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Abstract 
Eskilstuna Folkhögskola is located in Munktellstaden in Eskilstuna. The 

school has two separate buildings with entrances that are difficult to find. 

By having two separate buildings, and to be in an area where there are 

rules and guidelines for the area's environment, makes it difficult to guide 

visitors to the school premises. 

 

The purpose of my research was to examine how to guide visitors to the 

school, and how to increase understanding that the school's various 

buildings are connected. 

 

Through practices such as site analysis, interviews, I found that the 

guidelines are not adapted to the current situation that is established in the 

district. 

 

Through theory and empirical material I have produced a design proposal 

to facilitate Wayfinding to Eskilstuna Folkhögskola. This is presented as a 

landmark and a clarification of the schools entrances and signage. 
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1. Inledning 
Informationsdesign är ett forskningsområde som grundar sig på kommunikation, hur ett budskap eller 

meddelande förmedlas samt hur mottagaren tar emot och förstår budskapet. Rumslig gestaltning är en 

av dessa kommunikationsmedel där fokus ligger på att skapa en miljö som mottagaren förstår. Kevin 

Lynch är en av de arkitekter som i sin bok, Image of the city, beskriver vikten av att visuellt förstå sin 

omgivning, ”A good environmental image give its possessor an important sense of emotional security. 

He can establish a harmonious relationship between himself and the outside world (1960, s.4). Romedi 

Passini beskriver hur frustrationen att inte hitta i en verksamhets miljö kan i sin tur leda till negativ 

upplevelse av verksamhetens service. (1996, s.319).       

Denna rapport behandlar hur Wayshowing, som fortsättningsvis benämns som vägledning, kan 

underlätta orienterbarheten (wayfinding) och därmed öka förståelsen av omgivningen.    

 

1.1 Bakgrund  

Flöden och processer är årets tema för examensarbetet inom akademin Innovation, design och teknik, 

avdelning Informations design. Inom rumslig gestaltning är vägledning ett återkommande problem där 

rörelsemönster, eller flöden, beaktas. Med vägledning menar jag hur en miljö kan informera, genom 

exempelvis form och färg och på så sätt skapa bättre flöde. 

 

Första gången jag besökte Eskilstuna Folkhögskola förstod jag inte vilken byggnad jag skulle gå in i 

och det tog långt tid innan jag hittade en entré. Det var inte första gången jag befann mig i området 

Munktellstaden och jag hade flera gånger tidigare besökt konstmuseet som befinner sig i en 

intilliggande byggnad. Trots detta förstod jag inte vilken av dörrarna som var huvudentrén, eller vilka 

av ingångarna jag kunde eller fick gå in i. Vad var fram – respektive baksida? Nu, efter tre års tid i 

Eskilstuna, har jag fortfarande dålig uppfattning om vilka byggnader i stadsdelen Munktellstaden som 

tillhör respektive verksamhet. Vägledning och orientering i Munktellstaden är två problem som 

drabbar både aktörerna och besökarna i området. Dessa problem är något som Munktellstadsgruppen 

arbetar med. Munktellstadsgruppen består av representanter från de verksamheter som finns i området. 

De samlas en gång i månaden för att driva olika gemensamma frågor, där i bland frågor som rör 

informationsdesign, såsom exempelvis skyltningen. 

 

1.2 Problemformulering 

Eskilstuna folkhögskola är placerad i Munktellstaden i Eskilstuna. Skolan har två separerade 

byggnader med entréer som är svåra att hitta. Skolan har en av sina utbildningar, Recycle design, i en 

annan byggnad som är skild från huvudbyggnaden.  
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Genom att ha två skilda byggnader, samt att befinna sig i ett område där det finns regelverk med 

riktlinjer för områdets miljö, gör det svårt att vägleda besökare till skolans lokaler. Detta begränsar 

även flödet mellan huvudbyggnadens entré och Recycle designs lokaler. Vägledningen och 

orienteringen är ett problem när skolan arrangerar evenemang eller får besök av framtida studenter och 

förstagångsbesökare, då de inte kan orientera sig och hitta till den plats de vill besöka.  

 

 1.3 Syfte 

Syftet med rapporten är att studera miljön kring Eskilstuna folkhögskola, för att ta reda på hur man 

kan vägleda studenter och besökare till skolan, samt hur man kan öka förståelsen för att skolans olika 

byggnader hör ihop. Arbetet kommer slutligen presenteras med ett gestaltningsförslag. 

 

1.4 Avgränsningar 

I mitt arbete har fokus legat på Eskilstuna Folkhögskolas omkringliggande miljöer och byggnader då 

syftet är att förbättra vägledningen och orienteringen. Jag är medveten om att de förändringar som sker 

i min gestaltning påverkar byggnadernas interiör, men detta är inget jag har studerat vidare eftersom 

arbetet skulle bli för omfattande för en tio veckors period.  

 

Eskilstuna kommun har planer på att utveckla stadsdelen Väster, med slutmål 2030, som eventuellt 

kommer påverka Munktellstaden, vilket gör det är svårt att förutspå hur resultatet påverkar 

vägledningen i området. Därför är detta något som inte beaktas i mitt arbete.  

 

Jag kommer heller inte fördjupa mig i hur de övriga verksamheterna fungerar. 

 

1.5 Frågeställningar 

Hur kan jag med hjälp av rumslig gestaltning och skyltar informera var Eskilstuna folkhögskola är 

placerad? 

 

Hur kan jag med hjälp av rumslig gestaltning och skyltar, informera om sambandet mellan Eskilstuna 

folkhögskolas skilda byggnader? 

 

1.6 Munktellstaden 

Från år 1837 har Munktellstaden i Eskilstuna vuxit fram. Området hette tidigare Bolinder – Munktells 

industriområde där det tillverkades traktorer, vilket senare utvecklades till Volvo BM och som sedan 

år 1973 successivt avvecklats (Eskilstuna Kommun, Munktellstaden i Eskilstuna- Historisk 

tillbakablick på områdets utveckling, s.3). Under 1990-talet började kommunen att utveckla stadsdelen 
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med syftet att ”Munktellstaden skall bli en levande stadsdel med huvudriktning mot kultur och fritid 

samt upplevelsenäringar och kunskapsföretag” (Gestaltningsprogram, AQ Arkitekter, 2005, s.).  

I dagsläget har stadsdelen ca 27 verksamheter och har fått namnet Munktellstaden. Eskilstuna 

konstmuseum, Munktellarenan och Eskilstuna folkhögskola är några exempel på de aktörer som idag 

finns etablerade i området.  

Då Munktellstaden bär på en betydelsefull historia för Eskilstuna kommun vill man bevara dess 

kulturhistoriska värde genom arkitektur och miljö. Detta har resulterat i ett kvalitetsprogram som 

Stadsbyggnadsnämnden antog år 2004. Mer om detta program finns under avsnitt, 4.4 

Kvalitetsprogram. 

 

1.7 Eskilstuna Folkhögskola 

I Munktellstaden befinner sig Eskilstuna folkhögskola. Skolan har flera olika utbildningar så som 

Konstlinjen, Allmän linje, Recycle Design samt kortare kurser (Eskilstuna Folkhögskola 

Informationsfolder). Folkhögskolan har två separerade byggnader, varav alla utbildningar förutom 

Recycle design håller till i huvudbyggnaden. På skolan studerar ca 160 elever (Svensson, 2011).  

 

Den grafiska profilen består av en blå pil samt en text där det står Eskilstuna Folkhögskola, en del av 

landstinget Sörmanland. Denna används till exempel när skolan annonserar och affischerar inför 

kommande evenemang (Svensson, 2011).  

 

 

 

 

                                           
 

 

 

 

 

Eskilstuna folkhögskolas logotyp 
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2. Teori 
I detta kapitel framför jag de teorier som har hjälpt mig förstå hur omgivningen påverkar människan i 

det offentliga rummet, samt hur visuella objekt kan underlätta förståelse för miljön och därmed 

förbättra orienteringen.  

 

2.1 Kognition, Perception 

Dagligen utsätts vårt undermedvetna för psykologiska processer där vi genom olika funktioner i 

hjärnan försöker lösa ”problem” i vår omgivning. Denna problemlösning kallas kognitiva processer 

som kan handla om allt från att ta den snabbaste vägen till matbutiken (kognitiva kartor) till att förstå 

att några streck på ett papper bildar en hund. I boken Visual Thinking for Design beskriver Colin Ware 

hur människan visuellt uppfattar sin omgivning och hur man genom design kan underlätta förståelsen 

av den (2008).  

Ware beskriver begreppet longterm-priming eller perceptual faciliation, som ett sätt där vi lagrar 

detaljer från en bild vilket gör det lättare att minnas den i efterhand (2008, s. 118). Även om Ware 

pratar om priming i form av bilder med visuell information, menar jag att det även är applicerbart på 

tre dimensionella miljöer och hur man kommer ihåg dem. 

 

2.2 Gestaltlagar & Designprinciper 

”Inom gestaltpsykologin finner man ett antal lagar som förklarar hur vi tolkar omgivningen. Genom 

att kombinera de gestaltpsykologiska lagarna med den kunskap som existerar beträffande vår 

perception samt med modern kognitionsforskning får man en förståelse för hur seendet kan gå till” 

(Eriksson, 2009, s.61).  Exempel på dessa lagar är likhetslagen där objekt som har liknade uttryck 

uppfattas som att de tillhör varandra (Eriksson, 2009, s.61).  

Francis D.K. Ching har i Interior Design Illustrated förklarat hur designprinciper används i arkitektur. 

Designprinciper förklarar hur former i relation till varandra kan skapa förståelse för en miljö (2005, 

s.120). Exempel på detta är Rytm, där upprepning av visuella element skapar en linjär enhet, (2007, 

s.138). 

I boken Image of the city skriver Kevin Lynch om något han kallar för Form Qualities. Dessa kan 

jämföras med designprinciper som till exempel Continuity som kan jämföras med rytm. Lynch 

förklarar det i samband arkitektur, ”continuance of edge or surface (as in street channel, skyline, or 

setback) […]” (1960, s.106).  

 

2.3 Wayshowing (Vägledning) 

För att förklara begreppet wayshowing måste jag beskriva definitionen wayfinding. Wayfinding är en 

process där vi mentalt försöker lösa ett orienteringsproblem; hur vi tar oss från en plats till en annan. 
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Denna aktiva process inrymmer handlingar som ”[…] search, decision, and motion” (Mollerup, 2005, 

s.27) För att underlätta orienteringen från en plats till en annan kan man, genom exempelvis skyltar 

eller arkitektur, gestalta wayfinding, denna typ av gestaltning kallar Mollerup för on-route information 

(2005, s. 27). Chris Calori förklarar wayfinding, i boken Signage and Wayfinding Design, som en 

aktiv process som kräver mentalt deltagande och koncentration på den omgivning man försöker 

navigera sig i (Calori, 2007, s.8).  

Wayne Hunt menar, i boken Signage and Wayfinding Design, att när människan orienterar sig i en 

miljö är det två typer av design vi reagerar på, arkitektur och aktiva element så som skyltar. Nedan har 

han sammanfattat dessa passiva vägledningselement: 

 

”[…] Passive wayfinding elements. Such integrated elements and strategies include: 

• Building entrances that look like entrances 

• Providing clear sight lines to decision points wherever possible 

• Incorporating the fewest turns in routes between destinations. 

• Using descriptive building and department names 

• Designing understandable paths through landscaped areas. 

[…]” (2007, s.83) 

 

2.4 Skyltar, EGD. 

Eftersom fokus i arbetet har varit att beskriva hur man kan förbättra informationsdesign har skyltning 

blivit ett centralt begrepp. Därför har boken Signage and Wayfinding Design, varit en stor 

informationskälla då den beskriver hur skyltning på bästa sätt bör utformas i samspel med sin 

omgivning. Chris Calori förklara hur skyltar och arkitektur samspelar i något han benämner som EGD, 

Environmental Graphic Design. 

 

As explained, the difference between EGD and other type of design is the 

explicit purpose of EGD to communicate meaningful information via words, 

symbols, diagrams, and images. Because of this express communication 

function, EGD plays a key – and increasingly recognized – role in how people 

use and experience the built environment. Furthermore, the signage and 

wayfinding aspect of EGD is being recognized more often as a contributor to 

sense a well-being, safety, and security in unfamiliar and often high-stressed 

environments such as airports, hospitals, and cities. Additionally, EGD is 

gaining importance for its capability to create a sense of place for a given site 

and for its power to reinforce a brand image. 

     (Calori, 2007, s.9) 
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Detta citat visar vilken effekt skyltar kan ge verksamheten skyltarna är placerad i, samt för människan 

som vistas i miljön då skyltningen kan ha en lugnande inverkan samt skapa en förståelse av rummet. 

 

2.5 Människan och det offentliga rummet 

Kevin Lynch förklarar, i Image of the city, fem referenspunkter som skapar den visuella uppfattningen 

av en stad. Dessa kan sammanfattas på detta sätt: 

 

• Paths (stråk); Vägar, gator, gångbanor, kollektivtrafik, kanaler, järnvägar.  

• Edges (Gränser); Stränder, järnväg, väggar. 

• Districts (Områden); Ett område som man mentalt upplever att man äntrar. Har ett gemensamt 

identifierande uttryck.   

• Nodes (Noder); Strategiska samlingsplatser i ett område, exempelvis gatuhörn, slutna torg. 

• Landmarks (Landmärken); man ej äntrar. Används ofta som identitets-ledtrådar för en plats, 

exempelvis torn, stora kullar eller lokala butiksentréer  

(Lynch, 1960, s.46-48).   

 

I boken försöker Lynch klargöra hur denna typ av referenspunkter påverkar invånarnas rörelse genom 

staden och även om de berör större arealer finns enligt mig viktiga generella lärdomar i denna bok som 

kan anpassas till mindre ytor och platser, exempelvis utnyttjandet av naturliga gränser och skapandet 

av områden som kan ge ökad känsla av rumsligt sammanhang. 

Jag är medveten om att städerna Lynch har studerat är svåra att jämföra med Munktellstaden. Trots 

detta anser jag ändå att boken speglar en offentlig plats, vilket också Munktellstaden är, där dessa 

element finns inräknade. Munktellstaden med sin karaktäristiska byggnation och mångfald av olika 

verksamheter kan också uppfattas som en liten stad i staden. Lynch bok har hjälpt mig förstå hur 

människan rör sig i rummet och hur referenspunkter används för att förstå, minnas och förklara sin 

omgivning. Den har även bidragit till att förstå min egen upplevelse av Munktellstaden. 

  

Då min forskning har utgått från offentliga utomhusmiljöer och byggnaders exteriörer har jag tagit del 

av Jan Gehls bok, Life between Buildings (2010). Denna bok har ökat min förståelse för hur 

omgivningen påverkar människors beteende och förståelse för vad som gör att man samlas kring ett 

torg eller varför man väljer en väg framför en annan. Eftersom jag vill undersöka hur man genom 

rumslig gestaltning och skyltning kan påverka orienteringen och vägledningen i Munktellstaden blir 

det viktigt att ta hänsyn till människor rörelsemönster i offentliga miljöer.  
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2.6 Källkritik 

 
De forskningsområden som jag har förklarat ovan har tillsammans gett mig en högre förståelse kring 

hur rumslig gestaltning och skyltar kan underlätta orientering och vägledning i offentliga miljöer. De 

källor jag har använt mig av anser jag vara relevanta för studien då de kompletterar varandra:  

Gestaltlagar och designprinciper förklarar hur man med former i relation till varandra kan förtydliga 

och informera med hjälp av formgivning. Lynch beskriver hur vi genom visuella referenspunkter 

förstår och minns vår omgivning. Mollerup och Calori skriver om hur omgivningen tillsammans med 

skyltar underlättar orientering och vägledning och därmed förstår vår omgivning.   

Många av dessa böcker har jag använt i tidigare kurser under min utbildning vilket gör att jag anser 

dem som högst trovärdiga. 

 
 
 

3. Metod 

3.1 Introspektion 

I Kunskapande metoder skriver författaren Bengt Gustavsson att en introspektion kan ”[…] öka 

förståelsen inför det studerande fenomenet” (2010, s.179- 180). Då problemet kring orienteringen i 

Munktellstaden var något jag själv uppmärksammat ville jag skapa en bas för fortsatta studier genom 

en introspektion. Gustavsson menar ”Genom att på ett metodiskt sätt studera egna erfarenheter av ett 

forskningsproblem kan forskaren få en mycket allomfattande förståelse för det studerande” (2010, 

s.179). Mitt syfte med introspektionen var att undersöka hur jag spontant upplevde platsen för att 

sedan förstå hur och varför jag från början ansåg orienteringen vid Munktellstaden vara ett problem. 

Introspektionen kom även att ligga som grund att gå tillbaka till och minnas den första upplevelsen av 

miljön innan all kommande fakta skulle påverka mig. (Se bilaga 1). 

 

3.2 Platsanalys 

För att sedan få en mer konkret definition av skolans exteriör och omgivande miljö gjordes en 

platsanalys. Francis D.K. Ching skriver om vikten att analysera en miljös funktion och syfte. Han 

menar att analysen kan beskriva behoven som man sedan kan åtgärda genom en design. (Ching, 2005, 

s.56). Platsanalysen gjorde att jag fick en större förståelse av mina egna upplevelser från 

introspektionen, samt att den tydliggjorde hur former och färger påverkade problemet med 

orienteringen på platsen.    
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3.3 Kvalitativ Intervjuer 

Efter att fått flera insikter genom platsanalysen ville jag ha en mer specifik information från Eskilstuna 

folkhögskola som drabbas av orienteringsproblemet. En kvalitativ intervju utfördes med Eva Svensson, 

lärare på Eskilstuna folkhögskola, Recycle design för att få en större förståelse för hur hon som 

anställd, samt hur skolan som verksamhet påverkas av problemet. Ännu en kvalitativ intervju 

genomfördes med Maria Comstedt, projektledaren för Munktellstadsgruppen för att få bredare 

uppfattning av orienterbarheten i hela området. Inför intervjuerna hade jag förberett med frågor så 

som; Från vilka aspekter arbetar man med vägledningen idag? Är det genom skyltningen eller finns 

det fler sätt? 

Däremot hölls frågorna lite mindre specifika för att låta intervjupersonen till viss del styra samtalet 

(Holme & Solvang, 2008, s.100-101).  

 

Inför intervjuerna med Eva Svensson och Maria Comstedt var de insatta i mitt arbete då jag under flera 

tillfällen hade varit i kontakt med dem, samt förklarat vad jag undersöker i mitt arbete och varför jag 

ville intervjua just dem. Judith Bell hävdar att forskaren, inför en intervju, bör skicka frågorna till 

respondenten för att få deras samtycke samt för att undvika avbrott under intervjuns gång (2005, 

s.157). Detta ansåg inte jag vara någon risk, då de var förberedda kring mitt arbete.  

 

3.4 Sammanfattad Platsanalys av Munktellstaden 12/4 – 2011. 11.00 

 
 

 

Munktellstaden är ett område med gamla byggnader som har stora fönster och burspråk. De flesta av 

byggnaderna upplevs som höga och har rött tegel. Flera aktörer är verksamma i Munktellstaden. Det är 

få skyltar i området och de som finns är svåra att upptäcka pågrund utav kontrastvärdet mot 

bakgrunden, storlek samt placering. Gatorna är breda och har markeringar.  

I korsningen, Verkstadsgatan/Portgatan, finns en rund kullerstensmarkering som är för liten för att 

användas som rondell. På olika ställen i området finns det små rektangulära former av rostigt material 

Översiktsbild över analysplatsen, samt 
Folkhögskolans entréer 
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(se bilden nedan). Det rostiga materialet återkommer på flera ställen, exempelvis på karthållarna och 

på kanterna av ramperna.  

 
Det finns knappt någon växtlighet och det är nästintill tomt på folk. Bilar är parkerade på vissa utav 

parkeringar och det finns cyklar i cykelställen.  

På Eskilstuna folkhögskolas framsida finns en stor röd text med namnet som en skylt. Skylten är röd 

och har en dålig kontrast mot den röda tegelväggen. På framsidan finns det två ingångar. Vid den ena 

dörren finns en ramp och på fönsterglaset finns en skylt där det står huvudentré med en pil som pekar 

åt vänster, mot den andra dörren. Vid glasdörren finns logotypen i vit transparent färg. Framför 

ingångarna finns en stor grusparkering. Från skolans framsida ser man inte korsningen, heller inte 

dörren till Recycle design.  

Dörren in till Recycle designs byggnad har fyra, icke genomskinliga fönster som är skrovliga. Längst 

ner på dörren finns det två svarta plåtpartier. På ena fönstret finns en vit lapp där det står Recycle 

design. Bredvid denna entré finns en till glasdörr med en tillhörande ramp. Nästintill finns en svart 

skylt med texten P2 i vitt samt en menydisplay.   

 
 

 

 

 

Det finns ytterligare en entré in till Folkhögskolans huvudbyggnad vid Verkstadsgatan. Här ifrån ser 

man korsningen. Framför dörren finns en byggd betongavsats. Bredvid dörren finns två fönster på 

vardera sida. Här finns det ingen skylt som berättar om verksamhet.  

Bild på korsningen Verkstadsg./ Portg. Samt 
exempel på rostiga detaljer i området. 

T.v. Bild på Recycle designs dörr. T.h. Skolans dörr ut mot Verkstadsgatan. 
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3.5 Sammanfattad intervju med Eva Svensson, 20 april 2011  

Eva Svensson är lärare på utbildningen Recycle design vid Eskilstuna folkhögskola och är dessutom 

representant för Folkhögskolan i Munktellstadsgruppen. Eva menar att skolan har en väldigt levande 

och central roll i stadsdelen, detta då skolan arrangerar många olika evenemang för allmänheten, 

exempelvis öppna föreläsningar och utställningar.  

   

Tillgång till internet. 

Enligt Eva var problemet med att inte hitta till Recycle design mycket värre när utbildningen befann 

sig i den tidigare byggnaden som låg vid Arvid Olssons gata. Detta pågrund av att gatan inte fanns 

utsatt på Eniros kartor. I dagsläget befinner sig utbildningen in till Konstmuseet som finns utplacerad 

på Eniros kartor, men för de som inte har tillgång till internet är det ett stort problem med att hitta 

dit. ”Näe, det viktiga är Eniro och GPS och sådant. När folk kommer utifrån, det är det som gäller” 

(Svensson, 2011). Trots att Eva nu kan hänvisa till konstmuseet och Eniros kartor, måste hon 

fortfarande förklara vägen skolan tydligt. Eva berättar att alla aktörer i området arbetar med 

vägledningsproblemet på verksamhetsnivå men också gemensamt i gruppen. Exempelvis så har 

Konstmuseet fått tillstånd att göra en skulpturpark ut mot bilvägen. Den nya kartan har framställts 

tillsammans i gruppen. Eva berättar om en händelse där en person som var intresserad av att eventuellt 

studera Recycle design hade letat sig fram till Mälardalens Högskola som finns i Eskilstunas 

stadskärna istället. Därefter påpekar Eva återigen vikten av att ha sett Eniros kartor och hon förklarar 

att hon aldrig hänvisar besökare direkt till Recycle designs lokaler utan att hon hämtar dem i 

huvudbyggnadens reception. 

 

Rumsliga element 

Eva berättar att vid gemensamma arrangemang finns det en knutpunkt som de benämner som centrum, 

alltså korsningen Verkstadsgatan/Portgatan. Under arrangemang i Munktellstaden kommer det 

fortfarande förstagångsbesökare och många av dem är även från Eskilstuna menar hon. 

Alla entréer in till huvudbyggnaden används ungefär lika mycket enligt Eva. Därefter påpekar hon 

upplevelsen av att huvudingången är på baksidan. Konsekvensen av att inte hitta till skolan är att 

antalet av besökare är färre än vad det kunde hade varit menar Eva. 

För att se intervjufrågorna se, bilaga 2. 

 

3.6 Sammanfattad Intervju med Maria Comstedt, 28 april 2011  

Maria är anställd som projektledare för Munktellstadsgruppen och har varit det i ca 2 år där hennes 

uppdrag går ut på att hålla ihop aktörerna som finns i området. Munktellstadsgruppen ses en gång i 

månaden där de driver gemensamma frågor i allt från logistik till skyltning, samt hur de ska nå ut med 

information och hur de ska uppnå den vision som finns.  
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Skyltning till och i Munktellstaden 

Aktörerna hänvisar en annan väg för de som kommer med bil från Stockholm och Västerås, än vad 

trafikskyltarna visar. Effekten av olika vägbeskrivningar har gjort att det blir svårare för besökarna att 

hitta till Munktellstaden. Samtidigt förklarar hon att det skulle behövas mindre skyltar i 

Munktellstaden med riktningar som skulle kunna visa vilket håll olika verksamheter ligger, med 

utgångspunkt från torget i korsningen. Det som bidrar till orienteringsproblemet är dels brist på 

skyltning, men också att det är restriktiva regler för hur man får sätta upp skyltarna. Detta gör att även 

om man har kommit fram till rätt plats, så vet man fortfarande inte om man är på rätt ställe, ”Det måste 

ju kunna funka för folk att bedriva affärsverksamheter här” (Comstedt, 2011). 

För de besökare som kommer till Eskilstuna via tåget har stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans 

med turistbyrån utformat ett vägledningskoncept, men hon är osäker på om konceptet fungerar.  

Maria menar att Munktellstadsgruppen anser att de riktlinjer och kvalitetskrav som finns för skyltning 

i området inte tar hänsyn till befintliga verksamheter, ”däremot så har jag fått känslan av att det håller 

på att luckras upp” säger Maria (2011). 

 

Rumsliga element 

Om man är bekant med området tycker man inte att det är så svårt att hitta. Men det är stora hus och 

man vet inte vad som är runt hörnet och det är svårt att veta vart man ska och vart man ska gå in, 

berättar Maria.  

900 000 besökare kom till Munktellstaden på ett år och Maria får höra från nästan alla aktörer att det 

är folk som inte hittar, främst förstagångsbesökare.  

Konsekvensen av att det är svårt att hitta till Munktellstaden blir att människor, speciellt Eskilstunas 

invånare inte spontant besöker stadsdelen förklarar Maria. 

Vidare berättar hon att de gemensamma arrangemangen sker främst på höst och vår och att 

arrangemangen till stor del bygger mycket på folkhögskolan initiativ. 

För att se intervjufrågorna, se bilaga 3. 

 

3.7 Kvalitetsprogrammet 

I mitt arbete har jag tagit del av kvalitetsprogrammet som Eskilstuna kommun har framställt för 

området då det är en plats som bär på ett kulturhistoriskt värde för staden.  

I det kvalitetsprogrammet finns det många riktlinjer och kvalitetskrav för hur området ska bevaras.  
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I kvalitetsprogrammet finns det riktlinjer och ramar för exempelvis:   

 

• Att portar anpassas genom form och materialval till omgivningen  

• Att vägvisningsskyltar och informationsskyltar utformas enhetligt i hela området. 

• Att firmaskyltar ska vara ”platta” pålysta fasadskyltar eller skyltar med text på avgränsade 

putsade väggfält. Bakgrundsfärgen anpassas så långt som möjligt efter platsen och färgen på 

text och logotyp. 

• Att inga flaggskyltar eller fasadflaggor tillåts. 

(Kvalitetsprogram, 2004, s.9, 19, 21) 

 

För att kunna bedriva verksamheter med deltagande i området krävs det att besökare och andra kunder 

vet vart respektive verksamhet håller hus. Utan skyltar som är lätta att upptäcka kan man missa fler 

besökare och möjligen även avskräcka dem från att använda verksamheterna på grund av vad som kan 

upplevas som otillgänglighet. När det dessutom finns en vision om hur Munktellstaden ska vara en 

levande stadsdel med kultur och fritid som huvudinriktning lägger man stort ansvar på besökarna. För 

att uppmuntra till aktivitet behövs det mötesplatser även utomhus. 

 

3.8 Analys utifrån Empiri  

Orsaken till att besökare inte hittar till Eskilstuna folkhögskola är en följd av flera problem beträffande 

orienteringen både till och i Munktellstaden. För att göra det extra tydligt har jag sammanfatta dessa 

under fyra steg:  

 

 

1. Besökare hittar inte till Munktellstaden. 

Besökare som tar sig med bil från Stockholm och Västerås får olika vägbeskrivningar, som i 

sin tur leder till förvirring om vart besökarna ska åka för att komma rätt.  

För tågresenärer har Eskilstuna Turistbyrå tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen 

utformat ett vägledningssystem bestående av markeringar i marken i form av 

sevärdhetssymboler med tillhörande karta. Symbolerna på marken har en rostig yta, som kan 

kopplas till de rostiga element som finns i Munktellstaden. Att ha markeringar på marken kan 

vara väldigt effektfullt och benämns som Track following (Mollerup, 2005, s.45), men i det 

här fallet har symbolerna en dålig kontrast till den gråa asfalten vilket gör att jag ställer mig 

tveksam till om de verkligen fungerar. Mollerup beskriver varför skyltar inte fungerar i olika 

sammanhang, där en av anledningarna kan bero på dålig färgkontrast till sin omgivning (2005, 

s.95). För besökare som går eller kommer med cykel till Munktellstaden blir det alltså ännu 

svårare för då de får förlita sig på Eniros, eller Googles kartor. Dessa kartor är i sin tur inte 
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helt uppdaterade med gatunamn eller vilka verksamheter som befinner sig i respektive 

byggnad. 

 

2. Besökare hittar inte i Munktellstaden. 

Munktellstadens område sträcker sig, enligt den nya kartan (se bilden nedan), från Turistbyrån 

och Rothoffsparken till Västra storgatan.  

 
 

Korsningen Verkstadsgatan/Portgatan har blivit Munktellstadens centrum och knutpunkt. På 

grund av dålig skyltning är det svårt att urskilja entréerna till de olika verksamheterna. 

Korsningens omkringliggande byggnader är uppförda under ungefär samma tidsepok med 

övervägande rött tegel som exteriörmaterial. Dessa byggnader har blivit en stark 

identitetsbärare för platsen och kan bidra till att besökare lättare kommer ihåg stadsdelen. Det 

negativa med att byggnaderna har samma uttryck är att det blir svårt att urskilja i vilka 

byggnader respektive verksamhet befinner sig. De lika höga byggnaderna gör det även 

svårt att placera sig själv förhållande till andra delar av staden. Detta kan i sin tur 

distrahera besökarens kognitiva karta. Med kognitiva kartor menar Mollerup den 

rumsliga kunskapen av en omgivning (2005, s.41). Besökaren blir nästan 

omringad och ser inte vad som ligger utanför, trots att landmärken som Kloster 

kyrka och Eskilstuna ån är precis intill. 

 

3. Besökare hittar inte till Eskilstuna folkhögskola.  

Utifrån min observation beskrev jag hur Eskilstuna folkhögskolas huvudentré upplevdes vara 

placerad på baksidan, detta var även något som Eva Svensson påpekade (2011) och är en del 

av byggnaden som bidrar till att det är svårt att hitta till huvudentrén. En annan orsak är att 
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huvudentrén inte är tillräckligt synlig från sin omgivning, en tydlig entré är en av de passiva 

vägledningssätt som jag tidigare nämnt i teorikapitlet. Folkhögskolans skylt på byggnaden har 

för dålig kontrast till det röda teglet, vilket gör att den knappt syns trots sin storlek. Skyltar vid 

entréer beskriver Calori som indentifikationsskyltar (2007, s.72), denna typ av skyltar visar att 

man har kommit till rätt destination. Då skylten är svår att upptäcka gör den det svårare för 

besökare att förstå var Eskilstuna Folkhögskola är placerad. 

Otillgängligheten kan även bero på att vägarna in till Munktellstaden leder mot korsningen där 

man inte ser skolans huvudentré och skylt. Kevin Lynch menar att ”[...] more abrupt 

directional shifts may enhance visual clarity by limiting the spatial corridor, and by providing 

prominent sites for distinctive structures” (1960, s.56). Detta innebär att korsningen kan bidra 

till att man lättare skulle upptäcka skolans byggnad, men då huvudentrén är på motsatt sida ser 

man den inte. Konsekvensen blir att besökare får det svårt att se vart man går in till Eskilstuna 

folkhögskola.  

 

4. Besökare hittar inte till Recycle Designs lokaler  

Då Recycle design har sin utbildning i en lokal separerad från skolans huvudbyggnad blir 

dessa lokaler extra svåra att hitta till. Utbildningens lokaler är dessutom inte med på den nya 

kartan som är uppsatt i området. Passini förklarar att ”Wayfinding difficulties might also be 

due to poor articulation of architectural features such as the indication of entrances […]” 

vidare menar han på att entréer och andra arkitektoniska element ska vara så pass tydliga att de 

inte ens ska behöva ha en skylt (Passini, 1996, s.326). I dagsläget kan Recycle designs dörr 

förväxlas med en garageport eller ett soprum vilket kan bero på flera orsaker. Dörren smälter 

in mot sin omgivning, det finns ingen tydlig skylt som informerar om utbildningen, fönstret 

bredvid dörren visar upp ett trapphus som ger upplevelsen av att det inte sker någon aktivitet 

innanför, dörren bredvid är en tydligare entré in till restaurangen P2 med tillhörande skylt och 

menyexponering. Samtidigt finns det ingen tydlig information om att entrén har kopplingar till 

Eskilstuna Folkhögskola.  
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4. Designprocessen  
Med ett landmärke ville jag underlätta vägledningen till Eskilstuna folkhögskola och Recycle designs 

lokaler. Genom skisser och avstämning med mina klasskamrater har jag arbetat fram ett resultat. Jag 

vill i detta kapitel till viss del visa hur denna process har hjälpt mig i mitt arbete.  

I början av skissarbetet hade jag tankar om att föra ihop vägledning med någon typ av referenspunkt. 

Referenspunkten skulle vara lätt att upptäcka i omgivningen. Då jag sedan tidigare var medveten om 

att Recycle design hade tankar på en ny utställningsyta var även detta en del av funktionen jag 

skissade fram (se bild). Resultatet blev då två exponeringsmoduler som skulle fungera som vägledning, 

samtidigt som skolan skulle få möjlighet att exponera saker som framställts under de olika 

utbildningarna. Materialvalet bestod av rost och glas med en ljussättning som skulle dra till sig 

uppmärksamhet.  

 

Genom avstämning insåg jag senare att modulen skulle ta 

alldeles för mycket uppmärksamhet i området. Även 

om Eskilstuna folkhögskola har många besökare och 

arrangerar många evenemang är det inte dem som i 

första taget representerar Munktellstaden. Som jag 

tidigare nämnt är problemet med vägledningen och 

orienteringen något som drabbar flera av de aktörer 

som finns i området samt de besökare som ska hitta till 

aktörerna. Med tiden kom jag fram till att modulen 

måste ta hänsyn till hela området. En annan anledning 

var att landmärket på sikt ska bli en del av Munktellstaden och 

då man inte vet hur länge en verksamhet kommer vara 

stationerad i samma område är det viktigt att landmärket inte 

representerar enbart en verksamhet. 

 

Därefter började jag undersöka olika former som skulle kunna 

fungera som vägledning tillsammans med en karta över hela 

området. Eftersom landmärket inte skulle visa exakta ingångar 

insåg jag att formen av en pil skulle skapa för starka riktningar. 

Tanken utvecklades till att modulen även skulle fungera som mötesplats genom möjliggöra 

sittplatser. ”Vi behöver mer utemötesplatser generellt!” (Comstedt, 2011).  

Denna funktion blev sedan något som ströks eftersom sittplatserna blev för nära varandra eller dolde 

kartan och eller att kartan tog för stor plats, och så vidare.  

 

Bilder : Exempel på skisser 
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5. Gestaltningsförslag 
Gestaltningsförslaget i mitt arbete består av två delar. Fokus har legat på att hitta en rumslig 

gestaltning som informerar var Eskilstuna Folkhögskola är placerad i området samt tydliggöra att de 

två skilda byggnaderna hör ihop. Detta sker i två steg: Tydliggöra entréerna samt att skapa ett 

landmärke.  

 

5.1. Ny huvudentré. 

 ”Huvudingången ligger på baksidan. Så är det” (Svensson, 2011). För att göra huvudentrén mer synlig 

flyttas den till ingången på motsatt sida vid Verkstadsgatan. Detta gör att huvudentrén blir mer 

lättillgänglig från torget vid korsningen Verkstadsgatan/Portgatan.  

 
 

 

 

I boken Life between Buildings förklarar författaren att nära placerade utbyteszoner mellan gatan och 

fasaden samt korta avstånd mellan entréer och andra funktioner bidrar till att aktivera den offentliga 

miljön (Ghel, 2006, s.93). Genom att flytta entrén nära korsningen där det är mest rörelse, uppmuntras 

den aktivitet som förespråkas i gestaltningsprogrammet. Denna förändring gör även att de två skilda 

entréerna blir synliga från varandra.  

För att informera besökarna om att entrén tillhör Eskilstuna folkhögskola placeras logotypen, i form av 

en skylt, intill ingången. Som jag tidigare förklarat är det gemensamma begreppet för skyltar och 

Nya huvudentrén, ut mot Verkstadsgatan 
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arkitektur inom wayfinding, on-route information. Golledge hävdar att on-route information dominerar 

off-route information när det kommer till att lära sig en väg (1999, s.9). Med off-route information 

menas all verbal och illustrerad beskrivning av en väg (Mollerup, 2005, s.41). Som jag tidigare nämnt 

i teorikapitlet kan en verksamhets skyltar signalera en känsla av välbefinnande och trygghet (Calori, 

2007, s.9). Jag menar att en verksamhets skyltar även kan förmedla en känsla av omtänksamhet 

gentemot sina besökare. Detta förklara vikten av att genom skyltar informera vilken verksamhet som 

befinner sig inne i byggnader.  

Tegnell förklarar att ”Färger i skyltar skapar identitet och tydliggör information. Det är ofta önskvärt 

att en företags- eller fastighetsfärg tas upp i skyltningen för att skapa en visuell helhet” (2006, s.27). 

Den färg som finns i pilen i logotypen tas upp i dörren och ska på så sätt skapa en starkare 

identitetsfärg för skolan. Den blå färgen är även i kontrast till den röda tegelbyggnaden vilket gör att 

entrén blir tydligare i sin omgivning.  

 

5.2 Tydliggöra Recycle designs entré. 

Dörren till Recycle design använder lokomotivet enbart som nödutgång, vilket innebär att Recycle 

design är den enda verksamheten som får besökare och använder dörren som entré. Eftersom 

besökarna som söker efter den dörren ska till Recycle design har verksamheten i mitt 

gestaltningsförslag fått en framträdande roll i designen.  

Entrén till Recycle design får samma blåa färg som huvudentrén. Calori menar att färgkodning kan 

förstärka ett meddelande och samtidigt särskilja det från annan information (2007, s.129). Den blå 

färgen ska fungera som en färgkodning för att knyta ihop skolans två entréer och samtidigt relatera till 

skolans logotyp. Färgen skapar även en rytm som ökar förståelsen av att byggnaderna hör ihop. (Ching, 

2007, s.383). Rytm kan översättas till vad Lynch beskriver som Continuity och har ”qualities that 

facilitate the perception of a complex physical reality as one or as interrelated, the qualities which 

suggest the bestowing of single identity” (1960, s.106).  

   
  Bild ovan: Recycle designs nya skylt. 

 Recycle design har fått en tydligare entré. 
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Entréskyltarnas utformning och den blåa färgen kan även kopplas till likhetslagen. Yvonne Eriksson 

förklarar likhetslagen på detta sätt: ”Det som liknar varandra i en bild, eller i ett synfält, tenderar man 

att uppfatta som tillhörande varandra eller som mer enhetliga än vad de i själva verket är” (2009, s.63). 

Detta innebär att entréerna kommunicerar en tillhörighet till varandra. På dörren kommer det finnas en 

skylt som visar att dörren tillhör Recycle design och att verksamheten är en del av Eskilstuna 

folkhögskola. Skylten kommer däremot ha en annan utformning för att undvika missförstånd om att 

detta är dörren till huvudbyggnaden. På skylten ska det stå Recycle design tillsammans med pilen i 

logotypen.  

Den förra huvudentrén finns kvar som ingång för de besökare som kommer med bil och färdtjänst. 

Ingången som är placerad längre i mot innergården får vara kvar och blir oförändrad. Denna ingång är 

den som är närmast Recycle designs entré och används av studenter och lärare som har en förförståelse 

om vart man kommer när man går in genom dörren. Författaren Ghel menar att människan har svårt att 

acceptera att bli tvingad att ta en annan väg en den direkta (2010, s.141), vilket kan vara en förklaring 

till varför elever och lärare använder just den dörren.  

 

 

5.3 Landmärke 

Funktion 

Då problemet med att hitta till Eskilstuna folkhögskola är en del av flera steg är det viktigt att även i 

gestaltningen ta hänsyn till hela Munktellstaden. Som jag tidigare nämnt är landmärken en av de 

referenspunkter som kan bidra till att identifiera och komma ihåg en plats. Calori menar också på 

att ”Well-defined pathways and other visual cues, such as prominent landmarks, all aid wayfindning, 

as do printed maps, human guides, and, more recently, portable GPS systems”, (Calori, 2007. s.5). 

Resultatet blev att gestalta ett landmärke med en tillhörande karta som påminner besökaren om vart, i 

förhållande till närliggande byggnader, man befinner sig. Maria Comstedt brast ut i intervjun ”När 

man har kommit hit vet man ju inte ens vart man är! När är det man är i Munktellstaden?” (2011). 

Tanken är att landmärket ska komplettera de befintliga kartorna samt fungera som en referenspunkt 

aktörerna kan hänvisa till i sina vägbeskrivningar.  
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Placering  

I dagsläget har man placerat ut kartor i varje ände av Verkstadsgatan och Portgatan. Detta innebär att 

besökare till Munktellstaden måste komma ihåg kartan i huvudet för att hitta till rätt byggnad. I boken 

Wayshowing beskriver Mollerup kognitiva kartor som en mental bild av en plats. Korsningen 

Verkstadsgatan/Portgatan har blivit en central punkt i området. Landmärket har därför blivit strategiskt 

placerad på denna plats. Referenspunkters placering är av stor vikt då det samspelar med varandra. 

Lynch skriver ”Properly located, another landmark may strengthen a core, placed off centre, it may 

only mislead […] (1960, s.84). Genom att placera landmärket vid korsningen stärks den centrala 

platsen, då den även har som funktion att komplettera de redan befintliga kartorna. ”Because decisions 

must be made at junctions, people heighten their attention at such places and perceive nearby elements 

with more than normal clarity”, (Lynch, 1960, s.72-73). Detta innebär att landmärket genom sin 

placering i korsningen kommer bli mer uppmärksammad.  

 

 

 

 

 

 

Bild på landmärket i sin omgivning. 
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Form & Material 

Landmärkets material består av rostat järn som fundament. Ovanpå finns en ljuslåda i två delar där den 

ena delen består av den befintliga kartan över Munktellstaden och den andra har en grön färg.  

”Spatial prominence can establish elements as landmarks in either of two ways: by making the element 

visible from many locations or by setting up a local contrast with nearby elements, i.e., a variation in 

setback and height” (Lynch, 1960, s.80). 

Landmärket har inte funktionen att den syns på 

långt avstånd, detta då korsningen är dold bakom 

byggnaderna. Däremot har landmärket en form 

och ljusfärg som är kontrastrik i sin omgivning.  

Ching hävdar att ”Color is the attribute that most 

clearly distinguishes a form from its environment. 

It also affects the visual weigh of a form” (2007, 

s.34). Tanken med landmärket är att den genom 

ljuset och färgen ska skapa kontrast med 

omgivningen och därmed fånga besökares 

uppmärksamhet. Ljuslådan ska framkalla 

uppmärksamhet hos besökarna under både dagtid 

och kvällstid. Den gröna färgen skapar en så 

kallad pop-out effekt genom att kontrastera till 

omgivande färger (Ware, 2008, s.28). Den gröna 

delen av ljuslådan ska alltså dra uppmärksamhet till landmärket även under dagen. Samtidigt ska 

landmärket kunna kopplas till den nuvarande gestaltning och arkitektur som representerar 

Munktellstaden, där av den fyrkantiga formen och rostfundamentet som inspirerades av de befintliga 

rostiga fyrkantiga stolpar som finns i området. Landmärkets fyra sidor gör även att kartan blir 

tillgänglig från Portgatan och Verkstadsgatans båda riktningar.  

 

Dessa åtgärder kan kopplas till Hunts passiva vägledningselement. Genom att göra tydliga entréer och 

framträdande skyltar underlättas orienteringen för besökarna till Eskilstuna folkhögskola. 
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6. Diskussion 
Mitt syfte med studien var studera hur rumslig gestaltning skulle kunna vägleda besökare till 

Eskilstuna folkhögskola samt öka förståelsen av att de skilda byggnaderna hör ihop. Genom 

platsanalys och intervjuer konstaterades att anledningen till att besökarna inte hittar beror på flera 

väglednings- och orienteringsproblem:  

 

• Olika vägbeskrivningar för de som kommer med bil. 

• Ingen skyltning för Eskilstunas invånare, förutom de som kommer från tågstationen. 

• Dålig skyltning och otydliga entréer i Munktellstaden 

• Otydliga entréer till Folkhögskolans två skilda byggnader. 

 

Under intervjun med Eva Svensson påpekade hon flera gånger att om förstagångsbesökarna inte hade 

tittat på internet innan de skulle komma till Recycle design, var det nästan intill omöjligt att hitta till 

Recycle designs byggnad. Eva berättade att hon flera gånger varit tvungen att hämta folk vid 

Rademachersmedjornas bilparkering, eller att de av misstag kommit till Mälardalens högskola.  

Frågan är hur pass mycket ska man förlita sig på att kartor på internet som främsta vägledningskälla? 

Eftersom kvalitetsprogrammet vill bevara områdets karaktär och där genom begränsar så väl skyltning 

som arkitektoniska förändringar blir vägledningen problematisk. Besökarna blir beroende av kartor på 

internet som i sin tur inte är helt uppdaterade med gatunamn.  

Genom att placera ett landmärke i korsningen Verkstadsgatan/Portgatan förstärks Munktellstadens 

centrala knutpunkt. Att dessutom placera kartor på landmärket gynnar orienteringen och därmed flödet 

i Munktellstaden.  

 

I kvalitetsprogrammet beskrivs processen att göra en ut eller ombyggnad i Munktellstaden som 

tidskrävande då man måste söka byggnadslov i ett kulturmärkt område. Genom samtal med både Eva 

Svensson och Maria Comstedt har jag fått den uppfattningen om att tänja på regler och andra 

diskussioner kring skyltning för området har nästintill varit förgäves. Detta på grund av olika faktorer 

som till exempel att det inte finns någon som har huvudansvaret för området längre. Detta är 

omständigheter som påverkat mitt arbete, där jag ville hitta en så realistisk och genomförbar lösning 

på orienteringsproblemet som möjligt.      

 

I mitt gestaltningsförslag har ingen ramp placerats vid den nya entrén men är något som skulle bli 

nästa steg i processen eftersom det krävs ett bygglov. Detta skulle innebära att den nya huvudentrén 

får en större tillgänglighet. 

 

Under mitt arbete har jag insett betydelsen av rumsliga egenskaper som informationsbärare och hur 
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arkitektur och skyltar måste samspela för att informationen ska komma fram till mottagaren. 

Eskilstuna kommun har en vision om att Munktellstaden ska vara en levande stadsdel med kultur och 

idrott som huvudinriktningar. För att Munktellstaden ska kunna vara levande anser jag att det måste 

vara aktivitet i området, vilket i sin tur kräver att besökare hittar till området och dess verksamma 

aktörer. Jag anser att kvalitetsprogrammet som Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram är 

motsägelsefullt gentemot den vision kommunen har, vilket är en levande stadsdel. Jag anser att tydliga 

entréer och tydligare skyltar tyder på att det sker aktiviteter inne i byggnaderna. Genom mitt 

gestaltningsförslag för Eskilstuna folkhögskola underlättas vägledningen samt förståelsen för att de 

skilda byggnaderna hör ihop, som i sin tur bidrar till Munktellstadens vision att vara en levande 

stadsdel.   
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BILAGOR 

Bilaga 1. 

Subjektiv personlig introspektion, 5/4-2011, Munktellstaden 11.00 

Vart börjar Munktellstaden? Upplever det som när man har gått förbi och över bron, känns 

som en ”tillgång” in mot något. Ser en lastkaj som känns som en baksida, har jag kommit 

från fel håll? Fast där står det ju Munktellmuseet, så det här måste ju vara åt rätt håll, eller? 

Eftersom brons riktning leder mig framåt känns det självklart att fortsätta mellan 

byggnaderna, men min känsla säger att jag har kommit fel. Jaja, jag testar att fortsätta rakt 

fram. Det måste finnas något längre fram… Söker mig till korsningen, där jag måste jag få en 

bättre översikt av området!  

Kommer fram till korsningen. Nu börjar det kännas som att jag kommit rätt.. någorlunda i 

alla fall.  Ser mig omkring. Arkitektkontorets entré känns också lite som en baksida. Varför 

tycker jag det? Kan det vara kopplingen mellan en stor öppen port tillsammans med 

lastkajen, eller är det en ramp? Jag ser lokomotivets gula fällskylt som sticker ut från 

byggnaden tack vare sin färg‐ syns den bra, men den är ganska liten och tror att jag hade 

förväntat mig något större. Men den hintar om entrén som sedan blir mer tydlig när jag 

närmar mig den.  

Konstmuseets entré den syns! Fast inte allt för mycket, känns genomtänkt ‐ den sticker ut 

från byggnaden, samtidigt som den inte sticker ut allt för mycket. Vit text mot grå bakgrund. 

Fin, enkel och tydlig! Utanför huset känns som att det är det enda finns inne i den 

byggnaden. De små dörrarna till vänster om entrén känns som personalingångar eller 

soprum. Ser igenom ett fönster att det är ett trapphus, känns väldigt anonymt.  

Oj! Där var Munktell Sciencepark, jaha, hmm. Vad är det för verksamhet? Undrar om vem 

som helst får gå in där?  Deras skylt liknar konstmuseet, hör de ihop, eller är designen av 

skylten något som flera har? Undrar om designen är något som är genomgående i området?  

Korsningen gör så att jag får bättre översikt men det känns svårt att urskilja byggnaderna 

från varandra. De är byggda av rött tegel, en del har vit puts. Stora gamla fönster gör att det 

känns som auktoritära byggnader, får man komma in? Vart kan jag gå in? För en 

förstagångsbesökare är nog denna upplevelse starkare.  

Undrar hur det hade varit om jag skulle till en speciell verksamhet här? Hade det varit lättare 

att hitta då? 
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Bilaga 2. 

 

Intervju Eva Svensson Eskilstuna Folkhögskola 20 April 2011 

En blandning av strukturerad och ostrukturerad intervju. 

 

Allmänt, Eva Svensson 

Lärare på Recycle design och studievägledare, samt representant för folkhögskolan i 

Munktellstadsgruppen.  

Hur länge har du arbetat på folkhögskolan? 

Driven och engagerad i en hel del projekt – vilka då?  

Kan du berätta mer om din roll i projektet Munktellstaden? 

 

Första delen Munktellstaden: 

Orienteringen är ett problem som berör hela Munktellstaden,  

Har problemet alltid varit det samma? 

Hur har man försökt åtgärda problemet?  

Arbetar man per verksamhetsnivå eller enbart gemensamt i projektgruppen ? 

Från vilka aspekter arbetar man med vägledningen idag? Är det genom skyltningen eller 

finns det fler sätt? 

Har Munktellstaden någon gemensam hemsida? Hur kommer information ut till 

invånarna? 

Andra delen Eskilstuna folkhögskola: 

Hur länge har Eskilstuna folkhögskola funnits och har det alltid varit i de nuvarande 

byggnaderna? 

Vilka utbildningar finns det på skolan och hur många elever? 

  Hur många nya är det som börjar/termin? 

  –Så det är ganska mycket ruljans på nya besökare? 

Vilka verksamheter är det som ligger i anslutning till folkhögskolan? 

  Och konstmuseet.. 

Har du någon uppfattning av att det är många som inte hittar till folkhögskolans 

huvudbyggnad och till recycledesign 

  Jaha ok, du tar dem aldrig hit liksom? 
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Huvudbyggnaden och recycledesign är separerade från varandra – hur påverkar det 

skolan? (ex. transporter, besök osv.)  

–Jag tänker också på det när jag och Helene var här med utställningen också . Det hade ju 

varit en annan grej om det hade varit där nere. 

Vilka är dom? 

Vad för slags aktiviteter brukar arrangeras på skolan?  

Sker alla arrangemang tillsammans med Munktellstadgruppen? 

Under vilken tid på året sker dessa arrangemang?  

  Någon generell dag och tid i veckan? 

Vid gemensamma arrangemang i Munktellstaden, finns det någon specifik knutpunkt? 

Vid gemensamma arrangemang i Munktellstaden, finns det någon specifik knutpunkt? 

Är det många förstagångsbesökare vid arrangemangen? 

Är det många av dem som kommer från Eskilstuna? 

Hur tar de sig till skolan?  

Vilka ingångar på skolan används mest?  

Vilka konsekvenser får det för skolan att besökare inte hittar? 

Har du fått beskriva vägen någon gång ‐ i så fall hur? Ex. landmärken, gator osv?  

Har folkhögskolan någon grafisk profil? 

Hur och under vilka tillfällen används den? 

  Används ex färg som något symboliskt? 

Vad anser du finns för brister med Folkhögskolans entréer? 

 

Tackar! 
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Bilaga 3. 

 

Intervju Maria Comstedt, Munktellstaden 28 April 2011 

En blandning av strukturerad och ostrukturerad intervju. 

 

Allmänt, Maria Comstedt 

Egen företagare och projektledare 

Företag inom? 

Hur kom det sig att du blev projektledare för munktellstadsgruppen? 

Hur länge har du arbetat inom projektet? 

Vad innebär din roll inom projektet? 

 

Munktellstaden:  

Hur definierar du problemet med orienteringen till och vid Munktellstaden?  

Har problemet alltid varit det samma? 

Vilka är det? Har de blivit någon förändring sedan man har påbörjat ”omvandlingen”  

Har du någon uppfattning av att det är många som inte hittar i Munktellstadens område? 

Vilken är den största målgruppen? 

Hur arbetar man med problemet?  

Arbetar man per verksamhetsnivå eller sker det gemensamt i projektgruppen? 

Vilka är konsekvenserna för att invånare inte hittar till Munktellstaden?  

Från vilka aspekter arbetar man med vägledningen idag? Är det genom skyltningen eller 

finns det fler sätt? 

Vilka aktörer/verksamheter är inblandade i orienteringsarbetet? 

Vilka riktlinjer finns det för förändringen av området? 

Vilka är de som tagit fram riktlinjerna? 

Området är i en förändringsfas, är det något man tar hänsyn till i arbetet med 

orienteringen, och i så fall hur? Ex: Bostadshus framför folkhögskolan. 

Är det någon målgrupp (eller verksamhet)som prioriteras i detta arbete? 

Finns det någon gemensam plan för hur Munktellstaden ska fungera? 

Hur förmedlar man detta till invånarna? 

Finns det någon grafisk profil för Munktellstaden? 

Om det finns ‐ När används den? 
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Vid gemensamma arrangemang, finns det någon knutpunkt? 

Under vilken tid på året sker dessa arrangemang?  

  Någon generell dag och tid i veckan? 

 

Hur avgränsas Munktellstaden? 

Hur skulle du förklara vägen till Munktellstaden för en bilist, respektive gående? 

Landmärke? 

Anser du att det finns en huvudentré till Munktellstaden? 

 

Tackar! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


