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Abstract 

Unsystematic guidance - about landmarks and sense-making in indoor 
environments is a thesis in information design with emphasis on spatial design. 
The purpose of this work is to study how a navigation system using landmarks 
can support efficient wayfinding at an university environment, where students 
and other visitors find it difficult to navigate. This study strives to develop a 
design proposal with landmarks that help visitors to navigate in the building. 
 
Investigations showed that visitors tend to stop and reorientate mainly at nodes, 
places with informational floor plans and stairwells in the building. 
Investigations also showed that visitors found classrooms and smaller study 
rooms as the most problematic areas to find in the building. Through literature 
studies with focus on strategies in wayfinding, cognition, and the use of 
landmarks, it turned out that landmarks are important when we create our own 
mental map of an area. It also turned out that landmarks should contrast with 
their background, should be placed at nodes and that there should be more than 
one landmark in the same area to work efficient. It also showed that individual 
landmarks could be created at specific locations to support wayshowing. 
 
Based on theory and empiricism, a design proposal has been developed. The 
conformation proposal consists of landmarks in bright colors and contrasting 
shapes, placed at nodes in the building. These landmarks will support the 
visitor's own sense-making, though this navigation system is based on 
individually chosen landmarks as a support for their own mental model of the 
building. 
 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Osystematisk vägledning - om landmarks och meningsskapande i 
inomhusmiljöer är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning mot 
rumslig gestaltning. Syftet med detta arbete är att studera hur ett 
navigationssystem med hjälp av landmarks kan underlätta wayfinding i en 
högskolemiljö, där studenter och andra besökare finner det problematiskt att 
hitta. Studien strävar mot att ta fram ett gestaltningsförslag med landmarks som 
underlättar för människor att orientera sig i högskolans lokaler. 
 
Genom undersökningar framkom det att besökare tenderar att stanna upp och 
orientera sig på nytt främst vid noder, planritningar och trapphus i byggnaden. 
Enkätundersökningar visade att det upplevdes som mest problematiskt att hitta 
till klassrum och grupprum i högskolans byggnader. Genom litteraturstudier 
med inriktning på strategier inom wayfinding, kognition och användandet av 
landmarks visade det sig att landmarks var en viktig del i skapandet av en 
mental karta, att landmarks bör kontrastera mot sin bakgrund, bör placeras vid 
noder och stärks av att vara flera i antal. Det framkom även att individuella 
landmarks kan skapas efter behov på en specifik plats för att stödja 
wayshowing. 
 
Utifrån teorier och empiri har ett gestaltningsförslag tagits fram. 
Gestaltningsförslaget består av landmarks i form av kulörta kontrasterande 
färger och former på väggar och tak, placerade vid noder i byggnaden. Dessa 
landmarks ska i sin tur stödja besökarens egna meningsskapande, då detta 
navigationssystem utgår från människans individuellt utvalda landmarks för att 
stödja deras egen mentala modell. 
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Inledning  

Informationsdesign handlar om att anpassa omgivningen efter de behov som 
finns och att kommunicera genom design. Rumslig gestaltning syftar till att 
skapa en miljö som uppfyller människors medvetna och omedvetna 
förväntningar, krav och behov.  
 
Kevin Lynch, beskriver i sin bok The image of the city, hur viktigt det är att 
hitta i sin omgivning för sitt eget välbefinnande och självförtroende (Lynch 
1960 s. 4). Att hitta i en offentlig byggnad kan vara problematiskt då många 
korridorer och lokaler har likvärd utformning, vilket är en av anledningarna till 
att landmarks kan vara till stor användning för att underlätta wayfinding. Lynch 
definition av ett landmark är en referenspunkt som underlättar för orientering i 
form av ett kontrasterande fysiskt element som kan variera i storlek (Lynch 
1960 s. 78). 
 
Denna rapport behandlar hur landmarks kan användas som vägledning i en 
inomhusmiljö. Detta för att underlätta orienterbarheten i stora byggnader och 
därmed uppfylla behovet av att hitta till rätt lokal. 
 

Bakgrund  
Att hitta till rätt lokal i en komplex byggnad med många rum kan vara en 
utmaning. I en byggnad kan det bli extra svårt just för att interiören inte 
innefattar lika många detaljer som miljöer utomhus. Man har inte heller någon 
sol eller geografisk topografi att ha som riktning eller orientera sig efter. Om 
lokalerna i byggnaden är utformade på ett variationslöst sätt, utan någon 
utmärkande design eller detalj blir orienteringen i byggnaden än svårare. För att 
lösa detta problem, att vägleda människor i komplexa byggnader, sätts skyltar 
eller kartor upp som de vanligaste lösningarna. Både skyltar och kartor kräver 
viss förkunskap, erfarenhet och ett systematiskt tänkande. En skylt eller karta 
har ett redan bestämt syfte och användning, det lämnas inget utrymme åt egna 
användanden av dessa medel, då exempelvis en karta tappar sin användning om 
man inte vet hur den bör läsas. Som student inom informationsdesign har jag 
stött på många teorier om hur wayshowing kan hjälpa människor att orientera 
sig i en miljö, men de flesta av dessa teorier är dock systematiska, planmässiga 
och till stor del organiserade. Mollerup nämner bland annat i sin bok 
Wayshowing>Wayfinding några teorier om hur wayshowing kan appliceras på 
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en miljö. Några exempel som han nämner är användandet av skyltar, att ordna 
ett område efter nummer eller att samla ett bestämt område med hjälp av 
liknande gatunamn (ett exempel kan vara ett kluster där alla gator är döpta efter 
författare) (Mollerup 2013 s. 56-60). Då det finns många wayshowingsystem 
som dessa, vilka utgår från logiska system, blev jag alltmer intresserad av att 
inrikta mig på hur wayshowing kan fungera på andra sätt. Användandet av 
landmarks var särskilt intressant då en utgångspunkt för detta 
wayshowingsystem utgår från människors kognitiva och mentala uppfattning 
och minne av en plats, vilket i sin tur är svårare att organisera, instruera eller 
styra (Mollerup 2013 s. 24). Att skapa ett system för vägledning som inte 
behöver följas efter några förutbestämda regler, system eller villkor för att 
fungera och vara en tillgång för användaren, är en tanke som intresserar mig. 
Att skapa en mening åt ett objekt efter helt egna premisser öppnar upp min 
kreativitet, som får näring av att inte kontrolleras eller passa i en färdig struktur 
eller ett system. Systematiskt tänkande kan härmed bli uttråkande och 
redundant. 
 
Mollerup skriver i sin bok Wayshowing>Wayfinding att en skylts eller designs 
identitet är ett sätt att effektivt kommunicera vad det är för plats och vad som 
finns där (Mollerup 2013 s. 90). En skylts identitet är härmed även ett sätt att 
informera och förtydliga platsens konnotationer. Skylten och platsen har en 
förutbestämd mening som betraktaren förhoppningsvis förstår. Kontexten har 
också en stor inverkan på en skylts identifikation (Mollerup 2013 s. 90), vilket i 
sin tur kommunicerar hur den ska tolkas i förhållande till omgivningen. 
Identifikation är för mig ett sätt att uttrycka en design, att designen i sig inte 
känns hämmad eller utformad för ett bestämt syfte, vilket ibland ställer sig i 
kontrast till Mollerups beskrivning. Jag förknippar en designs identifikation 
med dess självständighet och uttryck. En skylt kan ha helt skilda 
identifikationer beroende på vem som betraktar eller använder den. En person 
kan finna en logotyps identifikation som djärv och uppfriskande, medan en 
annan uppfattar den som enformig och diskret. Man skapar själv en 
identifikation till sin omgivning. Genom meningsskapande menar jag att man 
själv ger de intryck man möter en mening. En mental bild skapas av platsen, 
som inte bara är anpassad efter en själv, utan även skapad av en själv. På detta 
sätt hoppas jag även att man kan vägleda människor i exempelvis stora 
byggnader. Genom att själv skapa mening åt det man ser, vilket i sin tur hjälper 
en att hitta vägen och få en målande mental karta av omgivningen. 
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Mälardalens högskola i Västerås  
Campus för Mälardalens högskola i Västerås består av flera närliggande 
byggnader som till viss del är ihopbyggda. Byggnaderna har stora glasytor på 
delar av fasaden, högt i tak och innefattar många mötesplatser för studenter. 
Lokalerna i U-huset, som jag valt att fokusera på, går i diskreta vita och grå 
toner tillsammans med material i glas och trä. Accentfärger så som orange och 
turkos har använts på några platser i form av sittmöbler. Biblioteket i högskolan 
har fått arkitekturpris (Campus Västerås, www.studeravidare.se) och med sin 
höga takhöjd och ovanliga utformning känns biblioteket modernt och 
inspirerande. 

Problemformulering 
På Mälardalens högskola i Västerås är samtliga korridorer utformade på 
liknande sätt, både i planering och färgval. Detta kan innebära ett problem för 
studenter, personal och besökare att hitta till rätt lokal, då interiören inte ger 
några ledtrådar till var i byggnaden man befinner sig. Detta kan leda till en 
osäkerhet då människor inte hittar till den önskade lokalen utan att navigera sig 
med hjälp av planritningar flera gånger innan de når sitt mål. Det är också svårt 
att följa beskrivningar till en lokal, då det inte finns några iögonfallande 
utgångspunkter eller riktlinjer, det vill säga landmarks, längs vägen. 

Syfte  
Syftet är att undersöka hur landmarks kan användas i en större byggnad för att 
underlätta wayfinding. Studenter och andra besökare på Mälardalens högskola i 
Västerås har problem att hitta snabbt och enkelt i byggnaden, vilket är ett 
aktuellt informationsproblem. Syftet med arbetet är att undersöka om landmarks 
kan förbättra wayfinding inomhus och hur dessa landmarks bör gestaltas. Detta 
ska bidra till att studenter och andra besökare snabbt och enkelt ska kunna hitta 
i byggnaden. Tanken är att undersöka om det finns potential att använda 
landmarks som en form av osystematisk vägledning inomhus, och hur dessa 
landmarks bör gestaltas för att stödja wayfinding. 

Frågeställning  
Hur kan orientering i en högskolebyggnad underlättas med hjälp av ett 
navigationssystem baserat på landmarks?  
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Avgränsningar  
Våning 2 i U-huset, en av högskolans byggnader i Västerås, har valts ut som 
fokus för mina undersökningar och gestaltningsförslag. Genom att koncentrera 
studierna till en våning i en av byggnaderna kan gestaltningsförslaget anpassas 
till en högre grad efter platsens behov och undersökningarna behöver inte bli 
alltför omfattande. Våning 2 i U-huset är en plats med många lokaler, bland 
annat klassrum, grupprum, datorsalar och föreläsningssalar, varpå detta är en 
plats där orientering och vägval frekvent förekommer. Det kommer till viss del 
även läggas fokus på entréplan, då detta är en naturlig startpunkt för vidare 
orientering i byggnaden. 

 
 
 

Teori  

I detta kapitel framgår hur landmarks används för att underlätta orientering och 
vilka teorier som använts för att stödja mitt gestaltningsförslag. 

Landmarks som wayshowing  
Ett landmark är ett avvikande element i miljön, vilken i sin tur assisterar 
wayfinding. Fyrtorn har exempelvis som sitt enda syfte att fungera som ett 
landmark för de som befinner sig på havet, för att underlätta navigering. Andra 
byggnader, skyltar eller objekt runt om i världen har blivit ett landmark med 
tiden då de associeras med platsen. Ett exempel på detta är Eiffeltornet i Paris. 
En enkel kaffemaskin kan också agera som landmark, då den är lätt att hänvisa 
till om någon behöver en vägbeskrivning till ett av kontoren i närheten av denna 
(Mollerup 2013 s. 54). 
 
Golledge skriver i boken Wayfinding behavior att landmarks fungerar som en 
utgångspunkt för att mentalt organisera en plats eller ett område till en större 
helhet. Han beskriver hur landmarks är essentiella för att skapa en kognitiv 
karta av en plats för att vidare kunna uppfatta var man befinner sig och vilka 
områden som angränsar till den nuvarande positionen, vilket i sin tur är 
avgörande faktorer för wayfinding och orientering (Gollege 1999 s. 17). Även 
Baskaya, Wilson och Özcan skriver i Wayfinding in an unfamiliar environment 
different spatial settings of two polyclinics att ”Some people, however, rely 
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only on landmarks to read the space and identify the position of adjacent 
spaces.” (Baskaya et al. 2004 s. 842 - 843). 

Kognitiv karta  
Mollerup beskriver i sin bok Wayshowing>Wayfinding, hur vi människor 
skapar våra egna mentala kartor av en plats. Han liknar detta vid en mental 
kognitiv modell som användaren utgår från för att identifiera platsens area, 
utformning, objekt och position till andra områden. Detta är en personlig mental 
representation av miljön, ofta en förenklad och synoptisk version av 
verkligheten. Dessa kognitiva kartor kan dock förändras med tiden, då 
användaren får ny information om en plats eller glömmer bort delar av 
information. Människors kognitiva karta kan härmed bli alltmer detaljerad när 
man befinner sig på platsen och noterar mer information och detaljer, för att 
sedan bli alltmer otydlig om platsen inte besöks under en längre period. En 
mental bild, likt en linjär rutt, skapas då man går genom en miljö. Denna rutt 
kan sedan bilda ett nätverk, likt en expanderande mental karta, då fler platser 
besöks och flera rutter korsas (Mollerup 2013 s. 24). 
 
Då människor skapar sina kognitiva kartor utgår dessa kartor från vilka objekt 
som tillsammans bildar en miljö, vilket i sin tur är landmarks. Detta skriver 
Chown om i boken Wayfinding behavior, där han beskriver landmarks som en 
fundamental del av människors kognitiva karta och mentala representation av 
en plats. Vidare menar han att landmarks är så representerade i vår kognitiva 
karta att de kan avgöra den grundläggande skillnaden mellan att vara vilse eller 
att veta var man befinner sig (Chown 1999 s. 355). 

Samband mellan wayfinding i inomhus- och 
utomhusmiljöer  
I artikeln Strategies for indoor wayfinding: the role of orientation beskriver 
Lawton (1996) vilka strategier vi använder oss av för att hitta i inomhusmiljöer. 
Artikeln undersöker även sambanden mellan hur vi väljer att orientera oss i en 
inomhusmiljö jämfört med en utomhusmiljö. Genom att be testdeltagare ranka 
vilka strategier de med störst sannolikhet skulle använda i olika situationer, i 
detta exempel utomhus, kunde slutsatser dras över vilka strategier som 
användes mest frekvent för orientering utomhus. Här fick deltagarna tänka sig 
hur de brukar göra för att hitta i en någorlunda bekant stad, för att sedan ranka 
färdiga svarsalternativ på en fempoängsskala. Svarsalternativen avgjorde sedan 
om personen i första hand använder sig av landmarks efter vägen, orientering 
efter väderstreck och riktningar, frågade efter beskrivningar eller handritade 
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kartor och så vidare. För att undersöka vilka wayfindingstrategier som används 
inomhus gjordes en undersökning i en universitetsbyggnad, där deltagarna efter 
flera rundturer i byggnaden skulle orientera sig i lokalerna och ranka hur 
användbara olika hjälpmedel (som fanns längs vägen) var för dem. Deltagarna 
skulle även märka ut landmarks och riktningar som fanns utom synhåll i 
byggnaden, för att se hur väl deras uppfattning stämde överens med 
verkligheten.   
 
Undersökningen visade på stora samband mellan vilka strategier som används 
för orientering i inomhusmiljöer och utomhusmiljöer. Lawton skriver också att 
kontexten kan påverka deltagarna, då strategier för orientering kunde bytas ut 
efter omgivningen. Kontentan var dock att det inte fanns någon generell 
skillnad mellan vilka strategier som används beroende på om orienteringen sker 
inomhus eller utomhus (Lawton 1996). 

Utformning, antal och placering  
Ett landmark bör i första hand vara synligt och ha en iögonfallande utformning, 
då ett landmark ska synas klart och tydligt från sin omgivning (Mollerup 2013 
s. 54). Detta är även något som Lynch beskriver i sin bok The image of the city, 
där han skriver ”Since the use of landmarks involves the singling out of one 
element form a host of possibilites, the key physical characteristic of this class 
is singularity, some aspect that is unique or memorable in the context. 
Landmarks become more easy identifiable, more likely to be chosen as 
significant, if they have a clear form; if they contrast with their background; 
and if there is some prominence of spatial location. Figure-background contrast 
seems to be the principal factor.” (Lynch 1960 s. 78 - 79). 
Arthur och Passini har en liknande, om än mer dramatisk, uppfattning om hur 
ett användbart landmark bör gestaltas. Detta skriver de om i boken Wayfinding, 
people, signs, and architecture där de skriver att ju mer bisarrt och 
uppseendeväckande ett landmark är, desto effektivare är den för orientering och 
vägledning. Här beskrivs dock de motstånd som sådana förslag på landmarks 
kan möta, då utformningen kan uppfattas som mindre seriös och oprofessionell 
av besökare eller personal (Arthur och Passini 2002 s. 198). Detta 
kontrasterande intryck som gör ett landmark användbart och utmärkande kallas 
även pop-out effekt, vilken blir ännu mer verkningsfull då omgivningen är 
homogen i exempelvis färg eller form (Ware 2008 s. 29). 
 
I artikeln What if you could build your own landmark? The influence of color, 
shape, and position on landmark salience av Strickrodt, Hinterecker, Röser och 
Hamburger (2014) undersöktes hur deltagare valde att gestalta olika landmarks 
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med hjälp av färger och former i avsikt att underlätta för andras orientering. 
Deltagare fick ett separat papper med en schematisk karta och utmarkerad väg. 
De skulle sedan gå längs den utmarkerade vägen och själv rita dit ett landmark 
på valfri plats. Här kunde deltagaren välja en av åtta former samt färger för att 
rita ut sitt landmark. Deltagarna fick i uppgift att rita ut det landmark som de 
tror skulle kunde hjälpa andra att orientera sig på platsen och följa en 
vägbeskrivning. Det visade sig att färgen röd användes mest frekvent, följt av 
grönt och blått. Svart och vit var de färger som användes minst. De former som 
användes mest frekvent var triangel, följt av cirkel och fyrkant, medan de minst 
använda formerna var ellips, hexagon och romb (Ibid s. 142 - 143).  
 
Lynch beskriver hur antalet landmarks kan påverka wayfinding. Endast om ett 
landmark är väldigt dominant kan det fungera i sin ensamhet för orientering, 
annars är ensamma landmarks svaga för orientering. Om det däremot finns 
kluster av landmarks kan de förstärka varandra, medan de ensamma skulle 
blivit för svaga för att uppmärksammas (Lynch 1960 s. 101 - 102).  
 
Noder och platser som är synliga från flera synvinklar beskriver Lynch som 
fördelaktiga placeringar av landmarks. Han beskriver vidare hur platser där man 
tvingas ta beslut om i vilken riktning man ska gå (vilket ofta är korsningar) 
stärker ett landmark. Detta eftersom man tvingas stanna upp, memorera platsen 
och välja väg (Lynch 1960 s. 78 - 81). Michon och Denis skriver också i sin 
artikel When and why are visual landmarks used in giving directions? att ett 
landmarks funktion bland annat kan innebära att signalera var man bör välja att 
gå i en ny riktning, varpå landmarks ofta uppkommer vid noder och platser där 
man behöver orientera sig på nytt (Michon och Denis 2001). Golledge skriver 
även i boken Wayfinding behavior att människor ofta förväntar sig att någon 
form av landmark ska befinna sig i närheten av en nod, då noder ofta agerar 
som en lämplig utgångspunkt för ett landmark (Golledge 1999 s. 17). Artikeln 
The language of landmarks: the role of background knowledge in indoor 
wayfinding av Frankenstein, Brüssow, Ruzzoli och Hölscher beskriver också 
vikten av att se ett landmark från långt avstånd, då undersökningar visade att 
deltagare i större utsträckning använde sig av vägval där de hade överblick över 
ett större område (Frankenstein et al. 2012 s. 168 - 169). 

Differentiation 
I artikeln Wayfinding in an unfamiliar environment different spatial settings of 
two polyclinics skriver Baskaya, Wilson och Özcan (2004) bland annat om 
vikten av en interiörs visuella individualitet och särprägel för att stödja 
wayfinding. Baskaya et al. kallar denna särprägel för differentiation, vilket kan 
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innebära ett rums speciella form eller volym, vilken textur ytorna har på en 
specifik plats, annorlunda belysning, färger eller grafiska element. Baskaya et 
al. skriver också att symmetriska byggnader, eller byggnader med flera 
repetitiva enheter kräver större differentiation, med särskild betoning på 
distinkta landmarks och rutter för att stödja orientering (Baskaya et al. 2004 s. 
844, 865). Vidare nämns hur bristen på differentiation kan leda till svårigheter 
för orientering både för nya och erfarna besökare. För att på ett lättillgängligt 
sätt skapa eller förtydliga en byggnads differentiation kan man använda sig av 
dekorativa element, som exempelvis färgkoder, för att utforma ett unikt 
utseende på platsen (Baskaya et al. 2004 s. 865). 

Meningsskapande  
Lynch skriver i sin bok The image of the city att ett landmark blir starkare om 
det kan associeras med något. Det färgglada dörrhandtaget på ens egen ytterdörr 
kan bli ett tydligt landmark för personen som bor där och en historisk byggnad 
kan också bli ett starkt landmark, då det finns associationer till dessa. Lynch 
menar att det krävs association och fantasi för att göra sin omgivning 
meningsfull och begriplig (Lynch 1960 s. 101). Även Golledge skriver i 
Wayfinding behavior att ett landmark kan skapas i närheten av ens till synes 
anspråkslösa hem, just för att underlätta ens riktning och orientering till 
hemmet (Golledge 1999 s. 17). Arthur och Passini skriver i Wayfinding, people, 
signs, and architecture att ”Memorable features or events are not necessarily 
the same for everybody; what may be a landmark for one person may not for 
another.” (Arthur och Passini 2002 s. 106) vilket också beskriver hur människor 
skapar sina egna landmarks, vilket kan översättas till en form av 
meningsskapande av element i sin omgivning. Detta egna och fria 
meningsskapande är en teori som jag anser stödjer en typ av wayshowing som 
vi själv skapar efter behov och som det inte är någon mening i att systematisera. 

Källkritik  
Under mina litteraturstudier har jag läst flera vetenskapliga artiklar, varav några 
delar av dem går att ifrågasätta. Ett exempel är artikeln Strategies for indoor 
wayfinding: the role of orientation (Lawton 1996), där sambanden mellan 
orientering utomhus jämfördes med orientering inomhus. Syftet var här att 
undersöka om samma strategier användes inom wayfinding utomhus som 
inomhus, men vissa delar av undersökningen uppfattade jag som delvis osäkra. 
För att artikeln skulle gå att förlita sig på på ett högre plan vore det en fördel 
om undersökningarna som visade vilka strategier som används för orientering 
utomhus var genomförda med hjälp av deltagande tester istället för att 
deltagaren ska tänka sig hur den brukar reagera i en utvald situation. Risken 
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med denna typ av undersökning tror jag kan vara att deltagaren i fråga anger det 
svar som den vill identifiera sig med, men som kanske inte stämmer i en verklig 
situation. 
 
Även artikeln What if you could build your own landmark? The influence of 
color, shape, and position on landmark salience (Strickrodt et al. 2014) tyckte 
jag hade vissa otillförlitliga delar. Min uppfattning är att de färger och former 
som valdes som mest passande för landmarks av testdeltagarna är de som är 
vanligast förekommande, och därför lättast att beskriva då man ska vägleda 
någon till en plats. Nästan alla vet hur en triangel, cirkel och fyrkant ser ut 
medan det inte är lika självsäkert att människor vet hur en ellips, hexagon eller 
romb ser ut. Detta tror jag kan ha påverkat resultatet, då en del av uppgiften 
innebar att verbalt beskriva vägen för någon annan. Andra former tror jag kan 
ha minst lika stor positiv inverkan på ett landmarks gestaltning, då det är den 
mentala kognitiva kartan man vill förstärka och inte förmågan att verbalt 
beskriva vägen. 
 
De böcker som jag har valt som källor för mitt arbete är främst böcker som 
handlar om wayfinding och kognition inom wayfinding. Dessa källor anser jag 
tillförlitliga då författarnas specialområde är just stadsplanering, kognition, 
wayfinding och wayshowing. Många av författarna är professorer eller 
specialister, har gett ut flera böcker och är kända världen över inom sitt 
specifika område. 

 

Metod  

I detta kapitel presenteras de metoder som använts under arbetet. Valet av 
metod är baserat på problemformuleringen och syftet med arbetet. 

Introspektion  
För att få förståelse för hur problemet på högskolan upplevs, utgick jag delvis 
från egna erfarenheter, vilket Gustavsson beskriver i sin bok Kunskapande 
metoder inom samhällsvetenskapen som ett sätt att få en övergripande förståelse 
för problemet (Gustavsson 2010 s. 179). Då jag besökt högskolan har jag själv 
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utgått från planritningarna för att hitta till rätt lokal. Jag upplevde att 
planritningarna inte var tillräckliga för att framgångsrikt ta mig till den önskade 
lokalen, eftersom planritningarna inte kunde ge mig en tillräckligt beskrivande 
bild av platsen. Jag upptäckte också att vissa lokaler var svåra att hitta på 
ritningarna som en följd av ritningarnas entoniga utformning. 

Flödesanalys  
För att få en övergripande bild av vilka lokaler och delar av lokaler som hade 
mer genomströmning gjordes en flödesanalys. Ching beskriver i sin bok 
Interior Design Illustrated hur platsanalyser med fokus på funktion och syfte 
kan vara ett sätt att ringa in de behov som finns på platsen (Ching 2005 s. 56). 
En flödesanalys, som är en form av platsanalys ger härmed kunskap om hur 
platsen används och vad platsen behöver för att uppfylla sitt syfte. 
 
Flödesanalysen visade vilka platser i byggnaden som var ständiga genomfarter 
och vilka platser som besöktes mer sällan. Detta gav kännedom om hur 
människor rörde sig i byggnaden och var eventuella landmarks skulle kunna 
gestaltas för att bli en tillgång för flest besökare. Genom denna analys 
konstaterades att trapphus och platser där korridorer möts i form av en korsning 
hade stor genomströmning under större delen av dagen. 

Objektiv undersökning av wayfinding-strategier  
För att undersöka hur studenter och andra användare av lokalerna på Västerås 
högskola väljer att orientera sig gjordes en undersökning. Jag ville ta reda på 
vilka strategier som används då människor orienterar sig i byggnaden. Under 
denna objektiva undersökning blev en försöksperson skuggad av mig 
personligen samtidigt som försökspersonen högt talade om hur hen resonerade i 
sina val av navigering. Händelsen spelades in på en mobiltelefon och vägvalen 
blev utritade på en utskriven planritning. Två försökspersoner blev skuggade 
vid två olika tillfällen då de fick i uppgift att hitta till två av högskolans lokaler 
som Studenttorget i Västerås anser som de mest svårorienterade, nämligen 
Zeta-salen och Case-salen.  
 
Det visade sig att båda försökspersonerna inledningsvis använde sig av map 
reading, som Mollerup beskriver i sin bok Wayshowing>Wayfinding, som en 
strategi för orientering (Mollerup 2013 s. 42), då båda försökspersoner i första 
hand gick till planritningen för hitta föreläsningssalen. Försöksperson nr 1, som 
hade i uppgift att hitta till Zeta-salen använde sig därefter av det som Mollerup 
beskriver som route following, det vill säga att man tar hjälp av andra 
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människors instruktioner för att orientera sig (Mollerup 2013 s. 30). 
Försöksperson nr 2 hade en annan strategi för orientering, vilket Mollerup 
beskriver som screening, vilket innebar att personen gick omkring i byggnaden 
för att stegvis läsa av omgivningen och förhoppningsvis tillslut hitta till rätt 
lokal (Mollerup 2013 s. 38). Försöksperson nr 2 stannade dock vid varje 
planritning för att navigera sig och för att få en uppfattning om närliggande 
lokaler. 
 
Denna objektiva undersökning var ett sätt att analysera hur människor i 
byggnaden använder sig av omgivningen för att navigera till en önskad lokal. 
Undersökningen hjälpte mig även att identifiera vilka platser som blev naturliga 
platser för vägval och beslut för orientering. Dessa platser visade sig vara 
planritningarnas placering, trapphus och där flera korridorer möts. 

Kvantitativ enkätundersökning 
För att konstatera vilka platser på högskolan i Västerås som upplevdes som 
mest svårorienterade och hur människor gick till väga för att orientera sig 
gjordes en enkätundersökning på plats på högskolan. Enkäterna var utformade 
så att alternativen student, lärare, forskare och övrig kunde kryssas i, samt två 
frågor med fritt utrymme nedan för att skriva svar med egna ord. Första frågan 
var ”Vilka platser upplever du är svårast att hitta till på högskolan?” och den 
andra var ”Hur gör du för att hitta rätt på högskolan?” 
 
Det visade sig att klassrum och grupprum var de lokaler som var svårast att 
hitta till i byggnaden enligt enkätsvaren. Samtliga enkätdeltagare svarade att de 
tittar på utplacerade planritningar för att orientera sig, varav ett fåtal använde 
sig av planritningarna som finns tillgängliga på Mälardalens högskolas 
hemsida. Då klassrum och grupprum var de lokaler som ansågs som mest 
svårorienterade avgränsades mina studier till våning två i U-huset, då detta är 
en våning med många klassrum och grupprum. Totalt svarade nio personer på 
enkäterna. 

Etik och metodkritik 
Då observationer utförts för att undersöka hur människor rör sig i byggnaden 
och vilka strategier för orientering som används medför detta vissa etiska 
aspekter. Lagen om etikprövning som avser människor (SFS 2003:460) finns 
för att skydda de människor som kan beröras av forskningen. Medverkande 
måste därför vara informerade om i vilket syfte forskningen sker, att det är 
frivilligt samt hur det kan komma att användas. Av den anledningen har alla 
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medverkande fått ta del av all nödvändig information kring deras medverkan. 
Under den objektiva undersökningen har deltagare tagit del av denna 
information muntligt, för att sedan få underteckna sin medverkan i ett formulär 
med en kortfattad text med samma information. Det formulär som 
undertecknades finns i bilaga 1. 
 
 
Då jag analyserat människors vägval och rörelser i lokaler på högskolan kan 
detta liknas vid en dold observation, vilket kan medföra etiska dilemman. Dock 
finns inget annat sätt att studera hur människor rör sig naturligt i en miljö, då 
information om detta inte kan delas ut om man vill observera de naturliga 
vägval som människor gör. Observationerna har gjorts på ett sätt så att ingen 
enskild individ kan pekas ut och ingen har heller uteslutits. I rapporten kommer 
heller ingen enskild individ att kunna identifieras eller spåras och ingen har 
tagit skada vid observationerna. 
 
Genom att utföra en kvantitativ enkätundersökning är det svårt att få detaljerade 
och beskrivande svar (Holme och Solvang 2012 s. 80). Jag har i förväg valt ut 
vissa svarsalternativ och de frågor som ställts är skrivna i förväg. Relevanta 
frågor som uppstår då informanten svarar på enkäten uppfångades endast i 
enstaka fall eftersom flera enkäter delades ut samtidigt och sedan samlades in 
utan hänsyn till eventuella frågor. Det finns en möjlighet att informanterna inte 
uppfattar orienteringen som problematisk på högskolan, vilket mina enkäter inte 
har undersökt utan snarare antagit. Annan relevant information som 
informanten besitter är svårt att fånga upp då frågorna redan är formulerade 
(Holme och Solvang 2012 s. 80). Detta är aspekter jag haft i åtanke under den 
kvantitativa enkätundersökningen. Dock var syftet med denna undersökning att 
komma åt ett statistiskt generaliserande svar angående problematiken kring 
orienteringen på högskolan, vilket en kvantitativ undersökning lämpar sig för 
(Holme och Solvang 2012 s. 80). Problematiken i samband med denna 
undersökning har varit att få tillräckligt många informanter att svara på 
enkäterna. Det kan i sin tur ifrågasättas om 9 personer är tillräckligt för att göra 
en statistisk generalisering. De enkäter som delades ut finns i bilaga 2. 
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Designprocessen 

Med hjälp av landmarks vill jag ge studenter och besökare på Mälardalens 
högskola i Västerås hjälpmedel att hitta till rätt lokal i högskolans byggnader. 
Efter veckor av läsning, besök på högskolan och skissande har jag arbetat fram 
mitt resultat. Jag insåg snabbt att jag behövde avgränsa mitt arbete och fokusera 
på en mindre del av högskolans byggnader för att göra arbetet genomförbart. I 
samförstånd med mina kontaktpersoner på högskolan i Västerås kom vi fram 
till att U-huset var ett bra fokus för mitt arbete, då det är en byggnad med 
många lokaler och otydlig struktur. Detta blev min avgränsning, vilket utesluter 
resterande delar av högskolans byggnader.  

 

Genom undersökningar, analyser, enkäter, litteraturstudier och vetenskapliga 
artiklar fick jag inspiration till hur en eventuell design och placering av 
landmarks skulle kunna se ut. Undersökningarna och enkäterna inspirerade mig 
genom att ge mig förståelse för problemet på högskolan och litteraturstudierna 
inspirerade mig då jag läste om hur landmarks kan gestaltas på obegränsat olika 
sätt, och fortfarande fungera utmärkt. Ett landmarks viktigaste egenskap är 
främst att kontrastera till sin omgivning för att kunna användas, vilket medför 
att kontexten har en avgörande betydelse (Lynch 1960 s.78). Mina första idéer 
baserades på stora föremål eller installationer som kunde fungera som 
landmarks genom kontrasterande texturer eller tredimensionella former, vilket 
jag sedan valde bort då jag insåg att dessa var svåra att estetiskt kopplas ihop 
med den nuvarande byggnaden. För att skapa något som passar in i hur miljön i 
byggnaden ser ut idag, men samtidigt kontrasterar mot densamma, började jag 
skissa stora väggtavlor och konstföremål i starka färger som skulle kunna 
användas som landmarks. Jag insåg sedan att det blev allt svårare att definiera 
var gränsen mellan design och konst egentligen går, och jag fick erkänna att jag 
inte var en konstnär utan en designer. Jag ville att byggnadens landmarks skulle 
kännas som en del av byggnadens design och inte som ett enskilt konstföremål. 

 

För att kännas som en del av byggnaden började jag skissa de befintliga 
elementen som fanns i korridoren i en kontrasterande färg. Detta gav mig nya 
synvinklar på vad ett landmark kan vara, då exempelvis en blå dörr blir ett 
landmark i en annars vit och grå interiör. Dessa skisser utvecklades sedan till 
enfärgade tvådimensionella kulörta former på väggar, golv och tak. Efter ett 
möte med mina kontaktpersoner i Västerås, där jag visade mina skisser, fick jag 
veta att golvet var svårt att använda, då det skulle bli alltför omfattande att byta 
ut delar av golvet till andra färger. Denna insikt fick mig slutligen att fokusera 
än mer på väggar och tak. Genom att inte bara använda väggarna i byggnaden, 
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utan även taket, vill jag skapa en iögonfallande form som är svår att missa. En 
form som sätter prägel på rummet. 

 

Tankar om att använda landmarks som en form av information om 
omgivningen hade jag i ett tidigt skede. Kanske skulle landmarks i närheten av 
grupprummen vara utformade på ett speciellt sätt för att informera om att det 
fanns grupprum i närheten, eller skulle landmarks placeras på ett systematiskt 
sätt i samband med de stora föreläsningssalarna? Nej, jag kom fram till att 
landmarks bör bygga på ett fritt meningsskapande och inte ett förutbestämt 
sådant, eftersom användningen av landmarks utgår från vår egen mentala karta. 
Att styra över hur vi människor bör strukturera vår mentala bild av en plats och 
dess omgivning kändes för mig som att kombinera två olika system i en 
paradoxal symbios. Jag kom fram till att dessa landmarks skulle tala för sig 
själv och finnas till hands för människors fria tolkning och meningsskapande. 

 

 

 

 

 

Respons på ett osystematiskt navigationssystem 
De slutgiltiga gestaltningsförslagen presenterades för mina kontaktpersoner på 
Mälardalens högskola i Västerås för att beskriva fördelarna med ett 
osystematiskt navigationssystem och för en sista respons på utformningen av 
landmarks. Den respons som togs emot efter beskrivningen av 
navigationssystemet var att det var en intressant vinkel på wayshowing. Det 
osystematiska navigationssystemet uppfattades som fritt och annorlunda, då 
utformningen på dessa landmarks skiljer sig från varandra och inte har ett 

Figur 1 och 2: Här syns två av 
mina skisser, tecknade i kulörta 
färger och former. 
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gemensamt tema. Att ett gemensamt tema för dessa landmarks inte har införts 
är främst för att stödja ett landmarks individualitet och särprägel. Detta 
uppfattades som en ny synvinkel på planering av interiör då kontaktpersonerna 
nämnde sina tidigare erfarenheter av rumsutformning där man ofta strävat efter 
att skapa ett logiskt system för orientering med ett sammanhängande tema eller 
design. Det diskuterades hur dessa landmarks obefintliga system och tema 
skulle kunna kombineras med utformningen av lokalers visuella identitet, där 
slutsatsen blev att teorier kring landmarks kan vara svårt att kombinera med en 
traditionell och systematisk interiör.  
 
Utformningen på följande sex landmarks fick positiv respons och vissa 
landmarks blev favoriter. Det landmark som senare nämns som ”Landmark nr 
1”, vilket är ett trappräcke i kontrasterande färg, uppfattades som väldigt 
användbart då kontaktpersonerna beskrev hur detta landmark enkelt skulle 
kunna vägleda människor och underlätta specifika vägbeskrivningar.  

 
 

Gestaltningsförslag 

Placering av landmarks 
Eftersom entrén är en naturlig utgångspunkt, där många börjar och slutar sin 
navigering i byggnaden, har jag valt att placera ett landmark vid trappan 
närmast entrén och upp mot andra våningen i U-huset på högskolan. Jag kallar 
detta landmark för ”landmark nr 1”, vilket är ett trappräcke i en kontrasterande 
turkos färg som därmed rör sig från våning 1 till våning 3. Då detta är det enda 
färgade trappräcket i byggnaden blir detta ett möjligt landmark för besökare. 

Resterande landmarks är placerade vid noder, platser i byggnaden där man har 
valmöjlighet att välja riktning och knytpunkter som syns på långt avstånd. 
Dessa landmarks har i största möjliga mån även placerats på platser där de kan 
upptäckas från flera synvinklar, vilket i sin tur är där flera korridorer möts. Jag 
har valt ut åtta platser för landmarks i byggnaden, men endast valt att gestalta 
sex av dessa i mina gestaltningsförslag, då jag anser dessa sex gestaltningar 
som tillräckliga för att beskriva mitt arbete och mina slutsatser. På 
planritningen syns placeringarna för landmarks där de är namngivna med nr 1 – 
8. Landmark nr 2 och 6 är inte presenterade i mitt gestaltningsförslag. 
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Figur 3: Planritning 
över andra våningen i 
U-huset med 
markerade placeringar 
av landmarks nr 1 – 8. 
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Pop-out effekt med färg och form 
Genom kulörta färger och ett formspråk som skiljer sig från övrig interiör 
skapas en pop-out effekt, då dessa landmarks kontrasterar mot sin omgivning 
(Ware 2008 s. 29). De kulörta färgerna skapar en kontrast mot den annars vita, 
grå och träfärgade interiören, varpå det starka formspråket är tydligt och 
förstorat för att kontrastera än mer mot besökarens förväntningar på interiören i 
byggnaden.  

Landmark nr 1 
Vid trapphuset som är närmast entrén befinner sig landmark nr 1. Detta blir den 
naturliga startpunkten för de flesta besökare innan de rör sig vidare genom U-
huset. Trapphuset är en samlingspunkt och därmed en nod när man önskar ta 
sig mellan våningar i byggnaden, vilket gör detta till en plats där folk väljer 
riktning och stannar upp. Eftersom människor ofta stannar upp på platser som 
denna kommer ett landmark på platsen troligtvis att memoreras och senare 
kunna användas som utgångspunkt. Ledstången i trappan har här en enkel form 
och en färg som kontrasterar mot sin omgivning, vilket är något som Lynch 
beskriver som viktiga egenskaper för ett landmark (Lynch 1960 s. 78 - 81).  

 

 

 

 

 

 

Figur 4 och 5: 
Gestaltningsförslag av 
landmark nr 1, 
redigerat i Adobe 
Photoshop. 
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Landmark nr 3 
Landmark nr 3 har en iögonfallande och unik form, som i sin tur stödjer 
differentiation och därmed sätter en viss särprägel på rummet (Baskaya et al. 
2004 s. 844). Den orangea färgen som har använts här kan lätt kopplas ihop 
med byggnadens identitet då detta är en färg som ingår i Mälardalens högskolas 
grafiska profil (Grafisk manual, Version 2, Mälardalens högskola) och ibland 
används som accentfärg i interiören, vilket i sin tur inte skapar någon större 
kontrastverkan i sin kontext. Eftersom en färg utan större kontrastverkan har 
använts så har dock formen fått en alltmer ovanlig och utmärkande form. Då 
formen lätt kan associeras till flera saker, bland annat ett träds årsringar, en ros 
eller ett fingeravtryck, är förhoppningen att detta ska stödja det egna 
meningsskapandet, där association och fantasi är en förutsättning för att skapa 
sin omgivning meningsfull och begriplig (Lynch 1960 s. 101). Placeringen av 
detta landmark är även placerat vid en nod där flera vägval är möjliga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figur 6: 
Gestaltningsförslag 
av landmark nr 3, 
redigerat i Adobe 
Photoshop. 
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Landmark nr 4 
Placerat vid en nod där flera korridorer möts, vilket är en gynnsam plats för ett 
landmark (Lynch 1960 s. 81; Golledge 1999 s. 17), hittar vi landmark nr 4. En 
pelare har målats i färgerna röd, grön och svart, varav röd och grön är två färger 
som i ett experiment rankades som två av de främsta för att främja ett 
landmarks användning (Strickrodt et al. 2014 s. 142 - 143). Dock kan färgerna 
röd och grön lätt förväxlas för färgblinda besökare, vilken är en av 
anledningarna till att dessa två färger använts på ett och samma landmark, för 
att undvika förväxling mellan flera landmarks. Detta landmark befinner sig i 
mitten av en lång korridor, vilket ger besökare möjlighet att upptäcka detta 
landmark på långt avstånd. Att kunna upptäckas på ett längre avstånd är en 
förutsättning för att ett landmark ska kunna användas som utgångspunkt och 
riktmärke i större delen av byggnaden (Frankenstein et al. 2012 s. 168 - 169). 
Då mina undersökningar visade att många besökare stannar vid planritningar 
för att orientera sig och välja riktning är detta en gynnsam plats för ett 
landmark, då pelaren befinner sig strax intill en av dessa planritningar. 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 och 8: 
Gestaltningsförslag av 

landmark nr 4, redigerat i 
Adobe Photoshop. 
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Landmark nr 5 
Målad i en lila nyans och placerad i ett hörn vid en nod, finns landmark nr 5. 
Genom en enkel form och kontrasterande färg skapas bra förutsättningar för att 
fungera som ett effektivt landmark (Lynch 1960 s. 78 - 79). Detta landmark har 
inspirerats av triangulära former, vilken ansågs som en av de mest uppskattade 
former som med stor sannolikhet stödjer ett landmarks funktion enligt en 
undersökning (Strickrodt et al. 2014 s. 142 - 143).  

 
Figur 9: Gestaltningsförslag av landmark nr 5, 

redigerat i Adobe Photoshop. 
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Landmark nr 7 
Landmark nr 7 (även den placerad nära en nod i byggnaden) är här utformad i 
form av ett gult geometriskt fält över vägg och tak. Detta är en enkel form som 
skapar en stark kontrast till sin omgivning, vilket är en kvalifikation för att 
fungera framgångsrikt som ett landmark (Lynch 1960 s. 78 - 79). Här skapas en 
form av differentation i byggnaden, då gestaltningen bildar en distinkt särprägel 
genom sin tydliga formgivning och kulörta färg (Baskaya et al. 2004 s. 844). 

 

 

Figur 10: Gestaltningsförslag av landmark 
nr 7, redigerat i Adobe Photoshop. 
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Landmark nr 8 
Cirkulära former har varit en inspiration för landmark nr 8. Att utforma 
landmarks i form av cirklar förespråkades i artikeln What if you could build 
your own landmark? The influence of color, shape, and position on landmark 
salience där ett experiment visade att cirklar var en önskvärd form på ett 
landmark (Strickrodt et al. 2014 s. 142 - 143). Detta landmark är målat på en 
vägg som leder in mot en annan korridor, vilket i sin tur blir en av många noder 
i byggnaden. 

Denna gestaltning har stora förutsättningar att associeras till flera saker då 
utformningen bland annat påminner om en solförmörkelse, en måne eller ett 
stort öga. Här kan varje besökare associera gestaltningen till en egen fantasibild 
och därmed göra omgivningen meningsfull och begriplig, vilket skapar goda 
förutsättningar för ett landmark (Lynch 1960 s. 101). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: 
Gestaltningsförslag 
av landmark nr 8, 
redigerat i Adobe 
Photoshop. 
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Ikoner för landmarks på planritningar 
De utsatta planritningarna som finns i byggnaden för vägledning skulle kunna 
märkas ut med enkla ikoner där landmarks är placerade. Detta för att underlätta 
orientering för besökare. Jag har dock inte studerat hur dessa ikoner bör 
gestaltas på planritningarna utan endast gjort en enkel skiss i Photoshop på hur 
dessa ikoner skulle kunna se ut. Utformningen av ikonerna skulle dock behöva 
mer bearbetning, då detta endast är en skiss. 
 

Figur 12: Enkel 
skiss av hur 
planritningar kan 
märkas ut med 
ikoner av 
landmarks, 
redigerat i Adobe 
Photoshop. 
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Diskussion  

Mitt syfte med studien var att studera hur ett navigationssystem baserat på 
landmarks kan vägleda människor i en högskolebyggnad. Genom en platsanalys 
med inriktning på flödesriktningar, en kvantitativ enkätundersökning och en 
objektiv undersökning där jag följde efter deltagare som orienterade sig i 
byggnaden fick jag kännedom om var eventuella landmarks skulle kunna 
placeras. Jag konstaterade att planritningarnas placering, trapphus och noder i 
byggnaden var de platser där besökare tenderade att stanna upp, välja väg och 
orientera sig på nytt. Att dessa platser lämpar sig för ett landmarks placering 
kunde stödjas av mina litteraturstudier som tydde på att landmarks med fördel 
kunde placeras vid noder och platser där människor ofta orienterar sig på nytt 
och väljer riktning (Lynch 1960 s. 80 – 81; Michon och Denis 2001). 
Enkätundersökningen hjälpte mig även att avgränsa mina studier till U-huset, 
då många svarade att klassrum och grupprum var de platser som uppfattades 
som svårast att hitta till. U-huset är en del av högskolan där bland annat många 
klassrum och grupprum finns. 

 

Då landmarks används i stor utsträckning utomhus ville jag studera om det 
fanns möjlighet att hitta samband mellan strategier för orientering utomhus och 
inomhus. Detta skulle i sin tur stödja min teori om att skapa ett 
wayfindingsystem inomhus med hjälp av landmarks. Då det visade sig att 
strategier för orientering inomhus hade stora likheter med de strategier som 
används utomhus (Lawton 1996) ansåg jag att ett navigationssystem med 
landmarks lämpar sig även i en inomhusmiljö. 

 

Genom litteraturstudier fick jag reda på att flera av författarna hade en 
gemensam tes angående utformningen på ett landmark, nämligen att denna ska 
vara synlig (gärna iögonfallande) och ha en stark kontrast till sin omgivning 
(Mollerup 2013 s. 54; Lynch 1960 s. 78 - 79). Utformningen ska vara unik till 
den grad att den inte kan misstas för något annat landmark för att undvika 
förväxling, vilket i sin tur även skapar en egen prägel på rummet och stödjer 
den differentiation som i sin tur stödjer wayshowing (Baskaya et al. 2004 s. 
844, 865). Dessa insikter har använts då formen på mina landmarks tydligt 
kontrasterar mot byggnadens övrigt ljusa interiör. Formerna på mina landmarks 
rör sig över både väggar och tak, vilket skapar en iögonfallande effekt som 
bryter mot det förväntade, då det är vanligt att endast väggar ibland har en 
kulört färg i offentliga byggnader. Studier visade även att ett landmark är lättare 
att komma ihåg och beskriva då klara färger används istället för monokromt 
svart och vitt. Samma studie förespråkade även former som trianglar, cirklar 
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och fyrkanter (Strickrodt et al. 2014 s. 142 - 143). Detta har jag använt i mitt 
gestaltningsförslag, där klara kulörta färger används i kantiga eller runda 
former, med inspiration från bland annat trianglar, cirklar och fyrkanter. 

 

Jag har valt att placera ett av mina landmarks vid trapphuset nära entrén, då 
detta är en naturlig utgångspunkt för vidare orientering i byggnaden och på 
platser som går att se från flera synvinklar och från längre avstånd, vilket i sin 
tur är platser där flera korridorer möts. Denna placering grundar sig på 
undersökningar som visade att människor tenderar att stanna upp och orientera 
sig vid planritningar och vid platser där ett beslut om vägval måste göras, oftast 
där flera korridorer möts och därmed flera alternativ finns. Mina 
litteraturstudier visade att landmarks ofta skapas där de behövs (Golledge 1999 
s. 17), vilket återigen är vid noder och platser där man på nytt behöver orientera 
sig (Lynch 1960 s. 80 - 81). Litteraturstudierna gav mig även kunskap om att ett 
landmark som kan iakttas från flera platser och från ett längre avstånd kan 
användas som vägledning från en större del av omgivningen och underlättar 
därmed wayfinding än mer (Lynch 1960 s. 80 – 81; Frankenstein et al. 2012 s. 
168 - 169). 

 

Det egna meningsskapandet, som kan beskrivas som ett sätt för människor att 
associera intryck eller skapa ett syfte med sin omgivning efter egna premisser 
och önskemål är grunden till mitt intresse för landmarks. Besökare i byggnaden 
skapar själv en mening åt det dem ser. Detta beskrivs av flera författare som en 
kognitiv del inom wayfinding där besökaren omedvetet eller medvetet kan välja 
att placera ut sina landmarks där behov finns (Lynch 1960 s. 101; Golledge 
1999 s. 17; Arthur och Passini 2002 s. 106). Här kan exempelvis ens egen 
ytterdörr bli ett personligt landmark eller äppelträdet runt hörnet som indikerar 
på var man ska svänga in för att hitta hem. I mitt gestaltningsförslag ligger 
fokuset på vilka landmarks besökaren väljer att memorera och använda i sin 
mentala modell. Utmaningen med ett navigationssystem som detta är att det 
krävs en viss förståelse för ett abstrakt och lekfullt synsätt på wayfinding, vilket 
i sin tur kräver att man släpper lite på det kontrollbehov som annars ofta finns 
då liknande system installeras i en byggnad. Eftersom detta system utgår från 
ett eget mänskligt meningsskapande är det betydligt svårare att kontrollera och 
garantera att besökare kan förlita sig på att hitta rätt. Här kan inga instruktioner 
för orientering tillhandahållas för besökare eftersom tillvägagångssättet för 
orientering är den (till viss del omedvetna) kognitiva förmågan att skapa en 
mental bild av omgivningen. Ett system som detta kan därför vara svårt att ta 
till sig då tidigare system för orientering ser annorlunda ut, vilket framgick i 
responsen med kontaktpersonerna i Västerås. En spännande erfarenhet från 
detta som jag tar med mig som blivande informationsdesigner är att nya och 
annorlunda lösningar av ett välkänt problem kräver en alltmer omfattande och 
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grundlig presentation för att få igenkänning och förståelse. För att förändringar 
av klassiska synsätt och åtgärder ska accepteras och införas krävs tid för 
reflektion och ifrågasättande. 

 

Mitt gestaltningsförslag har skapats utifrån denna kunskap, vilket har resulterat 
i ett navigationssystem med landmarks inomhus, utan någon vidare form av 
systematisering. Här finns endast utplacerade landmarks som ett stöd och en 
valmöjlighet för att skapa sin mentala kognitiva karta av byggnaden. Att fullt ut 
lita på den kognitiva förmågan att skapa en modell av platsen, utan påtvingad 
logik, tror jag är ett sätt att omedvetet stödja wayfindingen i byggnaden. Detta 
är ett sätt att se på informationsdesign som skiljer sig till viss del från andra 
synsätt på wayshowing där logik oftast är en röd tråd för att informera 
människor om var de är och hur de kan orientera sig på ett område. Det nya 
med mitt förslag är ett synsätt som inte utgår från ett logiskt tänkande eller 
system, utan snarare är inspirerat av människans undermedvetna kognition, 
fantasi och innovation. 
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Figurförteckning 
Figur 1, fotografi av tecknade skisser. 

 

Figur 2, fotografi av tecknade skisser. 
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Figur 3, planritning av våning 2 i U-huset Mälardalens högskola Västerås, efter 
redigering i Adobe Photoshop CC. Planritning utgått från PDF, hämtad från 
Mälardalens högskola Västerås 2016-03-03. 

 

Figur 4, visualisering, fotografi redigerat i Adobe Photoshop CC. 

 

Figur 5, visualisering, fotografi redigerat i Adobe Photoshop CC. 

 

Figur 6, visualisering, fotografi redigerat i Adobe Photoshop CC. 

 

Figur 7, visualisering, fotografi redigerat i Adobe Photoshop CC. 

 

Figur 8, visualisering, fotografi redigerat i Adobe Photoshop CC. 

 

Figur 9, visualisering, fotografi redigerat i Adobe Photoshop CC. 

 

Figur 10, visualisering, fotografi redigerat i Adobe Photoshop CC. 

 

Figur 11, visualisering, fotografi redigerat i Adobe Photoshop CC. 

 

Figur 12, planritning av våning 2 i U-huset Mälardalens högskola Västerås, 
efter redigering i Adobe Photoshop CC. Planritning utgått från PDF, hämtad 
från Mälardalens högskola Västerås 2016-03-03. 

 

Samtliga visualiseringar, bilder och fotografier är gestaltade eller bearbetade 
av Louise Nilsson, om inget annat anges.  
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Bilaga 1 

Orienterbarhet i Mälardalens lokaler på högskolan i 
Västerås 

Student � 

Lärare  � 

Forskare � 

Övrig  � 

 
Mitt namn är Louise Nilsson och jag arbetar med mitt examensarbete som 
handlar om att förbättra orienterbarheten i lokalerna på Mälardalens högskola i 
Västerås. 
 
Genom att följa efter dig till en lokal i högskolans byggnader hoppas jag få en 
beskrivande bild av orienterbarheten på högskolan. Jag kommer spela in en 
ljudfil på din upplevelse och hur du tar beslut i din orientering. 
 
Ljudfilerna är endast för mitt eget minne och kommer inte spelas upp för någon 
annan. Du kan närsomhelst avbryta din medverkan. Du kommer vara anonym, 
men jag kan komma att beskriva dina vägval och beslut i mitt arbete. 
 
 
Tack för din medverkan. 
Louise Nilsson, tel: 0730657551 
 
 
 
 
Västerås 2016-04-13 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bilaga 2 

Orientering på Mälardalens högskola Västerås 

 
 
Student  
 
Lärare 
  
Forskare  
   
Övrig 
 
 
1, Vilka platser upplever du är svårast att hitta till på högskolan? 
 
 
 
 
 
 
2, Hur gör du för att hitta rätt på högskolan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag skriver ett examensarbete om hur lokalerna kan förbättras på högskolan i 
Västerås för att underlätta orientering. Dina svar är anonyma. 
 
Tack!  
 
Louise Nilsson, tel: 0730657551
 


