbyggnad och relationerna mellan olika
rumsliga element. Platsanalysen avser endast de platser som fungerar som
cirkulationsytor, det vill säga exempelvis korridorer, trapphus och större allmänna
ytor.

3.2 Observation
För att få en förståelse av hur många som rörde sig i lokalerna och hur dessa
förflyttningar såg ut användes metoden systematisk observation. Till observationen
fanns ett observationsschema med sex olika förflyttningar eller händelser, det var
dessa händelser som studerades. Observationen genomfördes torsdagen den 19 april
2018 mellan klockan 8:25 och 10:40. Tidpunkten är vald för att få en realistisk bild
av hur rörelsemönstren ser ut vid början av en skoldag. Jag som observatör satt i ett
hörn av rummet med överblick över samtliga delar av trappavsatsen. Valet av
placering är gjort med stöd av metoden för observation som beskrivs av Martin och
Hanington (2012, s. 90). Denna metod syftar till att observera utan att störa det

14

naturliga flödet på platsen. Observationerna genomfördes på sex olika platser
utspridda på två olika trapphus. Varje observationstillfälle varade i 20 minuter och
för varje förflyttning på platsen lades det till en datapunk i den kategorin som hörde
till typen av rörelse.

3.3 Notationsanalys
En notationsanalys har genomförts för att kartlägga hur inomhusmiljöerna ser ut i
dagsläget. Analysen har utgått från det exempel som Lynch (1960, s. 18–19, 26–27,
33, 145–151) ger. Detta innebär att de fem element som Lynch (1960, s. 46–90)
bygger sina teorier på har tillämpats på Åva gymnasiums lokaler. Till tillfället för
analysen skrevs planritningar över lokalerna ut och de delar av lokalerna som skulle
analyseras valdes ut. Analysen tar endast hänsyn till fasta strukturella aspekter av
lokalerna så som olika rum. Därmed är inte lösa objekt så som konstverk med i
analysen.

Valet gällande avgränsningen av lokalerna gjordes med stöd i Passini (1992, s. 17–
19). Där används en modell där endast cirkulationsvägarna och de öppna ytorna
visualiseras. Genom denna typ av visualisering visas endast de delar av lokalerna
som en person som står där ser. I det här fallet så innebär det att klassrum, lärarrum
samt rum som används för drift och skötsel av byggnaden inte är med i analysen.
Skolans bibliotek och matsal är inte med i analysen då dessa lokaler var stängda vid
tiden för analysen.
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4. Empiriska data och analys
I det här avsnittet presenteras resultaten från metoderna som nämnts tidigare.
Resultatet visar på hur lokalerna ser ut idag, vilka funktioner olika ytor har och vilka
rörelsemönster som finns på platsen. Tillsammans ger de en bild av nuläget och ger
utgångspunkten för designförslaget.

4.1 Platsanalys
Resultatet från platsanalysen kommer att presenteras i två delar. En del för
våningsplan 2, 4,5 och 6 och en del för plan 3. Denna uppdelning har gjorts med
grund i att flera av våningsplanen liknar varandra i stor grad. Därmed ges en struktur
till byggnadens olika delar. Till varje avsnitt finns även bilder på platsen så som den
såg ut vid tidpunkten för analysen. Analysen är gjord med ryggen mot norr och med
vy mot söder på samtliga våningsplan. Planritningar över lokalen finns, se bilaga 8.1
Planritningar – Åva.

Plan 2, 4, 5 & 6
Byggnadens bottenplan benämns plan 2, den tredje våningen plan 4, den fjärde
våningen plan 5 och den femte våningen plan 6. Entréerna till det nedersta
våningsplanet finns vid vardera kortsida av våningsplanet. Den rumsliga volymen är
uppskattningsvis 100 meter lång, 3 meter bred och har en höjd av 2,4 meter.
Korridoren på plan två är indelad i tre delar som avskiljs med en vägg med breda
branddörrar, dessa delar benämns här som de norra, mittersta och södra delarna av
korridoren. Plan fyra, fem och sex är indelade i fyra delar, dessa delar benämns här
som den norra, norra mittersta, mittersta södra och södra delarna av korridoren.

Väggarna på våningsplanen är målade i en ljuskulör som generellt kan benämnas vit.
Golvet är klätt i platsmatt vars färg varierar mellan beige och grå nyanser beroende
på våningsplan. Taket är klätt i vita ljudabsorberande skivor. Det används olika
accentfärger på de olika våningsplanen. Dessa färger används runt dörröppningar
och på vissa dörrar. På plan två används färgen rött, på plan fyra gult, på plan fem
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grönt och på plan sex blått. Naturligt ljusinsläpp finns ifrån de två kortsidorna av
korridorerna, i övrigt används artificiell belysning. De olika rummen längs
korridorerna är numrerade och särskilj med hjälp av en skylt som är cirka 1 cm hög
och 4 cm bred.

Figur 1 Plan 2, den norra delen av korridoren. Bilden
är tagen med ryggen mot norr och vy mot söder.

Figur 2 Plan 2, den mittersta delen av korridoren.
Bilden är tagen med ryggen mot norr och vy mot söder..
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Figur 3 Plan 4, den södra mittersta delen av korridoren.
Bilden är tagen med ryggen mot norr och vy mot söder.

Figur 4 Plan 4, den norra delen av korridoren. Bilden
är tagen med ryggen mot norr och vy mot söder.

Figur 5 Plan 5, den norra mittersta delen av korridoren.
Bilden är tagen med ryggen mot söder och vy mot norr.

Figur 6 Plan 5, den norra delen av korridoren. Bilden
är tagen med ryggen mot norr och vy mot söder.
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Figur 7 Plan 6, den södra mittersta delen av korridoren.
Bilden är tagen med ryggen mot norr och vy mot söder.

Figur 8 Plan 6, den norra delen av korridoren. Bilden
är tagen med ryggen mot söder och vy mot norr.

Figur 9 Exempel på skyltarna som visar namnet på re olika rummen. Skylten är monterad på dörrkarmen.
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Plan 3 – centralhallen
I den här delen av byggnaden återfinns byggnadens huvudentré som leder in till
centralhallen. Till höger om entrén finns en gång in till andra delar av byggnaden
samt lokaler som används av vaktmästare. Till vänster, direkt innanför entrén finns
ett trapphus. Rakt fram, sett från entrén syns skolans bibliotek. Mer till vänster finns
receptionen innanför en vägg med fönster och ingången till lärarrummet och
skolexpeditionen som finns bakom receptionen. Centralhallen skyms delvis från
entrén av en låg vägg som fungerar som anslagstavla.

Bakom den låga väggen som står i den högra delen av rummet finns entrén till
biblioteket samt sittgrupper med bänkar, bord och stolar. Efter sittgrupperna finns en
mindre kiosk. Och därefter finns fler sittplatser med tillhörande bord. I slutet av den
högra sidan av rummet finns en dörr som leder ut till innergården. Väggen mellan
kiosken och dörren ut är täckt av fönster från golv till tak. Den vänstra delen av
rummet delas upp av två bågformade halvväggar, innanför dessa finns det toaletter.
Mellan de två bågarna finns entrén till Kulan, skolans pluggverkstad. Längs rummets
andra kortsida finns en dörröppning som leder till en gång mot andra lokaler samt
ytterligare ett trapphus med en hiss och två trappor.

Väggarna i centralhallen är vita och likaså taket. De bågformade halvväggarna är
målade i en grön kulör. Golvet är gjort i mörkbrun sten. Det finns gott om naturligt
ljus i den södra delen av rummet, den övriga delen är artificiellt belyst.
Branddörrarna som finns i lokalen är mörkt röda, lika så fönsterkarmar. Den röda
kulören används även på möbler så som stolar och bord.
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Figur 10 Den södra delen av centralhallen med utsiktmot skolans innergård. Bilden är tagen med ryggen mot
norr och vy mot söder.

Figur 12 Den södra delen av centralhallen. På bilden
syns en av halvväggarna, sittplatser samt en utgång till
skolans innergård. Bilden är tagen med ryggen mot
norr och vy mot söder.

Figur 11 Den norra delen av centralhallen. På bilden
syns receptionen, sittplatser samt skolans café. Bilden
är tagen med ryggen mot norr och vy mot söder.
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Trapphus
I den södra och norra delen av byggnaden och dess korridorer finns trapphus som
leder till resterande delar av byggnaden. I mitten av rummet finns ett hisschakt med
en dörr in till hissen. På vardera sida av hissen finns trappor, en leder till en
trappavsats en halv våning ner och den andra till en avsatts en halv våning upp. På
trappavsatserna mellan våningsplanen finns elevskåp. Trapporna är mörkt bruna och
gjorda i sten, de delas upp av en ledstång som finns i mitten av trapporna, ledstänger
finns även längs trappornas sidor.

Väggarna i trapphusen är till stor del ljusa men har en mörkgrå kant längst ner mot
golvet som är uppskattningsvis 60 cm hög. Utöver branddörrarna med varierande
färg på vardera våning används även en mörkröd kulör på fönster och hissdörr på
samtliga våningsplan. Väggen mittemot korridorerna är på samtliga våningsplan,
bortsett från plan två, till stor del klädd i fönster som sträcker sig från golv till tak.
Fönsterna bidrar med ett naturligt ljusinsläpp.

Figur 13 Konstverket ”Skruven – en bult och en mutter”
(1972) av Laris Strunke särskiljer det norra trapphuset
på plan tre från de övriga våningsplanen.

Figur 14 Det norra trapphuset och dess trappavsats
sett ifrån korridoren på plan fem.
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På samtliga avsatser mellan våningsplanen finns elevskåp. Utöver detta är flera av
trappavsatserna i det norra trapphuset prydda med konstverk. På plan tre är stora
delar av den vänstra väggen täckt av ett konstverk i rött och blått. På avsatsen mellan
plan tre och fyra finns färgstarka tavlor över elevskåpen. På plan fyra finns tavlor
och på plan fem affischer om skolans novelltävling. I det södra trapphuset saknas det
helt utsmyckning bortsett från pappersflaggor som är utskrivna och hängda i trappen
ner till plan två.

4.2 Observation
Observationen visade på ett stort antal förflyttningar i de lokaler som varit i fokus.
De olika observationstillfällena behandlades ett varierande antal datapunkter i form
av förflyttningar. Förhållandena mellan de olika typerna av förflyttningar går att se i
bilaga 8.2 Observationsprotokoll – Diagram. Det empiriska materialet från
observationen och dess datapunkter samt de parametrar som analyserats går att
studera i samma bilaga. Totalt registrerades 782 förflyttningar.

En av de aspekter som observerades är tvekan. Denna parameter kan ses som
svårdefinierad och det gjordes därför en specificering av innebörden av denna
parameter i observationen. Det fylldes i en datapunkt under parametern vid två olika
händelser eller förflyttningar. Antingen då en individ distinkt stannade upp och tog
in platsen för att se på vilket våningsplan denne befann sig på. Den andra rörelsen
som registrerade en datapunkt för tvekan var då en individ gick upp eller ner till ett
våningsplan för att sedan se att det var fel våningsplan och gå tillbaka, detta kunde
ske flera gånger under kort tid.

Observationen visade på ett stort antal vertikala förflyttningar i byggnaden. Utöver
detta visade det sig även att det fanns en viss tvekan gällande vilken våningsplan en
befunnit sig på. Detta visar på att det kan behövas en förändring gällande
vägvisningsinformation i trapphusen, vilket stödjer undersökningens syfte. Det mer
eller mindre konstanta flödet av människor gör att det är viktigt med konkret och
tydlig information som är lätt att ta in på avstånd i miljöer med många människor i
rörelse.
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4.3 Notationsanalys
Notationsanalysen visade på att det finns flera separata distrikt inom byggnaden.
Dessa distrikt hänger till stor del ihop med vilka program som har sina lektioner på
de olika platserna. Läs mer om detta nedan. Analysen av plan 2, 4, 5 och 6 är gjort
tillsammans, detta på grund av att de till stor grad liknar varandra.

Barriär

Landmärke

Knytpunkt

Färdväg

Område

Figur 15 Förklaring av symbolerna och dess innebörd.

Plan 2, 4, 5 & 6
Samtliga av dessa våningsplan saknar en eller flera av de fem element som beskrivits
tidigare. Plan två har varken barriärer eller landmärken, plan fyra barriärer, plan fem
både landmärken och barriärer och plan sex saknar landmärken. På plan fyra finns
till skillnad från de andra våningsplanen ett landmärke i form av en väggmålning
med samma tema som våningsplanet i stort, se nedan.

Hela korridorerna kan ses som olika områden. Plan två kallas vanligen ”IBkorridoren”, plan 4 ”natur-korridoren”, plan fem ” sam-korridoren” och plan sex
”barn och fritid-korridoren”. De två trapphusen kan även de ses som två olika
områden, det är tydligt att du kliver in i ett annat område eftersom att rummen har
en ny funktion och annorlunda ytskikt i förhållande till det övriga våningsplanet.
Utöver att de är områden så fungerar de även som noder och det blir fokuspunkter
där många människor passerar.

Färdvägarna på våningsplanen blir till stor del linjära då cirkulationsytorna på plan
två, fyra fem och sex endast består av korridorer. Detta gör att personer endast rör
sig genom korridorerna, ut genom entréerna eller vidare ut till trapphusen då de vill
förflytta sig vertikalt i byggnaden. På plan två finns det endast trappor som leder
uppåt, på övriga våningsplan går det att röra sig både uppåt och nedåt. På plan 6 finns
dock barriärer i form av gallergrindar som förhindrar att färdvägarna fortsätter uppåt
till plan sju. Bilder till notationsanalysen finns på nästkommande sida.
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Plan 2

Plan 4

Plan 5

Plan 6
Figur 16 Bilder från notationsanalysen på plan 2, 4, 5 & 6.
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Plan 3

Figur 17 Plan 3, entréplan.

På plan 3 förekommer samtliga av de fem elementen. Det finns fyra stycken
knytpunkter, varav två är de centrala trapphusen. En av de andra knytpunkterna, eller
noderna som de också kallas, syns högt upp till höger på bilden ovan. Denna nod är
placerad där flera olika färdvägar möts, på denna plats finns även elevskåp och i nära
anslutning återfinna el- och teknikhallarna. Den minsta noden finns utanför ingången
till matsalen, på denna plats samlas det lätt mycket folk då det uppstår kö in till
matsalen.

Det finns sex stycken distinkta områden på plan tre. Dessa är centralhallen,
estethallen, teknikhallen och el-hallen. Utöver dessa finns även de två centrala
trapphusen som separata områden. De olika områdena sammanlänkas av passager i
varierande storlek.

Färdvägarna här syftar fram still att länka samman de olika områdena och
knytpunkterna. Likt på plan två är de flesta av färdvägarna linjära och människor rör
sig i raka mönster för att nå sin destination. Endast de färdvägar som är centrala och
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trafikeras frekvent är visualiserade på bilden på föregående sida. Dessa färdvägar
knyter också till stor del an till de olika landmärken som återfinns i lokalerna.

Dessa landmärken är i form av olika rum som används för att beskriva var personer
kan tänkas mötas eller för att beskriva var en lektion ska hållas. De liknar till stor del
de områden som finns i lokalerna men är annorlunda då de är mer konkreta, personer
behöver heller inte gå in i lokalerna för att de ska fungera som mötesplats.

Det återfinns fyra stycken barriärer i lokalerna, dessa är placerade i centralhallen
samt i estethallen. I centralhallen består de av en halvhög vägg strax innanför
huvudentrén samt en scen i närheten av Kulan. I estethallen finns även där en
halvhög vägg som fungerar som avdelar mellan hallen och de toaletter som finns
bakom väggen. Utöver den halvhöga väggen finns även ett mindre staket som delar
av mot en mindre upphöjning i golvet.
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5. Designkoncept
Designförslaget är framtaget med grund i det resultat som visats under avsnitt 4.
Empiriska data och analys och de olika valen gällande design har tagits utifrån den
teori som presenterats i avsnitt 2. Teori.

5.1 Designförslag
Grafisk form
Eftersom att Åva gymnasium är en kommunal skola finns det vissa riktlinjer att
förhålla sig till när det gäller den grafiska formen. Med grund i det har Täby
kommuns grafiska profil varit en viktig faktor i det grafiska utseendet på
designförslaget. Valet av teckensnittet i den design som tagits fram är inspirerat av
Risbyle, ett teckensnitt som Täby kommun själva tagit fram (Täby kommun, 2018).
Med grund i att jag inte haft tillgång till teckensnittet har ett likdanande använts i
designförslaget. Detta innebär att teckensnittet i designförslaget endast används för
att förmedla det visuella uttrycket.

Täby kommun har i sin grafiska profil 19 stycken färger. Av dessa färger finns det
en primärfärg, den blånyansen som syns nedan på bild 28, och 14 sekundärförger.
Sekundärfärgerna kan användas i olika konstellationer. Primärfärgen behöver inte ha
störst fokus när det kommer till det visuella men eftersom att den är stark kopplad
till Täby som kommun har det varit viktigt att den är med i designförslaget. I
förslaget används en färgpalett med fem färger, se nedan, dessa färger representerar
varsitt våningsplan. Färgerna i designförslaget har två huvudsakliga syften, att
attrahera blicken hos de som rör sig i lokalerna samt att strukturera de olika
våningsplanen genom en form av färgkodning.
R 67
G177
B 41

R 240
G 131
B 54

R 135
G 24
B 157

Figur 18 Färgerna som används i designförslaget.
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R0
G 168
B 224

R 242
G 120
B 198

Ett annat grafiskt element som används i designförslaget är horisontella linjer som
förekommer på samtliga skyltar gällande våningsplan. Detta grafiska element har
flera inspirationskällor. Dels kan de kopplas till statistik och därmed flera av skolans
linjer. De kan även ses om olika nivåer vilket knyter an till dess användningsområde.

Wayfinding
För att stödja orienterbarheten på Åva gymnasium har det första steget varit att byta
namn på de olika våningsplanen för att på så sätt förtydliga byggnadens struktur och
uppbyggnad. Detta innebär att källarplanet som tidigare hette plan två i förslaget
heter -1 och våningsplanet där huvudingången finns heter plan 0. Genom ändringen
av benämningen på våningsplanen blir byggnadens struktur mer logisk för besökaren
och det blir lättare att förstå var i byggnaden de befinner sig på den vertikal axeln.
För att ytterligare förtydliga byggnadens toponymi har salarna fått nya namn och
dessa namn har förtydligats genom större storlek. Salarnas namn är baserat på vilket
våningsplan de finns på och var längs korridoren de finns. Numreringen inleds i den
norra delen av byggnaden och det numeriska värdet ökar ju längre söder ut i
byggnaden salen befinner sig.

Med grund i forskningsresultatet från Hölscher, Meilinger, Vrachliotis, Brösamle
och Knauff (2006) beslutades det att det var viktigt att särskilja de olika
våningsplanen från varandra. Denna särskiljning har som störst effekt om den görs
redan i trapphuset. Detta för att metoden där våningsplan lokaliseras före riktning
skulle främjas. Abu-Ghazzeh (1996) gav förslag på att denna typ av särskiljning
kunde göras med hjälpa av färg, form och storleksskillnad, detta är något som har
tillämpats i designförslaget. Denna typ av särskiljning kan i sig ses som en typ av
wayshowing.

Systemet för wayshowing i byggnaden är baserat på track following (Mollerup,
2013, s. 28). Detta innebär att informationsmaterialet i byggnaden består av skyltar
och andra rumsliga element som går att följa. Skyltarna är främst placerade i
trapphuset och i korridorerna i nära anslutning till trapphusen. Placeringen är vald
med hänsyn till att skyltar bör placeras på den plats där de behövs; det vill säga på
de platser där ett beslut gällande färdriktning ska tas. De är dessutom placerade så
att den som läser skylten möter den framifrån och inte från sidan. Skyltarna har olika
färg på olika våningar, detta eftersom att de ingår i färgkodningen av våningsplanen.
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Det innebär att samtliga skyltar på plan 3 är rosa och likaså på de andra
våningsplanen med dess färg. Skyltarna i designförslaget är inte tredimensionella
objekt utan de är antingen målade eller plottrade på väggarna vilket gör att de ger ett
intryck av att de är en del av byggnaden och inte separata element.

Skyltarna i trapphuset är särskilda inte bara av färg utan även av form. Detta görs
genom att ränderna som förekommer på samtliga våningar täcker olika stora delar
av väggen beroende på vilken våning de återfinns på. Det innebär att ränderna på
plan -1 endast sträcker sig över en liten del av väggen och sedan blir ränderna längre
och längre. På plan 3 så sträcker sig de längsta ränderna över hela väggen. Dessa
ränder fyller ytterligare en funktion utöver särskiljning. De förmedlar även på vilken
vertikal position betraktaren befinner sig i byggnaden.

När det gäller visuell uppmärksamhet fungerar hela väggen som en helhet och siffran
och bakgrunden som detaljer. Det visade sig vid en genomgång av teorin att det
underlättar med en bakgrund som skiljer sig från omgivningen som kan ses som en
distraktion. Färgerna som används för att färgkoda byggnaden idag tas bort och
ersätts med en neutral färg så som exempel vitt. Detta för att det inte ska förekomma
färger som kan störa färgkodningen och förvirra de som rör sig i lokalerna.

Figur 19 På plan -1 är väggen i trapphuset kortare men samma koncept tillämpas även på denna vägg.

30

Figur 20 Det norra trapphuset på plan 0. Utanför trapphuset finns Centralhallen.

Figur 21 Det södra trapphuset på plan 1, sett nedifrån trappavsatsen mot plan 0.
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Figur 22 Det södra trapphuset på det näst översta våningsplanet, plan 2. Här når linjerna nästan hela vägen till
andra sidan väggen.

Figur 23 Det södra trapphuset på plan 3, sett inifrån korridoren. Ränderna på väggen i trapphuset når på detta
våningsplan över hela väggen.
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Figur 24 Vägvisningsskylt som visar vilka salar som finns åt vilket håll. Exemplet är från plan 3.

Figur 25 Exempel på hur korridorerna kan se ut när salarnas namn förtydligas och dörrkarmarna får en
gemensam färg. Exemplet föreställer plan 3.
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Figur 26 Översikt över trapphuset. Plan -1 är inte med på visualiseringen då detta våningsplanet inte syns
ur denna vy.
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Figur 27 Detaljbild på dörrarna till klassrum och lokaler som eleverna har fri tillgång till har rummets namn på
sig. Dörrar till exempelvis personalens kontor har en annorlunda färg på dörrfodret och namnet saknas från
dörren.
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5.2 Designprocess
Processen
Designprocessen började för min del i samma sekund som jag beslutade vad mitt
arbete skulle beröra. Eftersom att jag hade en förförståelse för platsen kunde jag börja
mitt tankearbete på en gång. Den största tidsåtgången i processen har gått till punkt
två och tre, se bilden nedan. Det tredje steget i processen baserades på den modell
som Martin och Hanington (2012, s. 76) beskriver som evidence based design. Detta
innebär att designvalen tas med grund i vad som visar sig i teorin och empirin.

Figur 28 Visualisering av min uppfattning av designprocessen.
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Digitala och analoga skisser
Jag är normalt inte en person som visualiserar mina idéer analogt. Istället arbetar jag
med idéerna mentalt för att sedan digitalt visualisera dem. Eftersom att jag denna
gång arbetat analogt till viss del så har den här designprocessen skilt sig från mina
tidigare. De analoga skisserna har en digital grund som jag sedan skrivit ut och
skissat analogt på. De flesta av de skisser som gjorts under designprocessen är
digitala och visar på visuella konceptuella lösningar för wayfinding. Att skissa
digitalt är något som för mig är betydligt lättare än analogt, detta eftersom att det går
att göra små justeringar snabbt. Samtliga av dessa skisser är endast konceptuella och
visar på ett visuellt uttryck.

Figur 29 Den absolut första skissen i designprocessen. Här är bakgrunden på varje våningplan i olika färger med
en helfärgad vit siffra på samtliga våningplan.

Figur 30 Den första analoga skissen som gjordes under designarbetet.
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Figur 31 Detta är det digitala förfinaandet av skissen på bild 20. Till skillnad från bild 19 har färgerna på bakgrund
och text inverterats.

Figur 32 Den andra analoga skissen, här provade jag att istället för en helt ifylld siffra arbeta med en kantlinje.

Figur 33 Det digitala förfinandet av skissen på bild 22. Kantlinjen på siffrorna har färgen som representerar
våningplanet.
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Figur 34 På denna skiss är siffran fortfarande i form av en kantlinje med vit mitt. Ett mönster har lagts till för att
göra väggen mer intressant, bubblorna eller cirklarna fick ett barnsligt uttryck och därför byttes mönstret ut.

Figur 35 Den tredje analoga skissen, Här har mönstret bytts ut. Siffran är fortfarande endast en kantlinje och är
inte ifylld.

Figur 36 Det digitala förfinandet av skissen på bild 25.
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Figur 37 Den sista analoga skissen som var en biprodukt från den tredje skissen.

Figur 38 Den förfinade digitala skissen, denna skiss ligger till grund för designförslaget.

I processen har det gynnat mig att jag arbetat analogt och inte bara digitalt. Den
främsta orsaken till detta är att jag under arbetet med skissen som syns på bild 35
kom på skissen på bild 37. Att fylla i varje linje streck för streck blev ett monotont
arbete och jag börjad därför att måla på flera linjer samtidigt. På så sätt skapades
skissen ovan på bild 37. Den förfinade skissen på bild 38 innehåller fler detaljer, läs
mer om detta under kapitel 5. Designkoncept.
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6. Diskussion
I det här avsnittet reflekteras det ur ett personligt perspektiv gällande vad som blev
bra och vad som hade kunnat göras på ett annat sätt för ett bättre resultat. Avsnittet
avslutas med förslag på vidare forskning.

6.1 Metoddiskussion
Metoderna som har använts i arbetet har varit mycket givande sett utifrån hur de har
gett givande informationen om byggnaden, dess uppbyggnad, flöden och överlag hur
platsen ser ut och fungerar idag. Metoderna lämnar dock något att önska eftersom att
de inte går in på djupet och undersöker människors uppfattning av wayfinding i
lokalerna.

Vid en större studie eller om jag haft tillgång till mer tid hade det därför varit
gynnsamt att utföra ett test som studerade just människors exakta rörelsemönster och
handlande vid olika wayfinding-uppgifter. Det skulle även vara förmånligt att utföra
flera observationer vid olika tidpunkter och i olika former för att få en mer rättvis
skildring av antalet personer i lokalerna och hur de rör sig genom byggnaden. Ett
exempel på en metod som skulle kunna användas är att observatören följer en
specifik individ under förslagsvis en dag för att kartlägga enskilda rörelsemönster
hos individer. På så sätt skulle mer kvalitativ information samlas.

Att inte ha möjligheten att intervjua lärare och elever gjorde att det blev svårt att
förstå andra människors uppfattning av problemet, jag fick med grund i detta tills
stor del utgå från mina egna erfarenheter från min skolgång på Åva. Jag hade med
stor sannolikhet gynnats av att jag vänt mig till personer jag känner som gått på Åva
nyligen, som därmed är bekanta med lokalerna, och intervjua dem.
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6.2 Resultatdiskussion
Designförslaget är ett resultat av allt som visat sig från teorin tillsammans med det
jag lärt mig genom de olika metoderna. Resultatet hade kunnat bli annorlunda om
det inte varit så att jag tidigare varit student på skolan, detta har medfört att jag haft
det svårt att vara opartiskt och det är möjligt att jag har sett och uppfattat saker på ett
sätt som möjligtvis inte stämmer. Detta eftersom att jag kan ha lagt in mina egna
åsikter och känslor. Trots detta anser jag att den slutgiltiga designen fungerar och
den kommunicerar på ett effektivt sätt var du befinner dig i byggnaden.

Linjerna som används i den grafiska formen av designen anser jag personligen är
särskilt intressanta eftersom att de går att tolka på fler olika sätt utan att de förlorar
sin funktion. Genom att använda sig av ett grafiskt element som anpassas efter hur
betraktaren uppfattar det är det enligt mig möjligt att nå fler och därmed öka
förståelsen för byggnaden.

Genom att se på problematiken utifrån ett informationsdesignsperspektiv har det
varit möjligt att ta fram en designlösning som med relativt små och enkla medel kan
förändra wayfinding-situationen på Åva gymnasium. Problematiken gällande
likformiga flervåningsbyggnader är vida spridd i världen och behovet av förändring
är därmed omfattande och lösningen som presenteras här kan tänkas tillämpas även
där. Designförslaget kan därför sägas bygga på tanken om att små ingrepp kan ge
stora resultat, både på Åva men också i världen.

Det går att göra mycket i en befintlig byggnad och kanske är det de enkla lösningarna
som ger mest. De tillåter en flexibilitet som kan bidra till att det är lättare att ta steget
och förändra miljöer till det bättre. Framförallt när det kommer till vägvisning i
inomhusmiljöer, en typ av plats där argumentet ”vi ska snart bygga om” kan sätta
käppar i hjulen för en förändring som hade haft förmågan att underlätta något enormt
i wayfinding-situationer och därmed vardagen för de som använder lokalerna.
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6.3 Fortsatt forskning
Vid forskning gällande det här ämnet och specifikt gällande den här byggnaden hade
det enligt mig varit av stort intresse att vidare utforska det som idag benämns plan 3,
det vill säga våningsplanet med huvudingången. Denna del av byggnaden är
komplex med många mindre gångar som tillsammans knyter ihop våningsplanet. Att
vidare implementera designlösningen som tagits fram i den här studien eller utveckla
ett helt nytt wayfinding-system till platsen skulle vara intressant.

Vid en fortsatt studie hade det enligt mig varit givande att studera platsen mer
långsiktigt för att se hur elever tar sig an wayfinding-uppgifter under olika delar av
sin skolgång, exempelvis när de precis börjat på skolan och innan studenten. Genom
att observera samma individer ges en djupare inblick i hur tid förändrar människans
förståelse av en plats. Denna studie skulle även kunna genomföras tillsammans med
förslaget som nämnts ovan.

Ur ett informationsdesignsperspektiv finns det flera aspekter av byggnaden som
skulle vara intressant att bedriva forskning gällande. Ett exempel på en sådan aspekt
är hur utemiljön överensstämmer med inomhusmiljön. Det kan även vara givande att
se vägvisning på Åva gymnasium ur ett större perspektiv, närmare bestämt hur
vägvisningen kan kopplas till övrig vägvisning i Täby kommun och hur dessa kan
samverka för att förstärka den kommunikativa effekten.

En likande studie hade kunnat bedrivas med fokus på exempelvis hur wayfinding i
denna byggnad kan fungera med fokus på en annan målgrupp. Om personen som
orienterar sig har någon form av funktionsvariation eller exempelvis inte har fullgoda
svenskkunskaper och hur dessa personer i sådana fall skulle ta sig an en wayfindinguppgift i byggnaden.
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7.4 Figurer
Samtliga figurer är producerade av Pauline Hultström.
1. Fotografi föreställande korridoren på plan 2. 2018-04-19
2. Fotografi föreställande korridoren på plan 2. 2018-04-19
3. Fotografi föreställande korridoren på plan 4. 2018-04-19
4. Fotografi föreställande korridoren på plan 4. 2018-04-19
5. Fotografi föreställande korridoren på plan 5. 2018-04-19
6. Fotografi föreställande korridoren på plan 5. 2018-04-19
7. Fotografi föreställande korridoren på plan 6. 2018-04-19
8. Fotografi föreställande korridoren på plan 6. 2018-04-19
9. Fotografi föreställande skylt till klassrum på plan 2. 2018-04-19
10. Fotografi föreställande centralhallen på plan 3. 2018-04-19
11. Fotografi föreställande centralhallen på plan 3. 2018-04-19
12. Fotografi föreställande centralhallen på plan 3. 2018-04-19
13. Fotografi föreställande norra trapphuset, plan 3. 2018-04-19
14. Fotografi föreställande norra trapphuset, plan 5. 2018-04-19
15. Digital visualisering, förklaring av symboler. 2018-05-09
16. Digital visualisering, notationsanalys plan 2, 4, 5 & 6. 2018-05-09
17. Digital visualisering, notationsanalys plan 3. 2018-05-09
18. Färgerna som används i designförslaget. 2015-05-15
19. Digital visualisering, trapphuset på plan -1. 2018-05-18
20. Digital visualisering, trapphuset på plan 0. 2018-05-18
21. Digital visualisering, trapphuset på plan 1. 2018-05-18
22. Digital visualisering, trapphuset på plan 2. 2018-05-18
23. Digital visualisering, trapphuset på plan 3. 2018-05-18
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24. Digital visualisering, vägvisningsskylt korridor plan 3. 2018-05-18
25. Digital visualisering, korridor på plan 3 med dörrar. 2018-05-18
26. Digital visualisering, Översikts vy över trapphuset. 2018-06-21
27. Digital visualisering, design av dörrar med namn. 2018-05-18
28. Digital visualisering, designprocessen. 2018-05-11
29. Digital skiss, helfärgad bakgrund. 2018-05-01
30. Analog skiss, ifylld siffra. 2018-05-09
31. Digital skiss, ifylld siffra. 2018-05-09
32. Analog skiss, kontur av siffra. 2018-05-09
33. Digital skiss, kontur av siffra. 2018-05-09
34. Digital skiss, bubblor som bakgrund. 2018-05-11
35. Analog skiss, randig bakgrund. 2018-05-09
36. Digital skiss, randig bakgrund. 2018-05-11
37. Analog skiss, ränder med olika längd. 2018-05-11
38. Digital skiss, ränder med olika längd. 2018-05-11
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8. Bilagor
8.1 Planritningar - Åva
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8.2 Observationsprotokoll – Diagram
Tveksamhet

Upp till våningsplanet ovanför

Ner till Våningsplanet under

Ut på våningsplanet

Ner till våningsplanet

Upp till våningsplanet

2
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75

Norra trappen plan 5 9:55-10:15

9
37
30

7
26
11
12
9

Norra trappen plan 4 8:45-9:05
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30

Norra trappen plan 3 8:25-8:45
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Södra trappen plan 5 9:30-9:50
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Södra trappen plan 4 9:10-9:30
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2

3
40
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Södra trappen plan 3 10:20-10:40
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