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Abstract 

As Stockholm City grows, the need to streamline and equip public places to 

maintain a sustainable and attractive city also increases (Stockholm City 2018). 

Redevelopment not only physically changes the cityscape, but also affects the 

mental image of a place. Construction sites create not only physical barriers, but 

also visual barriers that affects the movement and orientation in the city. 

The purpose of the study is to investigate how the spatial environment affects the 

orientation of visitors at Järnvägsparken, which, through its direct connection to 

Stockholm Central Station, constitutes a central and important meeting place for 

people. Due to construction work, the flow of traffic and activity is limited on the 

site. With the support of theories behind wayshowing and cognitive aspects of 

design and urban planning, data from the design methods has resulted in a design 

proposal that, through form, color and function in a temporary construction, can act 

as an extended orientation tool that corresponds to Stockholm's vision of a 

sustainable and attractive city - even when places are subject to change. 

The proposal has been processed through a Human Centered Design Perspective 

(HCD), which includes the users in the development of the design. 
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Sammanfattning 

Då Stockholm Stad växer, ökar också behovet av att effektivisera och rusta upp 

offentliga platser för att bibehålla en hållbar och attraktiv stad (Stockholm Stad 

2018). Ombyggnationer förändrar inte bara stadsbilden fysiskt, utan påverkar även 

den mentala bilden av en plats. I takt med att mark grävs upp, byggmaterial som 

staplas och temporärt uppsatta stängsel avskärmar byggarbetsplatserna, skapas inte 

bara fysiska barriärer. Ombyggnationerna leder till avgränsningar i den offentliga 

miljön vilket leder till brister i orienterbarheten.  

Syftet med studien är att undersöka hur den rumsliga miljön påverkar 

orienterbarheten för besökare av Järnvägsparken, som genom sin direkta anslutning 

till Stockholm Centralstation utgör en central och betydelsefull mötesplats för 

människor. Genom ombyggnationer begränsas rörelseflödet och aktiviteten på 

platsen. Med stöd i teorier bakom wayshowing och kognitiva aspekter på design 

och stadsplanering, har data från designmetoderna resulterat i ett 

gestaltningsförslag som genom form, färg och funktion i en temporär konstruktion 

kan verka som ett utökat orienteringsverktyg som svarar till Stockholm stads vision 

om en hållbar och attraktiv stad – även när platser genomgår förändringar.  

Förslaget har bearbetats genom ett Human Centered Designperspektiv (HCD), 

vilket inkluderar användarna i utvecklingen av gestaltningen. 

 

  



4 
 

Förord 

Först och främst vill jag tacka mig själv. 

 

Jag vill även rikta ett tack till mina handledare, Virginia Kallia som alltid stöttat 

mig i arbetet. 

Denna kandidatuppsats är ett arbete utfört inom ämnet informationsdesign med 

inriktning på rumslig gestaltning. Mitt intresse för att skapa inspirerande och 

framförallt inkluderande publika miljöer har följt mig i utbildningen. 

Ifrågasättandet av funktion har utmanat mina gränser att skapa unik och hållbar 

design. Intresset för fenomenet tillfällig arkitektur inleddes när jag för första 

gången själv kom i kontakt med Park(ing) Day – ett globalt fenomen som tar 

parkeringsplatser i anspråk och därmed förändrar stadsbilden genom temporärt 

uppbyggda pop-up parker. Kontrasten som skapades på parkeringsplatsen, där 

spännande möten med människor skapades, gjorde att jag började ifrågasätta 

stadsplanering, vem staden egentligen byggs för, och framförallt vilka behov som 

egentligen tillgodoses.  

Ambitionen med detta arbete är att visa på hur tillfälliga installationer, 

konstruktioner och arkitektur inte bara kan användas som en samlingspunkt, eller 

oas, utan snarare visa på att detta också kan användas som ett informativt verktyg 

att tillämpa vid navigering. Genom att fördjupa mina kunskaper inom tillfällig 

arkitektur, se på variationer, men framförallt att undersöka hur tillfällig arkitektur 

kan ses med ett större syfte som informationsbärare i städer under konstruktion, har 

detta arbete resulterat i ett gestaltningsförslag anpassat för människor som rör sig 

på Järnvägsparken. 
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Inledning 

Många städer har formats av industrialiseringens framfart, där trafikseparering är 

ett resultat av stadsplanering anpassat för ett fordonsanpassat samhälle. Resultatet 

av denna typ av stadsplanering har lett till ett monotont och matt uttryck i och med 

att städers funktioner segregerats (Gehl 2011:21–22). Som en utveckling av det 

fordonsanpassade samhället har Boverket på uppdrag av regeringen sammanställt 

exempel på omvandling av tidigare genomfartsleder till mångfunktionella 

stadsgator, i syfte att skapa levande och hållbara stadsmiljöer. Vilket följer det 

ökade behovet och efterfrågan av användarvänliga gaturum i samband med 

befolkningstillväxten (2019:10).  

Behovet av användarvänliga stadsrum och attraktiva miljöer beskrivs också i ett 

projekt som Stockholm Stad arbetat med sedan 2015 – Levande Stockholm 

(Stockholm Stad 2018a). Projektet innebär att tillfälligt stänga av gator från 

biltrafik, och skapa oaser i staden genom tillfälligt uppsatta strukturer och parker 

där fotgängare (till viss del även cyklister), ges ett större utrymme i den offentliga 

miljön (Stockholm Stad 2019b). De tillfälligt uppsatta strukturer som används, 

även kallat tillfällig arkitektur, är ett relativt nytt begrepp och verktyg inom 

stadsplanering. Tillfällig arkitektur beskrivs som tillfälliga strukturer som uppförs 

under en tidsbegränsad period, i syfte att uppmärksamma tidigare oanvända platser 

eller ompröva dess funktion, där den temporära karaktären ger ett större 

gestaltningsmässigt svängrum (Zimm 2016:7–13).  

Den mänskliga upplevelsen av rörelsefrihet på offentliga platser i Stockholm 

påverkas inte bara av trafiksepareringen utan varierar även i olika områden, tid på 

dygnet och årstid. Stadsbilden påverkas även av ombyggnationer, vars närmiljö 

förändras under tiden för ombyggnationerna. Nya barriärer skapas i och med detta 

där fysiska hinder i form av byggstängsel bidrar till begränsad rörelsefrihet och 

försvårar orienterbarheten på platser i anslutning till ombyggnationerna.  

En central plats i Stockholm som under studien genomgått förändringar i sin 

närmiljö är Järnvägsparken. En plats som med sin nära anslutning till Stockholm 

Centralstation används som mötesplats och genomfartspassage. Biltrafikerade 

vägar omsluter parken, där även trafiksepareringen i form av bilbroar isolerat 

betongparken i ett mellanrum mellan olika funktioner i staden. Upprustningen av 

Vasagatan, som angränsar till parken, har resulterat i att ett stort parti av parken 

bildat ytterligare en barriär för gående att passera via, vilket skapat förvirring och 
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frustration då vidare navigering från platsen begränsats. I samband med detta 

förloras användarvänligheten och orienterbarheten på platsen. 

Den primära målgruppen för studien är Stockholm stad, då stadsplanering och 

utveckling av stadens funktioner inleds på stadsbyggnadskontoret. Den sekundära 

målgruppen har definierats utifrån vilka som observerats röra sig på platsen. 

Målgruppen i detta fall är stor och berör människor i olika åldrar, erfarenhet och 

kunskap om närområdet. Fokus har därför riktats på förstagångsbesökare, då 

Järnvägsparken med sin närhet till Stockholm Centralstation utgör en central plats, 

med ett stort flöde av människor, där behovet ses stort av ett utökat 

informationssystem. 

Syftet med studien är att undersöka hur den rumsliga miljön påverkar 

orienterbarheten för besökare av Järnvägsparken. Studien har utgått från ett 

användarperspektiv där ambitionen för arbetet är att experimentera kring 

fenomenet tillfällig arkitektur som ett rumsligt element att använda vid navigering, 

vilket leder till ett gestaltningsförslag anpassat för Järnvägsparken vilket besvarar 

frågorna;  

- På vilket/vilka sätt påverkas orienterbarheten på Järnvägsparken av 

ombyggnationer i sin närmiljö?  

- På vilket sätt kan en mobil konstruktion med hjälp av färg och form vägleda 

förstagångsbesökare på Järnvägsparken i Stockholm? 

Avgränsningar 

Avgränsningarna för denna studie utgår både av en tidsram och fysisk plats för 

fallstudien. Studien fokuserar på behovet av orienterbarhet, där de estetiska 

värdena inte helt kan förnekas sin betydelse i att skapa en minnesvärd och attraktiv 

miljö, vilket i sin tur även påverkar orienterbarheten. Ett socialt 

hållbarhetsperspektiv appliceras i studien då idén bakom tillfällig arkitektur bidrar 

till sociala och kulturella kvaliteter i den offentliga miljön. Den sociala 

hållbarheten beskriver Stockholm stad som en viktig grundpelare i stadsplanering, 

för att knyta samman stadsdelar och områden, vilket leder till ökad social 

interaktion och upplevelse av trygghet i staden (2019b).  

Studien utesluter ekonomiska och ekologiska aspekter, då studien utförts utan 

uppdragsgivare. I gestaltningsförslaget har inte digitala eller tekniska lösningar och 

möjligheter tillämpats. Inte heller byggnadstekniska/konstruktionsmässiga aspekter 

då gestaltningen visar ett konceptuellt förslag. Studien kan ses experimentell, där 
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ett vidare syfte till gestaltningsförslaget är att skapa en flexibel och mobil lösning 

som kan appliceras på andra offentliga miljöer som berörs av liknande 

omständigheter. 
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Teori 

Teoriavsnittet innefattas av principer inom wayfinding och wayshowing som utgår 

från ett Human Centered Designperspektiv (HCD), vilket innebär att designa 

utifrån människans, eller användarnas förutsättningar. Kognitiva aspekter på 

design har sin koppling till teorier bakom stadsplanering och har applicerats i 

notationskartor. Dessa kartor belyser rumsliga förhållanden och perceptuella 

upplevelser av rymd enligt Branzells Upplevelsebubbla. Tillsammans ger teorierna 

en vetenskaplig grund och förklaringsansats till problemformulering och 

forskningsfrågan. 

Wayfinding  

Teorier bakom wayfinding utgår från ett användarcentrerat perspektiv och kan 

beskrivas som problemlösande processer hos användare, där olika strategier 

används vid navigering på okända platser (Mollerup 2013:6). Det kan enkelt 

förklaras i hur vi kan se och planera vår vidare färd, utan att se målet.  

Arkitektur tillsammans med aktiva element, så som skyltar är verktyg som 

användare tar hjälp av för att navigera sin väg i okända områden, och påverkas av 

faktorer som igenkänning, distans, trafik, säkerhet, attraktiva områden och 

tillgänglighet (ibid.). Följande wayfindingstrategier utgår från en rationell princip 

som kort beskrivs i en iterativ trestegsmodell: sökande, beslutsfattande och rörelse 

(Mollerup 2013:19, 26–46); 

- Track-following innebär att med hjälp av sina sinnen följa spår i form av 

skyltar, linjer, markeringar eller taktila spår som indikerar riktning mot 

slutmålet. Denna så kallade on-routeprincip innebär att information fås 

längs vägen. 

- Route following kan liknas vid track-following, men där bildmässiga eller 

verbala instruktioner (tex. kartor eller guideböcker) ges på förhand, vilket 

gör navigeringen förutbestämd. Inom denna strategi finns begreppet, 

homing, vilket används i syfte att återvända till startpunkten, med 

utgångspunkt från den kognitiva kartan som skapats av platsen. 

- Educated seeking utgår från tidigare kunskaper om liknande platser, där 

strategin för navigering sker genom logik. Exempel på när educated seeking 
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används är i samband med orientering i matbutiker. Trots att matbutiken 

aldrig besökt tidigare, förväntas besökaren hitta exempelvis mejeridisken 

med utgångspunkt i tidigare erfarenheter, och kunskap om placering vid 

liknande miljö, trots att matbutiken aldrig besökts tidigare. 

- Interference innebär navigering med hjälp av platsnumrering på gator och 

byggnader, där mönster i nummerordning underlättar navigering i rätt 

riktning, utifrån vilka nummer som dittills upptäckts. Denna strategi är 

kopplad till educated seeking med utgångspunkt i att konventioner följs. 

- Screening beskrivs som en process som systematiskt avsöker ett område 

efter destination eller ledtrådar till det, men skiljer sig från educated seeking 

då strategin utgår från en större sannolikhet att hitta det man söker. 

- Aiming är en strategi som utgår från att destinationen redan visuellt kan ses, 

eller där ett landmärke i närheten av målet kan ses (indirekt aiming), och 

där navigering sker mot målet. 

- Map reading, som ordet redan beskriver, sker navigering genom att 

använda sig av kartor (portabla eller stationära kartor). Kartans innehåll ger 

en översikt över en plats, vilket ger kunskap om rumsliga förhållanden om 

kartan stämmer överens med verkligheten. 

- Compassing. Denna wayfindingstrategi utgår från kunskap om befintlig 

position och relation till sin destination, som genom en faktisk kompass 

eller platsnamn indikerar kompassriktning. 

- Social navigation betyder att navigering sker genom att iaktta andra 

människor och deras handlingar. Detta kan ske i nutid genom att direkt se 

handlingar utföras, eller dåtida handlingar genom exempelvis stråk som 

bildats av mänskligt användande. 

Wayshowing 

Wayshowing beskrivs som avsändare av information i syfte att underlätta 

navigering. Detta innefattar sju huvudområden; miljö, landmärken, toponym (namn 

på geografiska platser och husnumrering), skyltar, kartor, förhandsinformation, och 

bemannade informationsdiskar (Mollerup 2013:51–69). Goda förutsättningar för att 

wayshowing överhuvudtaget ska verka effektivt är om wayshowingelementen 

repeteras och är lika till utseende för att uppfattas och förstås. Färg, form och 
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storlek är avgörande faktorer för att människor ska kunna upptäcka 

wayshowingelementen, där de är placerade (Mollerup 2013:51).  

Färg är ett kraftfullt verktyg som i ett wayshowingsystem kan fånga 

uppmärksamheten och uppfattas på långa avstånd, om kontrastverkan till 

omgivningen är tillräckligt stark (Mollerup 2013:119). Detta innefattar även 

kontrastverkan i förhållande till andra skyltsystem, då det finns en risk att 

betydelsen av skylten kan gå förlorad eller skapa förvirring om likheten är för stor.  

Hur skyltar utformas och placeras påverkar också upptäckarvärdet hos användare. 

Högt placerade och stora skyltar kan enkelt kan uppfattas på håll, men bör också 

placeras där behovet finns, i syfte att uppfylla funktionen som orienteringsverktyg 

(Mollerup 2013: 127, 135). För att fånga uppmärksamheten hos förbipasserande 

bör viktiga skyltar placeras i riktning mot de gående, då människors instinktiva 

reaktion uppfattar skyltar riktade mot sig, som mer betydelsefulla (Mollerup 

2013:137). Mängden information som ges, kan också skapa förvirring snarare än 

att uppfylla sitt syfte att underlätta vid navigering (Mollerup 2013:71). Värdering 

av vad som anses vara innehållsmässigt viktiga skyltar kan diskuteras. Vid ett 

repetitivt mönster med mindre viktig information i riktning mot den gående, kan 

resultera i att skyltar riktade mot sig förbises, och skyltens funktion går förlorat.  

Kognitiva aspekter på design och stadsplanering 

Stadens uppbyggnad 

Lynch teori grundar sig i studier om perception från 1953 och beskriver städers 

visuella perception, med syfte att visa på hur viktiga element i staden skapar 

mening för människor, vilket underlättar navigering i städer (1964).   

Läsbarhet (legibility) beskriver den mentala bilden av en stad, vilket innebär olika 

beståndsdelar som enkelt kan kännas igen, och därmed organiseras i mönster, i 

syfte att skapa förståelse om stadens uppbyggnad. De beståndsdelar som har en 

avgörande roll i städers uppbyggnad definieras av Lynch som distrikt, landmärken 

och stråk (1964:2–3). Konceptet med att kartlägga viktiga element i staden ger en 

förståelse för rumsliga förhållanden, och hur designelement bäst appliceras i 

miljöer som stöd för människors perceptuella upplevelser av orientering och 

igenkänning. 

Imageability beskriver bildförmågan av ett fysiskt objekt eller attribut i stadsmiljö, 

vilket påverkas av kvaliteten i objektet som minnesvärd eller inte (Lynch 1964:9).  
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Visibility är ett begrepp inom imageability som belyser vikten av estetiska värden i 

ett objekt, där färg, form och arrangemang är viktiga i framtagandet av identitet i 

betraktarens mentala bild av en plats (Lynch 1964:9–11). De attribut som beskrivs 

bidra till en stärkt mental bild behöver nödvändigtvis inte vara något fast, 

begränsat, exakt, enhetligt, regelbundet eller vanligt förekommande element, utan 

snarare visa på variation för att upprätthålla en levande och användarvänlig stad 

(ibid.). Imageability beskriver en tvåvägskommunikation som sker mellan 

observatör och det som observerats, vilket visar hur avsaknaden av symboliska och 

viktiga element i komplexa, storskaliga miljöer påverkar människans handling och 

förmåga att orientera sig (Lynch 1964:11).  

Utifrån de studier Lynch utfört har ett notationssystem utvecklats, som visar på 

viktiga element i städer som kan identifieras, och användas vid orientering (1964). 

Notationssystemet används i denna studie för att kartlägga närmiljön för att 

strategiskt placera ut gestaltningsförslaget enligt följande principer baserat på 

Lynch teorier; 

 

Stråk (path): rörelsemönster som används i staden. Kan vara gator, 

trottoarer, kanaler, och järnväg. 

Barriär (edge): linjära element som inte används som stråk. Upplevs 

som barriär. 

Nod: Kan beskrivas som samlingspunkter för aktivitet i form av 

exempelvis trafik, eller mötespunkt för människor att samlas kring. 

En ankarpunkt som styr flödet i rummet. 

Landmärke: En referenspunkt, som till skillnad från nod innebär att 

betraktaren aldrig går in i området/platsen, utan fungerar som en 

referenspunkt för att lokalisera riktningar, och genom dess form 

och/eller storlek skiljer sig från omgivningen (figure-background). 

Distrikt: Ett större område med väldefinierade karaktärsdrag, där 

fysiska gränser inte finns, där användaren upplever en gräns mellan 

två skilda områden som användaren kan gå in i. 
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Upplevelserum 

Utifrån Lynch notationsspråk har Branzell utvecklat ett komplement som beskriver 

upplevelserummet, och hur det påverkar användandet av ett rum genom en 

personlig upplevelse och känsla (1967). Detta upplevelserum illustreras i 

notationskarta genom något Branzell beskriver som Upplevelsebubban – där 

användarens upplevelse av ett rum aldrig är statiskt, utan förändras genom hur de 

rumsliga elementen och situationerna varierar (1976:20–23). Detta innefattar 

upplevelsen av dragningskraft, ljusförhållanden och upplevelsen av rymd – 

egenskaper bortsett från den fysiska storleken och egenskaperna i rummet. 

Aktivitet och rörelse 

Arkitekten Jan Gehls teorier belyser vikten av att utforma städer utifrån mänskliga 

förutsättningar i syfte att skapa användarvänliga, attraktiva och socialt hållbara 

städer (2011). I detta innefattas faktorer som höjdnivåer och hastigheter i 

förhållande till den mänskliga skalan, vilket påverkar läslighet och läsbarhet av 

information i rumsliga miljöer.  

Den mänskliga aktiviteten och behov hos fotgängare delas in i följande punkter 

(Gehl 2011:9–14); 

- Nödvändig (necessary): fotgängare med fokus på en specifik destination, 

där inget uppehåll för social interaktion sker. 

- Valfria (optional): Fotgängare som utgår från ett fokus på en specifik 

destination, men uppehåller sig med social aktivitet då miljön (platsen) och 

de exteriöra förhållanden (väder) inbjuder till detta. 

- Sociala (social): här huvudsyftet är social interaktion som är beroende av 

närhet till andra människor. Social interaktion kan bestå av konversationer, 

lek, hälsningar, men också passiv social kontakt i form av att höra och se 

andra människor.  

Utifrån stadens uppbyggnad kan dessa aktiviteter hämmas eller uppmuntras. 

Isolerande eller hämmande element som påverkar social aktivitet kan vara väggar, 

långa distanser, höga hastigheter, nivåskillnader, men också en riktning bort från 

rörelseflöden försvårar social interaktion (Gehl 2011:69, 72, 129). Det Gehl 

beskriver är den mänskliga skalan inom stadsplanering som påverkar om en plats 

upplevs attraktiv, tillgänglig, men också meningsskapande för människor, vilket i 

sin tur påverkar användandet av en plats (2011:83).  
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Till sin natur föredrar människor genvägar eller kortast möjliga transportsträcka till 

sitt mål, vilket leder till att människor följer stråk som uppstår genom att betrakta, 

och följa sträckan som andra människor går, och inte nödvändigtvis följer de stråk 

som planerats och designats på platsen (Gehl 2011:137–139). Markbeläggning kan 

också försvåra eller påverka användandet av stråk, där plana och släta ytor föredras 

(Gehl 2011:135), vilket också leder till en fråga om tillgänglighet och inkluderande 

designperspektiv. 

Spacial Sequences innebär att bryta det visuella fältet, och därmed minska skalan 

till omkringliggande element, vilket ger en psykologisk effekt av kortare avstånd 

(Gehl 2011:92, 141). Genom att plantera träd, bryts raka linjer som annars kan 

uppfattas på öppna platser (ibid.). Detta leder in på ett begrepp som sociologen 

Derk de Jonges myntat, ”The edge effect” vilket förklarar en psykologisk och 

fysiologisk aspekt där människor ses föredra att vistas invid kanter än öppna rum, 

då människor enklare kan överblicka en plats, utan känslan av att själva vara 

betraktade (2011:141).  

Källkritik  

Lynch och Branzells teorier kan ses föråldrade, men är en grund som än idag 

tillämpas i stadsplanering. Teorierna ligger även till grund för Mollerups 

utveckling av Wayshowing samt Gehls teorier där förhållandet till den mänskliga 

skalan i stadsmiljöer bör tillämpas vid stadsplanering, i syfte att skapa inkluderande 

och användarvänliga miljöer. Därmed ses källorna fortfarande relevanta för 

studien.  
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Metod 

Metodavsnittet redogör vilka metoder som utförts i studien, och utgår från ett 

kvalitativt förhållningssätt vilket syftar till att förstå behov och problem på platsen 

för fallstudien. Genom att inkludera användarna i designprocessen har resultatet 

färgats av ett Human Centered Design-perspektiv. 

Omvärldsanalys 

Omvärldsanalys utförs i syfte att genom insamlade data, skapa en bild eller 

föreställning av hur omvärlden ser ut från en rad källor, däribland databaser, 

artiklar, myndighetsinformation, och andra medier inom ämnet (Larsson 

2014:105). Analysen består av en systematisk process att bevaka omvärlden på och 

analysera den insamlade informationen för att sedan dra strategiska slutsatser 

(ibid.).  

Genom att studera konceptet tillfällig arkitektur, upptäcktes styrkor och egenskaper 

att ta hänsyn till vid framtagandet av gestaltningen. Data har insamlats från 

webbaserade källor, vilket tillsammans med egna fotografier sammanställt det 

studerade materialet och kan ses i bilaga 1. Omvärldsanalysen har utförts med 

tyngd i hur tillfällig arkitektur tidigare tillämpats utifrån följande punkter: 

användningsområde, syfte och mobilitet/flexibilitet. Analyserna har skett 

kontinuerligt under designprocessen, då omvärlden är i ständig förändring, vilket 

har förändrat förutsättningarna och påverkat studiens empiri och gestaltningsarbete. 

Kvalitativ intervju 

Kvalitativa intervjuer utförs i syfte att fånga den tillfrågades perspektiv med 

anledning att få insikter och förstå komplexa strukturer och system (Denscombe 

2017:268). Intervjustrukturen utgick från en semistrukturerad karaktär, vilket 

beskrivs ge en flexibilitet gällande frågornas ordningsföljd, men framförallt att ge 

intervjuobjektet möjlighet att utveckla sina idéer och synpunkter och tala mer 

utförligt om ämnen som tas upp (Denscombe 2017:269).  

Intervjun utfördes den 26 april 2019 på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm Stad. 

Grundmaterialet för intervjun har sammanfattats i bilaga 2. Intervjuobjektet har 

lång erfarenhet inom arkitektur och stadsplanering. Frågorna berörde området 
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tillfällig arkitektur och samhällsbyggnad i Stockholm för ett specifikt byggprojekt 

som under intervjutillfället sekretessbelagts, vilket gjorde att frågorna 

omformulerades till en mer ostrukturerad karaktär under intervjutillfället med 

respekt för intervjuobjektets anonymitet och byggprojektets säkerhet. Med grund i 

de forskningsetiska huvudprinciperna har identitet på intervjuobjektet eller det 

empiriska materialet från intervjun inte publicerats. Kunskaperna har ändå varit 

relevanta i studien, där anteckningar från intervjutillfället ligger till grund för det 

empiriska materialet, vilket även kompletterats med källor som tilldelats från 

intervjuobjektet efter intervjutillfället. 

De dokument som tilldelats är Tillfällig arkitektur ger plats för kultur av arkitekten 

Malin Zimm (2016), där tillfällig arkitektur beskrivs ge rumsskapande händelser 

och gemenskapande platser – ett verktyg som Stockholm stad implementerat i 

projektet Levande Stockholm (Stockholm Stad 2018a). Ytterligare dokument som 

tilldelats är Modell för SVA-(Socialt Värdeskapande Analys), Detaljplaneprojekt 

för stadens mark (Stockholm Stad 2018, se bilaga 2.1), en analysmodell som 

baseras på ett samarbete med Space Scape (2016) som utvecklat en guide till 

forskningsdriven stadsbyggnad, vilket är ett led i utvecklingen av ett mer 

användarcentrerat perspektiv vid utformningen av offentliga platser. 

Med begränsad tillgång av tillgängliga experter inom området stadsplanering 

kunde flertalet intervjuer inte utföras, vilket hade lett till en mer nyanserad och 

djupgående empiri att applicera i designprocessen.  

Observation 

Systematisk observation innebär observationer av förhållanden mellan människor 

och den naturliga miljön, vilket dokumenteras genom skisser och fotografier 

utifrån ett observationsschema (Denscombe 2017: 299–304). Varje 

observationstillfälle utfördes med grund i ett observationsschema utifrån AEIOU-

system (Activites, Environments, Interactions, Objects, Users). Systemet beskrivs 

av Hanington och Martin (2012:10–11) som ett organiseringsverktyg, eller ett 

ramverk, vilket underlättar datainsamling och analys. För ett fullständigt 

observationsschema se bilaga 3. 

De systematiska observationerna inleddes vid Stockholm Centralstationsområdet, i 

syfte att kartlägga hur omkringliggande miljö, alltifrån stråk till barriärer, men även 

rörelseflöden och dess inverkan på orienterbarheten i området. Detta ledde in på ett 

parkområde, Järnvägsparken, som med sin direkta anslutning till Stockholm 

Centralstation utgör en central plats, där orienterbarheten uppfattades bristfällig. 
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Observationerna utfördes vid tre tillfällen på Järnvägsparken där fokus på 

observationerna innefattade orsakande faktorer till bristfällig orienterbarhet. På 

plats kunde även slutanvändarna identifieras, utifrån situationer som uppstod på 

platsen, med ett särskilt fokus på förstagångsbesökare. För att systematisera data 

har skisser och fotografier samlats för att få en överblick över platsen och 

kontexten. Empirin har sedan överförts i notationskartor utifrån Lynch teorier 

(1964), med tillägg av Branzells upplevelsebubbla (1976) som redovisas och 

förklaras i resultatavsnittet. Varje observation har utförts mellan 40 minuter till en 

timme.   

Observation 1: 4 april 2019 kl. 19.28 – 20.32. Lätt molnighet. Vindstilla. 2 ºC.  

Observation 2: 12 april 2019 kl. 13.31 – 14.14. Soligt. Vindstilla. 6.  

Observation 3: 18 maj 2019 kl. 9.47-10.36. Soligt. Vindstilla. 19 ºC.  

Resultatet av observationerna ger en subjektiv beskrivning av upplevelsen på 

platsen, vilket också färgat delar av gestaltningsförslaget och upplevelsebubblan i 

Notationskartan. Aktivitet och rörelsemönster hos observationsobjekten, vilket 

noterats vid tre tillfällen, kan begränsa den allmänna upplevelsen av aktivitet på 

plasten under ett dygn. Årstid och väder kan också påverka aktiviteten på platsen, 

vilket kan identifieras om observationer görs under en längre tidsperiod med 

varierad väderlek. Genom att fråga människor på plats, kan även upplevelsen och 

orsaken till händelser bekräftas, vilket kan vara svårt att identifiera som observant. 

Workshop: Lo-fi prototyp 

Med utgångspunkt i ett Human Centered Designperspektiv (HCD) har användarna 

av platsen involverats i designprocessen genom en workshop, med stöd i en lo-fi-

prototyp. Metoden beskriver Martin och Hanington som en viktig del i 

konceptutveckling, där en representation av en tidig modell eller funktion testas 

mot slutanvändare (2012:138). Syftet med metoden är att fånga åsikter och 

kommentarer som ett led i en iterativ designprocess och utveckling av 

gestaltningen (ibid.).  

Utförandet ägde rum på Järnvägsparken den 3 september 2019 mellan kl. 18.08 – 

19.16. Moln. Lätt vind. 16 ºC. Antal deltagare: 5 personer. Informanterna hade vid 

tillfället rört sig på den aktuella platsen, och tillfrågades på plats. Ålder, 

funktionella förutsättningar, och erfarenhet av området skiljdes mellan deltagarna. 
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Utförandet utgick från en lo-fi prototyp, en enklare modell som bestod av 

olikfärgad transparent plastfilm vilket strategiskt placerades ut i parken. Prototypen 

placerades ut i varierad höjd i syfte att undersöka hur färg, form och placering 

påverkade upptäckarvärdet, enligt Lynch teorier om läsbarhet (legibility) och 

visibility (1964). 

Metoden utvecklades i samtal med deltagarna, i detta fall även slutanvändare, i 

syfte att fånga åsikter och kommentarer om färg, form och funktion vid orientering 

på platsen, vilket kom att bli värdefullt i utvecklingen av gestaltningsförslaget (se 

grundmaterial i bilaga 4).  

  

Figur 1. Lo-fi prototyp. Fotografier. Transparent, färgad plastfilm som placerats ut i parken i syfte att undersöka 

hur färg och form påverkar upptäckarvärdet i artefakten. 

Fig. 1 
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Vid tillfället uppvisades även två tidiga gestaltningsförslag upp genom 

illustrationer (se designprocessen), där användarna fick möjlighet att kommentera 

och utveckla designen. Deltagarna har valt att vara anonyma i processen, vilket 

heller inte varit relevant för studien, då den spontana interaktionen med de 

förbipasserande hade kunnat hämmats av en formell presentation. 

Upplevelsen av en fullskalig prototyp kan ge en bättre rumslig uppfattning, 

efterliknelse och känsla av designförslagen. Workshopen med prototypen och 

dialogen med slutanvändarna var en inledande del i en designprocess och bör 

utvecklas i flera steg. Prototypen i detta fall användes som en visuell referenspunkt 

att utgå samtalen ifrån, vilket gav ett givande samtal med slutanvändarna. Antal 

respondenter kan komma att färga det slutgiltiga designförslaget. 

Etiska ställningstaganden 

Studien har utförts utifrån forskningsetiska huvudprinciper som innebär att 

deltagarnas intresse skyddas, att deltagarna inte lider fysisk, psykologisk eller 

personlig skada av studien. Deltagandet har varit frivilligt, där information om 

studiens syfte också redogjorts. 

Med grund i de forskningsetiska huvudprinciperna kan identitet eller det empiriska 

materialet från intervjun inte publiceras då intervjuns fokus innefattade ett 

byggprojekt som sekretessbelagts, vilket uppdagades under intervjutillfället.  

Inget informerat samtycke finns för observationerna då det som observerats är 

miljön och orienterbarheten på Järnvägsparken. Ingen identitet på 

observationsobjekt har identifierats, och anser därmed att ingen kan komma till 

skada. Det bildmaterial (fotografier) som publiceras i denna studie, värnar om 

observationsobjektens anonymitet och har därmed censurerats, då studien syftar till 

att identifiera beteenden och typ av aktivitet på platsen. 

I workshopövningen var deltagandet frivilligt, där deltagarna tilldelats information 

om studiens syfte. Deltagarnas identitet har inte dokumenterats då detta inte ansågs 

relevant för studien. 
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Metodresultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de metoder som utförts i studien: 

omvärldsanalys, material från intervju, observationer med utgångspunkt i Lynch 

notationsspråk och Branzells upplevelsebubbla, samt material från workshop.  

Resultat - Omvärldsanalys 

Genom att studera hur tillfällig arkitektur tillämpats i varierad kontext, ofta med en 

konstnärlig utgångspunkt eller samhällskritik, har det resulterat i att inga riktlinjer 

dokumenterats gällande användningsområden eller konstruktionsmässiga aspekter. 

Detta ger en gestaltningsmässig frihet och möjlighet att utveckla ett förslag 

anpassat efter Järnvägsparkekens rumsliga förutsättningar. Tillfällig arkitektur har 

många gånger använts som ett verktyg genom sin fysiska struktur, påvisa en brist 

eller funktion i staden, vilket resulterat i skapandet av nya mötesplatser för 

människor att vistas på.  

De exempel som studerats visar på hur miljöer enkelt kan förändras, och vilka 

situationer som uppstått i samband med att tillfällig arkitektur tillämpats på en plats 

där den mänskliga interaktionen och sociala aktiviteten har uppmuntrats. Mollerups 

beskrivning av social navigation, där människor navigerar och agerar genom att 

iaktta andra människors agerande (2013:26–49), är en viktig insikt i utvecklingen 

av gestaltningsförslaget. 

Styrkan i att använda sig av tillfällig arkitektur, med sin temporära och mobila 

karaktär, är att strukturerna kan omplaceras och anpassas utifrån platsens 

förutsättningar. Det skapar genom sin kontrasterande form till övrig arkitektur, ett 

iögonfallande monument, en nod (samlingspunkt), vilket användare också 

tillämpas vid navigering i komplexa miljöer. 

Resultat - Kvalitativ intervju 

Med grund i anteckningar från intervjutillfället har en större förståelse skapats för 

den begränsade möjligheten att utveckla en permanent lösning kring 

centralstationsområdet, då området är skyddat, på grund av järnvägsområdets 

klassificering som samhällsviktig funktion. Det finns ändå en önskan och ambition 

från Stockholm Stad som strävar mot att skapa mer attraktiva områden i anslutning 
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till ombyggnationer, där framkomlighet begränsas och bristen på en trivsam miljö 

påverkar användandet av platsen. Intervjun berörde orienterbarhet och inkludering, 

i den bemärkelse att människor med olika funktionsvariationer enkelt och lätt ska 

kunna orientera sig, och berörde även framkomlighetsproblematik som uppstår i 

samband med ombyggnationer. Ambitionen att utveckla stadsplanering har inletts i 

samarbete med Space Scape, vars uppgift är att analysera data i staden – ett första 

led i att skapa mer inkluderande miljöer, där invånarna tas in i beräkningen av 

åtgärder och upprustning i staden.  

Tillfällig arkitektur som verktyg i att skapa socialt hållbara miljöer genom att 

applicera konst, underhållning och olika aktiviteter i ett projekt som Stockholm 

stad arbetat med sedan 2015-Levande Stockholm. Projektet har utvecklats i 

sommargågator, sommartorg, pop-up parker, där den senaste satsningen innebär en 

vinteranpassad aktivering i staden. 

Resultat - Observation 

Den data som samlats in under observationerna har applicerats i notationskartor 

med utgångspunkt i Lynch teorier om den perceptuella uppfattningen av rumsliga 

miljöer i staden. I notationskartorna har även Branzells Upplevelsebubbla 

applicerats för att tydliggöra den rumsliga upplevelsen av rymd, där ljud och 

visuella intryck påverkar känslan och orienterbarheten på platsen.  

Notationsanalys 

Centralstationsområdet 

Distrikten uppfattas med hjälp av angränsande barriärer, vilket segregerar stadens 

funktioner och områden. Gaturummet begränsas av visuella barriärer vilket 

påverkar läsbarheten. Barriärerna som notationskartan (figur 2.a.) visar består av 

fasta barriärer i form av järnväg, omkringliggande bebyggelse, vägar 

(trafikseparering) och vattendrag. När staden ständigt utvecklas med ny 

bebyggelse, skapas tillfälliga barriärer i form av byggarbetsplatser (se figur 2.b.).  

Stockholm Centralstation, med sin närhet till city är en viktig nod - en mötesplats 

för människor. De visuella intryck och rörelse från restauranger, caféer, mängden 

människor samt biltrafiken är högt belastat, och är påverkande faktorer till hur den 

mentala bilden (imageability) av staden uppfattas, vilket också påverkar 

orienterbarheten i staden. 
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Figur 2a. Illustration. Notationskarta över Centralstationsområdet i Stockholm. 

Figur 2b. Fotograf. Vy utifrån betraktningsvinkel (se fig. 2a.) 
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Det stråk som tydligast används av fotgängare i Centralstationsområdet löper 

parallellt med stationsbyggnaden, Vasagatan, där upprustning av omkringliggande 

miljö sker. Stråket leder till Järnvägsparken, vilket med sin närhet till Stockholm 

Centralstation utgör en central och betydelsefull mötesplats och vidare navigering. 

För att förstå problematiken på Järnvägsparken gällande orienterbarhet, var det 

viktigt att förstå en större helhet av närmiljön.  

Järnvägsparken 

Genom att illustrera Branzells upplevelsebubbla (1976) i sektion, visas upplevelsen 

av rymd på Järnvägsparken enligt figur 3. Bilden visar hur ljudmässiga barriärer, 

tillsammans med fysiska barriärer och nivåskillnader segregerar områdets 

funktioner och upplevelsen av rörelsefrihet påverkas. Enligt Gehl (2011) beskrivs 

den mänskliga skalan i förhållande till sin närmiljö vara avgörande faktor till 

användandet av en plats. Hastigheten på bilvägarna försvårar den sociala 

interaktionen ytterligare. 

 

BROKONSTRUKTION 

BYGGARBETSPLATS 

VASAGATAN JÄRNVÄGSPARKEN 

Figur 3. Illustration. Baserat på Branzells ”Upplevelsebubba” har en sektionsritning utvecklats i syfte att visa på hur 

nivåskillnader, omkringliggande arkitektur, barriärer (ljud och fysiska barriär i form av byggarbetsplatsen), påverkar 

den upplevda rörelsefriheten, och känslan av rymd.  

 

 

Figur. 3. 
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Orienterbarhet  

Centralstationsområdet 

Skyltsystem som identifierats i centralstationsområdet var begränsat.  De 

skyltsystem som noterats i området ses i figur 4.a. och 4.b. Färgsättningen 

(färgskala och nyansskillnader) på skyltsystemen utgjorde ingen kontrastverkan till 

respektive omgivning, där även bristande belysning påverkade upptäckarvärdet av 

skyltarna, vilket gjorde att skyltarna enkelt förbisågs. Enligt Mollerup (2013:51) är 

skyltarnas färg, form och placering avgörande faktorer att fånga betraktarens 

uppmärksamhet.  

 På pendeltågsstationen Stockholm Odenplan (Figur 4.a.), ses en ny form av skylt, 

vilket också finns på Stockholm centralstation. Skylten är uppbyggd med en 

vinklad informationstavla, vilket ska göra informationen lättillgänglig för 

rullstolsburna människor. Problematiken av denna typ av vinkling och placering, 

gör att viktig information på skylten blir dold av människor som använder skylten 

som en ståbänk att luta sig mot, och begränsar därmed tillgängligheten till 

informationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 4.a. Fig. 4.b 

Figur 4.a. Fotografi av ett tredimensionellt skyltsystem, Stockholm Odenplan. Skyltsystemen finns på de nya 

pendeltågsstationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan. Stationerna invigdes 2017. 

 

Figur 4.b. Fotografi på en karta placerad i en mörk passage, under tak, intill entrén till ett stort varuhus. 
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Järnvägsparken 

Det befintliga skyltsystemet i Järnvägsparken påverkar orienterbarheten negativt, 

då upptäckarvärdet (legibility) inte existerar. Detta innefattar placering som inte är 

anpassad efter de stråk som används (se figur 5.a.). Även bristen på kontrastverkan 

till omgivningen påverkar upptäckarvärdet, vilket Mollerup (2013:82) beskriver 

som viktiga aspekter i syfte att funktionen av wayshowing överhuvudtaget ska 

fungera. Riktningen på skylten pekar dessutom åt ett annat håll än skyltens 

destination/mål finns, vilket gör skyltsystemet i parken bristfällig. 
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Figur 5.a. Illustration. Notationskarta med utplacerade markeringar för befintliga skyltars placering. 

Figur 5.b. Fotografi över befintligt skyltsystem placerad innanför en murkonstruktion, med sittplatser omringat sig. 
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Temporära skyltar utplacerade längs byggstängslet utgör ett komplement i syfte att 

underlätta navigering under ombyggnationerna. Trots att det temporära 

skyltsystemet utgör en stor kontrastverkan till omgivningen genom dess färg, 

uppfattas inte skyltarna på håll, då storlek och placeringen av skyltarna gick längs 

med riktningen för stråket. Enligt Mollerups wayshowingprincip bör viktiga skyltar 

placeras mot de gående i syfte att uppmärksammas, då människors instinktiva 

reaktion uppfattar skyltar riktade mot sig som mer betydelsefulla (2013:137).  
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N 

Fig. 6.a. 
Temporära skyltar 

 

Betraktningsvinkel 

Fig. 6.b. 

 

Fig. 6.c. 

 

Figur 6.a. Illustration. Notationskarta med utplacerade markeringar för temporär skyltning. 

Figur 6.b. Fotografi över temporärt skyltsystem. 

Figur 6.c. Fotografi. Vy enligt betraktningsvinkel.  
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Ett konstverk pryder parken – Who is Mr. Walker? vilket genom sin storlek och 

avvikande form uppfattas som ett landmärke, och kan därmed användas vid 

navigering. Markbeläggningen missleder människor på platsen och försvårar 

orienteringen (se figur 7.c.). Riktningen på stråket med hjälp av markbeläggningen 

ger en riktning mot konstverket som slutmål, som abrupt hämmar flödet genom en 

murkonstruktion, eller fundament till konstverket. Inget komplimenterande 

skyltsystem för vidare navigering finns från punkten, vilket gör flödet i detta 

sammanhang exkluderande och inte användarvänlig. 
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Landmärke” Who is Mr.Walker?” 

Barriär (byggarbetsplats) 

N 

Betraktningsvinkel (vy enligt figur 7.c. 

Figur 7.a. 

 

 

Figur 7.b. 

 

Figur 7.c. 

 

Figur 7.a. Illustration. Notationskarta med landmärke. 

Figur 7.b. Fotografi över landmärket på Järnvägsparken - konstverket ”Who is Mr.Walker?” 

Figur 7.c. Fotografi. Vy där landmärket ses till vänster. 
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Rumsliga flöden och aktivitet 

De övergående bilvägar vilar på pelarstrukturer av betong, vilket skapar ett 

repetitivt mönster längs en linje som uppmanar till rörelse i en riktning (Ching 

2014:218). Att parken uppmanar till rörelse är något som bekräftades under 

observationerna, där användarna sågs passera i högt tempo. Markbeläggningen är 

utformad med två typer av underlag; betongplattor och kullersten. Betongplattorna 

markerar designade stråk.  

Belysning under brokonstruktionen är begränsad, vilket tillsammans med 

upplevelsen av ljudmässiga barriärer från biltrafiken från bron ger en trängd 

upplevelse av platsen. Markbeläggningen påverkar även rörelsefriheten och 

framkomlighet med rullstol och barnvagn. Destination, eller vidare information ges 

inte i anslutning till de designade stråk, vilket försvårar navigeringen på platsen. 

 

  

Figur 10 Figur 11 

Fig. 8.a. 

 

Fig. 8.b. 

 

Figur 8.a. Fotografi över de designade stråk som finns i parken.  

Figur 8.b. Fotografi som visar korsning mellan olika stråk.  
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Under observationstillfällena utlästes två tydliga stråk, inte helt olikt de designade 

stråk som fanns. Tre möjliga entréer till parken identifierades (se figur 9). 

Byggarbetsplatsen uppfattades som en barriär, vilket påverkade rörelseflödet 

genom att användare följde stängslet, in till en blockerad punkt, vilket resulterade i 

ett irritationsmoment (se figur 10). Gehl beskriver människans natur att föredra 

genvägar (2011:139) och förklarar att kombinationen av tung biltrafik, barriärer 

och svåra övergångspassager kan resultera i irritationsmoment, då människor 

tvingas ta orimliga stråk och omvägar för att nå sitt mål. Att användare gick längs 

med stängslet, kan även förklaras med hjälp av Gehls beskrivning av sociologen 

Derk de Jones begrepp The Edge Effect (2011:141). Fenomenet beskriver 

mänskligt betende, att föredra att vistas längs kanter, då det är lättare att överblicka 

en plats utan känslan att själv vara betraktad (ibid.). Aktiviteten på platsen var 

tidsberoende, där även väderlek påverkar mängden aktivitet på platsen. 

 

N 

Figur 9 

Observation 1 
4/4 2019 kl.19.28-20.32 

Lätt molnighet. Vindstilla. 2C. 

 

Barriär 

Landmärke 

Gående (stråk) 

25 m 

Figur 9. Illustration baserat på Lynch Notationskarta, vilket visar gångflöden i parken. 
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Det andra observationstillfället utfördes den 12 april 2019 mellan klockan 13.31-

14.14, vilket registrerades störst valfri/social aktivitet där utvecklingen från 

nödvändig aktivitet utfördes. Observationspunkten var under observation 2 vid 

fundamentet till konstverket – Who is Mr. Walker? vilket efter en tid, ledde till att 

ytterligare tre observationsobjekt satte sig på kanten av fundamentet. Detta 

bekräftar Gehls teori (2011:75) om hur social aktivitet med stor sannolikhet bjuder 

in andra människor till att delta. Detta kan leda till större aktivitet på platsen, 

genom att ge liv och rörelse till platsen och bidra till social hållbarhet, och en 

utökad funktion som mötesplats med sin nära anslutning till Stockholm 

Centralstation. Även under det andra observationsmomentet identifierades 

byggstängslet som en barriär, vilket ledde till förvirring och frustration hos 

användarna. I detta fall identifierades ytterligare några punkter för förvirring, där 

användarna stannade upp, innan fortsatt färd. Detta kan visa på den mentala bilden 

av platsen inte stämde överens med verkligheten.  

 

 

 

 

 

  

Figur 10. Illustration utifrån Lynch Notationskarta. 
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Aktivitet: Sitta 
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Observationspunkt 

Figur 10 

 Observation 2 
12/4 2019 kl.13.31-14.14 

Sol. Vindstilla. 6C. 

 

N 

25 m 



32 
 

Den tredje observationen utfördes den 18 maj 2019 kl. 9.47-10.36. Väderleken och 

temperaturen var mild, och aktiviteten på platsen var hög. I figur 11 visas hur det 

temporära skyltsystemet längs barriären minskade irritationsmoment, då 

observationsobjekten i ett tidigare skede kunde anpassa valet av stråk. Däremot var 

inte upptäckarvärdet tillräckligt stort i syfte att helt eliminera irritationsmoment. Då 

tre entréer eller riktningar tidigare identifierats, upplevdes skyltsystemet bristfällig, 

då riktningar som angavs var begränsade till två riktningar.  

 

 

 

N 

Figur 11.  

Observation 3 
18/5 2019 kl.9.47 – 

10.36 

Landmärke 

Aktivitet: Sitta 

Fotgängare 

Barriär 

Temporärt skyltsystem 

Grundläggande  

skyltsystem 

Figur 11. Illustration utifrån Lynch Notationskarta. Kartan visar hur flödet med hjälp av de temporärt 

uppsatta skyltarna underlättade vidare navigering.  

25 m 
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Nödvändig, valfri och social aktivitet 

Gehl (2011:23, 131) förklarar att upplevelsen i det offentliga rummet bör ge 

utrymme för olika aktiviteter (gående, sittande och stående), och menar att all typ 

av interaktion är viktig för en social hållbarhet i staden där mänsklig aktivitet 

attraherar andra människor. Detta beskriver människans natur av att vara en social 

varelse och bidrar till att ge liv i stadsrum. Användandet av parken har under 

observationerna till stor del utgjorts för nödvändig aktivitet - en 

genomfartspassage. Däremot har det noterats, utifrån observationerna ett behov av 

sittplatser, vilket utgör social aktivitet i att iaktta andra människor. 

Möjligheten att sitta finns på parkbänkar som är placerade innanför 

murkonstruktioner och bidrar till en slutenhet (se figur 12.b.). Denna typ av 

slutenhet kan först uppfattas intim och inbjudande, då den mänskliga skalan i 

förhållande till den stora markytan i parken uppfattas mindre. Trots detta noterades 

få observationsobjekt använda platserna.  

  Figur 12.a. Fotografi. Sittplatser innanför en murkonstruktion på Järnvägsparken. 

Figur 12.a. 
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Slutenheten kan upplevas exkluderande, att genom att inträda murkonstruktionen 

inkräkta på ett område, och därmed känna sig betraktad (se figur 12.b.), vilket kan 

påverka användandet av bänkarna. Den omkringliggande miljön bestod av 

grushögar, vilket tillsammans med markbeläggningen inte gav ett inbjudande 

intryck. Placeringen av sittbänkarna låg avskilt till de aktiva stråk som användes 

(se figur 9–11). Muren i höjd med sittbänkarna kan därför göra det svårt att 

upptäcka bänkarna. Däremot är inte muren hög nog för att bekräfta tesen om att 

muren i sig är problemet till att social interaktion inte sker på platsen. Enligt Gehls 

teori påverkar kvaliteten i stadens uppbyggnad, genom att uppmuntra eller hämma 

olika aktiviteter (2011:69,72,129). Även materialet och omkringliggande miljö, 

tillsammans med den visuella överblicken över platsen kan påverka hur 

användandet av sittplatser sker (Gehl 2011:155–156). 

Behov av sittplatser och social aktivitet har bekräftats under observationstillfällen, 

där konstverket Who is Mr. Walker? noterades vara en viktig punkt. Skillnaden 

mellan användandet av sittbänkar och fundamentet till konstverket, tolkar jag 

utifrån Gehls teori om hur distans och väggar kan hämma social aktivitet, vilket 

också betonar hur diffusa strukturer påverkar förståelsen i användandet (2011:57–

58). Användandet av fundamentet som sittplats visar även på möjligheten för 

användarna att överblicka platsen, utan att själva bli iakttagna (the edge effect), 

vilket illustreras i figur 12.b. 

 

 

 

  

Figur 12.b. 

 

Figur 12.b. Illustration. Den vänstra bilden visar på slutenhet innanför murkonstruktionen, vilket kan 

upplevas intimt laddat, då den sociala interaktionen i detta fall resulterar i att uppleva sig betraktad.  

Figur 12.c. Fotografi. Who is Mr. Walker? Konstverket där fundamentet ger en bättre överblick över 

parken, utan upplevelsen att själv vara betraktad. Platsen föredrogs att användas framför 

sittbänkarna. 

Figur 12.c. 
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Resultat – Workshop: Lo-fi prototyp 

Frågorna ställdes till förbipasserande på Järnvägsparken, och utgick från ett 

frågeformulär och bildmaterial på tidigare gestaltningsförslag som utgångspunkt 

(se bilaga 4). Genom att tillfråga människor på platsen att delta i workshopen, 

resulterade det i en bredd i åsikter och kommentarer då de tillfrågades ålder, 

funktionella förutsättningar och erfarenhet av platsen varierade. Samtalen skedde i 

samband med lo-fi prototypen, som placerats ut i Järnvägsparken. Med hjälp av lo-

fi prototypen, trots sin enkelhet, gav det ett visuellt medel och referenspunkt att 

diskutera kring gällande färg, form, placering. Samtalet utvecklades genom att även 

diskutera funktioner som saknades i parken. Gemensamt kommenterades material 

och färger som omger parken, som monotona, hårda och kalla. Under samtalen 

uppvisades även tidigare gestaltningsförslag som underlag för dialogerna, vilket 

ledde till följande sammanställning; 

- Användarna efterfrågade färgkontraster i omgivningen, då platsen 

upplevdes grå och ”betongig”. 

- Tydlig vägledning önskades då platsen beskrevs stor och öppen. Exempel 

på kartor gavs. 

- Järnvägsparken i sitt estetiska uttryck upplevdes bortglömd. Detta 

innefattade materialval och tillgänglighet. 

- Sittmöjligheter önskades, en funktion i samband med att invänta person de 

bestämt träff med. Parken används som mötesplats. 

- Belysning under brokonstruktionen var bristfällig. Stråket under 

brokonstruktionen upplevdes mörk och obehaglig, och undveks av 

användarna kvällstid. 

De kommentarer som berörde de två tidiga gestaltningsförslagen; 

- ”Det ser ut som ett konstverk! Men hur ska man förstå hur man ska gå?” 

- ”Platsen är ju central, och det finns ju potential att göra något fint här för att 

skapa mer rörelse och liv”. 

 

- ”Skönt med sittplatser som är lättillgängliga” 
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Resultatet från dialogen med användarna bekräftade problematik, och önskemål att 

tillföra platsen, vilket tillsammans med teorin lagt en grund för vidareutvecklingen 

av gestaltningsförslaget.  

För ytterligare utveckling av gestaltningsarbetet, bör mer utvecklade prototyper 

användas i möten med användarna. Då målgruppen i detta fall är bred, bör större 

hänsyn och inkludering i designprocessen ske för människor med olika funktionella 

förutsättningar, däribland varierat färgseende, vilket kan utveckla gestaltningens 

färgsättning. På grund av tidsmässiga aspekter var detta inte möjligt i denna studie.  
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Sammanfattning av resultat 

Utifrån den insamlade empirin påvisades att det fysiska ramverket påverkade 

besökarna och typ av utförd aktivitet på platsen (nödvändig, valfri, social aktivitet). 

Det fysiska ramverket eller förutsättningarna kan upplevas som ett hinder för det 

önskade aktivitetsmönstret. I rörelsemönstret fanns också en hierarkisk ordning där 

biltrafikanter upplevdes prioriterade. Trafiksepareringen tillsammans med 

omkringliggande arkitektur bidrog till att den mänskliga skalan och upplevelsen av 

rymd, i förhållande till omgivningen minskades, och uppfattades trängd. En 

överväldigande och opersonlig yta bidrog till att platsen inte uppfattades 

inbjudande, eller användarvänlig i syfte att navigera vidare från platsen. 

Byggarbetsplatsen bidrog till moment av förvirring, där den mentala bilden 

(imageability) inte stämde överens med den fysiska platsen. 

De påverkande faktorer var fysiska barriärer, vilket har visat sig ha en signifikant 

påverkan på den upplevda rörelsefriheten på platsen, där orienterbarheten också 

blivit lidande då uppfattning om riktningar blir begränsat. Ytterligare faktorer som 

påverkade orienterbarheten, och kunde ses som bidragande faktorer till att social 

och valfri aktivitet inte utfördes på platsen, trots sin centrala placering var följande; 

- Befintligt skyltsystem som genom färg, form och placering inte var läsbar. 

- Färg och material gav ett monotont uttryck, ej inbjudande miljö. 

- Ljusförhållanden; brist på artificiellt ljus som påverkade upplevelsen av 

riktning och känsla av trygghet.  

- Sittplatser, och placering av dessa uteslöt en social hållbarhet på platsen. 

Tillsammans med åsikter som fångats under workshopövningen uppmuntrades ett 

estetiskt tillägg till platsen i syfte att skapa en inkluderande och informativt 

element. Värdet eller funktionen av tillfällig arkitektur som verktyg i detta 

sammanhang är obegränsat i sitt estetiska uttryck. Funktion, material och placering 

utan påverkan på den befintliga miljön bör tas hänsyn till då platsen idag är skyddat 

från permanenta förändringar. Detta på grund av sin centrala punkt i staden, och 

med sin närhet till järnvägen (samhällsviktig verksamhet). Genom en temporär, 

flexibel och mobil struktur kan formen och funktionen utvecklas till ett 

informationsbärande element på Järnvägsparken, i syfte att fylla en funktion som 

idag upplevs bristfällig. 
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Designprocess 

Designprocessen har följt en icke-linjär process, som inletts med att utforska 

platsen utifrån fysiska, emotionella och kontextuella situationer på Järnvägsparken. 

De estetiska värdena har inte förnekats sin betydelse i att skapa en minnesvärd och 

attraktiv plats. Detta innebär att tillgodose inte bara fysiska och kognitiva behov för 

att tillfredsställa människor, utan även emotionella behov (Nilsson, Ericson & 

Törlind 2015:21–23). Genom att tillfredsställa emotionella behov, bidrar det till att 

skapa en meningsfull plats för människor att vistas på, vilket även underlättar vid 

navigering i staden. 

Tyngden har legat på ett användarcentrerat perspektiv, där kognitiva aspekter inom 

design lagt en grund för gestaltningsarbetet. Genom att utforska kontexten i form 

av aktivitet och rörelse, men även Järnvägsparkens fysiska förutsättningar och 

utmaningar har detta parallellt med teorier lagt en grund till att skapa idéer.  

Idégenereringsfasen har bearbetats i en iterativ process där även användarna av 

platsen genom åsikter och värdefulla kommentarer, vidareutvecklat designarbetet 

och min re-design. 

 

  

Figur 13. Visualisering av en icke-linjär designprocess. 

 

Figur 13 

 



39 
 

Ett av de första koncepten utvecklades med inspiration från byggarbetsplatsens 

material, vilket var en idé som skapades vid första besöket på platsen. Genom att 

återanvända ett befintligt formelement var ambitionen att minska det röriga 

uttrycket som uppstod i samband med ombyggnationerna. ”Armarna” i 

konstruktionen skulle delvis ge möjlighet till utökade sittplatser i parken, samtidigt 

som de skulle vara ett informationsbärande element i ett wayshowingsystem, och 

visa riktningar att navigera utefter. Problematiken med denna design, vilket 

användarna kommenterade, var att det krävdes förkunskaper i syfte att förstå 

betydelsen av konstruktionen och dess riktningar.  

Med grund i Mollerups (2011) teorier om wayshowing, konstaterades även att 

konstruktionen kunde misstas för att vara en del av byggarbetsplatsen genom form- 

och färgval, vilket riskerade att förlora kontrastverkan till sin omgivning, och 

betydelsen av designen som wayshowing kunde därmed gå förlorat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 14.a. 

 

Figur 14.b 

 

Figur 14.a. Illustration av konstruktion, sett från ovan. 

Figur 14.b. Digital kollageteknik. Konstruktionen i perspektiv, med ett fotografi som bakgrund. 
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Det andra konceptet byggde på ett experimenterande av formelement som en 

kontrast till omgivningen och byggarbetsplatsen i syfte att öka upptäckarvärdet. 

Med hänsyn till inkluderande design, ur ett tillgänglighetsperspektiv, anpassades 

formelementet utan större påverkan på en redan begränsad markyta, (på grund av 

ombyggnationerna), vilket skulle bidra till ett bättre rumsligt flöde och 

tillgänglighet. Nivåskillnaderna på de väderskyddande vändplattorna kunde nås 

från sittande höjd, vilket gav rullstolsburna användare möjlighet att enkelt komma 

åt konstruktionen, och justera placeringen på plattorna, utefter väderförhållanden. 

 

 

 

 

  

Figur 15 

 

Figur 15. Skisser av ett nytt formelement anpassat för att ge så lite åverkan på den redan begränsade 

markytan. Formen verkar även som kontrast till byggarbetsplatsen och omkringliggande omgivning. 

Taktilt inslag där möjligheten att justera de roterande plattorna utefter väderförhållanden utvecklades. 
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Placeringen av konstruktionen kom också att ha en betydande roll för utvecklingen 

av formelementet. I ett repetitivt mönster längs byggstängslet visade illustrationen 

(figur 16.b.) att konstruktionen försvann i miljön på grund av sin nätta form, vilket 

återigen kom att påverka upptäckarvärdet och kontrastverkan till omgivningen. 

I workshopen påvisades ytterligare problematik av de olikfärgade plattor som inte 

endast skulle uppfylla funktionen som vägvisare, utan även fungera som ett 

väderskydd genom att plattorna kunde roteras på. Detta resulterar i att ingen fast 

riktning mot ett destinationsmål kan ges, vilket hade försvårat navigeringen. 

Utifrån kommentarer av informanterna, analyser och med stöd i teorier utvecklades 

gestaltningsarbetet genom att återigen skapa skisser för re-designen av 

designförslaget. Formspråket utvecklades, utifrån användarcentrerat perspektiv då 

den temporära konstruktionen primärt skulle uppfylla egenskaper som underlättar 

vid navigering, och berör därmed den sekundära målgruppen i detta fall.  

Figur 16.a. 

 

Figur 16.b. 

 

Figur. 16.a. Illustration, översiktsvy. 

Figur 16.b. Kollageteknik med konstruktion. 
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Skissarbetet i re-designarbetet inleddes genom en handritad skiss, vilket sedan 

ritades in som digitala skisser (se figur 17.a.). Syftet med denna metod var att 

genom digitala skisser få en bättre upplevelse och känsla för färg och formens 

inverkan på konstruktionen, vilket i varje iteration utvärderats och analyserats. 

Vikväggsprincipen kan enkelt anpassas utifrån rumsliga förutsättningar som ges. 

Varför formen anpassades till rektanglar, var i syfte att konstruktionen enkelt ska 

kunna förflyttas och förvaras i syftet att verka som en mobil och effektiv lösning. 

Med stöd i teorier, observationer samt åsikter från slutanvändare har gestaltningen 

utformats som svar på frågeställningarna och användarnas behov. 

 

  

Figur 17.a. 
 

Figur 17. Re-design. Blandstilar. Handritade skisser samt digitala skisser tillverkade i Illustrator. 
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Designkoncept 

I följande avsnitt presenteras förslag på ett designkoncept anpassat för 

Järnvägsparken. Gestaltningen är ett resultat av empirin med stöd i teorier, där ett 

inkluderande förhållningssätt tillämpats, då målgruppen inkluderats i 

designprocessen. Gestaltningsarbetet har utgått från ett koncept, vilket genom färg, 

form och placering i parken ska uppfylla syftet att vägleda människor enligt 

Mollerups wayfindingstrategier. Genom att utgå från de problemlösande 

processerna, vilket wayfinding beskrivs av Mollerup (2013) har platsens 

förutsättningar påverkats av ombyggnationer över tid. Den mentala föreställningen 

av en plats, det Lynch (1964) beskriver som imageability är inte alltid något 

människor kan förhålla sig till vid navigering av platser, och framförallt inte under 

ombyggnationer där miljön är i ständig förändring. Därmed är skyltar beroende av 

sin placering, och bör enligt Mollerup endast placeras där de behövs (2013:135). 

Placeringen av designkonceptet är kopplade till tidigare observationer av 

rörelsemönster, aktivitet och kritiska punkter för beslutsfattande (vägskäl). 

De vyer som valts ut visar på hur stråken kan komma att påverkas och upptäckas 

från olika riktningar och entréer till parken. För att förtydliga upplevelserummet, 

och känslan av rymd, har Branzells upplevelsebubbla illustrerats med artefakterna, 

i syfte att visa på effekten av ett förändrat rum, vilket med hjälp av artefakter kan 

påverka den mänskliga interaktionen och användandet av platsen. 

Placering och flöden 

I observationerna dokumenterades tre utgångspunkter, eller entréer som slöts 

samman i en central punkt i parken. Placeringen av konstruktionen är därmed 

strategiskt utvald i syfte att uppfylla ett välfungerande wayshowingsystem utifrån 

Gehls teorier om människans natur att hitta kortaste vägen (2011:137–139). Vid 

ombyggnationer krävs snabb och effektiv kommunikation som vägleder, genom att 

snabbt omprogrammera människor att följa ett nytt stråk utifrån de rumsliga 

förutsättningar som ges, då användarnas mentala bild (imageability) över platsen 

inte längre stämmer överens med verkligheten. Styrkan i konstruktionen av en 

vikväggsprincip är att det enkelt kan förflyttas. 

On-routenavigation tillämpas med fördel på Järnvägsparken, genom att skapa korta 

intervaller av information (figur 18). Strategin bygger på Mollerups beskrivning av 

Track following vilket innebär att ge spår av information där skyltsystem indikerar 
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riktning mot olika destinationer på plats (2013:26). Genom att upprepa 

wayfindingelement skapas även en förståelse för det informationsbärande syftet 

konstruktionen har (Mollerup 2013:51). 

Gehls teori om den mänskliga skalan och rumsliga sekvenser har gett en viktig 

insikt i skapandet av en tillfällig konstruktion som genom dess form kan ges i ett 

repetitivt flöde för att bryta det visuella fältet och skapar en närmare känsla till 

människan, och därmed påverka den mänskliga skalan i anslutning till 

omkringliggande miljö (2011).  

 

  Figur 18 
 

 

Figur 18. Illustration. Placering av konceptet på kritiskt beslutsfattande punkter i parken, 

med grund i observationer. 
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Med utgångspunkt från entrén som besökare från Stockholm Centralstation 

använder, kan båda stråken ses från platsen. Gestaltningsförslaget är placerade 

utefter de stråk som används, och där behovet identifierats. Skyltar är beroende av 

sin placering, och bör placeras där de behövs (Mollerup 2013:135).  

Stråken leder vidare i två möjliga riktningar, med utgångspunkt från att ge snabb 

och överskådlig information för vidare navigering. Figur 19 - 21. visar vyer där 

kritiska beslutsfattande punkter identifierats under observationerna. Då 

färgelementen kan ses upprepas, grupperas de och upplevs höra samman. 
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Figur 19.a. 
 

 

Figur 19.a. Digitala skisser tillverkade i Illustrator.  

Figur 19.b. Kollageteknik. Fotografi, som sedan bearbetats i 3D-programmet SketchUp. 

 

Figur 19.b. 
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Figur 20.a Illustration.  Placering av artefakt i Järnvägsparken 

Figur 20.b. Kollageteknik. Fotografi, som sedan bearbetats i 3D-programmet SketchUp. 

Figur 21.a. Illustration.  Placering av artefakt i Järnvägsparken 

Figur 21.b. Kollageteknik. Fotografi, som sedan bearbetats i 3D-programmet SketchUp. 

 

 

Figur 20.b. 
 

 

Figur 21. a. 
 

 

Figur 21. b. 
 

 

Figur 20.a. 
 

 



47 
 

Färg, form och material 

De estetiska kvaliteterna hos ett fysiskt objekt i staden, gör objektet, och 

framförallt platsen minnesvärd, även kallat imageability, vilket underlättar 

navigering i staden (Lynch 1964:9). Enligt Mollerups wayshowingprinciper (2013), 

beskrivs även vikten av kontrastverkan till omgivningen i färg och form, vilket 

underlättar navigering. 

Färg 

Färg beskrivs ha en särskild betydelse i att fånga uppmärksamheten hos människor, 

vilket gör att wayshowingelementen kan uppfattas på långa avstånd (Mollerup 

2013:119). Resultatet av workshopen visade att även att färgval bör anpassas med 

hänsyn till omgivningen, där för stor närhet i färg kan uppfattas som en del av 

byggarbetsplatsen, eller omgivningen. Detta resulterade i att utesluta gula och röda 

färgtoner, men även blå färgtoner då det befintliga skyltsystemet är utformad med 

en blå ton. Därmed har en rosa och grön färg tillämpats på konstruktionerna, vilket 

är komplementfärger till varandra, i syfte att tydligt markera de olika stråk som 

identifierats på platsen. 

  Figur 22.  Illustration.  Placering av artefakt i Järnvägsparken där färg, form och 

material påverkar upptäckarvärdet av gestaltningen 

 

 

Figur 22 
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Konstruktionen bör belysas kvällstid och under mörka årstider i syfte att fungera 

som orienteringsverktyg oavsett årstid, eller tid på dygnet. Stråken, genom sin 

specifika färg kommunicerar position genom färgkodningarna, i de fall användare 

stämmer upp för möte på platsen. 

Material 

Materialet har anpassats med utgångspunkt från Gehls teorier om hur fysiska 

kvaliteter i stadens uppbyggnad inverkar på användandet av en plats, där offentliga 

rum bör uppmuntra all form av interaktion i syfte att upprätthålla social hållbarhet i 

staden (2011:23,129–131). Genom ett transparent material kan människor 

interagera genom att iaktta händelser som sker på andra sidan konstruktionen, 

vilket Lynch även beskriver det mänskliga behovet av att överblicka en plats 

(Lynch 2011:69,72,129).  

Stommen i konstruktionen består av svart pulverlackerad stål, vilket förstärker 

kontrasten till färgskärmarna, och ger en stabil konstruktion att förankra i marken 

för ökad stabilitet. Vikväggarna i ramkonstruktionen har utgått från 

polycarbonatplatskivor (PA) vars egenskaper är slitstark yta, slagsegt och hållbart, 

vilket är till fördel då konstruktionen är placerad i en offentlig miljö, med risk för 

vandalism. Ytterligare en idé om materialval är perforerad plåt, vilket kan lackeras 

i färger, i syfte att förstärka de olika stråken. Den perforerade plåten är slitstark, 

och ger ändå sikt genom materialet (figur 23).  

 

 

  

Figur 23. 3D visualisering från SketchUp. Perforerad plåt. 

 

 

Figur 23 
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Form och funktion 

Den temporära konstruktionen är mobil och flexibel i användandet, men också 

mobil i syfte att kunna applicera konstruktionen på andra platser under liknande 

förhållanden som Järnvägsparken. Formspråket är anpassat efter en enkel 

vikväggsprincip vars styrka ligger i sin mobilitet och flexibilitet i att enkelt byggas 

på med fler enheter (moduler), vilket ger möjlighet att anpassa konstruktionen efter 

olika rumsliga förutsättningar som ges på platsen. Vid transport kan modulerna 

enkelt vikas ihop, och förflyttas. Formen av rektanglar i olika höjd har inspirerats 

från nivåskillnaderna i den omkringliggande arkitekturen, vilket skapar en 

dynamik, och utstickande form.  

Skyltar riktade mot mottagaren läses av och uppfattas som viktiga (Mollerup 

2013:136). Med hänsyn till de stråk som identifierats, har konstruktionen utformats 

i en tredimensionell form som genom vikväggsstrukturen enkelt kan uppfattas från 

fler riktningar. Informationen blir då tillgänglig genom att upptäckarvärdet ökar 

och informationen blir lättillgänglig. Idén om vikväggarnas funktion kan 

kompletteras med områdeskartor i syfte att visa riktning mot Stockholm stadshus, 

gamla stan, och andra betydelsefulla platser, vilket ska finnas tillgängligt för 

förstagångsbesökare. Genom detta exempel visas även exempel på funktion och 

information som kan tillämpas på vikväggarna. 

 

  

Figur 24.  illustration. Form och funktion kan varieras i innehållet av de olika skärmväggarna.  

 

Figur 24 
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Förutom att konstruktionen ska uppfylla sitt primära syfte som vägledare, ses även 

det sekundära behovet av sittplatser viktig för konstruktionen i syfte att tillgodose 

funktionella, kontextuella och emotionella behov hos människan. Detta med grund 

i Gehls teorier som beskriver vikten av att ge det offentliga utrymmet plats för 

olika aktiviteter (gående, sittande och stående) i syfte att upprätthålla sociala 

hållbarheten i staden (2011:23, 131). Även Stockholm Stad beskriver den sociala 

hållbarheten som en viktig grundpelare att förhålla sig till i stadsplanering, vilket 

resulterar i att knyta samman stadsdelar och områden, vilket bidrar till ökad social 

interaktion och upplevelsen av trygghet i staden (Stockholm Stad 2019b).  

Tillgänglighet och Upplevelsebubban 

Med utgångspunkt i Branzells upplevelsebubbla i figur 25.a. och 25.b, visas hur 

upplevelsen av rymd påverkas av designkonceptet. Konstruktionen kan genom 

spacial sequenses bryta det visuella fältet, och minska upplevelsen av skala till 

omgivningen, vilket upprätthåller social hållbarhet och interaktion (Gehl 

2011:141). Detta illustreras även i höjdskillnad, då upplevelsen av parken och 

designkonceptet kommer att upplevas från olika höjdnivåer i och med 

trafiksepareringen. Upplevelsen av rymd vilket innefattar ljus, och ljudmässiga 

aspekter i detta fall, visar på hur fysiska attribut i den rumsliga miljön förvränger 

upplevelsen av barriärer. 

Gehl (2011) beskriver värdet i att skapa attraktiva och socialt hållbara städer, i 

syfte att skapa användarvänliga rum, vilket anpassats utifrån mänskliga 

förutsättningar för inkludering. Aktivitet så som nödvändig, valfri och social 

aktivitet kan hämmas eller uppmuntras genom rumsliga attribut och egenskaper 

vilket påverkar rörelseflöden, och kan med hjälp av murar, och riktningar bort från 

andra människor försvåra social interaktion och orienterbarheten på en plats 

(2011:69,83,129). 

Social navigation utifrån Mollerups teori (2013:26–49) beskriver hur människor 

med hjälp av att studera och iaktta andra människors handling, navigerar utifrån 

det, vilket visar betydelsen av att upprätthålla social hållbarhet i syfte att 

upprätthålla god orienterbarhet. 
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Figur 25.a. 

 

 

Figur 25.a. Visualisering av upplevelsebubblan i sektion, utan artefakt. 

Figur 25.b. Visualisering av upplevelsebubblan i sektion, med artefakt. 

 

Figur 25.b. 
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Kritik för gestaltningsförslaget 

Gestaltningsförslaget i denna studie bygger på flöden, och den rumsliga miljön som 

orienteringsverktyg. Ytterligare påverkande faktorer som styr upptäckarvärdet är 

som tidigare nämnd färg. För att skapa en mer inkluderande design, bör färg och 

nyansskillnader studeras ytterligare i syfte att tillämpa färgsättning utifrån 

människors förutsättningar och olika variationer i färgseende.  

Konstruktionsmässiga aspekter kan även där vidareutvecklas, om funktionen av 

vikväggarna ska kunna appliceras på andra platser, med andra rumsliga 

förutsättningar.  
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Slutdiskussion 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur orienterbarheten 

påverkas av den rumsliga miljön för besökare av Järnvägsparken, vilket under 

studien omgavs av barriärer. Ambitionen var att experimentera kring fenomenet 

tillfällig arkitektur som ett rumsligt element att använda vid orientering – att enkelt 

och lätt hitta rätt, men som också uppmuntrade social hållbarhet. Resultatet till 

följd av observationer, analyser och dialog med användarna visar att behovet av ett 

utökat informationssystem finns. Resultatet har även gett en insikt i hur tillämpning 

av ett navigeringverktyg kan appliceras på andra platser under liknande 

förutsättningar i syfte att öka tillgängligheten och orienterbarheten.  Resultatet av 

studien bygger på kunskaper från intervju, observationer, prototyp-workshop, 

vilket tillsammans med teorier om wayshowing och kognitiva aspekter på design 

och samhällsplanering utvecklat ett gestaltningsförslag som besvarar frågorna;  

- På vilket/vilka sätt påverkas orienterbarheten på Järnvägsparken av 

ombyggnationer i sin närmiljö?  

- På vilket sätt kan en mobil konstruktion med hjälp av färg och form vägleda 

förstagångsbesökare på Järnvägsparken i Stockholm? 

 

Genom att förstå problemet, och utgå från mänskliga förutsättningar och behov, har 

arbetet influerats av Lynch teorier (1964) om det upplevda stadsrummet, och hur 

den mentala bilden (imageability) påverkas av kvaliteter i rumsliga element, vilket 

används som verktyg för navigering. Tillsammans med Branzells upplevelsebubbla 

(1976) har upplevelsen av rymd illustrerats i syfte att kartlägga påverkande 

faktorer, vilket inte alltid innebär fysiska attribut, vilket visat sig påverka 

orienterbarheten och användandet av platsen. 

Problematiken i rumsliga flödet som uppdagats vid observationerna visade hur 

flertalet situationer i samband med ombyggnationerna påverkade rörelseflödet 

negativt. De irritationsmoment som identifierats, har förklarats i att användarna 

utgått från den mentala kartan (Lynch beskrivning av imageability) vid avläsning 

av miljön, där den mentala bilden inte överensstämmer med verkligheten. 

Gestaltningen svarar därmed till Gehls studier om hur människor föredrar kortast 

möjliga väg. Genom att eliminera oväntade moment, och förvirring vid 

navigeringen, är designförslagets styrka i sin placering, underlätta vid navigering. 
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Då ombyggnationerna ständigt förändrar platsens förutsättningar, är styrkan i en 

mobil och flexibel konstruktion att den enkelt kan förflyttas, byggas på, och 

anpassas utifrån de nya förutsättningarna som uppstår, utan att orienterbarheten går 

förlorat.  

Mollerup (2013) beskriver ett antal wayfindingstrategier människor använder sig 

av vid navigering på okända platser, vilket vid framtagningen av 

gestaltningsförslaget tagits hänsyn till. Ett särskilt fokus på on-route navigation har 

tillämpats i form av att skapa ett förslag där artefakten understödjer behovet av 

information som ges på den fysiska platsen. 

Studien har främst utgått från ett vägledande element, vilket enligt Mollerups 

(2011:51) teori om wayshowingprinciper, beskriver förutsättningar för att 

wayshowing ska verka effektivt är om elementet upprepas och är lika till utseende, 

där färg, form samt storlek påverkar upptäckarvärdet (Mollerup 2013). Färgvalet 

har även anpassats i syfte att kontrastera mot omgivningen för att användarna ska 

uppfatta konstruktionen som en avvikande artefakt att navigera utifrån. 

Färgkodningen skapar riktningar att navigera utifrån, vilket svarar till behovet av 

en inkluderande och lättavläst miljö för användarna att navigera från.  

Gestaltningsförslaget har inte som syfte att skapa en platsidentifikation för en 

specifik plats, utan att fungera som ett ytterligare stöd för orienterbarheten under 

ombyggnationer för att leda besökare rätt. Konstruktionen kan bli synonym med 

ombyggnationer, och verka som ett komplement till tillfälligt uppsatta skyltar, där 

konstruktionen i stället kan underlätta navigering av sin vidare färd, och minska 

upplevelsen av barriärer som inkräktar på de offentliga platserna. De estetiska 

värdena har inte förnekats sin betydelse i att skapa minnesvärda och attraktiva 

miljöer, vilket upprätthåller en social hållbarhet i staden, vilket även påverkar 

orienterbarheten. Detta innebär att tillgodose inte bara fysiska och kognitiva behov 

för att tillfredsställa människor, utan även tillgodose emotionella behov. 

 

Förslag till vidare forskning  

Problematik kring en plats som är i ständig förändring påverkar upplevelsen av 

platsen, och därmed användandet, vilket kan ha färgat mitt gestaltningsförslag. 

Genom att studera platsen över längre tid, eller att inkludera andra områden under 

liknande omständigheter, där barriärer begränsar rörelsefriheten och påverkar 

orienterbarheten, hade ett koncept vart applicerbart som ett komplimenterande 

informationsverktyg i komplexa miljöer.  
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Färg bör studeras vidare, i syfte att skapa en mer anpassad och tillgänglig 

information för människor med förmåga att uppleva och se färg på olika sätt. 

För att utveckla gestaltningsförslaget kan ljussättning och ljudmässiga aspekter och 

dess påverkan på människor ytterligare studerats i syfte att skapat en mer 

inkluderande miljö, eller tillämpa en lösning som ökar trivseln i miljöer i nära 

anslutning till byggarbetsplatser.  

Även tekniska aspekter och möjligheter kan utveckla konceptet med digitalt 

innehåll, eller verktyg att ge användarna på plats. I det digitala samhälle vi lever i 

kan strömförsörjning och wi-fi ses som nödvändiga element för att bland annat 

orientera sig på platser eller uppsöka information om transportmedel. 

Begränsningarna som gjordes för denna specifika studie gällande tekniska 

möjligheter var ett aktivt val, där fundamentala behov av stimuli i form av 

mänsklig interaktion sågs som primära funktioner att tillämpa vid navigering, men 

att tekniska möjligheter och lösningar kan utveckla ett kommunikativt verktyg. 
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Figur 12.b. Exkludering och inkludering, sittplatser. Illustration av Britt-Mary 

Wackenström 2019 

Figur 12.c. Alternativ sittyta, Who is Mr. Walker? Fotografi av Britt-Mary 

Wackenström 2019 

Figur 13.Designprocess. Illustration av Britt-Mary Wackenström 2019 

Figur 14.a. Konstruktion, sett från ovan. Illustration av Britt-Mary Wackenström 

2019 

Figur 14.b. Konstruktion i perspektiv. Digital kollageteknik av Britt-Mary 

Wackenström 2019 

Figur 15. Utveckling av design. Skisser av Britt-Mary Wackenström 2019 

byggarbetsplatsen och omkringliggande omgivning. 

Figur. 16.a. Översiktsvy. Illustration av Britt-Mary Wackenström 2019 

Figur 16.b. Konstruktion. Digital kollageteknik av Britt-Mary Wackenström 2019 

Figur 17. Skisser. Blandstilar av Britt-Mary Wackenström 2019. 

Figur 18. Krritiskt beslutsfattande punkter, artefakt. Illustration. av Britt-Mary 

Wackenström 2019 

Figur 18.a. Planritning. Digitala skisser av Britt-Mary Wackenström 2019. 

Figur 18.b.  Artefakt i miljö. Digital kollageteknik av Britt-Mary Wackenström 

2019. 

Figur 20.a Placering av artefakt i Järnvägsparken. Illustration av Britt-Mary 

Wackenström 2019 

Figur 20.b. Artefakt i miljö. Digital kollageteknik av Britt-Mary Wackenström 

2019 

Figur 21.a. Placering av artefakt i Järnvägsparken, Digital kollageteknik av Britt-

Mary Wackenström 2019 
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Figur 21.b. Placering av artefakt i Järnvägsparken, Illustration av Britt-Mary 

Wackenström 2019 

Figur 22. Placering av artefakt i Järnvägsparken. Illustration av Britt-Mary 

Wackenström 2019 

Figur 23. Perforerad plåt. 3D visualisering av Britt-Mary Wackenström 2019 

Figur 24.  Konstruktion, detalj. Illustration av Britt-Mary Wackenström 2019 

Figur 25.a. Upplevelsebubblan i sektion, utan artefakt. Illustration av Britt-Mary 

Wackenström 2019 

Figur 25.b. Upplevelsebubblan i sektion, med artefakt. Illustration av Britt-Mary 

Wackenström 2019.  

Figur 26. Park (ing) Day. Fotografi av Johnny Olsson 2016.  

Figur 27. Solar Egg. Fotografi av Britt-Mary Wackenström 2019. 
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Bilaga 1  

Material från omvärldsanalys 

Park(ing) Day  

Fenomenet Park(ing) Day är ett initiativ som utvecklats till ett globalt fenomen, 

där den tredje fredagen i september varje år, tar parkeringsplatser i anspråk i syfte 

att skapa interaktionsmöjligheter som tidigare inte funnits på platsen (Schneider 

2017). Upphovsmännen till fenomenet John Bela, Blaine Merker and Matthew 

Passmore blev inspirerade av New York baserade konstnären Gordon Matta Clark, 

vars ambition med sina konstverk var att ifrågasätta hållbarhet gällande ägandeskap 

och användandet av offentliga platser (ibid.).  

 

 

 

 

 

  
 

Figur 26. Park(ing) Day 2016. På en parkeringsplats i Tensta visar studenter från KTH en möjlig 

interaktionsmöjlighet för barn och unga i området att bygga sin egen framtida stad med hjälp av 

LEGO, och visade samtidigt bredden för olika typer av interaktionsmöjligheter som kan utföras på 

offentliga platser. Samtal kring användandet av offentliga platser diskuterades med besökare av 

installationen som uppförts på en parkeringsplats. Bordet tillverkades i kartong, som i sin struktur är 

hopvikbar för att enkelt förflyttas. Foto: Johnny Olsson 2016 

Figur 26 
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Solar Egg 

Konstnärsduon Mats Bigert och Lars Bergström har i uppdrag av Riksbyggen 

skapat en skulptural, mobil gemenskapssymbol för flytten av Kiruna. Syftet med 

projektet var att skapa utrymme för samtal men också visa på en långsiktig 

samhällsutveckling (Riksbyggen 2019).  

Solar Egg är en flyttbar, demonterbar konstruktion som verkar som en bastu för att 

visa på symboliken av gemenskap. Konstruktionen kanske inte i första hand 

beskrivs som en tillfällig konstruktion i den bemärkelse att ompröva områdes 

funktion, utan snarare på den flexibilitet som tillfällig arkitektur innebär. Genom 

dess 69 moduler i spegelplåt kan konstruktionen enkelt förflyttas till nya platser. 

  

 

 

Figur 27. Solar Egg utanför konstmuseet Artipelag i Hasseludden, Stockholm.  

Konstruktionen är tillverkat i guldfärgad rostfri spegelplåt som reflekterar dess omgivning. Interiören är likt en bastu, 

tillverkad i träpanel, vars funktion också är att användas som en bastu. Bastun är en plats för samtal och möten som 

har koppling till platsen. Av: Britt-Mary Wackenström 2018 

 

 

Figur 27 

 

 



63 
 

Bilaga 2 

Intervjufrågor - Grundmaterial 
  

Berätta gärna om dig själv  

• Vad har du för utbildning?  

• Hur länge har du arbetat som planarkitekt?   

 

• Vad är er vision med ombyggnationerna? Varför finns ett behov att bygga 

ut/om? För vem görs detta?  

 

• Hur förbereder ni allmänheten/besökare för den kommande 

förändringen? (informationsblad, information på plats?)  

 

• Jag har läst er trygghetsrapport för Norrmalm – arbetar ni med särskilda 

åtgärder under ombyggnationer för att området ska kännas säkert i den 

bemärkelse att rörelsefrihet består (belysning, rörelse bortsett från trafik osv)  

 

• Hur arbetar ni med orienterbarhet under byggprocessen?   

- Hur anpassas området/förbereds området för användning under själva 

byggprocessen? Ses behov och funktion över för att upprätthålla dessa på 

platsen, eller hänvisas besökare till annan plats?  

 - Tillgänglighetsperspektiv/inkludering under ombyggnationen 

(funktionsvariationer – hur fungerar orientering i en föränderlig miljö? Hur 

arbetar ni med exempelvis SRF?)  

- Trygghet – hur arbetar ni med upplevd trygghet av platsen under 

ombyggnationen (belysning, annan aktivitet?)  
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- Hur har ni tidigare arbetat med att skapa tryggare områden i staden i 

övrigt?  Centralstationsområdet? (ljus? Mer aktivitet? Etc.)  

  

• Vad är utmaningarna sett från ditt expertisområde gällande de kommande 

ombyggnationerna (gällande upplevelse av trygghet, finns områden som är 

“bortglömda”, annat?)  

 

• Har ni någon gång arbetat med tillfällig arkitektur i en ombyggnation?  
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Bilaga 2.1 

Komplimenterande material, tilldelat efter intervju.  
SVA – Socialt Värdeskapande Analys (Stockholm Stad 2018) 
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Bilaga 3 - Observationsschema  

 Observation 1 
4/4 2019. 19.28-20.32 

Lätt moln. Vindstilla.2C 

Observation 2 
12/4 2019. 13.32-14.19 

Sol. Vindstilla. 6C 

Observation 3 
18/5 2019. 9.47-10.36 

Sol. Vindstilla. 19C 

 
Aktivitet: Nödvändig (necessary) 

 

Med ”resväska”: 8 
Total: 14 

Med ”resväska”: 3 
Total: 32 

Med ”resväska”: 17 
Total: 46 

 
Aktivitet: Valfri 

(optional) 
-  

Fyra personer under 
observationsperioden 
utförde nödvändig aktivitet, 
vilket utvecklades till 
valfri/social aktivitet genom 
att sätta sig vid landmärke 

 
 
 
 

-  

 
Aktivitet: Social 

 

Sitta: 0 
Motionär (löpare):2 

Sitta: 7 
Motionär (löpare):1 

Sitta: 2 
Motionär (löpare):0 

 
Miljö/Interaktion/Objekt 
Orienteringssvårigheter 

 
Byggstaket, få tillfälliga skyltar 
för ombyggnation. Nödvändig 
aktivitet utförs (hastighet på 
fotgängare)  
Går längs staket för att hitta 
lucka ut mot Vasagatan. 
Frustrationsmoment. Antal: 5 
 

 
Turister frågar om vägen till 
stadshuset. 
Antal: 2  

 
Stråk 

…Genvägar över parken. 
Befintliga, utmarkerade stråk 
används ej 

Skugga under bro undviker 
människor (där plana 
markplattor, utmarkerat stråk 
egentligen finns) 

Fler skyltar uppsatta längs 
byggstaket. U2pplevd bättre 
orienterbarhet. 
 
Hastig gång, designade stråk 
används ej. 
 

 
Övrigt 

 
Kan antas att tid på dygnet 
och väderförhållanden 
påverkar aktivitet i parken.  
 
 

Under observation satte sig 
människor vid landmärket 
(”vem är Mr. Walker?”). 
Konstverket står på 
gräsbeklätt fundament 
 
Kan antas att valfri aktivitet 
utförs under lunchrast 
 

Med tanke på klockslag och 
mängd/storlek på bagage 
antas att många 
observationsobjekt utför 
nödvändig aktivitet – gå till 
arbete, skola, resa… 

O-tillfälle 
Aktivitet/ 

Miljö/Användare 



69 
 

Bilaga 4. Underlag för dialog under workshop 

- Är det första gången du besöker parken? I vilket syfte? 

(förbipasserande? Möta upp någon?) 

- Hur upplever du parken? (material, färg, funktion?) 

- Vilka funktioner saknar du i parken? (sittplatser, väderskydd, 

övrigt?) 

- Åsikter om färgfilmen? som navigering? 

Kommentarer från workshop, Järnvägsparken 2019.09.03 
Prototyp 

”fint att använda sig av färg, vilket så enkelt förändrar platsen” 

”Färg bryter av den gråa betonginga känslan över parken” 

”…mörkt och lite obehagligt att gå här kvällstid. Man vet aldrig vilka som rör sig 

här” 

”jag brukar möta upp en vän här…” ”…och jag vet inte riktigt hur parken ska 

användas? Jag har bara uppfattat att det bara ligger här. Men en park känns det ju 

inte som!” 

Övriga kommentarer kopplat till tidigare gestaltningsförslag 

“får man någon information om hur man ska gå? Typ någon karta?” 

”Det ser ut som ett konstverk! Men hur ska man förstå hur man ska gå?” 

”Nice to have a space where you actually want to spend some time in. Like the 

concept!” 

”…blir lite mer intimt och ger platsen en identitet då det idag inte ser ut att vara så 

mycket för världen” 

”Platsen är ju central, och det finns ju potential att göra något fint här för att skapa 

mer rörelse och liv”. 

 

”Skönt med sittplatser som är lättillgängliga” 
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Bilaga 5  

Fotografier. Workshop: Lo-fi prototyp, Järnvägsparken 
2019.09.03 
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