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Abstract 

This thesis has been conducted within the field of information design, as a part of the 
bachelor program Information Design with specialization in Spatial Design. The 
location that has been studied is the park “Folkets Park” in Malmö, Sweden, which at 
the moment currently is facing a major rebuilding. This thesis is hence based on both 
the parks current and proposed design, which has made it necessary to shift between 
these two different perspectives. The purpose of this thesis has been to develop a 
design concept that can improve the target audiences’ ability to orientate within the 
park following the proposed rebuilding. 

Through the use of theories, site analysis and interviews, has human behavior in 
search for information within spatial contexts been studied, with a particular 
emphasis on it’s implications for “Folkets Park”. These studies form the basis for the 
proposed design presented in the thesis. The proposed design intends to provide a 
well-defined idea and overview of what the park contains, to clarify directions when 
moving between different locations within the park, as well as to indicate it’s various 
functions. The design concept is founded on the principles of wayshowing and 
consists more specifically of directing form elements, which has been designed and 
located where they can clarify the way to the park’s playgrounds for the target 
audience. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har skrivits inom ämnet informationsdesign, som en del av 
kandidatprogrammet Informationsdesign med inriktning mot Rumslig gestaltning. 
Platsen som har studerats är Folkets park i Malmö, som i skrivande stund står inför en 
större ombyggnation. Detta examensarbete har både tagit utgångspunkt i parkens 
nuvarande, samt föreslagna utformning, vilket gjort att jag under processen behövt 
växla mellan dessa två olika perspektiv. Syftet med examensarbetet har varit att ta 
fram ett koncept som kan förbättra målgruppens möjligheter att orientera sig i parken 
efter den föreslagna ombyggnationen.   

Genom teorier, platsanalyser och intervjuer har människors beteendemönster vid 
informationssökning i rumsliga sammanhang undersökts, med särskild fokus på hur 
detta kan fungera i Folkets park. Dessa studier ligger till grund för det designförslag 
som presenteras i examensarbetet. Designförslaget är ett koncept som avser att ge en 
tydlig bild av vad parken innehåller, tydliggöra riktningar vid förflyttning mellan 
olika platser, samt indikera funktion. Konceptet bygger på principer för wayshowing 
och består mer specifikt av vägledande formelement, som utformats och placerats där 
de kan förtydliga vägen till parkens lekplatser för målgruppen. 
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Inledning 

Människor har oavsett rumsligt sammanhang och situation, ett grundläggande behov 
av att kunna läsa av miljön vi befinner oss i. Att hitta i miljön är grundläggande för 
vårt välbefinnande och många gånger en förutsättning för att vardagen ska fungera. 
När vi kan läsa av miljöer och förstå information i rumsliga sammanhang skapas en 
självständighet och trygghet. Detta ställer höga krav på att miljöer utformas för att 
skapa en rumslig förståelse och informativ vägvisning. 

Informationen i ett rumsligt sammanhang finns som ledtrådar i allt från platsens 
övergripande delar, såsom gångsystem, entréer, byggnader och formelement, till 
färger, former, ljud, ljus, text och bild.  

När nya platser formges bör arkitekter och andra planerare studera människors 
beteendemönster vid informationssökning i rumsliga sammanhang. I allt för många 
fall tillkommer den informativa formgivningen i miljön som ett tillägg, vilket kanske 
inte ger platsen den känsla av helhet som hade kunnat uppnås om tankar kring 
orienterbarhet hade funnits med redan i de första arkitektskisserna. 

Bakgrund 
Folkets park i Malmö är idag Sveriges äldsta allmänna park med strax under 3 
miljoner besökare årligen. Den fungerar som en stadsdelspark för boende i 
närområdet samt som en mötes- och nöjesplats för övriga malmöbor och besökare. 
Parken är mångsidig och bjuder på en bredd av både barnaktiviteter och kulturella 
inslag. Den är också lummig och grön med dammar, gräsmattor och en populär 
lekplats. 

Folkets park i Malmö anlades i början på 1880-talet. 1891 köpte socialdemokratiska 
föreningen parken som då blev den första folkparken i Sverige. Folkets park kom att 
bli den naturliga mötesplatsen för arbetarklassen och speciellt vid tiden för arbetarnas 
politiska etablering. Med tiden suddades den politiska tonen ut allt mer och Folkets 
Park fick karaktären av ett allmänt nöjesfält. Socialdemokratiska föreningen kom att 
äga parken i 100 år och sedan 1991 står Malmö stad som ägare till Folkets park.  

Med anledning av parkens 125-årsjubileum, 2016 planerar Malmö stad för en 
satsning som ska förbättra parken som helhet. Under våren 2014 har en projektgrupp 
arbetat med dokumentet Program för utveckling av Folkets park, (omnämns vidare 
som program). Jag fanns på plats då programmet presenterades för allmänheten i 
Moriska paviljongen 7 april 2014. 
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Programmet på 92 sidor har jag också fått ta del av. Det har gett mig en bra 
bakgrundsinformation och inblick i projektet med parken genom beskrivningar av 
varför programmet tagits fram, parkens historia och parken idag. Programmet 
beskriver också hur en dialogprocess med verksamheter och allmänheten gått till, 
samt hur parken analyserats och hur avgränsningar gjorts. Till sist beskrivs 
utvecklingen gällande utformning av parkens övergripande struktur och gestaltning 
av de delområden som föreslås ska ingå i den framtida ombyggnationen (Program för 
utveckling av folkets park, 2014 s 8).  

Mitt examensarbete tar utgångspunkt i programförslaget som bl.a. innehåller ett nytt 
torg i mitten av parken med en ny attraktion, kallad ”Parkochdalbanan”, därtill två 
nya entréer och nya parkdelar i anslutning till ny lekplats. 

Milan Obdradovic, kommunalråd och Tekniska nämndens ordförande, säger i ett 
pressmeddelande 27/8-2014, att Malmö ska bli Sveriges barnvänligaste stad. Han 
menar att staden ska formas efter alla barn och barnens behov ska därför sättas i 
främsta rummet när Folkets park ska byggas om.  

Beslut om parkens slutgiltiga utformning är ännu inte taget i Tekniska nämnden i 
Malmö stad. 

Problemformulering  
Parkens storlek och lummiga karaktär gör den bitvis svår att överblicka, något som 
kan innebära att besökare inte hittar till vissa delar av parken. I programmet planeras 
för nya funktioner och områden, men det saknas en uttalad plan för vägvisning och 
programmet behandlar därmed inte wayfinding/wayshowing problematiken. 

Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta fram ett koncept som kan förbättra besökarnas 
möjligheter att orientera sig i parken. Examensarbetet ska resultera i ett 
konceptförslag som kan ge en tydlig bild av vad parken innehåller, samt tydliggör 
förflyttning mellan olika platser. Detta med särskild fokus på vägledande element, 
dess utformning och placering kopplat till parkens lekplatser.  

Frågeställning 
Vilka rumsliga tillämpningar kan integreras i miljön för att underlätta orientering och 
öka förståelsen för placeringen av parkens lekplatser?  
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Målgrupp 
Detta examensarbete utgår från målgruppen barn 0-12 år och vuxna som tillsammans 
besöker Folkets park i Malmö. Den primära målgruppen är de vuxna i sällskapet, då 
de har en förmåga till övergripande förståelse av platsen. Den sekundära målgruppen 
är barnen. Då de besöker parken i sällskap av vuxna bär de inte själva ansvaret för att 
hitta runt i parken, men barnen blir tillsammans med de vuxna målgrupp inom 
”barnområdet” (rosa markering + lekplatserna nedan). 

Avgränsningar 
Examensarbetet har avgränsats till att handla om vägvisning inom parken, - från 
parkens fem entréer till lekplatserna. Förslaget avgränsas till att fungera i dagsljus 
under vår, sommar och höst.  
I arbetet redogörs det inte för några materialval, konstruktion eller montering. Arbetet 
utgår från en målgrupp med fullt fungerande sinnen, även om reflektioner görs kring 
hur konceptförslaget kan komma att fungera för människor som inte har det. 

	    
Bild	  1.	  Bilden	  visar	  vart	  entréer	  och	  lekplatser	  finns.	  

Lekplatser 

1

2

Entréer

1: för barn 6-12 år
2: för barn 0-6 år
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Begreppsförklaring 

 
Wayfinding handlar	  om	  hur människor orienterar sig i ett rum eller i en miljö. 

Wayshowing beskriver formgivarens sätt att utforma rummet eller miljön för att 
förbättra orienteringsmöjligheterna för den tänkta målgruppen (Mollerup, 2013). 

Sökstrategier är min översättning av begreppet Wayfinding strategies, som används 
för att beskriva olika sätt att läsa av och orientera sig i en miljö.  
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Teoretiskt perspektiv 

Under denna rubrik behandlas begreppen människans orienteringsförmåga, 
perception, kognition, färg, pop out-effekter och hierarki, affordance, upplevelsen av 
en plats, samt parkens betydelse i staden. Dessa begrepp är relevanta och bidrar till 
att skapa en helhetsbild av hur människor läser av miljöer för att hitta.  

Människans orienteringsförmåga 
Att hitta i de miljöer vi befinner oss i är grundläggande och avgörande för att vi ska 
känna oss självständiga, trygga och för att det vardagliga livet ska fungera. Vid 
svårigheter att identifiera ett rum eller en plats framkallas en osäkerhet (Andersson, 
1988, refererad i Mossberg, 2003 s 133), vilket kan innebära svårigheter att gå från 
beslut till handling (Arthur & Passini, 2002 s 85). Människan skapar på förhand en 
föreställning av en plats som ska besökas och därtill en hel eller delar av en 
beslutsplan för sitt handlande. Beslutsplanen utgår från en förväntning om att uppfatta 
direkt och relevant information på platsen. (Arthur & Passini, 2002 s 34). Eftersom 
miljöer alltid innehåller mer information än vi kan ta in (Passini, 1996 s 328), behöver 
den som orienterar sig i en miljö välja vad som är viktigt i en beslutandeprocess 
(Arthur & Passini, 2002 s 25). Orientering innebär, enligt Svensson (2012) att hitta 
vägen fram, förstå när man är framme, samt att hitta vägen tillbaka. 

Mollerup (2013 s 26) menar att i en rumslig problemlösningsprocess, används en eller 
flera sökstrategier för att hitta och dessa bygger alla på att på olika sätt läsa av miljön. 
Han beskriver denna process med de upprepande stegen, att söka information, att fatta 
beslut och att förflytta sig. Mollerup (2013 s 26-47) identifierar nio olika 
sökstrategier, vilka används utefter vilken uppgift som ska lösas. Aiming följt av 
Track following är de två mest grundläggande strategierna.  

1. Med Aiming menas att man söker information, fattar beslut och rör sig mot ett 
synligt mål, ofta ett högt och synligt landmärke. Om målet syns på långt 
avstånd, eller finns invid ett landmärke, används denna. 

2. Track following används vid förflyttning längs vägar och sökprocessen sker i 
stunden med hjälp av exempelvis skyltar eller annan vägvisning som meddelar 
riktning. Sökstrategin kan också användas vid besök i vissa varuhus eller på 
museum där en planerad väg leder besökaren genom byggnaden. Utomhus kan 
gångstråk ha samma funktion, de skapar riktningar att följa spår i miljön. 
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3. Route following är en annan sökstrategi, där personen memorerar en 
vägbeskrivning som ges innan hen kommer till aktuell plats. 

4. Educated seeking går ut på att leta efter något där tidigare erfarenhet säger oss 
att det hör hemma, exempelvis förväntar vi oss att hitta mjölk på en viss plats i 
en matbutik vi tidigare inte har besökt.  

5. Sökstrategin Inference förutsätter att en miljö är uppbyggd av struktur och att 
den kan läsas och förstås genom principer för exempelvis gatu- och 
husnumrering eller bokstavsmärkning av entréer. Inference är en typ av 
Educated seeking som fungerar genom förnuft och förmågan att utläsa 
strukturella samband. 

6. Screening innebär att söka en plats systematiskt antingen efter ett mål eller en 
ledtråd. Till skillnad från Educated seeking där man söker där man förväntar 
sig att något hör hemma, vet man i denna sökstrategi vad man letar, men inte 
alltid vart man bör leta. 

7. Map reading innebär att söka sig fram med hjälp av antingen stationära eller 
portabla kartor, som genom sin koppling till verkligheten ger stöd vid 
orientering. 

8. Sökstrategin Compassing förutsätter att den som söker sig fram har en aning 
om sin position i relation till sitt mål. Strategin, som kan vara användbar både i 
öppna landskap och byggda miljöer, kräver en kompass, eller en förmåga att 
läsa av miljön utifrån olika väderstreck. 

9. Social navigation innebär att orientera sig genom att lära av andra, att göra 
som andra gör, eller genom att inte göra som någon precis gjorde. Till strategin 
hör även att följa i spåren av människors tidigare handlande, till exempel att 
orientera sig längs en upptrampad stig i skogen. 

 

Vid orientering i en miljö används ofta flera sökstrategier parallellt, eller så sker en 
växelverkan för att komma fram till vad som fungerar (Mollerup 2013). 

Den viktigaste visuella kvaliteten i en miljö är enligt Lynch (1960) läsbarheten. En 
läsbar miljö kan människor förstå utifrån dess rumsliga egenskaper (Passini 1996 s 
324). Det är det arkitektoniska uttrycket i miljön som i första hand ska indikera 
platsens funktioner, såsom trappor, hissar och toaletter. Om arkitektoniska 
grundfunktioner såsom entréer på offentliga platser måste kompletteras med skyltar 
kan byggnaden enligt Passini (1996 s 326) ha arkitektoniska problem. Läsbarhet 
skapas bland annat genom grundelementens variation, samt utifrån förhållanden 
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mellan placering och funktion (Lynch, 1960). Platsens identitet skapas genom 
förmågan att särskilja den från andra platser. Läsbarhet tillsammans med dess identitet 
hjälper också människor att skapa mentala bilder, vilket underlättar orientering. 
Vidare förklarar Passini (1996, s 326) att information inte uppfattas för att den finns, 
utan uppfattas när den finns där den behövs. Om placering och utformning av 
information är konsekvent utförd, kommer människor att leta efter den där den 
förväntas vara (Passini, 1996, s 328). 

Perception 
Perception och kognition är i en informationsbearbetande psykologisk process 
sammankopplade och det kan vara svårt att tydligt skilja processerna åt. Enkelt kan 
det förklaras att perception är att ta till sig information med hjälp av våra sinnen, 
medan kognition innebär att förstå och bearbeta informationen, ofta i ett rumsligt 
sammanhang. Perceptionen sker genom en process där ögat skannar av miljön för att 
identifiera intressanta objekt och meddelanden. Ögonrörelserna är blixtsnabba och 
når en rad intressanta fokuspunkter i några tiondels sekunder, innan en bild skapas. 
(Arthur & Passini 2002 s 33).  Förutom ögats överlägsna förmåga att urskilja objekt 
på långt avstånd, kan övriga sinnen på närmare håll förstärka objektet genom 
förmågan att höra, lukta och känna (Lawson, 2001, s 110). För en människa med 
fullgod syn är 135 meter gränsen för att kunna urskilja en annan människas rörelser 
(Branzell, 1976 s 26).  

När människor kommer till nya platser och omgivningar görs alltid ett urval och 
vidare en analys av den information som sinnena kan ta in. Urvalet sker utifrån våra 
förväntningar av platsen, vilka också leder oss till att leta efter viss typ av information 
(Arai, 2001 s 36).  

Kognitiva kartan 
Genom våra kognitiva förmågor kan vi skapa förenklade föreställningar av 
verkligenheten, av föremål, platser och händelser. Dessa mentala föreställningar finns 
lagrade i minnet som tidigare kunskap och erfarenhet. De mentala föreställningarna 
brukar kallas mental, eller kognitiv karta och bilder både kodas in och återkallas från 
minnet hela tiden. Det kan vara en erinring om en bekant plats, likväl som att vi 
skapar mentala bilder av en plats vi aldrig besökt (Arai, 2001 s 111).  

En kognitiv karta innehåller också spatial information om platser, dess funktioner, 
rumsliga objekt och dessas relation till varandra (Mollerup, 2013 s 24).  
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För att den kognitiva kartan ska bli funktionell måste dock mindre viktiga detaljer i 
miljön sållas bort. Våra sinnen har inte förmågan att fånga in allt i omgivningen, utan 
kapaciteten måste riktas till de delar som sammantaget skapar en rumslig förståelse 
på bästa sätt.  

Pop out-effekter och hierarki  
Ca 80 procent av vår upplevelse utgörs av synen. Informationen som synen ger kan 
tillsammans med sinnesintryck som känsel och hörsel forma den totala upplevelsen 
(Fridell Anter, 2006 s 232). Det är viktigt att vi förstår vad vi ser för att kunna agera 
rätt. Om vi förstår hur vi ska agera i ett rumsligt sammanhang har det i sin tur en god 
inverkan på vårt välbefinnande, trygghet och hälsa (Fridell Anter, 2006 s 217).  

Ware uttrycker vikten av synen som fundamental för vår informationsbearbetning: 
”Because we have so little information in our heads, search is something that is 
fundamental to almost all seeing” (Ware, 2008 s 41).  

Då miljöer alltid innehåller mer information än vi kan ta in, är det vid orientering 
avgörande att viktiga objekt och meddelanden lyckas fånga människans 
uppmärksamhet. De objekt som tydligt skiljer sig från sin omgivning har störst 
möjlighet att uppmärksammas (Ware, 2008 s 31). När något sticker ut genom färg, 
storlek, orientering, rörelse och stereoskopiskt djup ger det den starkaste s.k. pop-out-
effekten. När något har en pop-out-effekt kan det uppmärksammas inom en tiondels 
sekund, medan ett objekt som inte har det kan ta en eller några sekunder att hitta 
(Ware, 2008 s 29). Det är en stor skillnad mellan objekt som kan ses med endast en 
ögonfixering och sådana som tar fem eller tio ögonfixeringar (Ware, 2008 s 41). 
Hierarki, som exempelvis ett objekts storlek och placering i miljön hjälper också till 
att indikera vad som är av vikt (Mollerup, 2013 s 52).  

De registrerade objekten och detaljerna i en miljö agerar viktiga ledtrådar under 
orientering mot ett specifikt mål. Objekt som tidigare inkodats till en specifik 
kategori, är lättare att koda in på nytt (Ware, 2008 s 121). Nästan 95 % av allt vi ser 
är objekt som vi kodat in och känner till sedan tidigare (Ware 2008 s 126). Det är 
enligt Torell (2005) förmågan till växelverkan mellan igenkänning och erinring som 
gör att människan har en sådan god förmåga att hitta (Johansson & Küller, 2005 s 
185). 
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Färg 
Färger har en stor inverkan på oss människor och olika färger kan skapa helt olika 
upplevelser i en och samma miljö. Färgerna som finns i rummet vi arbetar i kan 
exempelvis ha olika påverkan på vårt arbetsresultat. Det sägs att blå färger har en 
lugnande effekt som drar ner tempot, medan röda och orange färger aktiverar hjärnan 
och drar upp arbetstempot (Bergström, 2009 s 256). Färg kan vara en effektiv 
informationsbärare i många olika sammanhang. På några platser har olika färger en 
mer etablerad betydelse, som t.ex. på sjukhus och i trafiken (Bergström, 2009 s 258). 
Färg har en betydande funktion som både kan attrahera, skapa stämning, informera, 
strukturera och pedagogisera beroende på innehåll och sammanhang (Bergström, 
2009 s 256). 

Färg kan användas på oändligt många sätt, men det bör finnas flera överväganden 
bakom de färgval som görs. Inte minst relaterat till den målgrupp som ska kunna 
använda platsen. Hela 6% av alla män och 2% av alla kvinnor är färgblinda. Vanligen 
handlar färgblindhet om svårigheter att urskilja färger av samma nyans och främst är 
det rött och grönt som kan se lika ut för en färgblind (Mollerup, 2013 s 149). I 
rumsliga sammanhang bör därför sammansättningen av både färg och nyans 
övervägas. 

Ett vanligt sätt att använda färg vid vägvisning i rumsliga sammanhang är 
färgkodning. Mollerup (2013) menar dock att antalet färger som används måste 
anpassas till människans förmåga att hålla dem i minnet. 4-5 färger är vad vi 
människor kan minnas. 

Upplevelsen av en plats 
Det är många faktorer som påverkar hur ett rum eller en plats upplevs, exempelvis 
hur mycket folk som rör sig där och tiden på dygnet (Ching, 2005), men kan även 
handla om störande stimuli och igenkänning (Fridell Anter, 2006 s 225). 

Vidare har platsens sociala status en stor inverkan på den trygghet vi upplever. I 
parker där underhållet är bristfälligt, sjunker standarden och även den upplevda 
sociala statusen (Johansson och Küller, 2005 s 235).  

Om det är svårt att hitta skapas snabbt en negativ bild av platsen, men även av den 
verksamhet som bedrivs där eller på olika vis har kopplingar dit (Passini, 1996). 
Planeringen av rum och byggnader får därigenom en stor betydelse. Rummen ingår i 
hög grad i verksamhetens kommunikation till målgruppen, både genom dess budskap 
men också genom vad som finns att uppleva (Mossberg, 2003 s 133). Samma vikt 
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kan läggas på kommunikation i utomhusmiljöer. I detta fall kan parken med Malmö 
stad som ägare spegla befolkningens intressen utifrån ett innehåll och en utformning 
som kommunicerar till dem.  

Upplevelsen av en helhet, finns där delarna i en miljö förhåller sig till varandra 
genom samspel och sammanhang, rytm och kontinuitet. Rumsliga element bör genom 
skala, form eller funktion höra hemma i miljön, för den upplevda helheten (Johansson 
& Küller, 2005 s 231).  

Upplevelsen av ett rum är aldrig statisk. Vi har en förinställning som sedan förändras 
utifrån intrycken som vi får i det rum vi befinner oss i (Branzell, 1976 s 20). Branzell 
(2007 s 12-13) talar om tidens tre rum: förväntans rum, där du förbereder dig, 
nurummet, där det förväntade präglas till något annat, och minnets rum, där de 
karaktärer som nurummet gett förstärks. Branzell (2007) menar att den 
sinnesstämning som skapas, i högsta grad påverkas av hur väl våra förväntningar 
överensstämmer med verkligheten. 

Parkens betydelse i staden 
I staden är parken en viktig plats och för många en skyddande oas, där naturens 
mjuka former står i motsats till stadens hårda ytor, buller och avgaser (Johansson, 
Küller, 2005 s 234). För många stadsbarn är de närliggande parkerna den 
huvudsakliga kontakten med natur. I parkerna skapas en identifiering med naturens 
element, något som gör parken till en oersättlig upplevelseresurs för stadsmänniskan 
(Johansson & Küller 2005 s 227).  

Folkets park är en viktig plats för både barn och vuxna i Malmö. Det bästa med 
parken är det centrala läget, att det är en mötesplats och att det är barnvänligt 
(kännedom och attitydundersökning, 2013 s 33). Enligt kännedom och 
attitydundersökningen som Malmö stad årligen beställer (2013 s11), anger hälften av 
de tillfrågade att de besöker Folkets park tillsammans med barn. En av fem besökare 
har varit på tivolit, lika många kommer till parken för att promenera eller bara koppla 
av. Nästan lika många kommer dit för att besöka lekplatsen (kännedom och 
attitydundersökning, 2013 s 29). 

I anslutning till populära och välbesökta stadsdelsparker och parkstråk finns nästan 
alltid lekplatser placerade (Lenninger & Olsson, 2005 s 117). I Malmö byggdes i stort 
sett alla stadens 220 lekplatser på 1960-talet, vilket följaktligen gjort dem både slitna 
och omoderna tills det var dags för upprustning i mitten av 1990-talet. I Malmö, 
”parkernas stad”, finns idag många satsningar på barn och ungdomars 
utomhusmiljöer, bl.a. genom framväxten av temalekplatser (Lenninger & Olsson, 
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2006 s 110-111). Konceptet är etablerat och tanken är att lekplatsen ska skapa en 
tydlig identitet i stadsdelen och även fungera som landmärken som barn kan orientera 
sig efter (Lenninger & Olsson, 2005 s 112-113).  

Miljöer som skapar goda orienteringsmöjligheter är viktiga för barn. Barnets förmåga 
att känna igen sig och att hitta i en miljö skapar en trygghet, som också gör att de 
vågar utforska miljön (Lenninger & Olsson, 2005 s 39). 

Affordance 
Forskning visar att upplevelsen av den fysiska miljön inte är densamma för barn och 
vuxna. Till skillnad från vuxna som använder miljöer visuellt, är barn högst 
verksamma i miljön och använder den med hela kroppen (Mia Heurlin-Norinder 
refererad i Lenninger & Olsson, 2005 s 38). För barn är det därmed inte enbart genom 
en exponering för miljön som kunskapsstruktur skapas, utan det är framförallt 
interaktionen med miljön som formar goda mentala representationer av platsen 
(Johansson, Küller, 2005 s 187). 

En utomhusmiljö som tilltalar barn behöver både motivera till rörelse, samt locka 
barnen att stanna till och utforska olika platser. Förmågan att blixtsnabbt tolka den 
fysiska miljön är en tillgång. Det innebär att barn omedelbart kan urskilja vad som är 
möjligt i de miljöer de möter. Kan klättring ske på väggen? Kan man rulla ner för 
kullen eller hoppa mellan stenarna? (Lenninger & Olsson, 2005 s 17). 

Den fysiska miljöns utformning och innehåll kan man säga ”bjuder in till” olika typer 
av aktivitet eller handling. Gibson (1979) myntade begreppet affordance, vilket 
beskriver olika enheters inneboende mening. Ett golv har en inneboende mening att 
gå på, en kopp, att greppas, vatten, att drickas och så vidare.  

Där barn hittar affordances finner de miljön intressant och utmanande. Detta bidrar 
till ytterligare utforskande och rörelse för att hitta fler affordances (Kyttä, 2003 s 12). 
Cosco m fl. (2010) menar att det inte enbart är enskilda objekt eller rumsliga 
formelement som har en möjlig affordance, utan den finns även i platsens layout. Ett 
gångstråk som löper likt en cirkel främjar exempelvis barns aktivitet och rörelse mer 
än en väg där förflyttning bara kan ske fram och tillbaka. Hårdgjorda ytor skapar en 
ökad aktivitet till att springa eller cykla. 

I alla miljöer finns otaliga potentiella affordances (Kyttä, 2003 s 55), mot vilka 
människans perception letar sig för att bättre förstå omgivningen (Kyttä, 2003 s 31). 
Men det är miljöns fysiska funktion som i relation till individens agerande får 
affordance att uppstå. Det handlar om intuitiva samband mellan informationen som 
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människan reagerar på i sin miljö och den aktiva handlingen som följer (Ward 
Thompson Travlou, 2007 s 87). 

Källkritik 
I teoriavsnittet har jag använt mig av litteratur som jag är bekant med sedan tidigare 
kurser i utbildningen. Därutöver har jag både breddat och fördjupat mina kunskaper 
genom både ny litteratur och forskningsartiklar som ligger inom de för arbetet 
relevanta områdena kognition, miljöpsykologi & arkitektur. Äldre publikationer, 
såsom Lynch (1960) och Branzell (1976) har använts, eftersom teorier från denna 
litteratur fortfarande anses ha stor betydelse inom arkitekturområdet och fortfarande 
refereras till. 

Teoriavsnittet behandlar till stor del sinnesintrycken som olika miljöer kan ge. Även 
om detta arbete utgår från att människor har fullt fungerande sinnen kan kritik riktas 
mot att de synskadades möjligheter att orientera sig i miljöer inte bemöts i någon 
större utsträckning i mitt val av litteratur.   
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Metod  

Under denna rubrik redogör och motiverar jag för de metoder som använts i arbetet. 
Metoddelen avser att skapa en bättre förståelse för hur orientering kan fungera i 
parken och vart problem kan uppstå.  

Metodval 
Stor vikt har lagts på att skapa en djupare förståelse för framtida användande av 
parken. Därför har kvalitativa metoder används. I kvalitativa metoder sätter sig 
forskaren in i den undersöktes situation, för att så långt som möjligt förstå saker ur 
dennes perspektiv (Holme & Solvang, 1997 s 92). Till metoden hör att kunna växla 
mellan att förstå och att förklara, ett slags inre och yttre perspektiv (Holme & 
Solvang, 1997 s 93).  

Målgruppen som idag besöker Folkets park har intervjuats enligt en öppen intervju på 
platsen. Projektledare Anna Modig har också intervjuats för att hon är en av de 
personer som har störst inblick i Folkets parks framtida utformning. Inom 
examensarbetet har även en platsanalys av parken gjorts, då dess rumsliga 
grundförutsättningar är avgörande för att arbetet ska ta en relevant riktning. Parken är 
omfattande och för att minnas har fotodokumentation varit viktig. Information har 
även inhämtats genom en rad dokument som är viktiga relaterat till platsens 
nuvarande och framtida funktion. Dessa dokument är programmet och dess bilagor, 
parkens grafiska riktlinjer, verksamhetsplan, samt en kännedoms- och 
attitydundersökning som gjordes bland boende i Malmö 2013. 

Intervju med målgruppen 
I en kvalitativ intervju finns en låg styrning, vilket gör att situationen liknar ett 
vanligt samtal som sker i en vardaglig situation (Holme & Solvang, 1997 s 99). Valet 
att utföra intervjuer på lekplatsen i Folkets park gjordes för att möta målgruppen på 
en plats där de känner sig trygga. Detta gör antagligen att de också kan relatera till 
frågorna och lättare besvara dem med närheten till aktuell miljö, än om intervjun hade 
skett på en annan plats. De hade inte på förhand fått veta att intervjuer skulle 
genomföras, eller vad de skulle handla om.  

För mig som intervjuar är det viktigt att ha förståelse för den intervjuades situation 
och förmågan att spontant bemöta vad som berättas (Holme & Solvang, 1997 s 105). 
I detta fall bör det finnas förståelse både för berättelsen, men också en 
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intervjusituation där vuxna måste ha barnen under uppsikt samtidigt som frågorna 
besvaras. Relaterat till detta har en intervjustruktur med enkla, korta frågor övervägts 
för att intervjun ska vara möjlig att utföra. En s.k. intervjumanual ska finnas med som 
stöd under intervjun och hjälper till att överblicka de ämnesområden som intervjun 
avser att beröra (Holme & Solvang, 1997 s 101).  

Intervju med projektledare Anna Modig  
En intervju har gjorts med Anna Modig, projektledare för framtagandet av Program 
för utveckling av Folkets park. Detta då hon har stor inblick i parkens nuvarande, 
liksom framtida utformning. Då intervjuer kräver en hel del både för och efterarbete 
har respondent valts mycket noga. På förhand är det viktigt att som forskare sätta sig 
in i ämnet, men även ha förmågan att sätta sig in i den undersöktes situation (Holme 
& Solvang, 1997 s 105). Min möjlighet att på förhand skapa förståelse har skett 
genom att jag tagit del av dokumentet Program för utveckling av Folkets park, samt 
genom de relaterade frågor som besvarats av Anna Modig via mail.  

Vidare har olika aspekter i intervjusituationen stor betydelse för klimatet som skapas, 
såsom miljön, hur man sitter, tiden, förberedelse och den teknik som används (Holme 
& Solvang, 1997 s 107). En del i förberedelsen har varit att skriva ner frågor till en 
intervjumanual.  

Om man trots intervjumanual skulle missa något i intervjun har kvalitativa intervjuer 
fördelen att vara flexibla. Det brukar vara relativt enkelt att få återkomma till 
respondenten om man märker att arbetet måste kompletteras med ytterligare 
information (Holme & Solvang, 1997 s 99). 

Platsanalys 
Platsanalysen har en viktig funktion, då den tydliggör vilka problem som finns i 
miljön (Ching, 2007 s 40). Parken har besökts och på plats analyserats vid fyra 
enskilda tillfällen under våren och sommaren 2014. Vid besöken har en analysmall 
använts för en strukturerad analys av parken. Analysmallen har utarbetats med stöd i 
Chings Programming, (2005, s 56-60), Mollerups The planning process (2013 s 167-
173) och en analysmall av Marianne Palmgren från kursen Rumslig gestaltning 
utomhus 2012 & 2014 (bilaga 1). Frågorna har sammanställts, omarbetats och 
kategoriserats för att fungera i olika faser av arbetet (bilaga 2). 

Första besöket på platsen (7 februari 2014) skedde dock utan färdig analysmall och 
utan vetskap om innehållet i dokumentet Program för utveckling av Folkets park. Det 
gav ett första intryck av parken & ett helhetsintryck av besökare, funktioner och 
entréer.  
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Med Program för utveckling av Folkets park i hand har jag på platsen satt mig in i 
hur programförslaget skulle kunna fungera och upplevas (7 april 2014). Parkens 
nuvarande utformning och innehåll noterades först. Därtill skapades föreställningar 
av parkens framtida funktion och karaktär, genom dess nya byggnader, funktioner, 
entréer och gångstråk. 

Vid det tredje besöket i parken (24 april 2014) hade analysen som syfte att förutse 
vilka delar av parken som har en miljö som är svår att läsa av. Vid detta besök har 
parken studerats genom en rundvandring och från en rad viktiga positioner. Befintliga 
skyltar och kartor har dokumenterats genom innehåll och utformning och dess 
placeringar har markerats ut på medhavd karta. 

Platsanalysen har vid det fjärde besöket (9 juni 2014) skett från positioner invid var 
och en av parkens fem entréer. Detta för att undersöka vad besökare kan mötas av och 
vilken förståelse som redan vid entrén kan skapas för platsen. Möjliga 
rörelseriktningar mellan entréer och funktioner har studerats, samt viktiga 
beslutandepunkter har markerats ut på en karta. 

Platsanalysen bygger på tidigare teorier som rör människans orienteringsförmåga, 
perception, hierarki och upplevelsen av en plats.  

Fotodokumentation 
Folkets park är omfattande och för att minnas har fotodokumentation varit en viktig 
tillgång i arbetsprocessen. Aktuella delar av platsen har fotats vid de enskilda 
platsanalystillfällena (7 februari, 7 april, 24 april, 9 juni 2014). 

För att kunna skapa helhetsuppfattningar av parken har även gatuvyer i parken från 
Google maps varit bra komplettering till stillbilderna. Fördelen är att de ger möjlighet 
att i efterhand ”titta runt” och se platsen från nya positioner. 

Notationer 
Lynch (1960) beskriver att vi minns staden genom de fem grundbegreppen stråk, 
knutpunkt, delare, område och landmärke. Arne Branzell skapade notationssystemet 
genom att lägga till ett sjätte begrepp, människans rymdupplevelse. Med förståelse 
för begreppen kan man göra notationer av platser som kan ge en indikation om vart 
arkitektoniska rumsproblem finns (Branzell, 1976 s 20).  

En fördel med notationstekniken är att den är enkel att använda (endast planritning 
och penna behövs) och går ut på att föra anteckningar på de förväntade 
rumsupplevelserna. Tekniken kan både användas i färdiga miljöer, liksom i miljöer 
under projektering. Fantasi och inlevelseförmåga i projektet, liksom tillgång till alla 
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sinnen är dock viktiga krav som ställs på den som använder tekniken (Branzell, 1976 
s 68). Där utöver är det viktigt att ha förmågan att leva sig in i den tänkta 
målgruppens behov (Ahlin, 2012 s 44 intervju med Arne Branzell). 

När notationssystemet används för att studera upplevelsen finns därför den som utför 
notationerna på platsen och dennes position markeras ut på planritningen. Man kan 
föreställa sig att användaren av notationssystemet omsluts av en bubbla, som sedan 
förändras för olika rumsliga situationer. De rumsliga elementen kan vara dominanta 
och därmed ha stor inverkan på bubblans form. Därför följer inte alltid bubblan 
formen på det rum vi befinner oss i (Branzell, 1976 s 20).  

Parken har studerats enligt notationssystemet, från fem viktiga positioner där 
entréerna ansluter (9 juni 2014). 

Metoddiskussion 
Syftet med ett kvalitativt tillvägagångssätt är att förstå genom att komma de 
människor som undersöks så nära som möjligt (Holme & Solvang, 1997 s 92). Valet 
att intervjua målgruppen gjorde att jag kunde fråga efter information om förförståelse, 
hur människor tänker, vad de ser, vad de reagerar på eller vad de har för mål med 
besöket.  

Att förutom målgruppen som ofta besöker parken, också komma målgruppens 
förstagångsbesökare nära, hade varit önskvärt och högst relevant. 
Förstagångsbesökarna finns inte med i mina intervjuer, då jag på förhand inte hade 
någon möjlighet att stämma träff med målgruppen.  

Målgruppen som besöker parken ofta ger inga entydiga svar som visar att det skulle 
vara svårt att hitta i parken. Det kan riktas kritik mot att intervjun med målgruppen 
inte bekräftar det platsanalysen kommit fram till, d.v.s. att det kan finnas svårigheter 
att hitta till befintligt lekområdet för barn 0-6 år.  

Att i en intervju uppge vad som kan vara ”hållpunkter” att orientera sig efter i parken, 
kan aldrig likställas med de processer som faktiskt sker i hjärnan vid orientering. Men 
även om arbetet visar sig behöva informationen från de specifika psykologiska 
processerna i hjärnan, blir det en allt för avancerad studie. Den typen av studie skulle 
inte varit möjlig att utföra inom varken mitt kompetensområde eller inom ramen för 
ett examensarbete och skulle möjligtvis kräva att den nya parken stod klar för ett 
tillförlitligt resultat. 
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Trots att jag inte intervjuat målgruppens förstagångsbesökare, och därför inte heller 
kunnat ta del av information om hur de läser av miljön och förflyttar sig i parken, 
kommer jag att arbeta utifrån vad platsanalysen, samt de teorier jag studerat visar på.  

Branzell (intervjuad av Ahlin 2012 s 44) menar att det är svårt att mäta någon annan 
människas upplevelse. Hans egen forskning stannar vid forskarens eget användande 
av notationer. Rumsupplevelsen är individuell, men det krävs att den som arbetar med 
notationer har förmågan att både sätta sig in i de förutsättningar och den upplevelse 
målgruppen kan ha. Han menar att det inte är möjligt att genom psykologiska 
metoder ”mäta” en större grupp människors upplevelser av en plats, utan man måste 
placera sig själv i någon annans situation.  

Intervju med målgruppen 
Intervjuer har hållits av mig (Anna Sandberg) fredag 3/10 kl. 09.25-10.15 och söndag 
5/10 kl. 15.10 - 15.50 med sammanlagt 6 vuxna som tillsammans med barn besökte 
lekplatsen i Folkets park. Vädret var vid båda tillfällena klart, växlande moln och sol. 
Intervjun utfördes med stöd i en intervjumanual (bilaga 3). 

Sammanställning av intervjusvar 
Jag har talat med fyra mammor, en pappa och en mormor, som tillsammans med barn 
mellan 1 och 5 besökte parken. De flesta bor i närområdet, Södra innerstaden och 
promenerar till parken. 

De besöker parken allt från två gånger i veckan till en gång i månaden. Besöken sker 
på dagtid och oftare på helgen än på veckodagar. De använder parken oftare under 
sommaren, men några även under vår och höst. 
 
Lekplatsen i Folkets park besöker de för att den ligger nära hemmet och för att den är 
en bra mötesplats. Lekplatsen är en avskild plats som är omsluten av växtlighet, där 
man inte störs så mycket av trafiken. Det finns stora ytor att röra sig på för barnen 
och många utmaningar genom banor och klättring i lekmiljön. På helgerna och på 
sommaren kombineras besöket i lekplatsen med andra aktiviteter, såsom loppis, bad i 
plaskdammen, glass och mat. På veckodagarna är det oftast kortare besök och då 
enbart på lekplatsen.  

Besökare väljer att gå in genom den första entrén de ser när de närmar sig parken, 
oavsett vad som är målet i parken. En anledning är att det oftast är trevligare att gå 
igenom parken, än att gå på gatorna utanför. Ibland stannar de till vid Terrariet, vid 
entré Friisgatan, där man kan se sköldpaddor och kängurus utomhus.  
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Ingen av de tillfrågade kan minnas att de haft några problem med att hitta till 
lekplatsen och har inte heller använt karta för vägledning i parken. När de befinner 
sig i parken är toaletter, kiosken & terrariet viktiga att kunna hitta till.  

På frågan om de orienterar sig efter speciella ”hållpunkter” i parken, svarar de flesta 
spontant att de känner till parken sedan lång tid och att det därför är en svår fråga att 
svara på. Förflyttningar mellan olika platser sker mer eller mindre automatiskt. 
Visuellt uppmärksammas nya inslag i miljön, men ingen kan med säkerhet uppge vad 
de orienterar sig efter i parken. En kvinna uppger att det bestämt finns undermedvetna 
processer, men många blir lite ställda inför frågan. 

Intervju med projektledare Anna Modig 
Intervjun med Anna Modig hölls av mig (Anna Sandberg) onsdag den 15/10 kl. 13.00 
-13.50 på Stadshuset i Malmö. Intervjun utfördes med stöd i en intervjumanual. (läs 
hela intervjun i bilaga 4). 

Sammanställning av intervjusvar 
Projektgruppens arbete med framtagandet av Program för utveckling av Folkets park 
hade sin utgångspunkt i en rad inriktningsmål. De var bland annat de två ytorna för 
tidigare tivoliverksamhet som skulle fyllas med nytt innehåll, i form av lekplats, en 
allmän attraktion och ett torg. Projektgruppen har dock tagit ett större helhetsgrepp än 
inriktningsmålen, något som bl.a. gjort att huvudgångstråket ingår, samt att två nya 
entréer utvecklas. 

Genom programförslaget blir parken en plats som kommer att användas på ett annat 
sätt. Redan nu märks en stor skillnad. Tivolit som tidigare kostade besökarna pengar 
finns inte längre kvar, vilket nu gjort att helt nya grupper, såsom förskolor och 
skolklasser kommer till parken. De ytor som Malmö stad upplåter ska vara till för 
alla, inte bara för de som har råd. Den föreslagna Parkochdalbanan får delvis bära 
arvet efter tivolit, och är även den gratis.  

I alla större projekt i Malmö stad ska det finnas en medborgardialog. Inför dialogen i 
detta projekt, (tre planeringsverkstäder) har Malmö stad gått ut brett och bjudit in 
alla, både allmänheten och riktade inbjudningar till verksamheter.  

- ”Det är en balansgång hur mycket man kan involvera människor. Ju mer man 
involverar, desto större skyldigheter har man att också på något sätt 
genomföra det man pratar om”, säger Anna Modig. 



	   	  

19	  

Inga specifika intervjuer har gjorts med målgruppen barn och barnfamiljer, men hon 
säger att det finns tidigare intervjuer som gjorts i parken, som bidragit till att skapa en 
bra utgångspunkt. Planeringsmötena har till största delen gått ut på att stämma av och 
informera. Det är dock hennes uppgift som landskapsarkitekt och projektledare att 
kunna göra en bedömning om att de har fått med sig tillräcklig information för att 
skapa något som gynnar målgruppen.  

Folkets park är en stadsdelspark med stort utbud. Utöver att det sker många 
evenemang och tillfälliga aktiviteter på platser runt om i parken, säger Anna Modig 
att parken är väldigt spretig. Byggnader i parken saknar ett gemensamt formspråk, 
samtidigt som parkens övriga innehåll spretar. Det saknas en genomgående 
gestaltningstanke, något som bidragit till att programförslaget innehåller ett 
helhetstänk.  

Ett ställningstagande som finns med i programmet är att ”Parken bör innefatta 
lugnande element som vägleder och hjälper besökaren att orientera sig i parken”. I 
detta fall handlar det om att lugna ner genom att gångsystemet får ett enhetligt och 
genomgående markmaterial, som gör att andra delar av parken kan få spreta. I 
programförslaget menar man således att det är huvudgångstråket som kommer att 
binda ihop parken och vägleda besökaren. 

Anna Modig uppger att de inom projektgruppen inte har någon kunskap om kognitiva 
processer, wayfinding eller wayshowing, och därför inte heller kunnat använda sig av 
dessa principer i arbetet. Hon har aldrig tidigare i något projekt arbetat med aspekter 
kring orientering i miljöer. Om kunskaperna och tiden till att arbeta med de 
metoderna funnits i projektet, så ser Anna att man kunnat använda dem istället för 
någon av de analysmetoder som nu använts.  

Platsanalys  
I platsanalysen beskrivs först de områden som ligger inför ombyggnation enligt 
Program för utveckling av Folkets park. Då parken ännu inte byggts om, beskrivs den 
i platsanalysen utifrån både nuvarande och framtida utformning.  

Platsanalysen redogör också för parkens övergripande struktur, såsom placering av 
entréer, huvudgångstråk, funktioner och områden. De enskilda entréernas utformning 
och förståelsen av parken från de olika anslutningshållen beskrivs. Även befintlig 
skyltning. Hur sökstrategier kan fungera och vad som skapar helhet i parken studeras, 
samt rörelseriktningar mellan entréer och beslutandepunkter. Analyserna avser att 
skapa en övergripande förståelse för platsen, för att därmed kunna förutspå 
orienteringsmöjligheterna. Platsanalysen avslutas med ett resultat.  
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Ombyggnationen 
Parkens framtida ombyggnad planeras enligt dokumentet Program för utveckling av 
Folkets park.  

Ombyggnationerna som presenteras i programmets 92 sidor ligger, som nämnt till 
stor del som underlag till detta examensarbete. De analyser som görs nedan baseras 
således primärt på beskrivningar och 3d-vyer från programmet, som tillsammans med 
många besök på platsen skapat en förståelse för parkens framtida helhetsutformning. 
Nedan ses de områden som ingår i den planerade ombyggnationen.  

 
 

 

 

 

 

 

1. Ny entré. Entré Falsterbogatan  

2. Torgyta och Parkochdalbana Platsen för tidigare tivoliverksamhet förändras 
till ett centralt torg, en ny arrangemangsplats för många olika funktioner. Den 
avgränsas från huvudgångstråket med ett annorlunda markmaterial. På 
torgytan står Parkochdalbanan, en tio meter hög attraktion som stimulerar till 
lek hela vägen upp till dess högsta punkt. Öppen året om. 

3. Lekplats 6-12 år Plats för tidigare tivoliverksamhet blir en lekplats med park 
för barn 6-12 år. 

4. Lekplats 0-6 år Lekplatsen utökas med ett parkområde med grill och 
picknickmöjligheter. 

5. Entré Friisgatan Entrén byggs om för att fungera som ny huvudentré. Då nya 
citytunnelstationen Triangeln ligger i en förlängning av samma gata, förutspås 
att de flesta besökare kommer till parken via denna entré.  

Bild	  2.	  Delar	  som	  ingår	  i	  den	  föreslagna	  
ombyggnationen	  
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Parkens entréer 
Parken får efter planerad ombyggnation fem entréer med individuella formspråk. 
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Bild 4. 

Bild 3. Entréernas placering i Folkets park.

Visualisering

Entré Falsterbogatan, 

Ramböll AB. Bild 5. 

Entré Barnens scen

Bild 6. 

Gamla entrén

Bild 7. 

Visualisering Entré Friisgatan, Ramböll AB

Bild 8. 
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Besökarens startpunkt 
Parken har studerats från de fem entréerna, då dessa positioner blir viktiga 
utgångspunkter vid orientering i parken efter ombyggnationen. Parken beskrivs nedan 
utifrån var och en av de fem positionerna. 

 
 
 

 

 

 

 

 

1. Huvudentrén: Från huvudentrén löper gångstråket centralt med gräsytor på bägge 
sidor och med en inramning av byggnader längs parkens ytterkanter. 
Huvudgångstråket skapar en stark riktning mot det planerade centrala torget. Moriska 
paviljongen blir en tydlig avdelare i parken. 

2. Entré Falsterbogatan: Från Entré Falsterbogatan kommer besökaren att se 
centrala torget och den stora Parkochdalbanan rakt fram. Till höger finns baksidan av 
scenen, till vänster parkkontor. 

3. Entré Barnens scen: Från Entré Barnens scen kommer besökaren direkt in i 
barnområdet, som har en lummig och sluten karaktär. Rakt fram syns gångstråket 
som passerar Veteranbilarna, till höger kommer lekområdet för barn 6-12 att ligga, 
till vänster finns byggnaden Barnens scen. 

4. Gamla entrén: Från gamla entrén syns långa dammen rakt fram. På vänster sida 
finns många träd och en trädallé längs med dammen, samt Moriska paviljongens 
baksida. Till höger ansluter huvudgångstråket i ett landskap av träd och växtlighet. 
Till höger om gångstråket finns en stor träbåt, minibondgården Arken. 

5. Entré Friisgatan: Från entré Friisgatan kommer gaveln på Moriska paviljongen 
vara det första besökaren möter. Byggnadens rektangulära form är placerad som en 
förlängning av Friisgatan. Till vänster finns gräsmattor och till höger ett område med 
lugn och lummig karaktär med trädkronor som skapar ett tak.  
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Bild	  9.	  Platser	  där	  besökaren	  kan	  ansluta	  till	  parken.	  
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Gångstråk och byggnader 
Huvudgångstråket får genom programförslaget en enhetlig markbeläggning av gult 
marktegel, något som skapar tydliga riktningar och binder samman parkens delar till 
en helhet. Flera av byggnaderna i parken har en enhetlig färgsättning, arkitektur och 
formspråk, något som också bidrar till en vägledande struktur. Trots att dessa 
byggnader har tillkommit under olika årtionden, har de ett gemensamt uttryck och en 
karaktär som återspeglar den gamla folkparken.  
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Brändan, nöjeslokal
Bild 11. 

Far i hatten
Bild 12. 

Barnens scen
Bild 13.

Veteranbilarna
Bild 14. 

Ridhuset
Bild 15.

Bild 10. Parkens huvudgångstråk markeras i gult, byggnader i orange, samt entréer i blått.
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Funktioner och aktivitetsområden  

	  

 

1. Lekplats 6-12 år 
2. Barnens scen 
3. Veteranbilarna 
4. Lekplats 0-6 år 
5. Plaskdammen 
6. Ridhus 
7. Minibondgården Arken 
8. Far i hatten (nöjeslokal) 
9. Äventyrsgolf 
10. Trädallén 
11. Långa dammen 
12. Franska torget 

13. Moriskans uteservering 
14. Moriska paviljongen 

(nöjeslokal) 
15. Brändan (nöjeslokal) 
16. Parkochdalbanan 
17. Centrala torget 
18. Scenen 
19. Amiralen (nöjeslokal) 
20. Picknickyta 
21. Terrariet 
22. Debaser (nöjeslokal) 
23. Cuba café (nöjeslokal)

Bild	  16.	  Placeringar	  i	  Folkets	  park.	  

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

15

16

17

18

19 20 21

22

23

1

2

3

4

5

Huvudentré

Entré Falsterbogatan

Entré Barnens scen

Gamla entrén

Entré Friisgatan

Funktioner och aktivitetsområden



	   	  

25	  

Skyltning i Folkets park 

Kartor

Informationsvägg

Riktningsskyltar

Entréer

Riktningsskyltar finns på tre ställen i parken. 
Bild 21. 

Kartorna beskriver platsens funktioner med symboler 
i färg som sticker ut några millimeter från bakgrunden. 
Kartan finns vid huvudentrén. 
Bild 18. 

Informationsvägg vid huvudentrén.
Bild 19. 

Bild 17. Placering av befintliga skyltar. 

Karta vid gamla entrén.
Bild 20. 
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Sökstrategier 
Vid all orientering i nya som bekanta miljöer, används sökstrategier för att hitta. 
Dessa bygger på olika sätt att läsa av miljön (Mollerup, 2013 s 26). Folkets park har 
analyserats med utgångspunkt i hur de olika sökstrategierna kan fungera i parken, 
med målet att förflytta sig från entréerna till lekplatserna.  

Tidigare i arbetet beskrevs parken från entréerna, där besökaren ansluter till parken (s 
21). Entréerna kan vara viktiga beslutandepunkter och parkens läsbarhet har studeras 
ytterligare för att hitta fler platser som kan vara viktiga beslutandepunkter. På kartan 
har dessa beslutandepunkter markerats ut.  

 Bild	  22.	  Bilden	  visar	  vanliga	  rörelseriktningar	  och	  viktiga	  beslutandepunkter.	  
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Beskrivning	  från	  position	  2	  på	  kartan	  nedan:	  
Till	  höger	  i	  bild	  finns	  veteranbilarna,	  till	  vänster	  Barnens	  
scen.	  Rakt	  fram	  syns	  bebyggelse	  utanför	  parken.	  Hitom	  
bebyggelsen	  finns	  lekplatsen	  för	  barn	  0-‐6	  år.	  	  Bild	  24.	  	  

Beskrivning	  från	  position	  3	  på	  kartan	  nedan:	  
Plaskdammen	  finns	  i	  mitten	  av	  bilden.	  Runt	  denna	  löper	  gångstråket	  i	  två	  olika	  riktningar.	  Ridhuset	  syns	  till	  höger	  
och	  bebyggelsen	  som	  syns	  bakom	  ligger	  strax	  utanför	  parken.	  Bild	  25.	  

	  

Beskrivning	  från	  position	  1	  på	  kartan	  nedan:	  
I	  mitten	  av	  bilden	  syns	  platsen	  för	  det	  planerade	  
lekområdet	  för	  åldersgruppen	  6-‐12	  år.	  Till	  
vänster	  finns	  en	  grill	  och	  till	  höger	  äventyrsgolf	  
och	  glassbar.	  	  Bild	  23.	  
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tagna.Bild	  26.	  Bilden	  visar	  vart	  i	  parken	  de	  tre	  
fotografierna	  ovan	  är	  tagna.	   
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Parkens landmärken 
Genom notationer kunde landmärken, stråk, knutpunkter, områden, delare, samt 
rymdupplevelsen noteras och markeras ut på medhavda kartor (bilaga 5). Parken 
noterades utifrån nuvarande samt planerad utformning och nedan ses tre viktiga 
landmärken i Folkets park.	  

 

 

 

 

 

 

Bild	  27.	  Visualisering,	  ”Parkochdalbanan”	  
av	  Stina	  Bodelius	  och Roger	  Christensen	  

Bild	  28.	  Moriska	  paviljongen	  

Bild	  29.	  Visualisering,	  Entré	  Friisgatan,	  Ramböll	  AB.	  
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Resultat av platsanalysen 
Genom platsanalysen har jag kommit fram 
till att parken utifrån dess funktioner kan 
delas in i tre övergripande 
funktionsområden, som också delvis riktar 
sig till olika besöksgrupper. Jag har 
identifierat ett område med aktiviteter för 
unga och vuxna (blå), ett lekområde för 
barn och deras familjer (rosa) och ett lugnt 
och rofyllt område för alla besökare 
(grön). 

Moriska paviljongen har en central roll i 
Folkets park, som genom storlek och 
placering delar upp parken i två sidor. 
Karaktären på parken som ligger på Moriska paviljongens baksida har en mer sluten 
karaktär med mer växtlighet, träd och planteringar, medan parken på paviljongens 
framsida är mer öppen.  

Genom platsanalyserna förtydligades att parkens lummiga karaktär under sommaren 
kan utgöra ett problem att hitta till lekområdet för åldersgruppen 0-6 år, från de två 
möjliga anslutningshållen. På avstånd finns det dessutom mycket svaga indikationer 
om att det handlar om ett lekplatsområde. Avsaknaden av entré i samma område gör 
också att denna del inte får ett naturligt rörelseflöde av människor. Det finns därmed 
en risk att besökare missar området.  

De båda lekplatserna är även 
separerade, så lekplatsen för de 
yngre barnen kan vara svår att 
uppmärksamma från lekplatsen för 
de äldre barnen. Lekplatsen för de 
äldre barnen kan uppmärksammas 
från ett fåtal positioner på centrala 
torget. Men de tre entréer som 
ansluter till centrala torget, gör det 
på en plats där lekområdet inte är 
synligt och där ”Parkochdalbanan” 
kan komma att fånga många 
förstagångsbesökares 
uppmärksamhet och skymma sikten.  

Bild	  30.	  Övergripande	  indelning	  utifrån	  funktion.	  

Bild	  31.	  Den	  gula	  markeringen	  
visar	  vart	  sikten	  kan	  vara	  skymd.	  
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Att platsanalysen visar på att lekplatserna kan vara svåra att hitta till har sin grund i 
möjligheterna att läsa av miljön. Besökaren läser av miljön, fattar beslut och förflyttar 
sig med hjälp av olika sökstrategier. Utifrån tre viktiga beslutandepunkter i Folkets 
park (se sid 32-33) har jag funnit fyra sökstrategier särskilt viktiga. Nedan redogör 
jag för hur de kan komma att användas. 

En grundläggande sökstrategi, Track following 
kan bli användbar genom att huvudgångstråket 
få ett genomgående markmaterial, som enligt 
Programmet (2014 s 22) får en ledande förmåga. 
Även om man inte kan se målet skapar 
gångstråkets riktningar en känsla av att ”det 
finns mer att upptäcka längre bort”.  

 

Sökstrategin Aiming som är en av de mest grundläggande, kan bli svår att använda 
för att hitta till lekplatserna, då det saknas transparens, samt tydliga landmärken, 
riktmärken eller annat som synliggör målet. Sökstrategin 
Educated seeking fungerar delvis, då andra barnaktiviteter 
i området finns synliga från de viktiga beslutande 
punkterna. Därmed kan en slags slutledningsförmåga säga 
att lekplatser borde kunna finnas i samma område. På 
bilden ovan syns exempelvis en plaskdamm, men ingen 
lekplats. 

Sökstrategin Map reading fungerar inte om besökaren ska 
finna information om parkens innehåll via kartor i parken. 
Parkens stationära kartor finns endast placerade vid två 
entréer, vilket kan skapa problem då besökaren kan komma 
till parken via fem olika entréer.  

Bild	  32.	  Vägledande	  gångstråk.	  

Bild	  34.	  	  
Karta	  vid	  gamla	  entrén.	  

Bild	  33.	  Lekplatsen	  för	  barn	  0-‐6	  år	  är	  svår	  att	  urskilja.	  	  
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Utöver det faktum att kartan enbart placerats på två ställen i parken, kan kartan också 
vara svår att använda utifrån sin utformning. Det är genom att läsa kartan svårt att 
förstå parkens innehåll och hur man tar sig till de olika platserna. Ett problem med 
denna karta är att den inte visar några avgränsningar. Det blir svårt att förstå parkens 
yttre ramar, vart parken börjar och slutar. Gångstråken har samma färg som 
bakgrunden, och blir därför svåra att identifiera. Vidare är det svårt att relatera de 
olika symbolerna till rätt funktion, då de flesta byggnader och områden fått en färg 
och form som inte stämmer särskilt väl med verkligheten. Det blir svårt att med hjälp 
av denna karta snabbt överblicka parken. 

Att parken får fem entréer med tydliga, men helt skilda formspråk bidrar till en 
identifiering av platsen och ökade möjligheter att hitta och känna igen sig. Parkens 
landmärken är centralt placerade och också viktiga hållpunkter vid orientering. 
Huvudgångstråket som enligt programmet får en enhetlig markbeläggning kommer 
att binda ihop parken och byggnader som har samma formspråk skapar helhet.  

Kunskap om sökstrategier och hur och varför de kan och inte kan fungera i parken 
har skapat en god grund för arbetets fortsatta inriktning.  

Bild	  35.	  Karta	  över	  Folkets	  park,	  placerad	  vid	  huvudentrén.	  
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Designprocess 

I designprocessen redogör jag för olika tankegångar, idéer och ställningstaganden, 
som ligger till grund för konceptförslaget. 

 

Efter att ha tagit del av viktiga dokument, läst relevant teori, gjort intervjuer och 
arbetat systematiskt med analyser av parken skapades en helhetsbild av vart parken 
behöver förtydligas utifrån målgruppens behov. Till designprocessen har jag skapat 
en designmall, (bilaga 6) med relevanta frågor som har sin grund i avsnittet The 
planning process (Mollerup 2013). Nedan finns några av dessa frågor som har funnits 
med genom hela arbetet och besvaras i designförslaget. 

Vad behöver meddelas? 
Vart behöver något meddelas? 
Hur behöver något meddelas?  

Arbetet har tagit utgångspunkt i Lynchs (1960) teori om att läsbarheten är den 
viktigaste visuella kvaliteten. Den största utmaningen ligger således i att skapa en 
läsbar miljö, som kan indikera parkens lekplatser. Där lekplatserna inte syns har jag 
funderat kring vad som skulle kunna indikera att det finns lek och aktivitetsområden 
intill. Symboler, karaktärer, former, färger, ljus och ljud har funnits med i 
tankeprocessen.  

En clownskulptur finns redan i parken. En möjlighet hade kunnat vara att arbeta 
vidare på ett tema, eller på annat sätt ansluta till något som redan finns i parken. 
Relaterat till clowner kom idén om huruvida förstorade clownnäsor skulle kunna 
användas i ett vägledande syfte. En slinga i barnområdet skulle också kunna bli en 
berättelse om Clownen och alla hans näsor…  

 

 

 

 

 

 

 

Bild	  36.	  Idéskiss	  med	  clowner	  
och	  clownnäsor.	  
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Detta stannade bara vid en idé, då människor kan ha starka associationer till clowner 
och jag såg även svårigheter i att skapa en berättelse med relation till parken. Jag 
ansåg det allt för komplicerat att inom ramen för detta examensarbete sätta mig in i 
hur målgruppen barn med en åldersspridning från 0-12 kan tolka och förstå 
berättelser, samt vilka karaktärer eller manér som skulle tilltala en så bred målgrupp. 
Istället för att försvåra och med risken för att hamna i utkanten av mitt 
kompetensområde, valde jag att arbeta konceptuellt. 

Att arkitektoniska grundelement ska indikera platsens funktioner, såsom exempelvis 
trappor och entréer (Lynch, 1960) är intressanta teorier. Även om inte lekplatserna är 
att jämföra med arkitektoniska grundelement ställde jag mig själv frågan: Skulle det 
vara möjligt att på avstånd, med den lummiga karaktär som är, avgöra om en lekplats 
tillhör åldersgruppen 0-6 eller 6-12? De flesta besökare ansluter från centrala torget, 
vilket betyder att de först kommer till lekplatsen för åldersgruppen 6-12 år. Om målet 
är att hitta till lekplatsen för de yngsta, finns det nog en risk att tro att ”det var allt”. 
Att det finns två lekplatser för två olika åldersgrupper behöver alltså förtydligas. 

Inledningsvis var tanken att ge lekplatsen för 0-6-åringar och lekplatsen för 6-12-
åringar olika färg, för att de skulle kunna särskiljas och benämnas utifrån exempelvis 
”röda lekplatsen” och ”gröna lekplatsen”. Processen landade sedan i en idé om att 
koppla samman de två områdena i ett vägledande koncept som förbinder hela 
barnområdet. Då lekplatserna har samma funktion ansåg jag att ett gemensamt färg- 
och formspråk skulle kunna öka förståelsen och 
användandet av båda områdena. 

Då parken har fem entréer behövs en informativ 
helhetsbild av parken på mer än en plats. Jag funderade 
kring ett alternativ till en sedvanlig skylt, som ofta ses 
på offentliga platser och började därför skissa på en 
tredimensionell karta, en modell över parken.  

Ställningstaganden 
 

- Vägvisning utanför barnområdet riktar sig till den primära målgruppen, de 
vuxna, då de har en förmåga till övergripande förståelse av platsen. 

- Utformning av vägvisning inom barnområdet ska rikta sig till barn, men utgår 
från vuxnas förmåga att läsa av miljöer.  

En avstämning med projektledare Anna Modig har även gjorts (bilaga 7).  

Bild	  37.	  Skiss	  av	  kartmodell	  
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Designförslag 

Utifrån behovet av överblick, vägvisning och helhet har ett koncept skapats. 
Konceptförslaget innehåller, på bakgrund av arbetsprocessen, noga utvalda 
placeringar av olika typer av vägledande formelement i parken. I designförslaget 
redogör jag för hur de föreslagna rumsliga tillämpningarna kan hjälpa målgruppen 
att hitta till lekplatserna.  

Överblick  
För att framförallt förstagångsbesökare i den primära målgruppen vuxna, som 
besöker parken tillsammans med barn, ska kunna skapa sig en övergripande förståelse 
för parken och dess innehåll, finns ett behov av någon typ av karta. En karta som får 
en genomtänkt placering och en informativ utformning kan hjälpa besökare att 
översätta den till verkligheten, vilket kan underlätta orientering. 

	  

 

 

Bild	  38.	  Karta	  i	  form	  av	  kartmodell	  placerad	  i	  miljön.	  
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Kartmodellens funktion 
En stationär tredimensionell karta kan ses på bilden på förra sidan. Det är en 
uppbyggd modell av parken. Den är horisontell och placeras så att grundläggande 
delar såsom huvudgångstråk, entréer, byggnader och områden lätt ska kunna 
identifieras och översättas mellan verklighet och karta. Parkens byggnader och andra 
element av relevans bör namnges med små skyltar i kartmodellen. Materialet i 
modellen bör fungera året om och placeras på en höjd som är tillgänglig för både barn 
och vuxna. Nackdelen med en stationär karta är att användaren måste minnas 
informationen i kartan från platsen där den studeras (Mollerup, 2013 s 42). Jag anser 
att det utifrån parkens storlek och byggnadernas karaktäristiska uttryck i både 
verklighet och kartmodell, kan vara möjligt för en vuxen att överblicka och förstå i 
vilken riktning olika funktioner ligger utifrån en stationär karta. Även om barnen blir 
en sekundär målgrupp, grundat den kognitiva utvecklingen, är det viktigt att 
kartmodellen tydliggör funktioner och innehåll, så att även ett barn vet vad de kan 
förvänta att se och uppleva i parken. 

Färgval 
Enligt den tidigare indelningen av tre 
övergripande områden, kommer även 
kartmodellen att delas in likadant med olika 
färger för olika områden, - lekområde för barn 
och barnfamiljer (rosa), område med 
aktiviteter för unga och vuxna (blå) och rofyllt 
område för alla besökare (grön). Detta avser 
att skapa en tydlig överblick för besökaren 
som exempelvis kan se att alla barnaktiviteter är 
samlade under en färg. Genom att besökaren t.ex. 
kan urskilja plaskdammen eller minibondgården Arken på kartan, kan användandet 
av sökstrategin Educated seeking (Mollerup, 2013 s 34) innebära att besökaren 
förväntar sig att hitta lekplatserna i samma färgområde.  

Den gröna färgen i kartmodellen har valts för sin koppling till den lummiga och 
rofyllda karaktären som finns i området kring långa dammen. Färgen grön används 
inte i kombination med rött i kartmodellen, då färgblinda kan ha svårt att se skillnad 
på dessa färger (Mollerup, 2013 s 149). Målet är att en besökare ska kunna förstå 
kartmodellens innehåll och identifiera att det finns tre olika färgområden som 
förtydligar parkens tre övergripande funktionsområden. Därefter bör hen inte ha 
något behov av att återkoppla till eller komma ihåg områdets färg vid orientering i 
parken. Då det enligt Ware (2008 s 73) främst är om rött placeras på/framför en grön 

Bild	  39.	  Färgindelning	  efter	  funktion.	  
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yta, eller tvärtom som den färgblinde kan få problem, anser jag att den gröna färgen 
kan användas i detta fall. 

Även om kartmodellen delas in i de tre färgområdena, är det viktigt att 
huvudgångstråket synliggörs. Huvudgångstråket visar förflyttningsmöjligheterna i 
parken och en samstämmighet mellan kartmodell och verklighet underlättar 
orientering enligt sökstrategin Track following (Mollerup, 2013 s 28). 

Placering av kartmodeller 
För att sökstrategin Map reading (Mollerup, 2013) ska kunna bli användbar utifrån en 
stationär karta, krävs det förutom en informativ utformning av kartmodellerna även 
en genomtänkt placering vid viktiga beslutandepunkter. Överblick behöver skapas i 
anslutning till parkens entréer eller på en central plats dit huvudgångstråket naturligt 
leder besökaren när denne kommit in i parken.  

 

 

Bild	  40.	  Kartmodellernas	  placeringar	  i	  parken	  markeras	  med	  A,	  B	  &	  C.	  
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Tre kartmodeller har placerats ut i parken. På centrala torget ansluter besökare från 
tre entréer, - huvudentrén, Entré Friisgatan och Entré Falsterbogatan. En kartmodell 
(A) har placerats i utkanten av centrala torget för att riktmärket (s 36) vid 
barnområdet ska kunna uppmärksammas och därmed underlätta orientering och skapa 
en rörelseriktning mot lekplatserna. Entrén från Friisgatan ansluter mot Moriska 
paviljongens gavel och därifrån kan det vara svårt att skapa överblick. En kartmodell 
(B) placerad där ger därför besökaren möjlighet att omgående röra sig mot önskad 
funktion och område. En kartmodell (C) finns också på den öppna ytan framför långa 
dammen, då det från denna position kan vara svårt att urskilja i vilken riktning 
aktiviteter för barn kan finnas. De besökare som ansluter till parken genom Entré 
Barnens scen bör utifrån sökstrategin Educated seeking (Mollerup, 2013 s 34) kunna 
läsa av miljön och förstå att aktiviteter för barn finns i området. Då de båda 
lekplatserna ligger på var sin sida om entrén har jag därför valt att inte placera någon 
karta där. 

Vägvisning och helhet 
Då barnen blir en målgrupp inom barnområdet bör utformningen av de rumsliga 
tillämpningarna i miljön rikta sig till barn. Detta trots att använda principer för 
vägvisning i större utsträckning vilar på teorier kring hur vuxna med fullt utvecklade 
kognitiva förmågor kan orientera sig. Därför kan man säga att både barn och vuxna 
blir målgruppen inom barnområdet. Formgivning av vägvisning inom barnområdet 
bör även ansluta form och färgmässigt till den utformning som övriga parken får 
genom programförslaget. Färgerna röd, grön och gul finns i lekredskap och 
utformning av den nya lekplatsen för barn 6-12 år. För att inte exkludera den del av 
målgruppen som inte är läskunniga har jag valt att inom barnområdet enbart arbeta 
med vägvisning bestående av färg och form och därmed i detta konceptförslag 
utesluta skriftlig information. Detta blir några utgångspunkter för vägvisning inom 
barnområdet. 

Riktmärke 
Med utgångspunkt i att jag valt att placera kartmodellen på centrala torget, (markerad 
med ett A på förra sidan) är placeringen av någon typ av synligt riktmärke eller 
referenspunkt viktig i närheten av lekplatsen för barn 6-12 år. Referenspunkter är 
enligt min definition alla de delar i en miljö som vi registrerar och sparar i minnet, för 
att kunna skapa kognitiva kartor och orientera oss på platsen. Riktmärken definierar 
jag som ett slags mindre landmärke som till skillnad från referenspunkter kan ha en 
ytterligare förmåga att synas och uppmärksammas. Riktmärken bör placeras så de kan 
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ses från förutspådda beslutandepunkter i parken. Passini (1996 s 326) menar relaterat 
till detta att informationen i miljön inte uppfattas för att den finns, utan när den finns 
där den behövs. Från kartmodellens placering på centrala torget, en viktig 
beslutandepunkt, kan besökaren behöva ytterligare information i miljön för att enligt 
de tre wayfindingstegen (Mollerup, 2013 s 26) kunna söka information och fatta 
beslut, för att sedan kunna förflytta sig i riktning mot lekplatserna. Denna rumsliga 
information kan återfinnas i riktmärket ”stenen” nedan. Den avser att fungera som ett 
riktmärke som genom färg och storlek, får en pop out-effekt (Ware, 2008, s 29) som 
innebär att den lätt bör kunna identifieras och översättas från karta till verkligenhet. 
Riktmärket agerar startpunkt för barnområdet och har placerats vid starten av 
lekplatsen för åldersgruppen 6-12 år (se bild 41 s 36).  

 

 

 

 

 

 

Vägvisande formelement 
För att synliggöra och förstärka rörelseriktningar mot den lekplats som kan vara svår 
att hitta till, har barnen som målgrupp inom barnområdet varit en viktig 
utgångspunkt. Barns möte med miljöer, sker i högre grad genom interaktion med de 
rumsliga elementen på platsen, medan en vuxen i högre grad läser av platsen visuellt 
(Mia Heurlin-Norinder refererad i Lenninger & Olsson, 2005 s 38). Detta innebär inte 
att man vid planeringen av miljöer ska ta mindre hänsyn till barnens 
orienteringsmöjligheter. Genom att känna igen sig och hitta på olika platser skapas 
trygghet även hos barn (Lenninger & Olsson, 2005 s 39). 

Utformningen av de vägvisande formelementen avser att innehålla rumslig 
information och potentiella affordances, som barn enligt Kyttä (2003) kan uppfatta, 
reagera på och agera efter.  

Bild	  41.	  Riktmärke	  
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Funktion 
De röda formelementen utgår från riktmärket (den stora röda ”stenen”) och avser att 
sammanbinda hela barnområdet. Formelementen följer huvudgångstråket i 
barnområdet och avser att förstärka dess riktningar. Genom att formelementen utgör 
ett slags ”spår ”som målgruppen både kan följa visuellt och fysiskt, avser det att 
skapa bättre förutsättningar för att sökstrategin Track following (Mollerup, 2013 s 28) 
ska kunna fungera. Det avser att hjälpa målgruppen att läsa av miljön och förstå och 
uppmärksamma att det finns mer 
att upptäcka längre bort i 
formelementens riktning. De 
genomgående formelementen, som 
placerats längs huvudgångstråket 
inom barnområdet avser även att 
öka förståelsen för vad som tillhör 
området och bör kunna läsas 
samman. Formelementen bör guida 
både till och inom barnområdet. 

 

Bild	  42.	  Formelementen	  i	  miljön.	  

Bild	  43.	  De	  vägledande	  formelementens	  
placering	  i	  barnområdet.	  
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Färg & form 
Barn har en fantastisk förmåga att 
tolka den fysiska miljön och urskilja 
vad som är möjligt. (Lenninger & 
Olsson, 2005 s 17). I alla miljöer 
finns otaliga potentiella affordances, 
som människan kan uppmärksamma 
för att bättre förstå omgivningen 
(Kyttä, 2003 s 31). Affordance 
uppstår när reaktionen på 
information i ett rumsligt 
sammanhang leder till en aktiv 
handling (Ward Thompson Travlou, 
2007 s 87). 

Formelement av lämplig storlek, 
material och placering i förhållande 
till varandra bör ha en potentiell affordance (Kyttä, 2003), vilket skulle kunna 
innebära att barn vill hoppa mellan de olika enheterna, som leken ”inte nudda mark”. 

Formelementen bör vara förankrade i marken och tillverkade av ett tåligt gummerat 
material som är funktionellt för alla barn i barnområdet. För att anpassa gestaltningen 
till hela målgruppen barn i olika åldrar varieras svårighetsgraden genom 
formelementens storlek, form och hur nära varandra de placeras. Svårighetsgraden 
kan komma att höjas vid lekplatsen för de äldre barnen och sänkas i lekplatsen för de 
yngsta. Jag är medveten om att säkerhetsaspekter i lekmiljön behöver övervägas 
ytterligare, då barn från olika åldersgrupper fritt kan röra sig i parken.  

Målet är att de oregelbundna formerna, dess varierande storlek och placering i 
förhållande till varandra, ska skapa rumsliga förutsättningar för både orientering och 
förflyttning. Formelementens placeringar längs huvudgångstråket avser att förstärka 
riktningar enligt wayfindingstrategin Track following (Mollerup, 2013 s 28) och dess 
oregelbundna form och storlek avser att skapa rytm och variation i miljön. En 
regelbunden utformning av vägvisning i barnområdet hade varit möjlig att använda, 
men jag valde den oregelbundna formen, då den kan vara mer dynamisk och 
anpassningsbar till både platsen och besökarens behov. Det finns trots en 
oregelbunden placering, form och storlek, en kontinuitet och ett mönster i 
utformningen av formelementen, som avses tilltala både barn och vuxna.  

Den röda färgen har valts för att ansluta till de färger som används i många 
lekredskap i utformningen av den nya lekplatsen intill. Rött är dessutom den färg som 

Bild	  44.	  Barn	  i	  interaktion	  med	  form.	  
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verkar mest aktivitetshöjande (Bergström, 2009 s 256). Den genomgående röda 
färgen har även valts för att skapa en pop-out-effekt (Ware, 2008, s 29). Då 
färgblinda kan ha svårigheter att uppfatta den röda färgen i de vägvisande 
formelementen, får formen en mer avgörande roll. 

Placeringar 
Formelementen och riktmärket som agerar vägvisare inom barnområdet syftar till att 
skapa samspel, rytm och kontinuitet, något som enligt Johansson & Küller (2005 s 
231) bidrar till upplevelsen av helhet. Formelementen placeras lite till sidan av 
huvudgångstråket för att inte hindra naturliga rörelseflöden på platsen. Den 
oregelbundna formen och placeringarna skapar goda möjligheter att anpassa 
formelementen för att på bästa sätt samspela med övriga rumsliga element och 
fungera för olika besöksgrupper. Det finns genom en oregelbundenhet, även en 
flexibilitet, som kan skapa bättre framkomlighet för rörelsehindrade, barnvagnar och 
utryckningsfordon på platsen.  

Landmärken 
För att utveckla bättre rumsliga förutsättningar att hitta till lekplatsen, bör någon typ 
av formgivning i miljön indikera funktionen lekplats för barn 0-6 år. Jag har 
identifierat fem utgångspunkter som jag anser viktiga för formgivningen av 
landmärken. 

• Tredimensionell form för att ansluta till formelementen och riktmärket. 

• Tilltagen storlek på formen som gör den synlig och identifierbar på avstånd. 

• Ett lekfullt, inbjudande & utmanande uttryck. 

• Färger som ansluter till övriga färgval i designförslaget, samt till lekplatsen 
för barn 6-12 år. 

• Klätterfunktion för att skapa intresse och utmaningar för målgruppen barn 0-
12 år. 

• Förstärka riktningar mot lekplatsen genom att skapa en egen väg för barnen 
att förflytta sig från den tredimensionella formens topp in till lekplatsen.  

 

Dessa utgångspunkter landade i en idé om en lekskulptur. 
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Funktion 
Lekskulpturer i miljön avser att genom storlek, färg och form bidra till att lekplatsen 
för barn 0-6 år blir mer synlig från de båda möjliga anslutningshållen. 
Lekskulpturerna fungerar därmed även som landmärken. Landmärken som kan 
uppmärksammas på avstånd är en förutsättning för att den grundläggande 
sökstrategin Aiming (Mollerup 2013 s 40) ska kunna användas. Formen bör indikera 
lek, sammanbinda samt öka förståelsen för att det finns två lekplatser i samma 
område. Om landmärket i form av en lekskulptur kan indikera funktionen lekplats i 
barnområdet, bör även sökstrategin Educated seeking (Mollerup, 2013 s 34) kunna 
användas vid orientering. 

 

 

Bild	  45.	  Detta	  är	  en	  konceptskiss	  till	  en	  lekskulptur	  som	  följer	  de	  fem	  kriterierna	  på	  förra	  sidan:	  en	  
tredimensionell	  och	  lekfull	  form,	  de	  angivna	  färgerna,	  klätterfunktion	  och	  förflyttningsmöjlighet	  som	  
förstärker	  riktningar	  mot	  lekplatsen,	  i	  form	  av	  en	  gångbro,	  rutschkana	  eller	  liknande.	  
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Placering 
Lekskulpturer har placerats på de två ställen där miljön är svår att läsa av. Den 
lekskulptur (1) som kan ses närmast lekplatsen för barn 6-12 år har placerats framför 
det buskage som idag skymmer en stor del av lekplatsen för barn 0-6 år. Buskarna 
kommer att finnas kvar då de, enligt intervjuer med målgruppen, skapar avskildhet 
och en omslutenhet som anses 
viktig i området.  

Vid anslutning från det hållet där 
Arken ligger bör lekskulpturen 
(2) placeras vid sidan av 
gångstråket så att den blir en 
naturlig förlängning av de 
formelement som visar vägen.  

 

Färg 
De två lekskulpturerna får samma nyans som de vägledande formelementen och 
riktmärket i barnområdet. Då röd är en komplementfärg till grönt, kan den lätt 
uppmärksammas bland all växtlighet som finns där lekskulpturerna har placerats. 
Dock ska de exakta nyanserna övervägas noga, då felaktiga kombinationer av rött och 
grönt kan få en skrikande effekt (Bergström, 2009 s 262). Lekskulpturerna kan även 
på något vis färgsättas med färgerna gult och grönt då dessa färger kommer att 
återfinnas i lekredskap och övrig utformning av lekplatsen för barn 6-12 år. En 
gemensam färgsättning som finns i båda lekplatserna avser att förstärka funktionen 
lekplats. Om besökaren befinner sig i barnområdet och uppmärksammar lekplatsen 
för de äldre barnen, är förhoppningen att denne utifrån landmärkets färg, form och 
funktion kan förstå att det handlar om en lekplats och kopplingen mellan de två 
platserna bör öka, enligt sökstrategin Educated seeking (Mollerup 2013 s 34). Den 
genomgående färgen i riktmärke, vägledande formelement och lekskulpturer avser att 
skapa helhet och identitet som ytterligare sammanbinder barnområdet, enligt 
sökstrategin Track following (Mollerup, 2013 s 28). Aspekter kring färgblindas 
möjligheter att uppmärksamma lekskulpturen bör dock övervägas vid färgsättningen. 
Detta då färgerna rött och grönt i kombination kan flyta samman eller i alla fall vara 
svåra att särskilja för en färgblind (Mollerup, 2013 s 149). Därför kan överväganden 
kring lekskulpturens yttre form vara av största vikt.  

Lekplats 
0-6 år

Lekplats 
6-12 år

Arken

Bild	  46.	  Lekskulpturernas	  placeringar	  i	  barnområdet.	  

1	  
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Form 
Då arbetet tagit utgångspunkt i att den viktigaste visuella kvaliteten i en miljö är 
läsbarheten (Lynch, 1960), bör lekskulpturens primära uppgift vara att indikera 
funktionen lekplats genom den rumsliga utformningen. Formspråket bör förstärka 
barnområdets identitet och föra tankarna till lek, skapa rörelse, aktivitet och 
utmaningar, enligt teorier kring affordance och enheters ”inneboende mening” 
(Gibson, 1979).  

De tankar jag har kring en lekskulptur skulle kunna vidareutvecklas av en konstnär, 
eller så skulle eventuellt någon typ av befintlig lekskulptur eller lekutrustning bli en 
möjlig lösning. Jag tror primärt på en platsritad skulptur, som ger konstnären 
möjlighet att återkoppla till de aspekter som jag redogjort för och anser särskilt 
viktiga gällande utformningen av lekskulpturen som landmärke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

Barn som genom miljön får goda förutsättningar att hitta och känna igen sig skapar en 
trygghet och självständighet som gör att de också vågar utforska nya delar av miljön 
(Lenninger & Olsson, 2005 s 39). Klätterfunktionen ger barnen möjligheten att ta en 
egen väg till lekplatsen. Redan från marknivå kan man se att man från toppen av 
lekskulpturen kan ta sig vidare in i lekplatsen via en utstickande del, som skulle 

Bild	  47.	  	  Formelementen	  avser	  att	  förstärka	  riktningen	  mot	  lekskulpturen	  som	  
leder	  in	  i	  lekplatsen	  för	  barn	  0-‐6	  år.	  
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kunna vara en gångbro, rutschkana eller liknande. Genom klätterfunktionen och 
skulpturens utstickande del skapas en riktning in mot lekplatsen, som avser att 
synliggöra den. Genom att lekskulpturens form sträcker sig vidare in i lekplatsen, kan 
den utgöra ett ”spår”, som målgruppen kan följa, enligt sökstrategin Track following 
(Mollerup 2013 s 28). Därmed hoppas jag att det faktum att det finns mer att 
upptäcka i lekplatsen kan förstärkas. Då det finns begränsningar för hur 
välfungerande våra sinnen är på avstånd, är en väl tilltagen storlek samt en 
identifierbar yttre form på lekskulpturen viktig. Detta kan även förbättra 
orienteringsmöjligheterna i allmänhet och användandet av sökstrategin Aiming i 
synnerhet (Mollerup, 2013 s 40). 

	  

Bild	  48.	  Perspektivkarta	  som	  visar	  designförslaget	  som	  helhet.	  
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Vidare utveckling av konceptet 
Då detta är ett koncept, med övergripande idéer och tankar kring vägvisning, saknas 
en exakt utformning i designförslaget. I ett fortsatt arbete skulle man behöva 
diskutera hur designförslaget kan vidareutvecklas formgivningsmässigt för att 
ytterligare anpassas till parkens övriga utformning. Skisser bör utvecklas för att beslut 
kring formgivning, materialval, färgsättning och placeringar ska kunna fattas.  

Den problematik som vissa delar av designförslaget kan innebära för färgblinda bör 
övervägas vid en utveckling av förslaget. Säkerhetsföreskrifter för lekmiljöer för 
barn, samt lagar och regler kring framkomlighet och tillgänglighet för grupper med 
olika typer av funktionsnedsättningar skulle behöva studeras. För att konceptet ska 
kunna utvecklas krävs även inblick i programförslaget på detaljnivå. Utöver detta bör 
parken studeras under årets alla årstider. 

Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram ett koncept som kan förbättra 
besökarnas möjligheter att orientera sig i Folkets park, något som kom att avgränsas 
till målgruppen vuxna som tillsammans med barn ska hitta till lekplatserna. 
Frågeställningen lyder: Vilka rumsliga tillämpningar kan integreras i miljön för att 
underlätta orientering och öka förståelsen för placeringen av parkens lekplatser? 

Genom analyser av platsen kunde problem i miljön konstateras. Det handlade dels om 
svårigheter att skapa sig överblick och förståelse för parken, med hjälp av de 
stationära kartor som finns. De var varken informativt utformade eller hade placerats 
så att de kunde användas av alla besökare där de gick in i parken. 

Lekplatsen för de äldre barnen (6-12 år) kan bli svår att uppmärksamma p.g.a. skymd 
sikt från centrala torget. Lekplatsen för de yngsta barnen (0-6 år) är svår att se p.g.a. 
parkens lummiga karaktär från de två möjliga anslutningshållen. 

Genom designarbetet ställdes och besvarades tre frågor:  
Vad behöver meddelas? 
Vart behöver något meddelas? 
Hur behöver något meddelas?  

Gestaltningen landade i tre tydliga behov av överblick, vägvisning och helhet.  

En kartmodell delar in parken i tre tydliga funktionsområden med hjälp av 
färgkodning. Byggnader, gångstråk och andra viktiga formelement framhävs till den 
grad att de lätt kan identifieras. Om kartans innehåll kan förstås och dess delar 
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översättas till den omedelbara verkligheten bör överblick kunna skapas, som kan ge 
den besökare som ska hitta i parken större trygghet.  

De röda formelementen följer huvudgångstråket i barnområdet och avser att förstärka 
riktningar. Detta kan öka målgruppens uppmärksamhet kring en lekplats som ligger 
längre bort i formelementens riktning. Barnen kan i interaktion med formelementen 
följa deras väg och upptäcka nya delar av barnområdet. Lekskulpturerna är placerade 
som en förlängning i formelementens riktning vid lekplatsen för åldersgruppen 0-6. 
Lekskulpturerna agerar landmärken och avser att få en lekfull formgivning med 
klätterfunktion som bör kunna identifieras på avstånd. Lekskulpturernas utstickande 
del i form av en gångbro, rutschkana eller liknande avser att förstärka riktningen mot 
lekplatsen och indikera lek. Ambitionen är att formelementens utformning och 
placeringar tillsammans med lekskulpturerna skapar vägvisning som gör att 
lekplatsen för åldersgruppen 0-6 år synliggörs. 

Den röda färgen som används genomgående på både riktmärke, lekskulpturer och 
formelement skapar helhet. Med de röda formelementen som placerats längs 
huvudgångstråket i hela barnområdet avser jag att binda det samman, samt genom 
lekskulpturerna tydliggöra att området riktar sig till barn. 

Barnområdet särskiljer sig från andra delar av parken främst genom funktion, färg 
och form. Med en förmåga att särskilja barnområdet från övriga parken skapas 
områdets identitet. En plats eller område som både har en identitet och är läsbar ger 
de bästa förutsättningarna för att skapa mentala bilder, som i sin tur underlättar 
orientering (Arthur & Passini, 2002 s 85). Min förhoppning är således att de rumsliga 
tillämpningar som jag skapat i miljön, förutom att de underlättar orientering i stunden 
även skapar en rumslig förståelse och platsidentitet, som gör att både barn och vuxna 
kan känna igen sig vid nästa besök. 

Slutdiskussion 
Då informationen i rumsliga sammanhang finns i allt från platsens övergripande 
delar, såsom gångsystem, entréer, byggnader och formelement, till färger, former, 
material, ljud, ljus och text och bild kan möjligheterna att förbättra platsen tyckas 
oändliga. Mitt designförslag är ett koncept, med principer för wayshowing som 
utgångspunkter, vilket avser att förtydliga parken för övergripande förståelse och 
orientering för målgruppen vuxna som tillsammans med barn besöker Folkets park. 
Då både barn och vuxna är målgruppen inom barnområdet och de vuxna en primär 
målgrupp utanför barnområdet, kan det delvis innebära skilda behov.  
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Jag har inte haft möjlighet att sätta mig in i barns kognitiva utveckling och hur de i 
olika utvecklingsstadier till skillnad från vuxna kan läsa av och hitta i de miljöer de 
befinner sig i. Jag är dock medveten om att det trots allt är stor skillnad på en tvååring 
och en tolvårings förmåga att läsa av miljön. Designförslaget har som helhet främst 
tagit utgångspunkt i den vuxens förmåga att läsa av och orientera sig i rumsliga 
sammanhang. Mina val av wayshowingprinciper för att öka förståelsen och underlätta 
orientering i parken har därför varit desamma oavsett om barn eller vuxna varit den 
primära målgruppen i området. Det är därför främst utformningen av de rumsliga 
tillämpningarna i miljön som skiljer. Att utformningen av vägvisning i barnområdet 
har anpassats till målgruppen barn 0-12 år, bör inte påverka förmågan att hitta i 
barnområdet för den vuxne som följer med. I barnområdet avser jag därför att 
formgivningen av de vägledande formelementen och lekskulpturerna främst ska 
skapa nyfikenhet och utmaningar för barn, utifrån teorier om affordance.  

Även om de kartmodeller som skapats ligger utanför barnområdet och riktar sig till 
vuxna, som har möjlighet att skapa en övergripande förståelse för platsen, är 
förhoppningen att barn ska kunna känna igen vissa funktioner som visas på kartan, 
även om de inte kan förstå dess placeringar i parken.  

Avsikten är således att målgruppen vuxna som besöker parken tillsammans med barn 
ska kunna skapa en övergripande förståelse av parken med hjälp av kartmodellen. 
Därefter kunna förstå i vilken riktning hen ska röra sig för att komma till lekplatserna, 
för att i barnområdet få hjälp av de vägledande formelementen, som läses samman 
med lekskulpturerna som indikerar lekplats. Tanken är således att skapa goda 
förutsättningar för rumslig förståelse för vuxna med fullt utvecklade kognitiva 
förmågor, samt för barn till den nivå som är möjlig utvecklingsmässigt. 

Detta arbete har gett en djupare förståelse för alla de parametrar som kan ha en 
inverkan på våra möjligheter att orientera oss i olika miljöer. Det är som tidigare 
beskrivet svårt att förutspå eller veta exakt vilka sökstrategier som den breda 
målgruppen barn och vuxna kan komma att använda. Detta hänger även samman med 
den förförståelse de har för platsen eller målet med besöket. Jag kan inte utifrån det 
designförslag som jag skapat säga att orienteringsmöjligheterna kommer att 
förbättras i Folkets park, då jag inte haft några möjligheter att göra utprovningar. Om 
parken redan hade byggts om enligt programförslaget hade det givetvis underlättat 
hela mitt arbete och möjligtvis hade jag kommit fram till ett annat designförslag. Så 
tillgången till den färdiga platsen har stor betydelse för hur säker man kan vara i sina 
designbeslut. Detta designförslag ska därför ses som ett koncept, där större fokus 
ligger på wayshowingprinciperna än på utformningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Analysmall 2012 & 2014 från kurs KIT 508 
 

Analysmall 2012 
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Analysmall 2014 

I analysen ingår att tänka skalförhållanden, höjd, bredd, djup och perspektiv samt att 
vara medveten om skillnaden i uppfattningen av rummet/platsen utifrån årstider och 
ljus, skugga och mörker. Studera platsen och beskriv hur uppfattningen av platsen 
skiftar beroende på avsedd funktion, väderstreck, din egen placering och olika 
avstånd. 

 

Vilka målgrupper tror du i nuläget nyttjar den aktuella platsen?  

Vilka funktioner och ”ytor” består platsen av?  

Vilka formelement på platsen skapar rumslighet? Varför? Hur påverkar de enskilda 
formelementen uppfattningen av helheten? Beskriv de aktuella delarna. (Byggnader, 
material, träd, växtlighet, markmaterial, marknivåer och höjdskillnader, himmel, 
mellanrumsformer, vatten, etc.)  

Analysera och beskriv vilka formelement som skapar riktningar, rytm och rörelse i 
”rummet”. Beskriv de nuvarande rörelseriktningarna.  

Vilka rörelseriktningar och flöden är önskvärda utifrån de nuvarande funktionerna?   

Finns det platser inom området som skapar motsägelsefull information och som 
förvirrar besökaren?  

Fundera kring var ”formelement” i olika skala skulle kunna reduceras eller tillföras 
för att förtydliga ”rummet”?  

Hur kan du ta hjälp av gestaltlagar och designprinciper för att beskriva ovanstående 
frågor?  

Vad är den nuvarande helhetsupplevelsen av platsen?  

Egna reflektioner 

 

M. Palmgren 22/4 2014 
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Bilaga 2: Egen analysmall  
	  

Målgrupp 

1. Vilka målgrupper använder den aktuella platsen?  
2. När används den främst? (tid på året och tid på dygnet, vid specifika 

arrangemang?) 
3. Hur många är förstagångsbesökare?  
4. Vilken roll ska besökarnas förförståelse spela? 
5. Vad är målet med besöket? 

Parkens struktur 

1. Vilka funktioner och karaktärer finns på platsen?  
2. Kan parken delas in i olika rum och delar efter funktion eller karaktär? 
3. Vilka verksamheter/aktiviteter/funktioner ligger i nära anslutning till platsen? 
4. Vilken betydelse har parkens entréer för strukturen? 
5. Är föreslagna namn för platser och funktioner lämpliga? 

Upplevelsen 

1. Vad är den nuvarande helhetsupplevelsen av platsen (första intrycket)?  
2. Vilka formelement finns på platsen? Vilken inverkan har de på upplevelsen av 

miljön?  
3. Hur påverkas helheten av de enskilda formelementen? Beskriv byggnader, 

material, träd, växtlighet, markmaterial, marknivåer och höjdskillnader, 
himmel, mellanrumsformer, vatten, etc. 

Orientering 

1. Vilken inverkan har de enskilda formelementen på människors möjligheter att 
orientera sig i miljön? 

2. Vilka sökstrategier kan vara användbara? 
3. Vilka landmärken och andra referenspunkter finns i miljön? 
4. Finns det funktioner eller formelement som skapar motsägelsefull information 

och förvirrar besökaren?  
5. Vilka tider, platser och situationer kommer mest troligt att innebära problem? 
6. Vilka rörelseriktningar och rörelseflöden kan förutspås i relation till parkens 

entréer och mellan olika funktioner? 
7. Finns det delar av parken som är svåra att hitta till? 
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Bilaga 3: Intervju med målgruppen 
 
1. Hur gammal är du och barnet/barnen? Mamma 43 år, barn 1-5 år. Mamma 34 
år, barn 3år. Mamma 37år, barn 1,5 & 4år. Mamma 27år, barn 5 år. Pappa 33år barn 
4år. Mormor, barn 3år 

 

2. I vilken stadsdel bor ni? Södra innerstaden, Södra innerstaden, Södra innerstaden, 
Centrum, Södra innerstaden, Österlen/Centrum 

 

3. Hur ofta besöker du parken tillsammans med barn? 2 gånger i veckan 1-2 
gånger i veckan. Ca 1 gång i veckan. Varannan vecka. Varannan/var tredje vecka. Ca 
1 gång i månaden 

 

4. När på dygnet? Dagtid, ofta förmiddag, vardagar. På väg hem efter förskolan eller 
på helgen. På helger, ibland vardagar, alltid fm. eller em. På helger, dagtid. På helger 
olika tider på dagen. Dagtid. 

 

5. Använder ni parken alla årstider? Ja, alla årstider. Ja! Nej, på vintern är det 
sällan vi är här. Jo, men mest på våren och sommaren Nej, inte på vintern. Ja. Man får 
bara se till att klä sig bra. 

 

6. Vad är anledningen till besöket? Vad är positivt med just den här platsen? 
Bra lekplats som ligger nära. Ok trivsamt, något för alla åldrar, men mest för lite 
äldre barn. Gungor, klättermöjligheter och banor som är ganska avancerade för lite 
yngre barn. Här känner man sig ganska omsluten och trygg. Mycket grönska och lite 
trafik som hörs nu när det blåser i träden. En mötesplats och ett ställe för barnen att 
”leka av sig”. Växtligheten, ytorna, bra att det finns lite utmaning i lekmiljön och att 
det är lite avskilt är bra. Hade vägarna förbi, en bra plats att stanna till på, leka, fika, 
..dricka kaffe! Kul för barnen och så är det nära. En stor fin lekplats med mycket 
grönska på sommaren.  

 

7. Är lekplatsen en huvudanledning eller finns det flera anledningar och i så fall 
vilka? Nej, är enbart här för att vara i lekplatsen idag. När jag är ledig gör jag mycket 
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annat här. Vuxenaktiviteter! På vardagarna är det bara tid till att vara en stund på 
lekplatsen. På helgen kan man hinna med andra aktiviteter, som loppis, eller liknande. 
På varma dagar på sommaren brukar vi kombinera med bad i plaskdammen och glass. 
Barnen vet direkt vad det finns att göra här i parken. På höst och vår brukar vi bara 
besöka lekplatsen. Vi brukar leka en stund och fika lite. Inget annat. På helgen kan vi 
göra annat, äta och ta det lugnt en stund, om det är väder. På veckan är man lite mer 
stressad och vi kommer inte hit jätte ofta. Nej, idag kommer vi bara hit för att leka.   

8. Vilket färdsätt använde du för att komma till parken idag? Promenad. Cyklade 
Promenad. Gick och cyklade. Promenad. Promenad 

9. Vilken väg brukar du ta genom parken för att komma till lekplatsen? Varför? 
Brukar ta den entrén som ligger närmast från det håll man kommer ifrån. Trevligt att 
gå igenom parken istället för på gatorna. Ibland har barnen någon koppling till 
parken, såsom att de gärna vill se kängurun och sköldpaddor vid terrariet. Då kan vi 
ta vägen in vid Friisgatan för att se dem. Om vi kommer hemifrån eller från förskolan 
använder vi alltid entrén vid Barnens scen. Tar den entrén som ligger närmast. Vi tar 
oftast huvudentrén och går förbi Terrariet (sköldpaddor och kängurus kan ses från 
utsidan). Men det är olika, på helgen använder vi entré Friisgatan, om vi varit eller 
ska till stan. Vi kommer oftast genom gamla entrén. Barnen brukar direkt ha en 
önskan om vilken väg vi ska ta och vad vi ska se. Genom gamla entrén kom vi in, 
(passerade Arken och plaskdammen på vägen till lekplatsen). Den entrén ligger 
närmast oss. Vi gick in genom gamla entrén. Det är ett så vackert område, en del av 
parkens historia med så mycket växtlighet. Barnet ville direkt i riktning mot 
lekplatsen. 

10. Kan du komma ihåg om det varit några problem med att hitta till 
lekplatsen? 
Nej, har varit här så många gånger, så det minns jag inte. Nej, känner parken väl, men 
lekplatsen ligger ju faktiskt lite dold här längst bort, när man tänker på det... Nej, det 
har inte varit något problem att hitta hit för oss, men det blir kanske svårare när det är 
så stökigt och brokigt med alla tillfälliga hoppborgar och banor mm i och med 
ombyggnationen. Förvisso mer öppet när tivolit är borta... Har varit här så många 
gånger. Men innan jag blev mamma visste jag nog inte att det fanns en lekplats här. 
Var nog inte i Folkets park lika ofta då heller. Nej, jag kände nog till lekplatsen långt 
innan jag hade något här att göra. Alltså innan barnen fanns. Nej, jag känner till 
parken 

 

11. Vilka aktiviteter, funktioner är viktiga att kunna orientera sig till förutom 
till lekplatsen? (toaletter, fik etc.)? Toaletterna, Olika byggnader där det hålls 
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tillfälliga aktiviteter. Hmm.. vet ej. Entréerna?!  Kiosken, terrariet. Det är väl olika, 
men vi brukar besöka plaskdammen, Arken och Terrariet med barnen (och oftare när 
vi får besök på sommaren). Viktigt att hitta till vatten och lugna platser, men också 
till toaletter och in och ut ur parken. 

 

12. Finns det speciella "hållpunkter" som ni orienterar er efter? (T.ex.. i form av 
speciella byggnader, växtlighet eller andra objekt. Alternativt viktiga 
funktioner.)  

Svårt att veta.. Hur vet man det? Vet ju vart jag ska. Tänker nog inte så mycket på 
vad jag ser. Tänker nog inte på det som alltid funnits. Det blir som självklart hur man 
orienterar sig (även om jag inte kan beskriva det!). Uppmärksammar kanske bara om 
det är nåt nytt i parken. Moriska paviljongen kanske man orienterar sig efter ändå. 
Sen vet man ju att barnaktiviterna är åt det här hållet och scener och uteställen åt 
andra hållet. Har alltid ett mål & vet ju vart allting ligger, så kan inte svara på vad jag 
orienterar mig efter. Men säkert finns det undermedvetna processer… Vet ej. går nog 
på autopilot.  Vet inte vad det skulle vara. Svår fråga. Moriska paviljongen, stor och 
ståtlig byggnad.  

 

13. Har ni använt kartor för att kunna orientera er innan besöket eller används 
någon form av karta som vägledning på platsen? 

Nej, det har jag aldrig behövt. Nej. Det har jag nog aldrig. Parken är ju inte så stor. 
Nej, man brukar veta vart man ska, annars ser man det när man kommer hit. Nej, det 
tror jag inte. Nej. Nej 
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Bilaga 4: Intervju med projektledare Anna Modig 
 
1. Innan ni i projektgruppen började ert arbete hade en strategigrupp gjort en 
utredning av parken och tagit fram inriktningsmål. Hur motiveras de 
inriktningsmål som tagits fram? D.v.s. varför har platserna för ombyggnation 
valts för en viss funktion?  

Vi har utgått från inriktningsmålen och då ger ju sig platserna lite automatiskt. Ett 
inriktningsmål var ju att tivolit ska bort och då blir det två nya ytor. Det kan ju inte 
bara vara grusytor. Då innebär det att vi måste fylla dem med något. De var 
självskrivna. Ett annat inriktningsmål var att arken ska fortsätta med sin verksamhet. 
Nu ingår inte det i programmet, eftersom verksamheten gick i konkurs. Men den 
platsen hade annars också varit given för den verksamheten. Så utifrån 
inriktningsmålen är det ett antal platser som blir givna men i samband med att vi tog 
fram programmet, så tillkom platser. Entréerna till exempel.. Det var ju ingenting 
som ingick, utan det är något som analysen har kommit fram till att de här platserna 
behöver vi också utveckla. Ett inriktningsmål var att vi skulle utveckla lekplatsen, 
leken på platsen, och då blev det ju på en av de här tomma tivoliytorna. I vår analys 
tyckte vi att den här ytan passade bäst att utveckla samtidigt som vi utvecklar en bit 
av grönområdet bakom lekplatsen. Så det har varit utifrån inriktningsmålen men 
också utifrån arbetet med programmet att vi har hittat... Det har utökats. Vi har tagit 
ett större helhetsgrepp än vad inriktningsmålen egentligen jobbade med. 

2. Vid kännedom och attitydundersökningen från 2013 (som ni säkert också 
tagit del av) sa många att det är synd att tivolit stänger. Är tanken att lekplatsen 
för de äldre barnen ska ersätta den funktion som tivolit hade?  

Näää, det ska den inte. Tivolifunktionen kommer ju aldrig tillbaka. Och nu vet jag 
inte.. när den är från? (syftar på kännedoms och attitydundersökningen) Det som det 
visar på nu utan att man gjort någon undersökning.. det är ju att det har blivit. 
FÖRÄLDRAR tycker generellt att det är bra.. För man kan gå till folkets park varje 
dag, utan att barnen skriker och drar i en och säger jag vill åka karusell. Det har blivit 
en plats som man kan använda på ett annat sätt. Utan att man måste betala för sig. 
EEh.. Och våra ytor som vi upplåter för allmänheten, de ska vara till för alla, inte bara 
för de som har råd. Vi har också fått, eller parken har fått.. Det kommer mycket fler 
förskolor. De hittar till parken på ett helt annat sätt än de gjort tidigare. De var aldrig 
där när det var tivoliytor. Även skolor, men framförallt förskolor.  

Så nej, lekplatsen har inte den funktionen att det ska vara attraktioner, utan det är en 
lekplats. Det är vi som har beslutat att det blir inget tivoli. Frågar du barn, så är det 
klart att de vill ha ett tivoli, ett lekland, ett vattenland och 17 rutschkanor. För det har 
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vi när vi har haft de här dialogerna med parkens besökare, har vi också hört vuxna 
som vill bygga delfinarium, så det är svårt. 

Men finns det något i tivolits funktion och vad det gav besökarna som 
återskapas i lekplatsen? 

Nej, inte riktigt på det sättet.. Det är ju svårt att göra utan de här.. attraktionerna. Utan 
det vi tittar på är inriktningsmålet som var att lekplatsen skulle vara .. vi skulle jobba 
med interaktivitet och rörelse. Sen är det snarare så att den nya attraktionen, 
parkochdalbanan är den som kommer att ersätta tivolit. Och det blir ju inget tivoli, 
men det blir en ny attraktion i Folkets park. Så det är snarare den som får bära det nya 
arvet efter tivolit. 

3. Jag har läst bilagorna om de olika planeringsverkstäderna som ni hållit. Vilka 
var deltagarna? Det var väl både verksamheter och allmänheten, men jag har 
inte kunnat läsa mig till vilka verksamheter som deltog. 

Det var… De som var där var ju.. nöjesteatern, de vänder sig i dagsläget inte in mot 
parken, men börjar nog vara intresserade av att göra det med sin 
restaurangverksamhet. Men det är teater för barn och vuxna, de håller i 
boxningsgalor, konferenser och så finns ju restaurang där. Sen var det Moriskan 
(Moriska paviljongen), Far i hatten, Terrariet, Ben n Jerrys, Jobb Malmö, kiosken, 
Barnens scen som varit med. Eller tagit del av informationen.  

Jag tänker om det finns andra verksamheter, som finns utanför parken, andra 
besökare exempelvis förskolor som ni pratat med? 

Nä, nä. Det har vi inte gjort. 

Hur kommer det sig? 

AAAA.. Ja, alltså framför allt så har vi ju gått ut brett och bjudit in alla, och det är ju 
inte så att vi vänder oss specifikt till förskolor.., utan det är ju min uppgift som 
projektledare och landskapsarkitekt att .. att vi får med oss allting. Fokusgruppen i 
parken är ju barn och barnfamiljer. Det är ju dem vi framförallt vänder oss till, och då 
är det ju min uppgift att se till att det vi gör ska gynna dem. 

Men kan man då säga att ni lyssnat mer till verksamheterna på platsen än till 
privatpersoner? 

Nä, det har vi ju inte, för vi är ju ganska medvetna om vad verksamheterna har för 
behov. I det här fallet handlar det mycket om att de ska få tycka till men också att de 
har en rädsla för vad som ska ske i parken. De var ju rädda för at de skulle förlora en 
massa pengar när tivolit försvann, vilket de inte har gjort. Då har människor mer 
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pengar att lägga på glass än vad de hade innan. De har en rädsla för vad som kommer 
att ske med deras verksamhet under byggtiden. När vi väl sätter igång, om vi sätter 
igång, när vi får pengar kommer vi ju att ha en byggperiod som sträcker sig över flera 
år. Det påverkar deras verksamhet. I deras fall handlar det mycket om att lyssna av 
och förklara så här tänker vi, tror ni att det funkar? Och berätta, du kommer alltid att 
ha din verksamhet. Vi kommer så långt det är möjligt att försöka att anlägga och 
bygga under den tid, så det inte stör din verksamhet. Så det handlar inte om att de, de 
hyr ju fastigheten, av Stadsfastigheter och det är vi som ansvarar för parken.  
 
Jag förstår att verksamheterna inom parken känner oro och behöver få komma 
till tals, men jag tänker mer på målgruppen som ska använda parken, barn och 
barnfamiljer, ni har inte haft några intervjuer med dem? 

Nä, det finns ju ganska mycket material i parken, olika undersökningar man har gjort.  

Vilka tänker du på då? 

Ja.., man har gjort olika undersökningar, intervjuer i parken och telefonintervjuer. Så 
med dem som underlag, plus de här mötena vi hade känns det som att vi har ganska 
bra koll. Kanske också innan mötena (planeringsverkstäderna). Här handlar det om 
att stämma av, så vi går rätt väg, eller måste vi gira någonstans på vägen. Och det var 
ju så att vi kände att ingen tyckte att det här var jättetokigt, men många hade 
synpunkter kring tivolit, men att det försvinner kunde ju inte vi rå på. Så några 
direkta djupintervjuer har vi inte gjort. Det har det inte funnits möjlighet till. Det är 
en balansgång det där, hur mycket man kan involvera. Ju mer man involverar, desto 
större skyldigheter har man ju att på något sätt genomföra det man pratar om. Och där 
får man ju välja lite och det gör vi ju lite från projekt till projekt. Vi har ju alltid i våra 
förstudier så att vi har en rubrik som heter medborgardialog. Då får man avgöra om 
det är så att man ska skicka ut en lapp i brevlådan om att nu ska vi bygga om, om två 
veckor och de har inget att säga till om,… till som det var på Claesgatan där vi hade 
en designdialog fyra kvällar á 3 timmar med samma människor som var med i hela 
processen. Från det enkla att bara skicka en lapp till det här väldigt intensiva.. Det är 
ett stort spann. Och så ska man försöka hitta något lämpligt. Det är samma sak här.. 
Ungdomar är ju exempelvis svåra att nå. Vi har ju inte gjort en specifik ansträngning 
att nå dem. Vi har bjudit in föreningar och så där, men de kom inte. Många säger att 
det här är en park med låg tröskel. Det finns väldigt mycket människor med 
invandrarbakgrund och varför har ni inte vänt er specifikt till dem, men så kan man ju 
hålla på i all evighet. Där är det faktiskt vår uppgift att klara av att göra en bedömning 
om vad det är som ska finnas och hur det ska se ut.  
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4. I programmets analys hittar jag några av era ställningstaganden (s18): 
”Parken bör innefatta lugnande element som vägleder och hjälper besökaren att 
orientera sig i parken”. Vad menar ni med lugnande element?  

Alltså parken är ju jättespretig. Och det är ju en charm i parken, att vi har byggnader 
från sent 1800-tal till det nya parkkontoret. Och förutom att de spretar så spretar 
innehållet i parken. Det finns ingen genomgående gestaltningstanke. Utan allting har 
kommit till då de kommit till, och så blir det därefter och det var ju därför vi tog fram 
programmet. Med lugnande, så i det fallet, så främst tror jag att det handlar om 
markmaterial. Att det finns ett markmaterial i parken. Nu finns det flera och det 
kommer det fortfarande att finnas. Men idag består alla gångar av ett enda stort 
sammelsurium av allting. Det finns massor av papperskorgar och bänkar, att det finns 
en helhet som gör att det andra kan få spreta. Parken ska vara en stadsdelspark och 
det är faktiskt en park och det är vår uppgift att den är grön som ger ett lugnande 
inslag. Det händer så fantastiskt mycket i den ibland. Så det handlar mycket om 
markmaterialen 

Så det är huvudgångstråket som ska vägleda besökaren i parken?  

Ja, det är det som kommer att binda ihop parken. 

Men lugnande element kan också vara växtligheten, menar du? 

Jo, det kan det ju vara, men framför allt är det nog gångsystemet.  

5. Har ni erfarenheter/kunskaper om kognitiva processer och perception? Utgår 
ni från någon form av wayfinding/wayshowing principer?  

Nej, inte alls, det har vi inte gjort.  

Har du någon uppfattning om vart det behövs ytterligare vägvisning i parken?  

Jaaaaa…… Nu har vi ju kommit en bit på väg. Etapp ett håller vi ju på med. Den är i 
princip klar. Nu ska vi gå över i nästa.. Jag kan tänka mig att man borde ha kommit 
med det i programskedet. Jag har aldrig jobbat med någon av de bitarna. Jag kan 
tänka mig att det borde ha kommit i ett tidigt skede. Vi har faktiskt tyvärr inte jobbat 
med de bitarna alls. Det är inte heller något vi jobbat med i något projekt innan heller. 

När tycker du att människans orienteringsförmåga bör inkluderas i 
designprocessen?  

Skulle man ha jobbat med de bitarna så skulle man ju ha gjort det tidigare i 
processen. Nu känns det ju lite för sent. Sen kan jag inte säga om.., Det är ju ett 
verktyg som allt annat. Och då måste man ha den tiden och kunskapen om hur man 
ska använda det. Jag har ju inte ens kunskap om de metoderna eller de verktygen. Så 
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det hade man ju säkert kunnat använda sig av. Istället för någon annan metod att 
analysera.  

Så du har inte jobbat med något annat projekt där det kommit in något 
vägvisningsbehov? 

Nä, inte så på det sättet. Jag tror inte att det finns någon typ projekt som jobbat med 
sån.. den typ av processer. 

Brukar du jobba med den här storleken av utomhusmiljö? 

Nä, det här är exceptionellt stort projekt för att vara oss. Eftersom det är så många 
delar i det. Men ja, vägvisning, det är ett helt nytt begrepp för mig. Det var inget som 
ens fanns när jag läste.  
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Bilaga 5: Notationer 
	  

	    

1

2

3

4

5

1

2
3 1

2

3

4

5

Landmärke

Stråk

Knutpunkt

Område

Delare

Huvudentré

Entré Falsterbogatan

Entré Barnens scen

Gamla entrén

Entré Friisgatan

Symbolförklaring
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1

2

3

4

5

Huvudentré

Entré Falsterbogatan

Entré Barnens scen

Gamla entrén

Entré Friisgatan1

2

3

4

5

Min position

“Bubblan”,

upplevelsen av rymd
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Bilaga 6: Egen designmall 
 

1. På vilka sätt kan miljön indikera funktion och vara vägledande?  

2. Vart är transparensen bra/dålig? 

3. Vad behöver meddelas? 

4. Vart behöver något meddelas? 

5. Till vilka områden/byggnader skulle besökarna dras spontant om ingen 
information fanns? 

6. På vilka platser skulle funktioner eller formelement kunna reduceras eller 
tillföras?  

7. Vilken förförståelse har besökaren?  

8. Vilken typ av media passar det som ska meddelas? 

9. Hur kan gestaltningen återkoppla till parkens historia? Vad kännetecknar den 
gamla folkparken?  

10. Hur kan jag ta hjälp av gestaltlagar och designprinciper? 

11. Hur påverkas min gestaltning och dess placering av väderförhållanden, 
årstider och tid på dygnet? 

12. Hur tar jag särskild hänsyn till vissa grupper? (synskadade, rörelsehindrade 
och barn) 

13. Hur ska den avsedda användargruppen läsa miljön? 

14. Är namn, nummer, symboler eller färger konsekventa? 

15. Är de förklarande där det är möjligt?  

16. Kan de avsedda användarna förstå namn, nummer, symboler och färger? 

17. Är vägvisning på ett språk nog?  

18. Vilka liknande platser bör inspekteras för inspiration och jämförande?  

19. Hur ska platsen exakt utvecklas? 
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Bilaga 7: Avstämning i designprocessen  
	  

Avstämningen sker med projektledare för Program för utveckling av Folkets park 
Anna Modig. Hon känner till att jag skriver ett examensarbete om vägvisning i 
parken, men inte mer ingående om vad. Hon uttrycker att det ska bli väldigt 
spännande att få höra vad jag kommit fram till och sedan få läsa examensarbetet. Jag 
läser upp Problemformuleringen och Anna nickar medhållande till dess innehåll. 
Därefter läser jag upp syftet med examensarbetet, samt beskriver valet av målgrupp 
och den avgränsning som jag gjort.  

Jag beskriver att jag utöver teoriavsnittet arbetat med en platsanalys, som rört 
ombyggnationen, platsens funktioner, parkens entréer, och vad som upplevs när man 
kommer in i parken, vilka element som skapar helhet, skyltning, samt på vilket sätt 
miljön kan läsas av.  

Jag förklarar att jag arbetar utifrån Lynchs teori om att läsbarheten är den viktigaste 
visuella kvaliteten och att jag har som avsikt att skapa vägvisning som kan indikera 
och förtydliga parkens funktioner. 

Anna blir direkt intresserad av vilka analyser jag gjort, och vad jag kommit fram till 
och jag visar en presentation som jag satt ihop. Jag berättar att jag analyserat parken 
med utgångspunkt i de nio olika sökstrategierna, samt visar bilder på de tre platser 
där exempelvis den mest grundläggande sökstrategin Aiming är svår att använda då 
transparensen är dålig, p.g.a. skymd sikt och lummig miljö. Parkens funktioner kan 
övergripande delas in i tre funktionsområden och Anna tycker att det är en korrekt 
indelning av parken. 

Som en del av gestaltningsförslaget presenterar jag placeringen av kartor i 
förhållande till entréer och rörelsemönster i parken. Utformningen av en karta som är 
en modell av parken med de tre övergripande funktionsområdena motiveras utifrån 
tankar kring överblick, läsbarhet och mål med besöket. Hur förflyttning från entré 
Friisgatan till lekområde 0-6 skulle kunna fungera utifrån genomtänkta placeringar av 
kartor, riktmärken, färg och formelement beskrivs. Anna håller med om att 
Parkochdalbanan kan ta bort en hel del sikt och håller med om att placeringen av 
kartan på Centrala torget verkar vettig för att kunna se bortom den.  

Min uppfattning är att Anna håller med om att avsaknaden av entré i den södra delen 
av parken kan bidra till att det inte blir ett naturligt rörelseflöde i området. Hon håller 
med om de teorier jag tagit fasta på om att barn använder miljön med hela kroppen, 
medan vuxna använder den visuellt med ögonen.  
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Hon poängterar att hon själv aldrig arbetat med de här delarna, men tycker att det är 
spännande processer och för henne ett nytt sätt att analysera miljön. 

Även om hon vid intervjun sa att vägvisning antagligen skulle ha kommit in tidigare i 
processen, säger hon att hon nu efter presentationen kan se att detta förslag skulle 
kunna vara applicerbart även i senare skeden.  

	  

	  

	  

	  

 

 

  

 


