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Abstrakt 

 
I studien undersöktes hur universitetsområdet i Linköping och Norrköping är 
att hitta på, hur den mentala bilden av området ser ut och hur de som rör sig 
där talar om området. Perspektivet var kognitionsvetenskapligt. Arbetet 
strukturerades kring intervjuer och enkäter med 20 personer, hälften från 
vartdera universitetsområdet. Den mentala bilden av området liksom 
uppfattningarna om var det var lätt respektive svårt att hitta skiljde sig åt. 
Alla reagerar inte på samma sätt inför olika mönster och system. En del hus 
har dessutom en sådan utformning att den i sig själv försvårar för personer att 
hitta där. En ytterligare slutsats är att det var svårt att överföra den mentala 
bilden av universitetsområdet till ett papper, särskilt när det gäller avstånd 
och storlek. Den mentala bilden visade sig vara något förvrängd. Verbalt sett 
fanns det skillnader mellan Linköping- och Norrköpingsgruppen i hur de 
uttryckte sig om respektive universitetsområde. Norrköpingsgruppen 
tenderade att oftare använda väderstreckstermer. 
Nyckelord: Kognitionsvetenskap, Semiotik, Wayfinding, Mentala bilder, 
Spatial uppfattning, Spatiala uttryck 
 

 

 



 

Förord 

 
Under arbetets gång har handledaren Richard Hirsch varit ett underbart stöd med 
både teoretiska och praktiska kunskaper, varför han ska ha ett stort tack. 
Intresset och de kloka råden från hans sida har varit en ovärderlig hjälp och 
underlättat arbetet, samt gjort det roligt att genomföra. För övrigt skulle studien 
inte ha varit något utan de personer som ställde upp för intervjuer och enkäter. 
Till dem som tog sig tid och delade med sig av sina tankar och erfarenheter - det 
har varit väldigt betydelsefullt, stor tacksamhet till er. Jag vill också tacka 
Tomas för att du alltid finns där och de nästan dagliga kognitionsvetenskapliga 
diskussionerna som är givande inspiration. Tack också till Felicia, även om du 
inte kan läsa detta än, för dina insikter om hur det är att vara tre år, de ger 
distans och får en att än en gång inse hur olika vi uppfattar världen. Dina ord 
”vill man något så är det bara att göra det” har varit värdefulla. 
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1 Inledning 
 
I denna studie undersöks tre olika områden som på sätt och vis går in i varandra. 
Det första området är hur det är att hitta på universitetsområdet i Linköping och 
Norrköping. Det finns flera skäl till varför det kan vara intressant att studera 
detta. En anledning är att många rör sig på universitetsområdet dagligen, det är 
en stor arbets- och studieplats med flera tusen invånare. En del har en egen plats, 
t ex ett eget rum, vilket kan vara lätt att hitta till för just den personen. Men, 
åtskilliga och däribland även de som har en fast plats, har uppgifter som gör att 
de måste befinna sig på en bestämd plats på en bestämd tid. Dessa platser kan 
variera från dag till dag, och det kan vara flera olika platser på samma dag. 
Denna rörlighet gör att det är viktigt att det är lätt att hitta på 
universitetsområdet. Ett annat skäl är att vi sparar tid om vi hittar rätt samtidigt 
som vi minskar risken för oönskade konsekvenser av att komma för sent. Av 
egna misstag finns erfarenheten att det inte alltid är så lätt att hitta på 
universitetsområdet. Vissa hus kan ha flera ingångar och ha många rum, det 
gäller att veta vart man ska och - att hitta dit. Är det en ny plats som ska hittas 
spelar fyra års studier på universitetet i fråga ingen större roll. Min uppfattning 
är att vissa hus är svårare än andra att hitta i. Utifrån denna bakgrund ansågs det 
intressant att undersöka andras uppfattning om hur det är att hitta på 
universitetsområdet.  
 
Det andra området är hur den mentala bilden av universitetsområdet ser ut. 
Viktigast i detta sammanhang har varit den spatiala uppfattningen, d v s bilden 
av hur området ser ut och är uppbyggt. Även i det tredje området, hur de som är 
på universitetsområdet talar om det verbalt, har fokus legat på det spatiala. 
Dessa tre delar bildar en slags enhet där tänkande och handlande sammanförs. 
 

Tänkande Handlande 
- Mental 
bild 

- Rörelse i 
omgivningen

Handlande 
- Verbala 
uttryck 

  
 
En upprinnelse till att undersöka mental bild och verbala uttryck är att det finns 
olika sätt att uttrycka sig verbalt om områden och att uttrycken kan ha ett 
samband med hur den mentala bilden ser ut. Det kan finnas överenskommelser 
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om hur något ska heta som kan vara påverkat av vilken plats man utgår ifrån och 
hur den står i förhållande till andra platser. I Linköping är det vanligt att säga ”ut 
på landet” om att åka utanför staden. För den som kommer från mindre ställen 
som är mer skogsrika kan det vara vanligare att säga ”ut i skogen”. Ett annat 
exempel är att det kan finnas klara uppfattningar om vilka prepositioner som ska 
användas; in till stan, ut till X-by, upp till Linköping, ner till Skåne, bort till 
affären, fram till affären. Allt beroende på vilken position man utgår ifrån och 
den mentala bilden av var man själv befinner sig. På liknande vis skulle det 
kunna finnas vissa sätt att tala om universitetsområdet.  
 
Arbetet är skrivet ur ett kognitionsvetenskapligt och semiotiskt perspektiv. Stor 
vikt läggs vid det individuella perspektivet, studiens syfte är därmed inte att 
enbart ta fram gemensamma uppfattningar. Utgångspunkt är semiotikens 
grundtanke att vi uppfattar världen på olika sätt, men att det finns likheter 
mellan våra uppfattningar - utan någon gemensam uppfattning skulle vi inte 
förstå varandra. 

1.1 Studiens syfte och disposition 
 
Syftet med denna undersökning är att ta fram studenter och anställdas 
uppfattningar om hur det är att hitta på Linköpings universitet, vilken mental 
bild man har av området och hur man talar om området verbalt.  
 
Närmare ska studeras konkreta frågeställningar med utgångspunkt i syftet. De 
aktuella frågeställningarna är: 
 

• Hur ser olika personers mentala bilder ut av universitetsområdet? 
• Var på universitetsområdet är det svårt att hitta och varför? 
• Var på universitetsområdet är det lätt att hitta och varför? 
• Vilka konsekvenser får det om man inte hittar på universitetsområdet?  
• Vilka uttryck används för att tala om universitetsområdet? 

 
Fokus i studien är det spatiala vilket kommer att genomsyra frågor och de 
resultat som kommer fram. De områden som undersöks är Campus Norrköping 
och Campus Valla. En begränsning har gjorts i och med att Campus US i 
Linköping inte är med i studien. Anledningen är att det är svårare att undersöka 
Campus US separat då det är integrerat med universitetssjukhuset. Dessutom 
skulle det av tidsskäl inte varit möjligt att genomföra undersökningen av tre 
olika områden på ett fullgott sätt.  
 
Uppsatsens disposition är den att avsnitt 2 tar upp den teoretiska bakgrunden till 
studien med anknytning till forskningsområdet. Därefter ges en presentation av 
Linköpings universitet. I avsnitt 4 görs en genomgång av den metod som 
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använts för materialinsamling och analys. Därefter presenteras resultaten av 
intervjuerna, kartorna, samt enkäterna i avsnitt 5, 6, respektive 7. Slutligen 
diskuteras resultaten i avsnitt 8. De relateras till syfte och frågeställningar, samt 
tidigare forskning. Här återfinns även en metoddiskussion. Sist av allt finns fem 
bilagor med kartor över Campus Valla och Campus Norrköping, den 
information deltagarna fick om studien, intervjuguide och enkät. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 
 
Bakgrund till studien är främst den kognitionsvetenskapliga teorin, med dess 
delområden. De mest centrala delarna kan sägas vara psykologi, neurologi, 
lingvistik, filosofi och datavetenskap. I denna studie har fokus legat på 
psykologi och lingvistik. 
 
”The important thing to remember is that where there is choice, there is meaning.” (Crow 
2003: 45) 
 
Inom kognitionsvetenskapen studeras hur människor (och även djur) tar till sig 
information och hur den sedan tolkas och används. Kognitionsvetenskapen är ett 
tvärvetenskapligt forskningsområde som berör förmågan att leva och överleva i 
en komplex omgivning. Kommunikation, att kunna bilda sig en uppfattning av 
omgivningen (som stämmer överens med omgivningen), att kunna hitta till en 
plats – de är alla sådana egenskaper som varit och är viktiga för överlevnaden. I 
denna studie är temat just dessa tre egenskaper. Även om en dag på ett 
universitetsområde kanske inte är en kamp för överlevnad på liv och död, så är 
de egenskaper vi har för att överleva mycket viktiga också i en sådan situation.  
 

2.1 Mentala representationer 
 
Hur representerar vi kunskap? 
En central fråga inom kognitionsvetenskapen är hur vi representerar kunskap om 
världen i våra hjärnor (Gärdenfors 1992). En annan fråga är om det finns något 
mer än enbart neurala processer, d v s om det finns ett medvetande eller en själ 
utanför kroppen (Kim 1998). Ännu är människans kunskapsrepresentation ej 
helt utforskad, och det är tveksamt om den någonsin kommer att bli det. Det går 
att göra experiment och neuropsykologiska studier med kognitiva uppgifter där 
människor får använda sin ”mentalt representerade kunskap” (Sternberg 1999). 
En annan möjlighet är att fråga personer om hur de själva representerar och 
bearbetar kunskap, men eftersom ingen har medveten tillgång till dessa 
kunskapsprocesser är sådana introspektioner högst opålitliga (Pinker 1985, i 
Sternberg 1999). Enligt Kim (1998) är det utan tvekan så att det mentala inte är 
helt tillgängligt för oss.  
 
Olika typer av mentala representationer 
För att kunna resonera om hur kunskap representeras och används har ändå 
försök gjorts att skapa modeller. Enligt vissa forskare kan kunskap representeras 
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i mentala representationer -antingen som avbildningar eller i en mer symbolisk 
form. Den symboliska formen kan vara enkel som exempelvis en bokstav, eller 
möjligen rent abstrakt (ett slags mentalt språk) (Gärdenfors 1992, Sternberg 
1999). Enligt Gärdenfors finns det tre olika sätt att kombinera modellerna; 
språklig och perceptuell information representeras båda som bilder, eller båda 
som symboler, eller språklig information som symboler och perceptuell 
information som bilder. 
 
Att föreställa sig det som inte är framför oss 
Människan har förmåga att inte bara representera information som kan uppfattas 
av våra sinnen i nuet, utan även det som hänt tidigare och – sådant som vi aldrig 
upplevt. När vi föreställer oss något kan vi skapa en inre representation av det, 
inte bara visuellt utan även med våra andra sinnen. Vi kan exempelvis föreställa 
oss hur en ros luktar eller hur en viss sång låter. Det är orimligt att tro att vi 
representerar ”bilderna” av det vi upplever som exakta kopior. Realistiskt sett är 
det omöjligt med tanke på hjärnans kapacitet, samt de strukturer och processer 
som används (Sternberg 1999).  
 

2.2 Kognitiva kategorier eller konceptuella rum 
 
En kognitiv kategori kan exempelvis vara fyrkant, med underliggande kategorier 
som kvadrat och rektangel, eller fågel med underkategorier som t ex pingvin, 
struts och svala. Den interna strukturen i kategorier kan beskrivas genom att 
ställa upp likheter och olikheter.  
 
Kategorier har prototypiska medlemmar 
Den experientiella prototyphypotesen hävdar att kategorier inte är homogena 
utan består av mer eller mindre prototypiska medlemmar. Rosch (1975, i 
Ungerer & Schmid 1996) visade en hög överensstämmelse bland personer när 
det gäller vad som är bra (typiska) exempel i en kategori. Tio olika kategorier 
som fågel, fordon, frukt, grönsaker, verktyg osv. testades. I kategorin frukt var 
apelsin, äpple och banan de i den ordningen mest prototypiska frukterna, medan 
t ex plommon kom längre ner på skalan. Andra studier av Labov (1973, i 
Ungerer & Schmid 1996) och Schmid (1993, i Ungerer och Schmid 1996) har 
visat att det inte behöver finnas total överensstämmelse när det gäller vad som är 
en god prototyp och hur saker och ting ska kategoriseras. 
 
Gestaltens betydelse 
Schmid (ibid.) skriver att kategorisering och skattning om huruvida något är en 
bra eller dålig prototyp kan bestå av två steg. För det första sker en uppfattning 
av objektet som en helhet (holistisk perception) och därefter en slags uppdelning 
av helheten i attribut. Om objektet är en fågel kan attributen vara ”lägger ägg”, 
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”har näbb”, ”har två vingar och två ben”, ”har fjädrar”, ”kan flyga” osv. 
(Ungerer och Schmid 1996). Den fågel som är mest prototypisk uppfyller alla 
attributen för fågel. Enligt Ungerer och Schmid finns en likhet mellan den 
holistiska upplevelsen och det som kallas gestalt.  
 
Inom gestaltpsykologin är det känt att uppfattningen av något som en gestalt 
eller en helhet hör ihop med gestaltprinciperna, d v s hur vi kan uppfatta mindre 
delar som en större helhet. Ett exempel på en gestaltlag är principen om 
kontinuerlighet som går ut på att vi tenderar att uppfatta något som en helhet så 
länge det inte har för många avbrott. En prototypisk gestalt behöver inte enbart 
bero på formen utan även på sådant som funktionen. En del objekt eller 
organismer kräver mer avancerade representationer än andra. En prototypisk 
teddybjörn ska inte bara ha formen av en teddybjörn utan även upplevas som 
mjuk och gosig. Ungerer och Schmid (ibid.) anser att uppfattningen av något 
som en gestalt har en stark koppling till mentala representationer och 
bearbetningen av dessa. Likaså kan bra och dåliga prototyper, attribut och 
prototypiskhet inte skiljas från sin kognitiva bakgrund. Ungerer och Schmid 
(ibid.) tar avstånd från konceptet av prototyp som det som kommer upp först i 
tankarna i associationsexperiment eller det som känns igen snabbast som 
kategorimedlemmar. De anser att prototypen är en mental representation och en 
slags kognitiv referenspunkt. 
 
Konceptuella rum 
En annan teori om hur vi kan skapa ordning i olika begrepp är konceptuella rum 
(Gärdenfors 1992, 2000).  
 
”Ett konceptuellt rum består av en klass av kvalitetsdimensioner” (Gärdenfors 1992: 133)  
 
Kvalitetsdimensionerna kan vara kraft, tid, färg, temperatur och tyngd etc. 
Dimensionerna kan tolkas konceptuellt eller så att säga kognitivt. En del 
kvalitetsdimensioner är sådana vi kan uppfatta perceptuellt medan andra är mer 
abstrakta. Den prototypteori som utvecklades av Rosch med medarbetare har 
som grundidé att vissa objekt i en kategori är mer representativa än andra, och 
orsaken är att de har vissa egenskaper. Gärdenfors hävdar att Aristoteles 
definition på en egenskap gör det problematiskt att förklara prototypeffekter som 
assymetri mellan kategorimedlemmar och i kategoristrukturen. Som Gärdenfors 
påpekar har Rosch visat att sådan assymetri föreligger. Men enligt Aristoteles 
ska de objekt med en viss egenskap som därmed hör till en viss klass ha samma 
status. Detta problem löses dock med konceptuella rum anser Gärdenfors. 
Likaså förklarar konceptuella rum bättre hur vi kan göra referenser. Det 
konceptuella rummet är ett begrepp t ex färg. Varje begrepp (konceptuellt rum) 
består av en uppsättning konvexa områden. Dessa områden är egenskaper. Om 
det finns likhet mellan två ting (eller något mer abstrakt) ligger de nära varandra 
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i det konceptuella rummet. Dimensionerna i det konceptuella rummet är viktiga. 
De ska överensstämma med vår varseblivningsstruktur (exempelvis 
färgrummet). Enligt Gärdenfors ligger de prototypiska exemplen (eller platsen 
för dem eller det, för det måste inte finnas något som representerar prototypen) i 
mittpunkten av varje konvex delmängd (egenskap). Som Gärdenfors påpekar har 
Rosch visat att det finns fokala färger och för varje färgegenskap de har ligger 
de då i mittpunkten. 
 
Vilken teori vi än anammar kan sägas att det finns prototypiska exempel, samt 
att vi kan se samband mellan olika domäner och göra induktiva resonemang 
(som röd - söt). 
 
 

2.3 Människans förmåga att lösa problem 
 
Olika strategier för att lösa ett problem 
Enligt Gärdenfors (1992) använder sig människan av olika strategier för att lösa 
problem. Den logiska förmågan är en sådan och även om experiment visat att 
människor ofta gör ologiska slutledningar så fungerar det vanligtvis bättre än 
den rena logiken. Ytterligare strategier som Gärdenfors tar upp är analogier, 
rimlighet och sannolikhet och att kunna skapa nya begrepp.  
 
Analogi 
En analogi är en liknelse och kan användas för att lösa problem inom ett område 
genom att se hur det liknar något inom ett annat område (ibid.). Ett exempel på 
hur en analogi kan användas för att lösa ett problem är ”röntgenproblemet” 
(Sternberg 1999). Röntgenproblemet går ut på att hitta ett sätt att bestråla en 
tumör med röntgenstrålar. En stark röntgenstråle tar bort tumören, men förstör 
den friska vävnad den passerar. En svag röntgenstråle tar inte bort tumören, men 
förstör samtidigt inte frisk vävnad. Presentationen av ett enklare men liknande 
problem (vars lösning är att storma ett fort från flera olika håll) gjorde att 
personer hade mycket lättare att lösa det svårare röntgenproblemet än de som 
enbart fick det senare problemet att lösa och därigenom inte kunde göra en 
analogi. (Lösningen på röntgenproblemet är att rikta många svaga strålar från 
olika håll mot tumören.) 
 
Rimlighet, sannolikhet och att kunna skapa och förstå nya begrepp 
Att kunna bedöma rimligheten i en lösning eller sannolikheten att något ska 
hända är också viktiga problemlösningsstrategier (Gärdenfors 1992). Strategin 
att kunna skapa nya begrepp och nya sätt att uttrycka sig på är även den 
betydelsefull för människan. Att människor kan förstå och lära sig vad ett nytt 
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begrepp betyder, d v s överföra innehållet mellan varandra, är en del av denna 
strategi (ibid.). 
 
Människan är inte felfri, även om vi vill tro det 
Som nämnts tidigare i samband med logiska resonemang är människans 
problemlösningsförmåga inte felfri. Ett vanligt misstag är övertro på sin egen 
förmåga vad gäller färdigheter, kunskap och beslutsfattande (Fischhoff, Slovic, 
Lichtenstein 1977, i Sternberg 1999). Övertron kan leda till felaktiga beslut 
grundande på bristfällig information och dåliga beslutsstrategier. Det är oklart 
varför människan är så övertygad om sin egen förmåga, men en förklaring är att 
vi helt enkelt väljer att se oss själva som ofelbara (Fischhoff 1988, i Sternberg 
1999).  
 

2.4 Spatial uppfattning och kognitiva kartor 
 
Olika sorters spatial kunskap och heuristiker 
Människor tycks ha tre olika sorters kunskap när det gäller att skapa sig 
kognitiva kartor; landmärkeskunskap (kunskap om specifika egenskaper hos en 
plats), färdvägskunskap (kunskap om hur man tar sig från en plats till en annan) 
och landmätningskunskaper (eng. survey) (att t ex kunna uppskatta avstånd 
mellan två platser) (Thorndyke 1981, Thorndyke & Hayes-Roth 1992 båda i 
Sternberg 1999). Vid användningen av dessa tre kunskaper tar vi ofta till 
heuristiker i form av mentala genvägar (Sternberg 1999). De fem heuristikerna 
är följande1: 
 

1. Rät vinkel – vi tenderar att mentalt representera vinklar som mer räta än 
vad de egentligen är. Ett exempel är gatukorsningar som ofta 
representeras med 90 graders vinkel. 

 
2. Symmetri – Former representeras som mer symmetriska än i verkligheten.  

 
3. Rotation – Objekt eller gränser som är något sneda tenderar att bli mer 

vertikala eller horisontella än vad de i själva verket är.  
 

4. Rät linje (gruppering) – Landmärken och gränser som inte är helt i linje 
med varandra representeras som bättre grupperade eller mer på en rät linje 
än vad som är fallet. 

 

                                                 
1 Följande källor har Sternberg hämtat heuristikerna från; Rät vinkel (Moar & Bower 1983), 
Symmetri (B. Tversky & Schiano 1989), Rotation (B. Tversky 1981), Rät linje (gruppering) 
(B. Tversky 1981), Relativa positioner (Stevens & Coupe 1978). 
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5. Relativa positioner – Relativa positioner hos landmärken eller gränser 
görs om så att de motsvarar den konceptuella kunskapen framför verkliga 
spatiala placeringar. 

 
Heuristikerna påverkar vår uppfattning om rum och form 
Dessa heuristiker påverkar dels hur våra mentala representationer ser ut, men 
också hur vi uppfattar rum och form. Timo Saarinen (1987, i Sternberg 1999) 
bad studenter i 49 länder rita en världskarta. De flesta ritade en eurocentrisk 
karta (även asiater), medan amerikaner centrerade kartan till USA och ett antal 
andra lyfte fram sitt eget land på kartan. Dessutom målade de flesta mer 
framträdande och välkända länder som något större, medan de inte lika välkända 
länderna blev något mindre. Andra studier (Hirtle & Mascolo 1986, Hirtle & 
Jonides 1985 båda i Sternberg 1999) visade att personer tenderar att uppskatta 
avståndet mellan liknande landmärken som kortare och avståndet mellan mer 
olika landmärken som längre. Denna förskjutning gällde både vid att uppskatta 
avståndet mellan byggnader på en karta och den mentala bilden av hemstaden. 
 
 

2.5 Semiotik 
 
Semiotik handlar om hur vi uppfattar omvärlden. Verbala uttryck, mentala 
bilder, att hitta till en plats – semiotiken kommer in på alla dessa områden. Hur 
vi tolkar en skylt kan vara avgörande för om vi ska hitta rätt eller inte. Den 
mentala bilden påverkas av hur vi tolkar omvärlden. Verbala uttryck kräver i 
allra högsta grad en tolkning.  
 
Semiotik kan kortfattat beskrivas som läran om tecken. Tecken i semiotisk 
mening är betydelser och meddelanden i alla dess former och kontexter (Innis, 
1985). Semiotik behöver därför inte enbart innefatta visuella tecken utan också 
våra andra sinnen. Ett ljud kan vara ett tecken (Nöth, 1985). Enligt Crow (2003) 
finns det tre huvudområden inom semiotiken; 1) tecknen i sig själva, 2) hur de är 
organiserade i system och 3) sammanhanget de uppfattas i. 
 
Att tolka tecken 
Själva tolkningen av tecknen sker hos varje individ, som Peirce beskriver det: 
 
”A sign, or representamen, is something which stands to somebody for something in some 
respect or capacity. It addresses somebody, that is, creates in the mind of that person an 
equivalent sign, or perhaps a more developed sign. That sign it creates I call the interpretant 
of the first sign. The sign stands for something, its object. It stands for that object, not in all 
respects, but in reference to a sort of idea, which I have sometimes called the ground of the 
representamen. “ (Peirce 1839-1914 i Innis 1985: 5). 
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I vårt sinne skapas en tolkning av representationen/tecknet. Denna tolkning kan 
vara olika från person till person.  
 
”The meaning of any sign is affected by who is reading that sign.”  (Crow 2003: 54)  
 
Individuell och gemensam tolkning 
Allt omkring oss kan ses som tecken, både fysiska och abstrakta ting. För att inte 
överflödas av information väljer vi ut vad som är viktigt, medan annat 
prioriteras bort (Johansen & Larsen 2002). Den (om det är någon 
överhuvudtaget) som skapat det som är ett tecken är inte alltid närvarande. Det 
gör att den som ska tolka lämnas ensam och inte kan bekräfta eller omforma sin 
tolkning mot avsändaren. Personen lämnas dock inte helt åt sitt öde - även om vi 
gör en sortering av information och en individuell tolkning, skulle vi inte förstå 
varandra om det inte fanns någon överensstämmelse, en slags social 
konstruktion, om vad som är vad.  
  
Enligt Crow (2003) behövs det endast en överenskommelse mellan ett antal 
individer om vad som ska stå för vad för att ett språk ska kunna existera. Även 
enligt Kress och van Leeuwen (1996) semiotiska perspektiv har all 
kommunikation en social grund. Kommunikationen behöver inte ske genom 
språk som ord, den kan bestå av bilder, gester osv. Kress och van Leeuwen har 
skapat en slags grammatik för visuell design; en slags mall för hur bilder ska 
analyseras. Van Leeuwen har även gjort en liknande grammatik för analys av 
tal, ljud och musik (van Leeuwen 1999). Grammatikerna för bilder, ljud etc. är 
mallar i bokstavlig mening eftersom de mycket utgår ifrån att uppfattningen av 
något är likadan hos alla. Även om det inte är ett synsätt som Kress och van 
Leeuwen helt håller med om, så är deras grammatiker i mångt och mycket i 
denna linje. Även Crow (2003) som anser att betydelsen hos ett tecken påverkas 
av vem som ser på det, påpekar generella drag i uppfattningar. Ett exempel från 
Crow (och Kress och van Leeuwen) på en sådan allmängiltig tolkning är att en 
närbild drar vår uppmärksamhet till mer emotionella aspekter än en bild tagen 
från längre avstånd.  
 
Pictogram är ett teckensystem av bilder som är tänkt att användas i 
kommunikation. Pictogrambilderna ska så långt det är möjligt vara avbildningar, 
ikoner (Pierce 1996). Även om bilderna är tänkt att likna det de avbildar behöver 
det inte innebära att bilderna tolkas på samma sätt av alla. En studie har visat att 
det finns skillnader i tolkning av just pictogrambilder och att kulturella 
skillnader kan spela in (Kizling et al. 2002). Denna undersökning späder på 
resonemanget om att det är svårt att skapa något som uppfattas likadant av alla. 
Inte ens naturen uppfattar vi likadant. Enligt Sellgren (2003) beskriver en 
skillnad mellan svenskar och andra kulturer. I Sverige kan man som 
vägbeskrivning säga ”gå bort till björken” och det är självklart vad som är en 
björk och hur den ser ut. I ett annat land är det inte säkert att naturen, eller 

 10



björkar, har lika stor betydelse och då kan beskrivningen bli ”gå bort till trädet”. 
Olika märken har olika betydelser och det är inte självklart att förstå och lägga 
märke till det någon annan ser.  
 
Die Umwelt 
Redan på 1930-talet införde Jacob von Uexküll begreppet Umwelt (Uexküll 
2001a). Hela tiden får vi intryck från våra sinnen. Umwelt är en slags dräkt 
runtomkring oss som består av vår perception av omvärlden. Objekten tolkas 
genom vår Umwelt och vad de är utanför den kan vi inte veta. En titt in i våra 
vänners omvärld får oss att förstå att vi uppfattar världen på olika sätt (Uexküll 
2001b).  
 
Semiotik och arkitektur 
Även större objekt som arkitektur kan ha betydelse och uppfattas som att 
innehålla tecken (Nöth 1985). Arkitekturens funktions kan korreleras med 
Jakobsons funktionsmodell för kommunikation2:  
 

1) Referentiell funktion – den arkitektoniska kontexten. 
2) Estetisk funktion – den arkitektoniska formgivningen. 
3) Metaarkitektonisk3 funktion – den arkitektoniska allusionen4. 
4) Fatisk funktion – en byggnads kontakt med omgivningen5 
5) Expressiv funktion – självförverkligande av arkitekten i verket. 
6) Konativ funktion – användarinriktad aspekt hos arkitekten. 

 
Preziosi (1979a; b, i Nöth 1985) gör även en hierarkisk uppbyggnad av det 
arkitektoniska teckensystemet med en analogi till språksystem. 
Betydelseskiljande enheter är distinktiva kännetecken, former (motsvarighet till 
fonem) och schabloner (motsvarighet till stavelser). Betydelsebärande enheter är 
figurer (motsvarighet till morfem) och rum eller utrymmen (ty. Zellen) 
(motsvarighet till ord). Dessa beståndsdelar bygger upp arkitekturen och vidare 
även samhällen på liknande sätt som satser och text. Enligt Sipek (1982; 1981, i 
Nöth 1985) ger semiotiken en syn på arkitektur som innebär att arkitektur kan 
tolkas på många olika sätt och att det är människornas betraktelse av arkitektur 
som ska stå i centrum. 
 
 

                                                 
2 Hämtad från Preziosi (1979a: 49-55; 1979b: 68-72, i Nöth 1985). 
3 I Jakobsons funktionsmodell är funktionen metaspråklig. 
4 Allusion (även. häntydning, anspelning, hänsyftning). En allusion kan dras från historia, 
geografi, litteratur eller religion och är en slags referens. 
5 Fatisk innebär att sändare och mottagare kommunicerar med vedertagna begrepp och uttryck 
och avser att upprätthålla kommunikationen.  
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2.6 Tyst kunskap 
 
Viss kunskap kan vara svår att förmedla till någon annan genom språket. I 
studien undersöks kunskap som kan vara av denna typ.  
 
Tyst kunskap är ett begrepp som myntades av Michael Polanyi. Enligt 
Johansson (1999) är tyst kunskap sådan kunskap som kan vara svår att uttrycka 
med ord. Vi kan skilja på denna typ av kunskap och propositionell kunskap. 
Tyst kunskap kallas då även icke-propositionell kunskap. Propositionell kunskap 
kan förmedlas via språket i ”Jag vet att...”- meningar. Vad är då tyst kunskap 
mer konkret? Jo, det kan exempelvis vara att kunna cykla eller att kunna spela 
ett instrument. Det är i princip omöjligt att ta till sig sådan kunskap enbart via 
språket. Den kommer genom ”att göra” och att se någon annan göra, genom att 
leva så att säga.  
 
Även Wittgenstein hade liknande tankar. Både Wittgenstein och Polanyi anser 
att det finns kunskap som inte uttryckts språkligt. Till skillnad från Polanyi är 
Wittgenstein mycket säkrare på att det finns kunskap som ligger bortom språkets 
gränser och som inte kan uttryckas i ord (Rolf 1991).  
 
Vardagskunskap 
Gärdenfors (1992) gör en koppling mellan tyst kunskap och vardagskunskap. 
Vardagskunskap använder vi oss av även för att lösa mer avancerade problem. 
Denna kunskap är mycket svårare att formulera i ord än expertsystemens 
kunskap. Det är svårt att lära ett datorprogram vardagskunskap. Gärdenfors 
hävdar att de flesta och antagligen viktigaste problemen vi löser och beslut vi tar 
grundar sig på vardagskunskap. Denna kunskap byggs upp bland annat under 
uppväxten och tar därigenom lång tid att lära sig.  
 
En stor del av vår kunskap är icke-språklig. Gärdenfors tar som exempel både 
visuell kunskap som att lära sig att hitta i en storstad och att känna igen ett 
ansikte, men också kunskap från våra andra sinnen som att kunna skilja mellan 
lukt-, smak- och känselintryck. Enligt Gärdenfors är färdighetskunskaper mer 
grundläggande än sådana kunskaper som kan formuleras i ord. Denna åsikt har 
sin utgångspunkt i resonemanget att mycket av den språkliga kunskapen 
förutsätter färdighetskunskaper. För att lättare kunna prata om något exempelvis 
segling krävs det att vi vet vad det är att segla. 
 

2.7 Design vs användning och nytta 
 
Vi omger oss med design varje dag. Även universitetsområdet innehåller design. 
Ett hus har en viss design. Skyltar och kartor kan vara designade, till och med 
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placeringen av dem kan vara en del i designen. Design är en del i hur något 
uppfattas och används, samt hur vi talar om detta något.  
 
Design är inte allting, alltför ofta fungerar inte saker och ting, trots att de är 
designade. Caplan (1982) ger många exempel på tillfällen när designern haft en 
tanke, men användarna en annan. Caplan ser arkitektur som ett av de första 
områden där designen kunde kritiseras av allmänheten. Ett exempel på dålig 
design är ett barnrum som beundrades av designers men som inte passade för 
barnen att leka i. Ett andra exempel kommer från en designer som byggde en 
sommarstuga utan bakdörr till familjen, tills hans fru tvingade honom att slå upp 
ett hål i väggen och sätta in en dörr. 
 
Före industrialismen var det vanligare att designa och anpassa och skapa saker 
och ting till sig själv. Nu är designern mer skild från användaren. Ibland är den 
dåliga designen så invand att ingen reagerar på den. Design är dock en möjlighet 
att få vad vi vill ha anser Caplan. 
 
Design kan aldrig ta ifrån oss alla problem vi vill eliminera genom att skapa 
något. Caplan nämner en råttfälla som tar bort ett problem, men skapar ett annat 
– hur råttan ska tas bort ur fällan. Eftersom vi lever med saker och ting spelar 
det roll hur de är designade. Att göra något ska enligt Caplan vara en 
korrigerande process, inte en generativ. De problem som kan dyka upp ska i 
möjligaste mån upptäckas under designprocessen och rättas till (ibid.). 
 

2.8 Kognition och känslor 
 
Varje dag upplever vi olika känslor. Utgångspunkten i studien är att våra känslor 
påverkas av omvärlden. En vacker plats skapar vissa känslor, en i våra ögon ful 
plats ger upphov till andra känslor. Olika situationer framkallar olika känslor, 
mycket beroende på hur vi uppfattar situationen. För studien kan det vara 
intressant att inte bara undersöka hur det är att hitta på universitetsområdet, utan 
även känslorna i detta sammanhang.  
 
Våra känslor hör ihop med kognitionen. Enligt Power och Dalgleish (1998) kan 
vissa positiva känslor tillsammans med särskilda tankar och modeller av världen 
ge upphov till irrationalitet. Det finns flera exempel där självsäkerhet och tron 
på sin oslagbarhet eller rentav odödlighet fått oerhörda konsekvenser inte bara 
för en person utan ibland även för andra.  
 
Motsatsen, att känna negativa känslor, är inte ovanligt. Oro är en negativ känsla, 
men kan ha en positiv effekt då oro kan underlätta lösandet av problem. Det är 
vanligtvis ett funktionellt tillstånd som hjälper oss att planera val och undersöka 
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möjligheter i en hotande situation. Den andra sidan av oro är att det kan vara en 
del i ångestproblematik. En definition av oro är följande:  
 
”Worry is a chain of thoughts and images, negatively affect-laden and relatively 
uncontrollable. The worry process represents an attempt to engage in mental problem-solving 
on an issue whose outcome is uncertain but contains the possibility of one or more negative 
outcomes. Consequently, worry relates closely to fear processes.” (Borkovec, Robinson, 
Pruzinsky och DePree´s 1983: 9, i Power och Dalgleish 1998: 220-221) 
 
Osäkerhet i utfallet och möjligheten till negativa följder är alltså en orsak till 
oro. Att oro hör samman med rädsla har sin förklaring. I rädsla finns den första 
komponenten eller nivån att det som händer, eller tolkningen av det som händer, 
inte stämmer överens med de mål en person har. Ytterligare nivåer är om det 
finns en möjlighet att mål inte kan nås, om det finns något som hotar 
målet/målen och om hotet kan undanröjas. Rädsla kan vara en funktion av 
enbart de första två funktionerna (Power och Dalgleish 1998). 

2.9 Konsten att hitta det man söker 
 
Att hitta till en plats är en av människans (och djurens) viktigaste förmågor. För 
att kunna hitta rätt krävs kunskap om omgivningen. Sådan kunskap kan vara 
specifik och kopplas till en viss plats eller mer generell kunskap om hur saker 
och ting brukar vara (Mc Dermott och Davis 1984, Passini 1984, båda i Freksa 
1999).  
 
Att kunna orientera sig är att vara medveten om vad som finns runtomkring oss 
och då även kunna lokalisera olika platser (Hunt och Waller 1999). Spatial 
orientering kan ske i tre skilda varianter: 
 

1) Vy i blickfånget 
2) Omgivning framför, åt sidan och bakom 
3) Omgivning med platser som inte kan ses från den nuvarande platsen 

 
För att kunna orientera sig är informationen framför och bakom viktigast.  
 
Det första som läggs märke till vid inlärningen av en ny plats är landmärken, 
vilket är stora och tydliga platser som gör det lättare att orientera sig. Därefter 
uppmärksammas vägen mellan olika landmärken och slutligen utvecklas 
konfigurell (former och gestaltning) kunskap om nyckelpositionerna. Det är inte 
säkert att det sista steget nås, det finns exempel på personer som arbetat i samma 
byggnad i flera år men som fortfarande inte utvecklat sådan kunskap (ibid.). 
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2.10 Den egna spatiala uppfattningen och förmågan - individuell 
och gemensam 

 
Spatialt tänkande och olika referensramar 
Det finns stora individuella skillnader i lokaliseringsförmåga. Det spatiala 
tänkandet kan också skilja sig. Hunt och Waller (1999) anser att spatiala 
resonemang hör samman med vilken spatial modell en person har. Det är möjligt 
att språket påverkar den spatiala modellen. Författarna ger som exempel en 
skillnad mellan engelska och spanska där engelskans on och in i vissa fall 
motsvaras av ett enda ord i spanskan, en. Tanken är att språk kan skilja sig i hur 
mycket de uppmuntrar till användandet av olika referensramar; relativ, intern 
eller absolut (ibid.). Därefter skiljer Hunt och Waller mellan fyra olika 
referensramar: 
 

• Relativ referensram – referens utifrån riktning och placering av ett objekt 
till ett annat, referensen kan variera beroende på placering 

• Egocentrisk referensram – personen i centrum, t ex ”min vänstra hand” 
• Inneboende6 (eng. intrinsic) – något annat än personen i centrum, t ex ett 

objekt i centrum, referens från det egna perspektivet än det egna 
• Absolut referensram – abstrakta referenser såsom latitud- och 

longitudsystemet. 
 
En referensram är användbar om det finns en överensstämmelse mellan begrepp 
i den och ledtrådar i omgivningen, d v s om det går att använda den för att 
orientera sig själv och andra objekt i omgivningen. 
 
En förvrängd bild av verkligheten 
Som beskrivits i avsnitt 2.4 kan människor skapa en mental representation av 
omgivningen. Denna representation kan vara förvrängd jämfört med 
verkligheten. Enligt Thinus-Blanc och Gaunet (1999) är uttrycket kognitiv 
mappning (eng. cognitive mapping) bättre än kognitiv karta (eng. cognitive 
map), då ordet karta refererar till en statisk bild av världen. Den mentala bilden 
är inte statisk utan uppdateras ständigt.  
 
När det gäller avstånd är det skillnad på avstånd i verkligheten och den mentala 
uppfattningen av avstånd. Lynch (1960) observerade att invånare i en stad 
delade upp staden i områden. Platser inom samma område upplevdes som 
närmare än platser på lika avstånd men utanför området. Gränsen mellan 
områden var en barriär som fick avståndet att upplevas som större. Andra studier 
(Holyoak och Mahl 1982, Sadalla, Borroughs och Staplin 1980, båda i Hunt och 
Waller 1999) har visat att det kan finnas assymetri mellan avstånd. Avståndet 
                                                 
6 Som är naturlig för någon eller något. 
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från A till B och från B till A behöver inte uppskattas som lika långt. Om A är 
ett landmärke och B en mer obetydlig plats antas avståndet vara kortare än om 
frågan gäller avståndet från B till A. 
 
Att rita en karta 
Ett sätt att undersöka vad en person känner till om ett område är att be den rita 
en karta över området i fråga (Lynch 1960). En bra karta är alltid bevis för en 
bra representation, medan en dålig karta kan bero på att personen har svårt för 
att rita. För att undvika problem med någons ritförmåga går det att använda 
färdiga bitar t ex utklippta hus att placera ut (Siegel 1981, i Hunt och Waller 
1999). Detta alternativ torde dock leda till att det inte är deltagaren som själv 
väljer ut objekten som ska placeras ut, utan att det i viss mån är förutbestämt av 
någon annan. 
 
Det kan hända att då en person ritar en karta kan en felaktig placering av ett 
objekt leda till en felaktig placering av allting annat. Detta förutsätter att 
personen ritar saker och ting relativt till varandra. Det finns beräkningsmetoder 
för att lösa ”problemet” i efterhand (Kitchin 1996). McNamara (1992) anser 
dock att det inte finns något som säger att den mentala representationen följer 
metriska axiom och därför ska vi inte tvinga in en persons mentala 
representation i en sådan mall. 
 

2.11 Strategier för att hitta vägen 
 
Olika typer av strategier 
Det finns olika metoder för att hitta i en omgivning. En sådan är spårning (eng. 
tracking), vilken handlar om att utifrån lokala ledtrådar såsom skyltar etc. ta sig 
till ett mål. Butler et al. (1993, i Hunt och Waller 1999) upptäckte att de som 
använder skyltar når målet fortare i en stor och komplicerad byggnad än de som 
använder ”du är här”-kartor. Tiden att läsa kartan tros vara orsaken till resultatet. 
Nackdelen med spårning är att om ledtrådarna t ex skyltar försvinner, så blir det 
mycket svårt att hitta (Hunt och Waller 1999). Den som använder denna metod 
har kunskap om själva vägen, men inte om omgivningen. Då ledtrådarna 
försvinner, försvinner även vägen. Det är främst korttidsminnet som används 
under spårning.  
 
”Dead reckoning” är en annan metod som baseras på egocentriska ledtrådar (till 
skillnad från spårning som utgår från exocentriska, lokala ledtrådar). Här är 
avstånd och svängar viktiga. En likhet skulle kunna dras till schackspel där 
pjäserna rör sig fram, bak och åt sidan (beroende på vilken pjäs det är) under 
spelets gång. Det som är svårt i dead reckoning är att en viss väg lärs in och det 
gör att en person måste komma in någonstans på samma väg för att hitta. Det 
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kan vara svårt att beskriva hur något hittas med hjälp av denna metod då det är 
matematiska processer inblandade som vi inte medvetet kan förstå eller har 
tillgång till. Dead reckoning är dock en mycket användbar metod för att lära sig 
ett nytt område, så till vida att avstånd och svängar kan kommas ihåg. Det går att 
använda sig av dead reckoning utan synen, vilket sker hos blinda personer.  
 
Vägintegrering (eng. path integration) är en metod som påminner om dead 
reckoning. Den går ut på att positionen uppdateras utifrån information om tyngd 
och acceleration. Det är vägintegrering som gör att det går att utforska och lära 
sig en ny miljö genom att hela tiden uppdatera sin position och gradvis skapa en 
intern representation av miljön (som sedan kan användas i metoden piloting). 
Enligt Loomis et al. (1999) måste brandmän som tar sig in i en rökfylld miljö 
förlita sig på denna metod.  
 
Piloting är ytterligare en metod och i den används egocentriska och exocentriska 
ledtrådar samtidigt, t ex ”75° till höger” (Hunt och Waller 1999).  
 
Navigering är att använda sig av ett system av positioner och utifrån det beräkna 
avstånd, t ex ”stad x ligger på 77° v. longitud och 39° n. latitud”.  
 
Vi lär oss genom att göra 
Vi lär oss vägar till saker och ting genom att utforska dem (Allen, Siegel och 
Rosinski 1978, i Hunt och Waller 1999). Enligt McDonald och Pellegrino (1993, 
i Hunt och Waller 1999) beror det vi kommer ihåg om en plats på hur vi har 
samspelat med den.  
 
Felaktiga kulturella ledtrådar kan skapa problem 
Liksom nämnts i avsnitt 2.4 finns det systematiska fel i våra mentala 
representationer av och hur vi uppfattar omgivningen. Det kan även finnas fel i 
de ledtrådar vi får från omgivningen (Hunt och Waller 1999). Kulturella 
ledtrådar kan göra oss mer disorienterade än säkra på var vi är och vart vi ska. 
Exempel på en förvirrande ledtråd kan vara en vägskylt med texten ”öst-väst” 
medan vägen i själva verket går i nordöstlig-sydvästlig riktning. 
 
Landmärken kan vara både personliga och mer allmängilitiga 
Landmärken är viktiga, men de behöver inte vara enbart sådana som är välkända 
och utmärkande för allmänheten. I en studie av Golledge och Spector (1978, i 
Golledge 1999) fick personer lista platser som de ansåg var mest bekanta för 
dem (”best known and most familiar” ibid.: 17). Hälften av platserna eller 
kännetecknen var knutna till det egna aktivitetsmönstret, den andra hälften var 
allmänt kända. Denna fördelning kännetecknade större delen av de 400 
deltagarnas val.  
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Kriterier vid val av väg 
Det finns en skillnad mellan vilka kriterier personer tror att de sätter högst när 
det väljer väg och hur de agerar i verkligheten (Golledge 1999). Följande är en 
uppställning av rankade kriterier: 
 
Egen tro Verklighet 
1. Kortast väg 1. Kortast väg 
2. Kortast tid 2. Först upptäckta/tillgängliga 

vägen 
3. Minst antal svängar 3. Minst antal svängar 
4. Vackraste vägen 
5. Först upptäckta/tillgängliga 
vägen 

........ 
6. Kortast tid 
...... 
9. Vackraste vägen 

 
Människor tenderar att i större omfattning än vad de själva tror välja den först 
upptäckta eller tillgängliga vägen. Den väg som tar kortast tid eller den 
vackraste vägen har inte lika stor betydelse i verkligheten. Utifrån Golledge kan 
dock sägas att det möjligen är så att det är svårt att bedöma vilken väg som tar 
kortast tid och att människor i verkligheten därför inte lyckas ta denna väg. 
Rogers (1970, i Golledge 1999) visade att repetitiva sträckor som vägen till 
arbetet, skolan eller affären sällan ”experimenteras” med. Efter fem till sex 
gånger har personer hittat en optimal eller tillräckligt bra väg. Vi kan dock ta 
olika vägar till en plats. I en studie av Golledge (1996, i Golledge 1999) använde 
personer ibland upp till så många som åtta olika vägar mellan två närliggande 
byggnader. Hirtle och Gärling (1992) föreslår att faktorer som tid och typ av 
aktivitet kan påverka valet av väg. 
 

2.12 Designprinciper för att göra det lättare att hitta 
 
Tecken är en del, men inte allt 
Enligt Muhlhausen (2000) spelar tecken en viktig roll för att göra det lättare att 
hitta, men de är inte allt. Det finns en missuppfattning om att hitta vägen i en 
okänd miljö enbart har med tecken att göra, t ex i form av skyltar, kartor osv. 
Problemet med att hitta löses inte genom att lägga till ytterligare skyltar och 
andra tecken. Skyltar och dylikt ska inte vara en ursäkt för dålig arkitektur och 
ologiskt planerade utrymmen. Istället ska miljön designas så att personer hittar 
logiska vägar utan förvirring.  
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Designprinciper 
Foltz (1998: 24) definierar en designprincip som ”ett sätt att designa en artefakt 
till att motsvara förväntningarna”.7 Att designa miljöer så att människor kan 
hitta vägen är ett designproblem som hör samman med områden som arkitektur 
och spatial kognition (Freksa 1999). Enligt Darken och Silbert (1996) kräver 
vanligtvis processen att hitta att det går att få ett begrepp om området i fråga 
som en helhet. Utifrån Darken och Silberts tankar ska rimligtvis miljön vara 
uppbyggd och presenteras så att denna helhetssyn kan nås. Muhlhausen (2000) 
anser att designprinciperna för att göra det lättare att hitta kan delas upp i fyra 
grupper; arkitekturella, grafiska, auditiva och taktila ledtrådar.  
 

1) Arkitekturella ledtrådar – ska underlätta skapandet av en kognitiv 
mappning som gör att det är lättare att förstå omgivningen. Detta kan ske 
genom vägar, korridorer, ljus m.m. 

• Landmärken som är lätta att förstå placeras längs med korridorer 
och vid andra platser där beslut om vägen kan tänkas tas. 

• Offentliga korridorer ska skiljas åt från icke-offentliga med hjälp av 
färg, form och ljussättning. 

 
2) Grafiska ledtrådar – ska ge orientering, vägledning, identifiering och 

underlätta uppdatering av information. Dessa ledtrådar kan vara skyltar, 
färgkoder, kartor, internetsidor m.m. 
• Standardisera namn på byggnader. 
• Gör meddelanden och tecken (skyltar) tillräckligt stora för att se på 

avstånd. 
• Ha standardiserade ”du är här”-kartor med översiktsbild och mer 

detaljerad information om specifika platser. 
• Placera kartor vid platser där beslut om vägen kan tänkas tas, såsom 

vid parkeringar, vid ingångar, samt inomhus. 
• Var enhetlig med var tecken placeras ut och deras grafiska layout. 
• Låt olika områden få en ”kod” genom färg och grafik som är lätt att 

komma ihåg. 
• Använd väletablerade pictogram tillsammans med ord för att 

underlätta förståelsen av det skrivna ordet. 
• Våningsplan ska relatera till en byggnads huvudingång och visa vilka 

våningar som är ovanför och nedanför. 
 

3) Auditiva ledtrådar – det ska gå att ta till sig information genom hörseln. 
• Använd auditiva information, t ex en fontän, för att lokalisera viktiga 

platser.  
• Ha informationsdiskar med personer som kan guida i byggnaden. 

                                                 
7 Översättning från engelska. 
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4) Taktila ledtrådar – känseln ska kunna användas för att hitta. 

• Golv med textur. 
• Det ska gå att skilja handtag till offentliga utrymmen från icke-

offentliga genom hur de känns. 
• Upphöjd text i hissar och på skyltar. 

 
Muhlhausen (ibid.) anser att arkitekter, designers och de som skapar skyltar och 
liknande måste samarbeta om det ska bli enhetliga ledtrådar i hela omgivningen.  
 
 

2.13 Kartor 
 
Kartor är bättre än enbart verbal information, men den som lärt sig en byggnad 
genom att utforska den är snabbare på att hitta vägen än den som har tittat på en 
karta över byggnaden (Witmer et al. 1996). Enligt konvention i den 
västerländska kulturen är norr uppåt på en karta, men det är egentligen lättare att 
hitta om kartan är placerad så att upp är ”framåt” (Levine, Marchon och Hanley 
1984, i Darken och Silbert 1996). 
 
Semiotik och kartor 
Kartor innehåller alltid tecken. De kan skilja sig mellan kulturer och över olika 
tidsperioder. Ur ett semiotiskt perspektiv anser Frutiger (1998) att det finns en 
gemensam symboltolkning hos människor som gör att det finns likheter mellan 
tecken för något hos olika grupper. Exempel på gemensamma tecken är att rita 
berg som en triangel och vatten som en våglinje. Det är dock svårt att bevisa att 
det funnits sådana gemensamma tecken över olika tider och kulturer 
(MacEachren 1995). Enligt Peirce (Innis 1985) kan varje referent representeras 
på flera olika sätt och det finns inga rena ikoner, enbart ikoniska tecken. Det 
gemensamma som finns är utvecklingen hos tecken, från att likna referenten till 
ett mer stiliserat arbiträrt tecken. 
 
 

2.14 Verbala uttryck 
 
Våra verbala uttryck säger något om hur vi uppfattar omvärlden, även om det 
nödvändigtvis inte är så enkelt att det går att dra direkta paralleller från språket 
till hur vi tänker. I sammanhanget mentala bilder kan det vara betydelsefullt att 
undersöka verbala uttryck hos deltagarna. Det är även möjligt att deltagarnas 
verbala uttryck kan säga något om hur det är att hitta på universitetsområdet. 
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Följande avsnitt ger en bild av språkbruk och dess samhörighet med den värld vi 
lever i.  
 
Sambandet mellan språk och kultur 
Enligt Wierzbicka (1997) finns det en tydlig koppling mellan livet i ett samhälle 
och hur lexikonet för det språk som talas där ser ut. Detta är i linje med Sapir 
som 1949 skrev följande: 
 
”Vocabulary is a very sensitive index of the culture of a people.” (Sapir 1949: 27). 
 
Det är välkänt att språk skiljer sig åt när det gäller vad det finns ord för. 
Skillnaderna i lexikon visar på olikheter i seder och sociala institutioner 
(Wierzbicka 1997). Det finns ett samband mellan kulturen och människors sätt 
att tänka om världen. 
 
”What applies to material culture and to social rituals and institutions applies also to people´s 
values, ideals and attitudes and to their ways of thinking about the world and our life in it.” 
(ibid.: 2). 
 
Hunt och Banaji (1988) påpekar att för dem som har mycket god kunskap om 
två eller flera språk är det oftast självklart att språk och tankemönster hör 
samman.  
 
Ordfrekvenser 
Wierzbicka (1997) anser att jämförelser av kulturer genom ordfrekvenser ska 
göras med försiktighet. Detta gäller särskilt då frekvenserna som jämförs är låga 
eftersom det i dessa fall kan vara slumpen som är orsaken till skillnader. 
Ytterligare ska det inte läggas stor vikt vid skillnader i omfattning av tal som 20 
% eller 50 %. Däremot tar hon upp att större skillnader, såsom t ex 1:30 
självklart inte får negligeras.  
 
Frekvens är viktigt och avslöjande, men det är inte allt. Frekvenser kan enbart 
indikera skillnader och är bara en av flera resurser för att undersöka vad som 
läggs vikt vid i ett samhälle. Det vore dock enfaldigt att ignorera frekvenser, 
men för att helt förstå deras betydelse behöver de analyseras djupare i en vidare 
kontext.  
 
Konstruktioner 
Konstruktioner kan skilja sig åt beroende på olika faktorer. Lyly som varit med 
om att utarbeta konstruktionsordboken Svenskt språkbruk (2003) säger i en 
artikel i tidskriften Språkkonsulten (nr 4 1999) att språket är föränderligt och att 
exempelvis prepositioner är ett bra exempel då de får nya betydelser 
allteftersom. Enligt Lyly finns det nästan alltid en förklaring till varför en viss 
preposition används i ett visst sammanhang. Ett exempel som nämns i Svenskt 
språkbruk (ibid.) är skillnaden mellan att forska i och att forska om något. 
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Prepositionen i används i detta sammanhang för ett större område, en hel 
vetenskapsgren, medan om används för ett mer begränsat område. I artikeln ger 
Lyly konkreta exempel såsom forska i historia medan det heter forska om 30-
åriga kriget (ibid.). Den nya konstruktionsordboken är en rik källa, men vid en 
närmare granskning från min sida visar det sig att det finns luckor, vilket inte är 
konstigt då ett språk är omfattande. Det heter att ”bo i ett hus”, ”gå på opera” 
och ”handla i en affär” medan exempelvis bibliotek finns inte med. Om det heter 
”jag är i biblioteket” eller ”jag är på biblioteket” går inte att få veta. Inte heller 
går det att få veta mer generella riktlinjer under exempelvis prepositioner eller 
verb, tolkningen får göras utifrån de exempel som finns med. Den som söker hur 
mer udda ord ska sättas samman famlar i mörkret.  
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3 Linköpings universitet 
 
Först ges en orientering om Linköpings universitet, dess placering och utseende. 
Därefter kommer ett avsnitt om hur brand- och ambulanspersonal hittar på 
universitetsområdet i en nödsituation.  

3.1 Linköpings universitets olika områden 
 
Linköpings universitet har flera campusområden. Huvudsakligen finns det tre 
områden; Campus Valla och Campus US i Linköping, samt Campus Norrköping 
i Norrköping. Campus Valla är beläget ett par kilometer från centrum i direkt 
närhet till grönområden, men också företags- och forskningsområden som 
Mjärdevi Science Park, FOI, SKL och VTI. Campus US ligger på 
universitetssjukhusets område. På Campus US bedrivs studier och forskning 
inom det medicinska området. Campus Norrköping ligger mitt i stan, i det gamla 
industrilandskapet vid Motala ström. I närheten av universitetsområdet ligger 
muséer, konserthallen Louis de Geer, samt ProNova Science Park. Totalt har 
Linköpings universitet mer än 25 000 studenter. Större delen av studenterna 
läser i Linköping, medan en fjärdedel läser i Norrköping. Ytterligare några 
tillhör Carl Malmstens centrum för träteknik och design placerat i Stockholm, 
men tillhörande Linköpings universitet.  
 
I invånartal skiljer sig Linköping och Norrköping endast åt med ca 10 000 
invånare. Det finns ca 134 0000 invånare i Linköping mot ca 124 000 i 
Norrköping. Norrköping har anor som en industristad, medan Linköpings 
historia mer har präglats av lärdomskultur. Idag framställs Norrköping som en 
kulturstad med dynamiskt näringsliv, medan Linköping i princip helt fokuserar 
på sina teknologiföretag.   
 
Campus Valla har funnits i ca tjugo år, medan Campus Norrköping etablerades 
1996. Utseendemässigt präglas Campus Norrköping av det faktum att det består 
av gamla industrilokaler som omsorgsfullt renoverats till t ex lärosalar och 
bibliotek. Campus Valla har byggts ut allteftersom universitetet har växt och här 
samsas byggnader från 70-talet med nybyggnationer.  
 
Campus Norrköping är något mindre än Campus Valla sett till antalet hus. 
Avståndsmässigt är skillnaderna inte lika stora då Campus Norrköping inte 
ligger samlat med alla hus intill varandra, då husen är utspridda bland övrig 
bebyggelse. För karta över Campus Norrköping och Campus Valla se Bilaga 1 
respektive 2. Informationen om Linköping, Norrköping och Linköpings 
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universitet är hämtad från http://www.liu.se, http://www.norrkoping.se/ och 
www.linkoping.se (2004-01-20).  
 

3.2 Hur brandkår och ambulanspersonal hittar i en nödsituation 
 
Vid en brand är det den husansvariges ansvar att vara på plats och visa 
brandkåren var det brinner. Varje hus på Campus Valla och Campus Norrköping 
har en brandlarmscentral. På en display vid brandlarmscentralen kan den 
husansvarige se var i huset det brinner. Husen är indelade i sektioner och med 
hjälp av information i en pärm går det att se vilken sektion den larmade delen 
ligger i. I samma pärm finns även information om var rökdetektorer finns. 
Brandkåren är väl förtrogen med de olika husen.  
 
Vid olyckor och sjukdom är förutsättningarna något annorlunda än vid brand. 
Den som blir sjuk vet förhoppningsvis själv var den befinner sig. I annat fall går 
det att få hjälp från dem som arbetar i huset i fråga eller från vakterna. 
Personalen har god kännedom om lokalerna. När ambulanspersonal kommer till 
universitetsområdet kan de ta kontakt med studentcentrum, bibliotek eller de 
husansvariga. De kan då få hjälp med att hitta till platsen på området där den/de 
som behöver vård finns. Mehrdad Arshi som är husansvarig i Kåkenhus känner 
inte till att någon dylik situation inträffat. Vad som händer vid en annan 
nödsituation än brand är inte lika uttalat. Beskrivningen är dock ett möjligt 
scenario.  
 
Alla rum har ett rumsnummer som t ex 54:31, vilket ska utläsas Hus 5, Plan 4, 
Rum 31. Utöver rumsnumret kan det finnas en annan beteckning som t ex TP1, 
där TP står för Täppan. Då det sker en felanmälan beror det på den som 
felanmäler vilken beteckning som används (Mehrdad Arshi, personlig 
kommunikation, 2004-01-21).  
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4 Metod 
 
I undersökningen har både kvalitativ och kvantitativ metod använts. Den 
kvalitativa metoden har använts när det gäller att bearbeta intervjumaterialet. 
Större delen av enkätfrågorna har fasta svarsalternativ och dessa frågor har 
studerats kvantitativt. De kartor informanterna ritat har det inte funnits någon 
färdig mall att analysera efter, därför har den analysen skett utifrån en blandning 
av olika teorier. En grundpelare i analysen av kartorna och övrigt material har 
varit den kognitionsvetenskapliga samt den semiotiska teorin.  
 

4.1 Deltagare 
 
Största delen av dem som deltog i studien var studerande vid det campusområde 
de blev intervjuade om8. Kontakt med informanterna togs genom mailinglistor 
för olika program, programs diskussionsforum, genom ett diskussionsforum för 
studerande med barn, samt genom att sätta upp lappar med information om 
studien. Informanterna skulle läsa eller undervisa på universitetsområdet i fråga, 
eller ha gjort det, men fortfarande vara väl förtrogna med området och ha nya 
minnesbilder. Ett annat krav var att personerna skulle behärska det svenska 
språket mycket väl, de personer som ansågs ha goda kunskaper i svenska men ha 
lärt sig språket som vuxna uteslöts därför. Inget arvode utgick för deltagandet i 
studien. Bortfall skedde med en person som inte kom till intervjutillfället. En 
person i Linköpingsgruppen ströks då, både för att jämna ut antalet och för att 
denna person överskred tiden för den ritade kartan och även ritade dit detaljer i 
efterhand. Det skulle inte gå att jämföra denna karta med de andras på ett 
fullgott sätt.  
 

                                                 
8 Två av deltagarna arbetade som lärare och hade föreläsningar vid området i fråga. En av 
dessa lärare läste dessutom fristående kurser på samma område. En av de studerande läste för 
tillfället i den andra staden i studien, men hade studerat på campusområdet i fråga senast för 
ett år sedan. Denna person vistades ofta på det område den blev intervjuad om i 
självstudiesyfte, hade mycket nära kontakt med andra studenter där och bodde därintill. 
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Tabell 1 Informantdata om kön, ålder och terminer 

 Linköping 
(n=10) 

Norrköping 
(n=10) 

Kvinna 7 6 
Man 3 4 
Ålder9 21-26 20-56 
Medelålder 22,9 30,89 
Median ålder 22,5 25 
Terminer10 1-9 1-14 
Medel termin 3,4 5,3 
Median termin 3 4,5 
 
Tabell 2 Informantdata om bostadsort och utbildning/yrke 

 Linköping 
(n=10) 

Norrköping 
(n=10) 

Bostadsort Linköping 8  
Norrköping 1  
Motala 1 

Linköping 6 
Norrköping 4 

Utbildning/Yrke Fristående kurs 3 
Kognitionsvetenskap 
4 
Lärare 2 
Kemisk biologi 1 
 

Lärare 4 
Universitetslärare 
(anställd) 2 
Samhälls- och 
kulturanalys 1 
Data- och 
elektroteknik 1 
Social omsorg 1 
Socialpedagog 1 

 
 

                                                 
9 En person svarade ej på frågan om ålder och finns därför inte med i åldersdata, en person 
uppgav 50+, vilket efter övervägande har räknats som 50 år. 
10 Av deltagarna i Norrköpingsgruppen är två lärare och har inte föreläsningar i Norrköping 
varje dag, men har undervisat och/eller studerat fristående kurs vid Campus Norrköping under 
längst tid av informanterna i denna grupp. Det högre antalet terminer än Linköpingsgruppen 
måste tolkas utifrån dessa fakta. 
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4.2 Material 
 
Det insamlade materialet kommer uteslutande från intervjuer och enkäter. Varje 
informant i studien har både fyllt i en enkät och medverkat i en intervju. Enkäten 
består av 20 frågor (se Bilaga 3). Frågorna berör områden som strategi för att 
hitta, uppfattning om hjälpmedel för att hitta, vilka konsekvenser det kan få att 
inte hitta, utforskande av området, samt hur bra man själv bedömer sig vara på 
att hitta dels på universitetsområdet, dels i andra situationer. I intervjun (se 
Bilaga 4) samlades frågor som var svåra att besvara med ett bestämt antal 
svarsalternativ och frågor där det skulle vara betydelsefullt att kunna be 
informanten utveckla svaret och framförallt kunna få längre, mer detaljerade och 
mer varierande svar. Intervjufrågorna handlade sammantaget om var det är lätt 
respektive svårt att hitta på universitetsområdet och varför, uppfattning av 
området när det gäller form och funktion, samt användning av spatiala uttryck. 
Frågorna var strukturerade i en intervjuguide. 
 

4.3 Procedur 
 
Materialinsamlingen skedde dels i Norrköping, dels i Linköping. I Norrköping 
genomfördes tre intervjuer i ett samlingsrum i Bomullsspinneriet. I Linköping 
skedde intervjuerna i ett grupprum på Humanistiska Samhällsvetenskapliga 
Biblioteket på Linköpings universitet, övriga intervjuer genomfördes på 
stadsbiblioteket i Linköping (i grupprum eller på annan plats), i Key-huset eller i 
C-huset (vardera en) vid ett studiebord. Gemensamt för alla tillfällen var att 
miljön var tyst och lugn, utom en som då och då avbröts av dunk från en 
hammare.   
Vid intervju- och enkättillfället fick deltagarna först skriftlig information om 
studien (se Bilaga 5), därefter inhämtades samtycke att vara med i 
undersökningen. Sedan fyllde informanterna i enkäten och efter detta 
tillfrågades deltagarna om det var ok att den påföljande intervjun spelades in på 
band, vilket alla godkände. Därefter genomfördes intervjun. Informanterna fick 
under intervjun inte bara besvara frågor utan även rita en egen karta över 
universitetsområdet under ca fem minuter. Gemensamt för enkät och intervju 
var att frågorna, om inget annat sades, gällde universitetsområdet. I anslutning 
till intervjun gjordes även kortfattade anteckningar om vad deltagarna sade. Det 
var tänkt att det skulle noteras vad informanterna ritade ut först på sin karta, 
samt eventuella kommentarer under själva ritandets gång. Att betrakta 
personerna under kartritandet visade sig dock vara en störande faktor och därför 
har det inte alltid noterats vad de ritade ut först. Tillsammans tog information, 
enkät och intervju ca 30 min.  
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4.4 Materialbearbetning 
 
Alla intervjuer transkriberades. De anteckningar som gjordes under intervjun är 
begränsade och har endast använts för att få en förståelse för materialet.  
 

4.5 Analysmetod för intervjusvar 
 
Analysen av intervjuerna bygger på en metod som använts av Berner (1989) och 
Forssell (2002). Metoden innebär att ett material som intervjuer analyseras och 
kategoriseras i olika ämnen eller teman. Berner beskriver hur materialet först 
kodas: 
 
”Varje intervju gicks igenom stycke för stycke och uttalanden kodades på följande sätt. För 
varje uttalande gjordes en sidoreferens, en kort sammanfattning, eventuellt med citat, samt 
gavs en eller helst flera rubriker (en term, ett begrepp eller en hypotes). Jag försökte besvara 
frågor som: - Vad händer vid detta tillfälle? – Vad betyder denna utsaga? Vad syftar han/hon 
på? – Vad för sorts begrepp eller kategori kan jag använda för att förstå det här?” (Berner, 
1989: 203) 
 
Likt Berner och Forssell har teman och temasammanfattningar skapats. Varje 
tema har fått en beskrivning. Vissa teman har under processen slagits samman 
och andra har brutits ned i ytterligare teman.  
 
En första analys började under intervjuerna då preliminära teman började ta 
form. Uttalanden som inte motsvarade förväntningarna gjordes, vilket gav insikt 
om att svaren på en del av studiens frågor skulle bli helt annorlunda än det gått 
att föreställa sig från början. 6 intervjuer (3 från varje grupp) användes för att ge 
förslag till teman. I intervjuerna ströks meningar under för att notera citat och en 
kort sammanfattning gjordes i marginalen efter uttalanden. Under detta arbete 
bekräftades, förnyades och förkastades teman. De teman som kom fram 
formulerades med rubriker och efter varje tema gjordes en beskrivning på ett par 
rader till ett en halv sida som kompletterades med citat från de sex intervjuerna. 
Därefter kodades de tolv resterande intervjuerna. Liksom under analysen av de 
sex intervjuerna skedde en ombearbetning av teman och det uppstod även helt 
nya teman. Hela analysen kan ses som en hermeneutisk process enligt min 
mening.  
 

4.6 Analysmetod för kartor 
 
Kartorna har analyserats mot bakgrund av kognitionsvetenskaplig, semiotisk 
teori, samt gestaltteori. Uppgiften har varit att se både detaljer och helheten. 
Följande delar har varit en mall för kartanalysen.  
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• Vilka hus finns inte med på kartan? 
• Hur ser husen ut? 
• Vad förutom husen ritas ut? 
• Stämmer kartorna överens med ”verkligheten”? 
• Vilka detaljer är viktiga? 
• Vad har utelämnats? 
• Var går gränsen för området? 
• Stämmer kartorna överens med övriga uppfattning och den mentala bilden 

av området? 
 

Kartorna lades ut så att alla kunde betraktas och jämföras samtidigt. Det skedde 
dels en analys av samtliga kartor tillsammans och Linköpings- och 
Norrköpingsgruppens kartor för sig. Resultatet av intervjumaterial som hörde 
samman med kartorna utökade kartanalysen. 
 

4.7 Analysmetod för enkätsvar 
 

Resultatet från enkäterna har samlats i tabeller och figurer i de fall det förenklat 
presentationen. Mer avancerade statistiska tekniker har inte använts då enkäten 
inte varit utformad i detta syfte.  
 

4.8 Tillförlitlighetsfrågor 
 
Analysen av intervjuerna och kartorna är kvalitativ och en sådan analys innebär 
fler subjektiva bedömningar än en kvantitativ analys. Att analysera nyss nämnda 
material enbart kvantitativt har dock inte varit ett alternativ. Syftet har varit att 
ge en uppfattning om hur universitetsområdet upplevs av dem som regelbundet 
är där och att kunna gå på djupet i förståelsen. Det anses ha kunnat fångas med 
den metod som använts.  
 
Är deltagarna i studien ett representativt urval? Alla utbildningar är inte 
representerade i urvalet, men sju olika program finns med, de som läser 
fristående kurser, samt universitetslärare. Den åldersmässiga fördelningen är 
från 20 till 56 år vilket inte torde skilja sig nämnvärt från universitetets 
åldersfördelning som helhet. Olika årskurser finns representerade. Enligt Webb 
et al (1966, i Berner 1989) finns det tre frågor att ställa sig när det gäller 
representativitet: Är intervjupersonerna allt för unika? Är de undersökta 
grupperna och situationerna stabila över tid? Är grupperna och situationerna allt 
för instabila geografiskt? Den första frågan är redan besvarad. När det gäller 
stabiliteten över tid så finns det anledning att tro att åtminstone situationerna kan 
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ändras. Den yttre miljön kan förändras; hus kan byggas om, hus kan komma till 
osv. Ett ytterligare exempel är att det på Campus Valla i Linköping då detta 
skrivs byggts en ny infart till universitetet. Gruppernas stabilitet över tid är en 
fråga svårare att besvara. Om vi skiljer på den mer grundläggande uppfattningen 
om saker och ting, hur människor fungerar och har gjort i årtusenden, så kan den 
inte tänkas förändras särskilt mycket. Däremot den uppfattning som är mer 
kulturellt betingad kan förändras. Det är också svårt att veta hur universitetet 
fungerar om låt oss säga tjugo år, vilka personer som rör sig där då och hur 
samhället ser ut i övrigt. Att universitets ”invånare” skulle förändras kraftigt från 
ett år till ett annat är dock inte troligt, varken utifrån de som redan befinner sig 
där eller de som är nya. Det finns geografiska skillnader, vilket framkommit i 
studien. Syftet har varit att undersöka två olika universitetsområden, inte att 
generalisera över andra områden. Att det däremot kan finnas generella slutsatser 
är inte uteslutet. 
 
Hur väl överensstämmer analys och resultat med det som kan kallas 
verkligheten? Ämnet har inte varit känsligt och personerna har varit anonyma, 
vilket troligtvis har lett till uppriktiga svar. De personer som intervjuats har varit 
bra källor för den information som efterfrågats. Som undersökare har det varit 
viktigt att inte påverka deltagarnas uppfattningar. Ibland har det varit svårt att nå 
fram till hur en person tänker och agerar. Vissa saker kan vara svårt att förklara i 
ord och kanske har informanterna inte heller tänkt på hur de tänker eller gör. I 
dessa fall har det krävts mer frågor från undersökaren. Intrycket är att 
undersökaren inte framkallat uppfattningar som inte funnits tidigare, utan varit 
med om att plocka fram det som varit dolt eller svårt att beskriva. Försiktighet 
har dock tagits till svar då personer varit osäkra på hur de egentligen tänker eller 
gör. Det har varit viktigt att analysen bygger på tydliga svar på de frågor som 
ställts. 
 
Enkäterna har som nämnts analyserats kvantitativt. Tillförlitligheten till dessa 
data kan sägas vara stor då de i de flesta fall är rena återgivningar av enkätsvar i 
exempelvis tabeller etc.  
 
För övrigt var det alltid samma person som intervjuade och delade ut enkät. 
Materialinsamlandet skedde i liknande miljöer och alla fick samma information 
om studien före deltagandet. 
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5 Resultat och analys av intervjuer  
 
Resultatet består av uppfattningar samlade i olika teman. Varje tema har valts ut 
för att tjäna studiens syfte; att undersöka uppfattningar om hur det är att hitta på 
Linköpings universitet, vilken bild man har av området (Campus Valla och 
Campus Norrköping) samt hur man talar om området verbalt. Alla informanter 
har fått fiktiva namn. 

5.1 Råtta i en labyrint 
 
Går det att likna upplevelsen av universitetsområdet vid något metaforiskt? Ja, 
åtminstone i Linköping tycks deltagarna i studien ibland uppleva något som 
påminner om att vara en råtta i en labyrint. I Norrköpingsgruppen finns inte 
denna metaforik.  
 
Att försöka hitta en sal kan vara en upplevelse, inte alltid trevlig, även om 
många minns det som komiskt i efterhand. Det kan kännas som att man springer 
eller irrar omkring i letandet efter dit man ska. 
  

Jag fick faktiskt springa runt ganska länge. Jag tror att jag sprang *skratt* till och med 
förbi den där salen *skratt*. (Karin) 
  
Man blir ju lite stressad så där, det är jobbigt att komma för sent, så här höö, man 
springer omkring och letar och så där. (Marie) 
 
D-huset vet jag förresten att jag letat i efter en sal nån gång... Då vet jag att jag 
*skratt* irrade runt där väldigt mycket. Och det var väl på övervåningen. Då hade jag 
förmodligen tittat på kartan när jag var där nere, och sen, ja det är lite labyrintaktigt.  
(Karin) 
 

Ett hus kan upplevas som en labyrint och som en fantasivärld. 
 

Det är lite labyrint. Jag har nog vart där uppe för att sätta upp affischer, det var det jag 
gjorde där. Och då märkte jag, vad är det här? Det var lite konstigt. (Eva) 
 
Det känns som att gå omkring i en liten sån här *skratt* liten sån här fantasivärld. 
(Eva) 
 

 Det är lite labyrintartat att ta sig till I-huset. (Marie) 
 

C-huset, de två första gångerna man var där... En massa gångar, en labyrint är det som. 
Och så går man och sen är man plötsligt vid det där fiket. (Kalle) 
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Därför att det är så ologiskt, det är som en stor labyrint, man springer runt utan att hitta 
nånting. Jag vet inte hur mycket jag varit försenad för att jag inte hittat därinne. 
(Jenny) 

 
 
Husen består av långa korridorer och små gångar, vilket kan försvåra för den 
som letar efter något. 
 

Dom har nog lite som små gångar, det var svårt. (Marie)  
 
Det är ju väldigt långa korridorer och alltså börjar man gå vilse så kanske man går 
alldeles för långt i en korridor och så kanske man skulle vara i en korridor som går 
parallellt med den man gått i. Och då är man ju väldigt långt borta helt plötsligt. 
(Karin) 
 
Det är så mycket gångar. Och liksom även fast det är ganska tydligt så kommer man 
från olika håll ibland. Och då har man liksom svårt att orientera sig, utan då liksom, 
om man går in från samma ställe, då vet jag, sen om nån annan frågar, om jag kommer 
från det hållet, så har jag ju liksom ingen koll på och kan säga, men du kommer ju till 
det huset, eller till den lokalen om du går den vägen.  (Sanna) 
 

Olika delar av ett hus kan se väldigt lika ut och det är inte alltid lätt att veta var 
man är, eller vart man ska. 
 

Det är ju A-huset som jag haft lite problem med *skratt*... Det är väl det att det ser 
väldigt lika ut. (Karin) 
 
B-huset gick jag in i fel ingång en gång, eh, det var tydligen en biologiinstitution, och 
det ser exakt likadant ut som det gör i IDA. Så jag gick runt flera varv och kollade 
liksom, är jag på rätt ställe nu? och så jag letade efter det där fiket, Café Java eller vad 
det heter, så jag gick några varv där och sen kom jag på att jag hade gått in i fel ingång 
då *skratt*.  (Kalle) 

 
Skillnaden mellan Linköping- och Norrköpingsgruppen i upplevelsen av 
universitetsområdet märks också vid en jämförelse av deltagarnas ordval.  
  
Tabell 3 Ordfrekvenser av ord med labyrint och gångar 
 Lkpg Nkpg 
Labyrintaktigt  1         (Id 1)11 0 
Labyrintartat  1         (Id 2) 0 
Labyrint  4         (Id 3, 3, 4, 7) 0 
Gångar 5         (Id 2, 2, 4, 4, 6) 0 
 
  

                                                 
11 Varje deltagare har ett visst identitetsnummer. Syftet är att skilja deltagarna åt och visa att 
det är olika deltagare som bidragit till ordfrekvenserna.  
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5.2 Det är logiskt, därför är det lätt att hitta 
 
Något som är gemensamt för både Linköping- och Norrköpingsgruppen är 
svaren på varför det är lätt att hitta i vissa hus. Det finns helt enkelt en logik, ett 
system som är lätt att förstå.  
 

Jag menar husen är logiskt uppbyggda med rumsnummer och såna här saker, vilket 
gör att man, ja, får man bara en fingervisning så hittar man resten om man säger så. 
(Tomas, Norrköping) 
 
Och Bomull så är ju, salarna heter 500 om det är på femte plan och så, så det 
är...logiskt om man säger.  (Jakob, Norrköping) 
 
Nej men, allting ligger liksom i, det är ju, *skratt* usch, det blir så här matematiskt, 
men det är så här, logiskt liksom. (Johan, Linköping) 
 
Bomull tycker jag ju är väldigt enkelt. Det är ganska logiskt. (Anna, Norrköping) 

 
En annan anledning till varför ett visst hus är lätt att hitta i, är att man varit där 
mycket.  
 
 Ja men det är nog Bomull för där är jag ju jämt. (Jessica, Norrköping) 
 

Det är nog att vi har varit här många gånger. (Kalle, Linköping) 
 
För att det är så klara instruktioner, stora skyltar. Och för att vi ofta är här. (Sanna, 
Linköping) 
 
Det är väl för att man har varit här mest också. (Anna, Norrköping) 
 
D är väl ganska lätt, det är ju där jag har varit mest, så det beror ju på det, i början så 
var det svårt. (Eva, Linköping) 
 

Tydliga skyltar kan också bidra till att det är lätt att hitta. 
 

För att det är så klara instruktioner, stora skyltar. (Sanna, Linköping) 
 
Kåken tycker jag är ganska lätt, det är bra informationsskyltar och ja, det är inte så 
utspritt, huset. (Josefin, Norrköping) 
 

Kartor används endast i begränsad utsträckning, många påtalar istället bristen på 
kartor (och skyltar). Även om det finns en karta uppsatt på en plats kan det 
hända att någon önskar sig en karta just på detta ställe. Det är uppenbart att de 
kartor som finns är lätta att missa.   

 
De flesta gångerna tycker jag att det går ganska bra. Speciellt här vid C-huset För där 
finns det ju en karta där man kommer in där vid C-fiket där. (Karin, Linköping) 
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Ja...ja...det finns väl...jag vet inte om det skulle behövas nån slags karta så att man ser 
eller, jag vet inte, jag tycker att det är svårt att veta, när man kommer in i C-huset, ja, 
vart är den salen? Så, eller vart är den korridoren? (Eva, Linköping) 
 
Jag tyckte det var lite, jag vet inte om det är nån karta där, men det kändes som att 
den, det är inte det första man ser när man kommer in där, en karta, så här hittar du i 
det här krångliga huset. (Kalle, Linköping) 

 
En karta kan dock göra ett hus lätt(are) att hitta i. 
  

Tack vare kartan ja, fast det, jag håller med om att det är väldigt konstigt byggt 
hus...men det finns ju en karta liksom. (Anders, Linköping)12

 
På Campus Norrköping är läget något annorlunda än i Linköping. Husen är så 
pass små att de inte är svåra att hitta i, med undantag för huset Drags som är 
uppdelat i tre hus med halvplan vilket gör det svårt att bilda sig en total 
uppfattning om hur huset ser ut inuti. Vidare är det färre hus och vanligtvis färre 
föreläsningssalar i varje hus än på Campus Valla. Dessa skillnader gör att 
deltagarna i Norrköpingsgruppen inte påtalar lika stora svårigheter att hitta som 
Linköpingsgruppen. Däremot finns likheter när det gäller problemet att hitta till 
vissa hus (se avsnitt 5.5). 
 
 

5.3 Olika uppfattningar om samma hus 
 
Bland de frågeställningar som formulerades i början av studien fanns frågorna 
”Var på universitetsområdet är det svårt att hitta och varför?” samt ”Var på 
universitetsområdet är det lätt att hitta och varför?” Resultaten visar att det inte 
går att ge några enkla svar på dessa frågor. Före intervjuerna fanns tanken att 
vissa hus skulle vara generellt sätt lätta att hitta i, medan andra skulle vara 
motsatsen. Denna tanke kom dels ifrån de riktlinjer (Muhlhausen 2000) som 
finns för att det ska vara lätt att hitta i ett hus, på ett område eller liknande. 
Hur ett hus uppfattas visade sig dock vara mer komplext än att det skulle gå att 
förutse utifrån riktlinjerna. Olika individer uppfattar helt enkelt saker och ting 
olika. Det som är ett logiskt system för någon, kan vara en förvirrande labyrint 
för någon annan.  
 
C-huset 
För en del personer är C-huset mycket enkelt att hitta i. Det beror inte bara på att 
det finns en karta att tillgå, utan även på att korridorerna kommer i 
bokstavsordning och salarna i nummerordning.  
 

                                                 
12 Oklart vem Anders syftar på att han håller med i uppfattningen om Key-huset. Intervjuaren har inte antytt att 
Key-huset är konstigt byggt. 
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De flesta gångerna tycker jag att det går ganska bra. Speciellt här vid C-huset för där 
finns det ju en karta där man kommer in vid C-fiket där. (Karin, Linköping) 
 
Dom har ju gjort gator liksom, som heter olika bokstäver, sen är dom i 
nummerordning (Karolina, Linköping) 
 
C-huset är ju självklart enkelt att hitta i. (Anders, Linköping) 

 
För andra är denna logik inte lika tydlig och det hjälper inte alltid att ha varit där 
flera gånger. Strukturen med långa korridorer och korsande gångar kan vålla 
problem.   
  

Ja det är en massa gångar, en labyrint är det som. Och så går man och sen är man 
plötsligt vid det där fiket. (Kalle, Linköping) 
 
Jag har ju varit där en hel del, men jag är fortfarande så att jag måste, ah, vart var det, 
jag kommer aldrig ihåg var saker och ting är, just i C-huset för det är korsande, jag vet 
inte det känns inte som, det finns säkert nån logik bakom det, men jag tycker det är en 
krånglig struktur på korridorerna, just där vart är den och den korridoren. (Eva) 

 
Key-huset 
Key-huset liknar inte något annat hus på Campus Valla och arkitekturen är vad 
man skulle kunna säga fantasifull, långt ifrån det traditionella bokstavligen 
fyrkantiga systemet. Detta hus är svårt att hitta i, men det finns undantag hos 
personer som använder den utplacerade kartan. 
 

Key är också lätt. För Key har dels en sån här karta, den brukar jag titta på ibland. Eh, 
vilken sal som är på vilken våning eller om man funderar lite eller så där så kan man 
bara slänga ett öga på den när man går förbi. Och den är väl precis bredvid trappen där 
man kommer in. Så det tycker jag också är lätt att hitta i. (Karin, Linköping) 
 

Även för den som har läst på universitetet i fyra år och har Key-huset som sin 
utbildnings huvudsakliga hus kan det fortfarande vara svårt att hitta där. 
Formerna inuti huset förvirrar och gör att det är svårt att skapa sig ett system, det 
är också svårt att se något befintligt system. Det räcker inte med att kalla salarna 
på en våning för K20 och nästa för K30. En informant föreslår att numreringen 
kan ske utifrån hörnen så att salarna i ett hörn heter K20, K21 osv, medan de i 
ett annat hörn börjar på K30. Salarna tycks inte ligga numrerade efter någon 
linje och det är svårt att få en vägledning om var de olika salarna på varje plan 
ligger.  
  

Det är fortfarande svårt att hitta...Det är så ologiskt, det är som en stor labyrint, man 
springer runt utan att hitta nånting. Jag vet inte hur mycket jag varit försenad för att 
jag inte hittat därinne. (Lisa, Linköping) 
 
Den är väl så konstigt formad. Det känns ju som att gå omkring i en liten sån här 
*skratt* liten sån här fantasivärld *skratt* nej men, eh *skratt*, att man, men det är 
inte det här fyrkantiga, eller det här korridorsystemet med salar på båda sidor eller, 
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utan det är, ja och så, det är en liten trekant där och en rund sal där, eller, det känns 
som om det är så här olika geometriska former överallt, och så finns ju den här, det är 
ju den här, också ett hål i mitten.... Ja med trappan, och så där, så att det blir, det känns 
ju nästan som om man kan gå omkring där i såna här smala korridorer, så vet man 
liksom inte riktigt.... Nej, det är lite labyrint. Jag har nog vart där uppe för att sätta upp 
affischer, det var det jag gjorde där. Och då märkte jag, vad är det här? Det var lite 
konstigt. (Eva, Linköping) 
 
Jag har för mig, eller för att det känns, för att man inte ser aldrig, eller jag vet inte, 
man känner inte spontant vilket håll man ska gå till, och det är konstigt att det finns 
Key25 och att det ligger precis vid dörren, då känns, och då undrar man, om det ligger 
där, var börjar dom nånstans? Det känns inte helt logiskt, tycker inte jag i alla fall. 
(Sara, Linköping) 

  
D-huset 
De flesta av D-husets salar är inte svåra att hitta, framförallt på grund av att de 
är numrerade efter våningsplan och ligger på rad. Liksom i andra hus känns det 
dock inte logiskt att börja med våning två på markplan. Det finns två salar som 
många haft bekymmer att söka rätt på. Anledningen är att de inte ligger på 
samma ställe som de andra salarna utan på andra sidan av huset. Att det är en 
avdelning med arbetsrum mellan dessa två salar och övriga salar gör också att de 
är svåra att hitta. Det finns ej heller någon skylt om att de är något slags 
undantag, flera efterfrågar en slags obs!-skylt speciellt för de två salarna. 
 

Ja det var väl dom här jag sa D31 och D33 för dom ligger inte i nummerordning, och 
man ska gå igenom, och jag tror det sitter människor i arbetsrum, för att komma dit, i 
alla fall från det hållet jag kommer ifrån, så dom var svåra att hitta. (Marie, Linköping) 
 
Sen är väl D-huset lätt för att man vet, ja, att våningarna ger vilken sal det är. Fast det 
är ju konstigt att 20 är nedre plan...När man går in i markplan borde det vara en etta 
känns det som. (Johanna, Linköping) 

 
I-huset 
Det är få som nämner I-huset, vilket kan bero på urvalet, men de som gör det 
påtalar svårigheten att hitta där på grund av att det är små gångar. 
 

Det var, det var knöligt, eller krångligt att ta sig in dit, och, ja. Ja, jag tror också att 
man är ovan, att jag inte varit där så många gånger. Det är väl det, framför allt som det 
handlar om, annars skulle jag väl hitta. Nej...dom har nog lite som små gångar, det var 
svårt. (Marie, Linköping) 
 
Men det är så mycket gångar (Sanna, Linköping) 
 

B-huset 
I B-huset finns det liksom i D-huset vissa salar som är svåra att hitta i. Salarnas 
namn ger ingen fingervisning om var de ligger. Numrerandet av våningarna kan 
också ställa till problem, våning två ligger på entréplan vilket kan kännas 
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konstigt. Dessutom ser det förvillande likt ut i olika delar av huset, för den som 
går in i fel ingång och är ovan kan det ta ett par minuter att upptäcka misstaget. 
 

Folk har frågat så här vet du var BL32:an ligger. Och för det första så tror jag att man 
kommer in på våning två, så våning tre är en trappa upp. Det känns lite konstigt. Så 
32:an ligger på det som jag skulle kalla andra våningen. (Anders, Linköping) 
 
Men sen är det väl att hitta till dom här Alan Turing och dom salarna, när man inte får 
någon ledtråd. (Sara, Linköping) 
 

A-huset är svårt att hitta i 
Det finns många saker som gör det svårt att hitta i A-huset: ingen karta över 
huset; långa korridorer; lika utseende på olika platser; ingen struktur i 
namngivning av korridorer; svårt att härleda salarnas namn till var de ligger; 
många arbetsrum; arbetsrum, grupprum och datorsalar ligger blandat. 
  

Det är väl att det ser väldigt lika ut, den är ju byggd som en industribyggnad liksom. 
(Karin, Linköping) 

 
Kåkenhus 
De flesta är ense om att Kåkenhus är lätt att hitta i, dels för att det inte finns så 
många föreläsningssalar och dels för att det finns bra informationsskyltar.  
  

Spetsen, Täppan och Kåkenhus är kanske de tre som är mest logiska tycker jag. (Lena, 
Norrköping) 
 
Det är bra informationsskyltar och ja, det är inte så utspritt, huset. (Lina, Norrköping) 
 

Det finns dock tillfällen då det varit svårt att hitta i Kåkenhus, särskilt som 
nybörjare och en anledning är att salarna inte ligger placerade i nummerföljd.  
 

...som jag tror att det brister i Kåkenhus, att man inte har salarna i nummerordning. 
Alltså också att man tar det från höger till vänster och inte motsols eller så där. Att 
man följer det. (Magnus, Norrköping) 

 
Spetsen 
I Spetsen är det lätt att hitta... 
 

Bästa skyltningen invändigt så har nog Spetsen i så fall, det har den... Det är ju en 
logisk ordningsföljd, det är väl det som är det avgörande. (Magnus, Norrköping) 
 

...men det är inte alltid som numreringen av salar är korrekt. 
 

Spetsen där var det lite tjall på rumsnumreringen, alltså den kan vara lite svår...Nej, 
nån ordning är det väl säkert, men det stämmer ju inte överens med vad man får ut på 
schemat och vad lokalerna heter. Det kan vara ändrat nu, men ifjol var det så. (Anna, 
Norrköping) 
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Bomullsspinneriet 
Bomullsspinneriet (ibland förkortat till ”Bomull” av informanterna) upplevs som 
ett av de lättare husen att hitta i. Den främsta anledningen från dem som nämner 
Bomullsspinneriet är att de har varit där mycket ofta, men samtidigt finns det 
någon slags logik även om t ex våningsnumreringen inte känns helt logisk. 
 

Bomull tycker jag ju är väldigt enkelt. Det är ganska logiskt. Det är väl det att 
rumsnumrena börjar på den siffra som det är våning. Det enda som är mindre logiskt 
är väl att vi är på våning två nu. (Anna, Norrköping) 

 
Gropen är svårt att hitta i 
Av dem som talar om Gropen är det ingen som tycker det är lätt att hitta i. En 
orsak är att huset är låst mellan våningarna (och i entrén), vilket kräver 
passerkort.  
 

Eh, i Gropen tycker jag det är svårt att hitta i...sen måste man också ha massa 
passerkort, så då är det alltid krångligt att ta sig in dit. vi är oftast inte där, eller vi är 
oftast på nedre delen, och om man ska vara i någon annan del så måste man, då är det 
svårt att hitta dit om man säger, då får man gå uppför några trappor och det är så att 
säga *skratt* eller så får man gå upp för några trappor. Och sen så i det huset är det 
också så att om man ska gå från ett plan till ett annat så måste man ha passerkort med 
sig. Och har man inte det så, det är en massa forskare som sitter i det huset också, så 
det är liksom krångligare att ta sig dit.  (Jessica, Norrköping) 

 
Drags är svårt att hitta i 
Drags är ett hus som aldrig nämns i sammanhanget ”lätt att hitta i” utan snarare 
tvärtom. Det som ställer till problem på Drags är att huset i själva verket består 
av tre olika hus, samt i halvplan. Ingen karta finns till hjälp för att ge en 
uppfattning om hur huset egentligen ser ut inuti.  
 

Det är ju lite, det är en gammal byggnad, med lite halvplan. Där är faktiskt ganska 
svårt att hitta tycker jag. (Lena, Norrköping) 
 
Ja, alltså den är ju uppdelad i olika hus, det är det som är så knäppt, ett C-hus, D-hus 
och ett M-hus. Det finns liksom ingen logik i det. (Lina, Norrköping) 

 

5.4 Det huset är lätt att hitta i men... 
 
Samma person kan tycka att ett hus är lätt att hitta i, men vid närmare eftertanke 
kommer personen på att det finns undantag som gör att det inte alltid är så lätt. 
Salarna kan komma i nummerordning, men vissa nummer saknas av outgrundlig 
anledning. Korridorer i bokstavsordning med bokstäver långt fram i alfabetet 
som gör att det kan bli nödvändigt att rabbla tyst för sig själv vilken ordning de 
kommer i. Vissa salar kan vara svåra att hitta till, kanske ligger de placerade 
dåligt skyltade och en bit bort från de andra salarna. Det kan också uppfattas 
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som konstigt att komma in på våning två eller tre, fastän entrén på markplan, 
vilket orsakas av att det finns våningar eller kulvertar under markplanet.  
 

C-huset blir det ju, är ganska lätt, men det är bara det att jag hela tiden måste rabbla så 
här, vilken ordning kommer bokstäverna i nu igen. P, Så här R, S, T, Uuu. R när 
kommer, vilken ordning kommer dom i. Så jag tänker hur många korridorer bort jag 
ska gå...Men annars är ju den ganska självklar, på det sättet, om det är dom vanliga 
salarna där i. Dom har ju några större salar som heter U och lustiga saker. (Marie, 
Linköping) 
  
D är väl ganska lätt, det är ju där jag har varit mest, så det beror ju på det, i början så 
var det svårt, innan man fattar, vilka salar, så D31:an och det därborta som är på andra 
sidan lärar, det som gränsar, de gränsar ju in till I-huset, dom har, vet jag många haft 
svårt för att hitta till. Det finns dåligt skylt, fruktansvärt dåligt skyltat, till och med tror 
jag. Man vet inte, när man kommer så är det, så satsar man alltid på den andrevåning i 
D-huset, den vanliga som leder till Forum och så. Och sen så hittar man ju inte där. 
(Eva, Linköping) 
 
Bomull tycker jag ju är väldigt enkelt. Det är ganska logiskt. Det är väl det att 
rumsnumrena börjar på den siffra som det är våning. Det enda som är mindre logiskt 
är väl att vi är på våning två nu. (Anna, Norrköping) 
 

 

5.5 Varför ett hus kan vara svårt att hitta till 
 
En av de vanligaste anledningarna till att ett hus är svårt att hitta till är att det 
ligger dolt, d v s att huset inte ligger synligt från det håll personen kommer. 
Något annat som gör det svårt att hitta till ett hus är om huset ligger långt bort. 
Detta avstånd är personernas egen uppfattning av vad som är långt, t ex i 
förhållande till vilka avstånd andra hus på området i fråga ligger från varandra. 
Om de andra husen ligger nära varandra, samlade i någon slags enhet, så kan det 
vara svårt att föreställa sig att det ska finnas ett hus som inte följer detta 
mönster. En ytterligare anledning som kan försvåra är att den som letar helt 
enkelt inte känner till att huset existerat överhuvudtaget - förrän personen får 
som mål att ta sig dit, exempelvis för en föreläsning eller tentamen.  
 
Vissa deltagare i studien anser sig aldrig haft svårt att hitta till ett visst hus, men 
de flesta uppger sig åtminstone i början ha haft det. 
 
Om Drags 
Drags är det hus som flest personer i Norrköpingsgruppen ansett vara svårt att 
hitta till.  
 

Då tror jag att det är Drags lokaler, för det ligger lite långt bort om man säger. Det 
ligger lite ner på en väg. Eh, och, ja det är väl den som är svårast att hitta. Ja, jag visste 
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inte ens om att den låg där för jag är ju aldrig där. Och det kanske är därför som det är 
svårt att hitta dit för jag tänkte jaha ligger det nånting därnere. (Jessica, Norrköping) 
 

Om Bomullsspinneriet 
Det ligger liksom, det ligger inte ute vid gatan, utan man måste ta sig in, över två broar 
tror jag, först en bro och sen måste man gå emellan några hus och till vänster. Och jag 
hade frågat folk var det låg och förstod inte riktigt, märkte jag när jag kom dit, att jag 
inte riktigt hade förstått. Vad dom hade sagt, jag trodde att jag förstod, men när jag 
kom dit förstod jag att jag ändå inte riktigt hade förstått. Det ligger lite bakom, så man 
ser det inte när man kommer på gatorna, i princip. (Lena, Norrköping) 
 

Om Spetsen 
 Man visste väl inte att den fanns. (Lina, Norrköping) 
 
Om Gropen 

För det fattade vi inte var det var nånstans och sen när vi kom dit så var det låst och då 
trodde vi att vi hade gått fel i alla fall. Ja så det var lite svårt att hitta. (Helen, 
Norrköping) 

 
Om G-huset 
G-huset är det hus som flest personer i Linköpingsgruppen ansett vara svårt att 
hitta till. 
 

Och det tyckte jag var lite, ja för det ligger verkligen utanför och då fick man 
verkligen, då vet jag att jag tittade på Internet på kartan liksom hur man skulle ta sig 
dit. (Karin, Linköping)  
 

Om Zenit 
Det var dåligt utmarkerat...man visste inte var man skulle börja titta någonstans heller, 
för man hade ju ingen naturlig punkt att stå mot, om man säger så. (Lisa, Linköping) 

 
Om Estetiska institutionen 

Det låg så långt borta, och så hade man inte hört Estetiska institutionen förut om man 
säger så. (Sanna, Linköping) 
 

Om D-huset 
 Det är så långt borta, jag är ju nästan aldrig ända där borta. (Karolina, Linköping) 
 
 

5.6 Fler kartor, skyltar och mer logik behövs 
 
Hur kan man göra det lättare att hitta? Det finns riktlinjer att följa, men i denna 
studie var det intressant att höra individers egna åsikter i frågan. Det är 
uppenbart att de som rör sig på universitetsområdet har klara uppfattningar inte 
bara om vad som gör det svårt att hitta utan också om hur problemet ska lösas. 
De har egna riktlinjer som stämmer bra överens med de riktlinjer som 
presenterats av Muhlhausen (2000). 
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Det som framförallt efterfrågas är bättre systematik och deltagarna ger konkreta 
förslag på vad de menar.  
 

Ja det är väl i så fall att man skulle ha, som jag tror att det brister i Kåkenhus, att man 
inte har salarna i nummerordning. Alltså också att man tar det från höger till vänster 
och inte motsols eller så där. Att man följer det. (Magnus, Norrköping) 
 
Och, sen, eh, logiken, det kanske är tråkigt att döpa alla salar i en korridor efter en 
bokstav efter en bokstav eller nåt sånt där, men det är ju inte dumt (Karin, Linköping) 
 
Lite mer logik i K-huset kanske, för att man skulle kunna göra så att K20-rummen 
kanske ligger mot ett hörn, sen kanske man har K30 mot ett hörn, och K40 och sen 
K50, så att istället för att kalla en våning för K20, och en våning för K30 så kunde 
man gjort på ett annat sätt. (Lisa, Linköping) 
 
 

Fler kartor och skyltar är också något som behövs, framförallt till de ställen som 
är särskilt svåra att hitta. Det behövs fler kartor i husen, gärna vid varje ingång, 
men också över själva universitetsområdet. De kartor som finns behöver också 
framhävas mer, i dagsläget är det många som missar de kartor som finns. I 
Norrköping finns inte informationsskyltar utanför alla hus om vad som finns 
inuti, vilket är något som efterfrågas. Det är inte bara vid bilinfarterna det 
behövs kartor över universitetsområdet, det borde även finnas dylika kartor vid 
cykelvägarna då en stor del tar sig till universitet med cykel. De kartor och 
skyltar som sätts upp ska vara riktiga och inte provisoriska papperslappar. 
 

Och sen så kanske att man sätter upp nån sorts karta *skratt* (Jessica, Norrköping) 
 
Jag vet inte om det skulle behövas nån slags karta så att man ser eller, jag vet inte, jag 
tycker att det är svårt att veta, när man kommer in i C-huset, ja, vart är den salen? Så, 
eller vart är den korridoren? (Eva, Linköping) 
 
Det finns ju en skylt, där vid trapporna och så där, det har jag sett, men det finns ändå 
ingen, obs D31 är lite speciell, den ligger därborta. (Anders, Linköping) 
 
Ja det är ju i A-huset, med nån karta så, som man kan titta på. (Karin, Linköping) 
 
Vissa hus är ganska dåligt skyltade. Eller det rör sig mest om att det inte är skyltat på 
fasaden på huset. Man måste ju liksom gå in genom entrén för att se vad som står på 
skyltarna... Det hade varit lämpligare om man kunde se det. Jag vet själv när jag skulle 
på uppropet så hittade jag inte huset. Man var ju tvungen att gå in i byggnaden för att 
kunna se. (Magnus, Norrköping) 
 

 
Mer och noggrannare guidning önskar sig några i Norrköpingsgruppen. En del 
har fått en rundvandring och skulle vilja att den utökas, andra har inte fått någon 
alls och har saknat det.  
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Mer information från början, att man verkligen går igenom hela universitetsområdet 
även om man inte, eller som jag bara är vid Bomull, men jag vill ju veta vad dom 
andra har däruppe och hur stort det är. (Kajsa, Norrköping)  

 
När det gäller att använda sig av datorn som hjälpmedel för att hitta går 
åsikterna isår. De flesta har haft svårt att hitta det de söker när de letat på 
universitetets sidor på Internet efter kartor, salar och dylikt. I Linköping är det 
flera som påtalar att alla salar inte går att hitta i systemet. Några är positiva till 
att använda datorn i syfte att hitta på universitetet, men de flesta menar att de 
inte har tid att gå till en dator, att datorn tar tid och att de inte är så fixerade vid 
datorer. Om det fanns en dator vid varje ingång skulle dock en del använda den, 
men det är ingenting de saknar och det är slöseri med resurser. 
Linköpingsgruppen är något mer positiva till att det skulle finnas datorer att söka 
salar och liknande på, särskilt eftersom de har svårare att hitta på sitt 
universitetsområde än Norrköpingsgruppen.  
 

Jag tror att husen är så pass små, så att det tar ju ingen längre tid att leta igenom dom. 
(Anna, Norrköping) 
 
Datorn kollar jag ganska sällan på...Alltså, jag har oftast föreläsning på morgonen så 
jag skulle inte slå på datorn och kolla, för det skulle ta mycket tid för mig att bara 
kolla var salen låg. (Eva, Linköping) 
 
Jag kollar helst själv, alltså jag är inte så datorfixerad *skratt* så det är väl mer jag då. 
(Jessica, Norrköping) 
 
Och sen flera gånger har jag kollat på nätet. Dom kartorna tycker jag är sämre i så fall. 
Ibland har jag haft svårt att liksom hitta en sal på dom eller...dom är inte helt 
fullständiga har jag för mig. För dom finns inte på alla våningsplan eller nåt sånt där. 
Jag har för mig att det varit så nån gång att det eller ja att det inte är utmärkt riktigt var 
allting är eller så där. Alltså dom är, ja dom är inte fullständiga. (Karin, Linköping) 
 
 

5.7 Strategier för att hitta 
 

Det är tydligt i resultatet att det finns olika strategier för att hitta till en plats. 
Den vanligaste strategin som kommer fram i intervjumaterialet är något man 
närmast kan kalla för ”att köra på”. Även om det ibland går att förutse i förväg 
att det kommer att bli svårt att hitta, så är det långt ifrån alla gånger det är så. 
Många personer i studien ger exempel på tillfällen då de varit väldigt säkra på 
vart de ska, men av olika anledningar blir det svårare att hitta än man tänkt sig. I 
dessa situationer är personerna ofta för stressade för att ta till någon annan 
strategi än att börja med att leta, leta och leta.  

 
Jag hade ganska så stor liksom uppfattning om vart den skulle finnas. Mellan ingång 
15 och 17.  Så då tänkte jag...och det tillhör ju EKI:s det här Ekosystemet tror jag eller 
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nåt sånt där, med datasalar, så jag tänkte inte att det skulle bli svårt att hitta. Men jag 
fick faktiskt springa runt ganska länge. Jag tror att jag sprang *skratt* till och med 
förbi den där salen. *skratt* Men jag, alltså jag hann i tid men det var precis på håret 
liksom. (Karin, Linköping) 
 
Eh, man vet inte, när man kommer så är det, så satsar man alltid på den andrevåning i 
D-huset, den vanliga som leder till Forum och så. Och sen så hittar man ju inte där. 
(Eva, Linköping) 
 

Om letandet inte fungerar, kommer möjligen andra metoder till hjälp – att fråga 
andra eller leta efter en karta. Att leta efter en karta i en redan stressad situation 
är det sällan tal om. Det är få personer som uppger att de regelbundet använder 
karta för att hitta, men de som gör det har ofta god nytta av den, framförallt av 
att överhuvudtaget känna till var kartorna finns, och om de finns.  
 

Jag har nog inte tänkt så mycket på såna, inte på såna skyltar som är kartor, för oftast 
när man letar efter lokaler så har man ganska bråttom. Eh, man börjar nog leta lite 
innan man, ja man börjar nog leta lite innan man letar efter en karta, man försöker nog 
att hitta först innan man...ja...letar efter en karta. (Eva, Linköping) 
 
Det skulle väl i sånt fall vara en karta, en tydlig karta över universitetsområdet, och 
det, jag drar lite på det eftersom det är fullt möjligt att det finns och att jag inte har, 
inte har letat, jag har ofta lite bråttom när jag ska göra saker, och, så att gå in på nätet 
och hålla på och leta och så. (Lena, Norrköping) 
 
De flesta gångerna tycker jag att det går ganska bra. Speciellt här vid C-huset för där 
finns det ju en karta där man kommer in där vid C-fiket där. (Karin, Linköping) 
 
 

Det kan vara användbart att använda sig av en karta för att hitta till ett hus på 
universitetsområdet, det finns sådana hus som kan kräva det.  
  

Så jag har ju varit på Estetiska institutionen också. Eh, då hade jag en karta med så då 
hittade jag dit. Då följde jag kartan. (Marie, Linköping) 
 
Annars har jag gått in till biblioteket och frågat (HumSamBiblioteket) om en karta... 
Dom hade inte kartor över salar, men över hus i alla fall, den gången jag letade efter 
G-huset. (Marie, Linköping) 

 
En säker strategi är att vara flera, då finns det t ex alltid någon som hittar.  
  

Drags, funderade jag på var det låg, så då tror jag vi var ett helt gäng som gick dit. 
(Anna, Norrköping) 
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5.8 Konsekvenser av att inte hitta rätt 
 
De flesta tycker inte att det får särskilt stora konsekvenser om man inte hittar till 
en plats på universitetsområdet. Den vanligaste konsekvensen av att inte hitta är 
att komma för sent. En del påpekar att lärarna inte bryr sig så mycket, det är man 
själv som går miste om något när man kommer för sent. Det finns dock fall då 
den som kommer för sent måste lämna in en extrauppgift (om det är obligatorisk 
närvaro). En person berättar om när de fick ett nytt tentatillfälle då halva klassen 
inte hittade till rätt sal (på Collegium). Att komma fem till tio minuter för sent är 
ändå accepterat tycker de flesta. Inte ens som lärare hittar man alla gånger dit 
man ska. Det är olika hur situationen att komma för sent upplevs: en del rycker 
på axlarna åt det, medan andra tycker det är pinsamt och stressande. Fastän de 
flesta tycker att det inte får stora konsekvenser om man inte hittar så är det 
många som under intervjun ger exempel på tillfällen när de inte hittat och 
upplevt denna situation som mycket jobbig.  
 
  
  

5.9 Centrum, Upp och ner, Fram och bak 
 
I den mentala bilden av universitetsområdet (Campus Norrköping respektive 
Campus Valla) finns det vanligtvis något som upplevs som centrum, en riktning 
som är upp och en som är ner, samt en riktning som är fram och en som är bak. 
 

5.9.1 Centrum 

Uppenbart är att det finns motsatta uppfattningar hos deltagarna om var centrum 
på området ligger, samtidigt som det råder en viss enighet. Eftersom både 
Campus Valla och Campus Norrköping är långdragna i sin natur förefaller det 
naturligt att centrum skulle ligga ungefär i mitten av denna sträcka. Exempelvis 
finns det på Campus Valla en byggnad som fått namnet Zenit, och även om den 
anses som ett centrum för vissa, så är den det långtifrån hos alla. Ett område 
behöver inte ha enbart ett centrum, det kan finnas flera. Om det finns flera 
centrum är ett av dessa centrum det av allmänheten ansedda centrum, medan 
ytterligare centrum är platser som är viktiga ur det egna perspektivet.  
 
Det kan vara svårt att hitta en plats som känns som ett naturligt centrum. Den 
plats som är centrum för en själv kan ligga i utkanten av området och därför 
kännas något ickecentral. Den plats som man tycker är det allmänna centrum, 
känns kanske inte heller som ett naturligt centrum om det inte är där som man 
träffas. Däremot är det inte alla som tycker det är svårt att hitta ett naturligt 
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centrum, det är inte ovanligt att vara helt säker på vad som är centrum, där 
någon annan tvekar om det är centrum eller inte.  
 
Vad kännetecknar då ett centrum? Följande punkter är en sammanfattning av 
vad som är speciellt med deltagarnas egna centrum, även om inte varje centrum 
uppfyller alla punkter. 

• Känslan av ett torg - en stor yta. 
• En betydelsefull plats i studie- och/eller rekreationssyfte.  
• Centralt placerat utifrån det egna perspektivet 

 
Ja egentligen är det väl kanske Kåkenhus, men eftersom vi så sällan är där uppe så känns 
det inte riktigt att det är det. (Anna, Norrköping) 

 
Ja, centrum det blir den här stora trappan som är utanför Kåkenhus. Det är väl det som 
man kan klassa som centrum tycker jag... Jag kan väl säga det också att skvallertorget där 
nere med fontänerna, det är ett centrum, men det ligger för mycket utanför området för att 
vara naturligt som centrum. (Magnus, Norrköping) 

 

5.9.2 Upp och ner 

Både universitetsområdet i Linköping och i Norrköping har backar, vilket gör att 
alla delar av området inte ligger på samma höjd. Majoriteten i Linköping- och 
Norrköpingsgruppen ser det som att de högre delarna ligger uppåt och de lägre 
belägna delarna ligger neråt. Det finns dock undantag. Vissa personer anser inte 
att det finns något som är upp och ner överhuvudtaget, några anser att det som 
de flesta andra anser är uppåt istället är neråt och tvärtom.  
 
Hur kan då något som är uppåt för de flesta anses som neråt av en del personer? 
En möjlighet är att inte utgå från olika hus på området och jämföra höjden 
mellan dem, utan ha sin utgångspunkt från en annan plats. 
 

Nere på Kåkenhus säger vi, som är mest på Bomull...Ja, det blir ju så, eller eftersom vi 
kommer uppifrån spårvagnen. (Jakob, Norrköping) 
 
Då är det ju upp till Bomull. (Jakob, Norrköping) 
 

En annan person utgår från ett hus på området och tar fasta på att det finns en 
liten backe ner till detta hus, vilket gör att huset blir neråt till. Det hus 
(Bomullsspinneriet) som är i andra änden av området blir då uppåt till, även om 
det finns en mycket längre backe ner till detta hus.  
 

Ja det går nerför backen *skratt* då säger man ner till Drags. (Lina, Norrköping) 
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Om man utesluter att det finns en liten backe och utgår från helhetsperspektivet, 
d v s ser till vilka höjdskillnader det egentligen finns så blir Bomullsspinneriet 
neråt till och Drags uppåt. 
 

Det känns som att Drags är upp och Bomullsspinneriet är ner liksom. (Helen, 
Norrköping) 
 

 Rent geografiskt, så är Drags uppåt. (Martin, Norrköping) 
 
För den som jämför Kåkenhus (som ligger mellan Drags och Bomullsspinneriet) 
och Bomullsspinneriet där Kåkenhus ligger högre beläget med en lång backe ner 
till Bomullsspinneriet, är det naturligt att Kåkenhus är uppåt och 
Bomullsspinneriet neråt.  
 
Det finns dock sällan några tveksamheter om den egna åsikten, för en person 
som anser att något är uppåt så är det så och motsatsen känns onaturlig. En del 
är säkra på att andra tycker som de själva, vilket inte alltid stämmer. Två 
personer som båda uppger sig vara mest i Bomullsspinneriet har helt olika 
åsikter.  
 
 Nere på Kåkenhus säger vi, som är mest på Bomull. (Jakob, Norrköping) 
 
 Man ska upp till Kåkenhus och ner till Bomull. (Kajsa, Norrköping) 
  
 
Även om det finns något som är uppåt så behöver det inte finnas något som är 
neråt och tvärtom.  
 
Hur talar man då om området, säger man upp till eller ner till? Åsikterna går isär 
hos deltagarna. För det första är det en del av deltagarna som aldrig tänkt på hur 
de säger. Många uttalanden innehåller ordet tror, exempelvis ”jag tror jag säger 
upp till, det tror jag”. Att tänka på området i banor av upp eller ner betyder inte 
nödvändigtvis att man säger upp till eller ner till om platser på området. Inte 
heller leder ner till att det måste finnas något som är upp till, eller tvärtom.  
 

5.9.3 Fram och bak 

Spatiala enheter som fram och bak är ännu svårare att tänka sig än upp och ner 
för deltagarna, åtminstone vad gäller universitetsområdet. För några är det 
självklart vad som är fram och bak, för andra finns det inte något som är fram 
och bak. Någon hävdar att det kan bero på var och åt vilket håll man står. Några 
av deltagarna tolkar fram och bak som fram- och baksidor och tänker på husen 
och deras fram- och baksidor. Däremot talar man inte om området i termer av 
fram och bak. Så till det huvudsakliga, vad som kännetecknar fram och bak på 

 46



området. För att göra en mycket kort sammanfattning av vad som är framåt 
(motsatsen är då bakåt): 
 

• Framåt är mot en betydelsefull plats – vatten, hemåt, stadens centrum 
osv.  

 
Jag tycker väldigt mycket om vatten...Så att ser jag en sjö, ett hav eller en å i närheten så 
är det framåt liksom. (Lena, Norrköping) 

 

5.10 Som en vilda västern stad - eller – har aldrig tänkt på att det 
liknar något 

 
En fråga under intervjun var följande: ”Om du skulle använda en analogi för att 
beskriva universitetsområdet, d v s vad för något annat kan det liknas med i 
form och funktion?”.  Att området skulle likna något var det många som aldrig 
hade tänkt på. Av dem som tyckte det liknade något ansåg de flesta i Norrköping 
att området påminde om gamla industrilokaler, vilket är naturligt med tanke på 
dess historia. Även i Linköping var det några som påpekade att åtminstone vissa 
hus påminde om industribyggnader eller ett fabriksområde (dock ej gamla 
lokaler som i Norrköpingsgruppen). Medan de i Norrköping tyckte det kunde 
vara charmigt så var industritouchen på Campus Valla negativ.  
 
Två personer svarade oberoende av varandra att Campus Valla liknade en Vilda 
västern stad. Ytterligare några tyckte att samma område liknade en gammal by 
eller en stad med en lång väg och hus på sidorna av den. Någon annan sa att det 
var som en flygplats. Evighetsvägen sa en person att vägen på campus kändes 
som.  
 
Det fanns ett fåtal som upplevde områdena som en egen form i sig, exempelvis 
ett långt streck eller en rät linje. Kopplingen fanns istället oftast till delarna på 
området, d v s hus och väg.  Däremot påtalade många att området både i 
Norrköping, men framförallt i Linköping är långdraget.  
 

Det känns väldigt långt om man kommer från Märkesbacken och ska längst bort till 
Key-huset, men annars vet jag inte, det känns som att det ska vara så här symboliskt 
att det är typ fötterna där och så, men jag tycker inte riktigt att det känns så, jag tycker 
bara att det känns som ett långt streck. (Sara, Linköping) 
 

5.11 Mental bild av storlek och avstånd 
 
Om man inte är på en plats ofta kan den platsen kännas väldigt långt bort, medan 
någon annan tycker att en plats längre bort från den platsen är nära. 
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D-huset visste jag inte vilket det var förut...Det är så långt bort, jag är ju nästan aldrig 
ända där borta. (Karolina, Linköping) 
 
Det är ett stort område alltså. Och Key-huset här då och C-huset där, långt borta. 
(Sanna, Linköping) 
 

Olika ord används för att tala om avstånden mellan husen. I Norrköping ger 
följande ord en känsla av hur området upplevs som helhet och åsikterna går isär; 
samlat, komprimerat, kompakt, rätt samlat – utspritt, väldigt utspritt. Medan 
några upplever området som komprimerat finns det alltså andra som tycker det 
känns utspritt.  
 
Både Campus Valla och Campus Norrköping uppfattas som stora områden, 
särskilt i början av studierna. Campus Norrköping uppfattas som mindre än 
Campus Valla av en person som känner till båda. 
 

...att man verkligen går igenom hela universitetsområdet även om man inte, eller som 
jag är bara vid Bomull, men jag vill ju veta vad dom andra har däruppe och hur stort 
det är. Och då kanske man, man fattar hur stort det egentligen är. (Kajsa, Norrköping) 
 
Nej, men i början var det svårt, för det är ju så stort det här området, och sen så när 
man inte visste. (Sanna, Linköping) 
 
Det var värre i början, då var det väldigt stort, så att då var det rätt jobbigt, men nu så 
flyter det på rätt bra. (Erik, Linköping) 
 
Inte riktigt så stort som Linköping. (Rikard, Norrköping) 

 
 

5.12  Att tänka och tala i väderstreck 
 
I Norrköping är ”väderstreckstänkandet” mycket mer utbrett än i Linköping, 
vilket tabellen visar.  
 
Tabell 4 Ordfrekvenser av ord om väderstreck 
 Linköping Norrköping 
Väderstreck 1 (Id 4) 1 (Id 20) 
Söderifrån 0 2 (Id 20,16) 
Söderut 0 1 (Id 16) 
Väster 0 2 (Id 17, 19) 
Öster 0 2 (Id 17, 19) 
Totalt 1 7 
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Ingen i Linköpingsgruppen talar om olika väderstreck för att förklara åt vilket 
håll de menar, medan det är naturligt för de i Norrköpingsgruppen. 
 

Ja neråt är ju detta hållet (vi befinner oss i Bomullsspinneriet), vad blir det då? Åt 
öster till. (Rikard, Norrköping) 
 

I Norrköping finns geografiska namn som Norra promenaden och Södra 
promenaden, vilka nämns en gång vardera av två olika personer.  

 

5.13  I eller på? 
 
En skillnad mellan Campus Valla och Campus Norrköping är om man säger i 
eller på om husen, exempelvis ”jag är i Bomullsspinneriet” eller ”jag är på 
Bomullsspinneriet”13. Tabellen visar att i princip hälften säger på om husen (när 
de benämns med husnamn) på Campus Norrköping, medan detta aldrig sker i 
Linköping. 
 
Tabell 5 Ordfrekvenser av i eller på i samband med husnamn 
 Lkpg (hus 

med lärosalar) 
Nkpg (hus 
med lärosalar)

I  61 19 
På 0 17 
 
Om man jämför resultatet ovan med frekvenserna av i och på i samband med 
enbart ordet hus, blir siffrorna annorlunda; i används i 100 % av fallen före ordet 
hus och resultatet är samma i både Linköping- och Norrköpingsgruppen. 
 

                                                 
13 Prepositionen har bara räknats med då den stått direkt före huset eller institutionen i fråga, 
eller efteråt men inte har kunnat syfta på något annat än huset eller institutionen. Om det 
funnits en preposition framför prepositionen i eller på, som kan sägas styra om det blir i eller 
på, har inte dessa i eller på räknats med, ett sådant fall är ”hitta i”. Ibland har flera hus nämnts 
i rad med en preposition före första huset, i dessa fall har enbart huset närmast prepositionen 
räknats in. De hus som räknats till hus med lärosalar i Linköping är hus A, B, C, D, E, F, G, 
Key och I. I Norrköping har husen Kåkenhus, Bomullsspinneriet, Täppan, Drags, Gropen och 
Spetsen räknats som hus med lärosalar. Transkriberingarna från intervjuerna av 
Linköpinggruppen och Norrköpingsgruppen har båda analyserats efter detta mönster när det 
gäller prepositionerna i och på.  
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6 Resultat och analys av kartor 

6.1 Perspektiv och former 
 
En uppgift under intervjun var att rita en karta över universitetsområdet. Varje 
person fick ägna ca 5 minuter åt sin karta.  
 
Alla utom en i Linköpingsgruppen börjar rita sin karta i den ände av 
universitetsområdet där husen A och C finns (för karta över Campus Valla se 
Bilaga 2). I Norrköpingsgruppen finns inte denna enhetlighet att börja rita 
utifrån en viss plats.  
 
Både i Linköping- och Norrköpingsgruppen lägger deltagarna kartan åt olika 
håll. Det vanligaste är dock att rita kartan med samma väderstreck uppåt som på 
universitetets egna kartor, d v s utifrån samma perspektiv. I Linköpingsgruppen 
skriver alla ut husens namn och andra förklaringar, i Norrköpingsgruppen är det 
något färre (sju av tio) som gör detta.  
 
Husen på kartorna hos både Linköping- och Norrköpingsgruppen är stilistiska. 
De är mycket fyrkantiga jämfört med husen i verkligheten, som innehåller fler 
utbyggnader och liknande. De hus eller platser som har en mer annorlunda form 
får det ofta på kartorna också, om än stilistisk. Ett hus som har en något rundare 
form än de andra husen kan ritas ut som en cirkel på kartan. I 
Linköpingsgruppen ritas huset Kårallen fem gånger ut (nio pers. ritar ut 
Kårallen) som en cirkelliknande byggnad. Hexagoner (sexhörningar) 
förekommer två gånger (Zenit och Key-huset, olika kartritare). I 
Norrköpingsgruppen ritas Skvallertorget ut som en cirkel i fem av åtta fall14.  
 

                                                 
14 I åtta fall av tio finns Skvallertorget med på kartan. På en karta är det oklart om det är 
Skvallertorget som är en utritad cirkel, den har därför inte räknats in bland de fem cirklarna i 
resultatet.  
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Ett exempel på en deltagares karta över Campus Norrköping. 
Skvallertorget är ritat som en cirkel, husen har förenklade former och 
gatorna är mer räta än i verkligheten.  
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De former som finns förstärks/förenklas och omvandlas till ibland rent 
symboliska former. Huset Zenit ser inte ut som en hexagon i verkligheten, 
åtminstone inte på Linköpings universitets karta, hur ovanlig dess form än är. På 
liknande sätt som med husen förstärks/förenklas vägarnas former. Vägar har en 
tendens att rätas ut. 
 

...man tycker att vägen är rak när man går över, men sen när man väl är här borta 
(pekar på Kåkenhus på sin ritade karta), så ser man ju skolan snett över, så... (Kajsa, 
Norrköping) 

 

6.2 Svårigheten att överföra en mental bild till en verklig karta 
 
De flesta påpekade att den karta de ritat inte riktigt stämde överens med den bild 
de hade av hur området är i verkligheten och det var svårt att överföra den egna 
bilden till en verklig karta. En svårighet som uppstod för fyra av de tio i 
Linköpingsgruppen och en person i Norrköpingsgruppen var att A4-papperet 
inte räckte till, d v s att de började rita i en viss storlek och därefter insåg ju mer 
de ritat att allt inte skulle få plats. Efter övervägande fick dessa personer 
ytterligare ett papper, då det ansågs bättre att få med hela deras bild av 
universitetsområdet än bara det de fått plats med hittills. Framförallt 
Linköpingsgruppen blir förvånad över att universitetsområdet är så långt. I 
svaren på frågan om universitetsområdet Campus Valla liknar något (en analogi) 
och ritandet av kartan kan ett samband ses. Analogierna är ofta kopplade till 
längd; en flygplats, en lång byväg etc. -  kartan har en tendens att bli så lång att 
den inte får plats på ett papper.  
 
En övervägande majoritet placerar husen i rätt ordning. Husens proportioner och 
avståndet mellan dem är dock svårare. Deltagarna kan jämföra kartan med den 
”inre bild” de har och se vad som inte stämmer överens. Denna jämförelse sker 
både under ritandets gång och när kartan är klar. 
 
Mycket vanligt är att påpeka att proportionerna eller skalan inte är rätt. Däremot 
är det inte vanligt att säga något om husens former.  
 

Ja just det, sen blir det inte skalenligt här, för nu är det Skvallertorget här, sen blir det 
ju skiljt åt. (Jessica, Norrköping)  
 
Bomull blir för litet i förhållande till andra hus. (Ritar Bomullsspinneriet större) (Lena, 
Norrköping) 
 
Det blir fel upplösning. (Marie, Linköping) 

 
Ett annat fenomen är att det som är välbekant ritas ut som större, än det som är 
mer okänt, även om storleken i verkligheten rentav är tvärtom. 
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 Det blir lätt att det man känner till noggrannare blir eh, större. (Marie, Linköping) 
 

B-huset blev lite litet, jag tror inte att det är mindre än Key-huset *skratt* men annars 
så... Ja, jag har typ varit i B-huset två tre gånger. Jag hittar absolut inte. Ja jag har varit 
där för att andra har varit där och så där. Jag har ju varit mycket mer i Key, det känner 
jag till ganska bra faktiskt.  (Eva, Linköping) 
 

Den bild man ser framför sig av något kan vara suddig och ofullständig, men 
ändå duga tillräckligt. När denna bild ska avbildas i verkligheten blir det dock 
svårare. 
 

...sen där nere, nerför alltså mitt för Campushallen och där...Där är svårare...och 
liksom föreställa sig hur det ser ut. (Karin, Linköping) 

 

6.3 Vad är det? Om okända platser på sitt eget område  
 
I uppgiften att ge en vägbeskrivning och under ritandet av kartan upptäcktes att 
det finns platser på området som är helt okända för vissa personer. Detta är inget 
konstigt i sig, men ger en uppfattning om synen på området - att varje person har 
sin egen bild. En anledning till att en plats är okänd är att det inte har funnits ett 
syfte att besöka den.  
 
Det går inte att från kartorna helt utgå ifrån att det som fattas är okänt, men 
vägbeskrivningen ger facit i hand på att det som fattas på kartan även kan fattas i 
den egna bilden av området. De platser som valdes i vägbeskrivningen att hitta 
till var sådana att de kunde anses rimliga att en ny student eller annan person 
frågade efter, för att de låg i utkanten av området och något dolda. Det visade 
sig att flera personer både i Norrköping och i Linköping inte kände till de hus de 
skulle ge vägbeskrivning till. Majoriteten av dessa personer visste varken var 
huset låg eller vad det var för något. Motsvarande hus (t ex Fysikhuset) saknades 
också på många kartor. Att inte rita ut ett hus behöver inte betyda att man inte 
känner till det, utan att det helt enkelt inte hör till ens ”egen del” av 
universitetsområdet. 
 
Varje person kan sägas ha sin egen gräns för området, en gräns som kan 
utvidgas med ökad erfarenhet. En annan gräns kan vara den som universitets 
egna kartor märker ut. Det finns dock vissa fall med platser som används av 
deltagarna och/eller som ligger nära området eller på området, men som av olika 
anledningar är tveksamt om de ska ritas som att de hör till området, det kan röra 
sig om exempelvis en restaurang, ett forskningsinstitut och en teater. Det påtalas 
då att man tvekat att rita ut huset/husen eller inte, i vissa fall har de ritats ut, i 
andra fall inte. En sådan plats kan vara utmärkt på kartan över 
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universitetsområdet, men anses ligga lite utanför området av den som ritar. Eller 
i ett annat fall ändå ritas ut, men inte finnas tydligt utmärkt på kartan över 
området. När det gäller Campus Valla och Campus Norrköping tar universitets 
egna kartor upp ett större område än vad någon enskild person ritar ut på sin 
karta. Skillnaden blir tydligast när det gäller Campus Valla, då det är ett större 
område både avståndsmässigt och sett till antal byggnader. Skillnaden handlar 
troligtvis inte enbart om att det är svårt att hinna rita ut så många byggnader på 5 
minuter, utan även om att de inte riktigt anses höra till området av deltagarna i 
studien och/eller att byggnaderna är okända för den som ritar.  
 
 

 54



 

7 Resultat och analys av enkäter 
 

7.1 Strategier för att hitta 
 

Tabell 6 De tre viktigaste strategierna för att hitta på universitetsområdet 
Lkpg15 Nkpg  

2 2 Fråga andra personer om 
vägen 

1 1 Skyltar och 
informationstavlor/-kartor 

  Kartor på Internet 
  Tryckta kartor 

3 3 Min intuition 
 
Kommentar: Resultatet är spritt, men ”Skyltar och informationstavlor/kartor” är 
den viktigaste strategin följt av ”Fråga andra personer om vägen” och ”Min 
intuition”. 

                                                 
15 Räknat på vilken strategi som fått flest ettor, tvåor, respektive treor. 
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7.2 Hjälpmedel för att hitta 
 

Tabell 7 Kännedom och användande av olika hjälpmedel i 
Linköpingsgruppen (n=10) 
 Känner jag 

inte till 
Känner jag 
till 

Har jag 
använt16

Kartor över Linköpings 
och/eller                 
Norrköpings 
universitetsområden 
på Internet (www.liu.se) 

1 9 6 

Tryckta kartor över 
Linköpings och/eller          
Norrköpings 
universitetsområden.  

3 7 6 

Informationskarta 
placerad mellan Zenit        
och Origo på Campus 
Valla. 

8 2 2 

Informationskarta 
placerad mellan A-huset    
och Kårallen på Campus 
Valla. 

4 6 2 

Informationskarta 
placerad vid Infart 1, 2      
och infart till G-hus och 
FOI på Campus Valla 

7 3 0 

Informationstavlor/kartor 
som visar vad som            
finns på varje 
våningsplan på Campus 
Valla. 

3 7 5 

 
Kommentar: Nio av tio känner till universitetets kartor på Internet. Något färre 
känner till de trycka kartorna över universitetsområdet och tavlorna/kartorna 
som visar vad som finns på olika våningsplan. Mer än hälften har använt tidigare 
nämnda hjälpmedel. Informationskartorna ute på universitetsområdet och vid 
bilinfarterna är överlag både okända och dåligt använda.  
 

                                                 
16 De som ingår i kategorin Har jag använt ingår även i kategorin Känner jag till.  

 56



Tabell 8 Kännedom och användande av olika hjälpmedel i 
Norrköpingsgruppen (n=10) 
 Känner jag 

inte till 
Känner jag 
till 

Har jag 
använt17

Kartor över Linköpings 
och/eller                 
Norrköpings 
universitetsområden 
på Internet (www.liu.se) 

2 7 5 

Tryckta kartor över 
Linköpings och/eller          
Norrköpings 
universitetsområden.  

0 9 6 

Informationstavlor/kartor 
som visar vad som            
finns på varje 
våningsplan på Campus  
Norrköping 

0 10 7 

 
Kommentar: Sju av tio känner till universitetets kartor på Internet. I princip alla 
känner till de tryckta kartorna och tavlorna/kartorna som visar vad som finns på 
olika våningsplan. Mer än hälften har använt hjälpmedlen i fråga.  
 

                                                 
17 De som ingår i kategorin Har jag använt ingår även i kategorin Känner jag till.  
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Det finns tillräckligt med hjälpmedel för att hitta på 
universitetsområdet
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Figur 1 Uppfattning om huruvida det finns tillräckligt med hjälpmedel på 
universitetsområdet 
Kommentar: Fler personer i Norrköping- än i Linköpingsgruppen Instämmer 
nog i påståendet, medan fler personer i Linköping- än i Norrköpingsgruppen 
svarar Instämmer nog inte.  
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7.3 Frekvens och konsekvenser av att inte hitta 
 
 

Hur ofta upplever du problem med att hitta på 
universitetsområdet?
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Figur 2 Frekvens av problem med att hitta på universitetsområdet 
 
Kommentar: Linköpingsgruppen upplever något oftare problem med att hitta på 
universitetsområdet18. 
 
 
Hur länge kommer du i genomsnitt för sent då du inte hittar på 
universitetsområdet (men sedan hittar dit du ska)? 
På denna fråga svarar alla (med undantag för en person) 0-15 minuter. 
 
Vilken/vilka känslor får du vanligtvis om du inte hittar på universitetsområdet? 
Majoriteten svarar att de känner sig frustrerade (nio av tjugo), på andra plats 
kommer känslan oro (fyra av tjugo). Fyra av tjugo känner inget speciellt. På 
denna fråga var det möjligt att lägga till någon annan känsla och där har fyra 
skrivit stress och en person känner sig nervös.  
 

                                                 
18 Värdena är ej normalfördelade och uppfyller ej kravet för ett t-test (om de verbala svaren 
görs om till siffror).  
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Har det hänt att du någon gång struntat i det du tänkt göra (gå på möte, lektion 
eller dyl.) på grund av att du inte hittat dit? 
Alla i Linköpingsgruppen och sju personer i Norrköpingsgruppen svarar Nej, tre 
i Norrköpingsgruppen svarar Ja.  

7.4 Egen uppfattning av förmågan att hitta 
 
Hur anser du dig själv hitta på universitetsområdet? 
Majoriteten i både Linköpings- och Norrköpingsgruppen svarar Ganska bra. 
Enstaka personer svarar Mycket bra, Varken bra eller dåligt eller Ganska dåligt. 
 
Hur anser du dig själv hitta i andra situationer? 
Majoriteten i både Linköpings- och Norrköpingsgruppen svarar Ganska bra. 
Enstaka personer svarar Mycket bra, Varken bra eller dåligt eller Ganska dåligt. 
Resultatet är något mera spritt på denna fråga än i föregående.  
 
En jämförelse av enskilda personers resultat visar att sju av tjugo anser sig hitta 
bättre på universitetsområdet än i andra situationer. Två av tjugo anser att de har 
lättare att hitta i andra situationer. Resterande svarar Ganska bra både om hur de 
anser sig själva hitta på universitetsområdet och i andra situationer.  
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7.5 Utforskande av universitetsområdet 

 

Hur ofta brukar du går runt på universitetsområdet för 
nöjes skull och/eller för att utforska?
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Figur 3 Frekvens av att gå runt på universitetsområdet för nöjes skull 
och/eller för att utforska 
Kommentar: Både Linköping- och Norrköpingsgruppen går sällan runt på 
universitetsområdet för nöjes skulle och/eller för att utforska.  
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8 Diskussion 
 
Det som skulle undersökas närmare i studien var hur det är att hitta på 
Linköpings universitet (Campus Valla och Campus Norrköping), hur den 
mentala bilden av området ser ut och hur området talas om verbalt. Mer 
konkreta frågeställningar ur dessa områden var som följer:  
 

• Hur ser olika personers mentala bild ut av universitetsområdet? 
• Var på universitetsområdet är det lätt att hitta och varför? 
• Var på universitetsområdet är det svårt att hitta och varför? 
• Vilka konsekvenser får det om man inte hittar på universitetsområdet? 
• Vilka uttryck används för att tala om universitetsområdet? 

 
I efterhand kan sägas att flera intressanta resultat framkom som inte var direkta 
svar på frågeställningarna. Dessa resultat hörde dock samman med de områden 
som skulle undersökas i studien. Frågeställningarna gav bra vägledning för 
materialinsamling och analys, men som Hartman (2003: 27) skriver så pågår 
problemformuleringen eller bestämningen av uppgiften under hela arbetet och 
avslutas ibland först när studien är helt klar.  
 

8.1 Olika uppfattningar men liknande argument 
 
Deltagarna uppfattade området på olika sätt, även om det fanns de som hade 
liknande uppfattningar i vissa avseenden. En första slutsats kan därför dras att 
varje person har sin egen mentala bild av området. Detta resultat var väntat, 
medan det var oväntat på vilket sätt uppfattningarna skiljer sig åt. En 
utgångspunkt i början av studien var att det skulle finnas platser t ex hus som 
generellt skulle anses vara lätta att hitta i, medan det skulle finnas de som ansågs 
svåra att hitta i. Så var dock inte fallet alla gånger - olika personer kunde ha helt 
olika åsikter om samma hus. Det fanns hus som kategoriserades som lätt att hitta 
i av en person medan någon annan tyckte att samma hus tillhörde de svåraste 
husen att hitta i. Detta resultat är i linje med Jacob von Uexkülls tankar om 
Umwelt (se avsnitt 2.5), att varje person har en egen ”dräkt” genom vilken vi 
uppfattar världen. Eftersom dräkterna ser olika ut, uppfattar vi också världen på 
olika sätt.  
 
Anledningarna till varför något var lätt eller svårt att hitta i var dock oftast 
liknande. De hus som var lätta att hitta i ansågs vara logiska. De hus som var 
svåra att hitta i hade ett system för att hitta som var svårt att förstå. Även 
arkitekturen kunde göra det svårt att hitta i ett hus. Däremot kunde 
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uppfattningarna gå isär när det gällde vad som var logiskt och vad som var 
ologiskt. Slutsatsen är att alla inte reagerar på samma sätt inför olika mönster 
och system. Viktigt är också att alla inte ser ett system, där någon annan ser en 
klar logik. 
 

8.2 De sköra designprinciperna 
 
En del brister skulle gå att rätta till på ett enkelt sätt, exempelvis tydligare 
skyltning. Att följa designprinciper för att göra det lättare att hitta kan hjälpa, 
men de gör det inte fullständigt. Exempelvis är det lättare att hitta om det finns 
standardiserade namn, men andra faktorer som t ex om det går att hitta platsen 
enkelt utifrån namnet påverkar också förmågan att hitta. Olikheterna mellan 
människor kan också vara ett problem. Både olikheterna mellan personerna som 
ska använda det som skapats och till den som skapat det. Den som har skapat ett 
område eller en byggnad kan själv förstå sina egna mönster, kan se sina egna 
designprinciper och regler. Däremot är det inte säkert att andra som är där ser 
det från samma perspektiv. För att komma till rätta med problemet måste 
designen av både arkitektur och det som görs för att göra det lättare att hitta 
testas. Caplan (se avsnitt 2.7) påpekar betydelsen av att rätta till fel som dyker 
upp redan under designprocessen. Uppfattningen från den här studien är att alla 
fel inte märks under designprocessen. Det går inte att veta om alla fel i förväg. 
Dels för att användaren inte alltid har samma uppfattning som den som skapat 
artefakten, dels för att inte alla uppfattar samma saker som felaktiga. Fel kan 
också uppstå om kontexten förändras. Exempelvis kan en liten ombyggnad av 
ett hus skapa förvirring i det system för att hitta som redan finns.  
 

8.3 Generella brister som borde rättas till 
 
Det är svårt att stämma av problemen mot användaren när det gäller arkitektur, 
då det (vanligtvis) är en relativt bestående sak. Som Muhlhausen (se avsnitt 
2.12) anser ska miljön redan från början designas så att det är logiskt och lätt att 
hitta. Resultaten visar att en del hus har en sådan utformning att den i sig själv 
försvårar för personer att hitta där. De system som skapats för att hitta i dessa 
hus har också brister. Det finns en medvetenhet om vad som gör det lätt att hitta 
och vad som gör det svårt att hitta. Men, även om vi lät en person rätta till de 
problem som finns, är det inte säkert att det skulle passa de andra. Återigen 
stämmer detta överens med Uexkülls teori om Umwelt. Förutom de individuella 
uppfattningarna finns det mer gemensamma åsikter om vad som är ologiskt på 
universitetsområdet när det gäller att hitta. Att exempelvis lärosalar, kontorsrum 
och datasalar förvirrar om de ligger huller om buller är i enlighet med 
gestaltlagarna. Det som är lika ska placeras som en enhet. Än en gång 
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återkommer resultaten i studien till hur viktigt det är att kunna se mönster. Det 
finns mycket att hämta från deltagarnas egna ord om vad som kunde bli bättre. 
En del förändringar är enkla och inte särskilt kostsamma. Det kan handla om 
tydligare placering av kartor eller en extra skylt till en svårfunnen plats. 
Slutsatsen är att trots att åsikterna ibland går isär om var det är lätt respektive 
svårt att hitta, finns det generella brister som borde rättas till. 
 

8.4 Arkitektur som strider mot människans natur 
 
Resultaten berör en krock mellan arkitektur och människans natur. Vi mår bra 
av en viss oregelbundenhet, men det får inte bli för mycket. Vi mår bra av 
regelbundenhet, att kunna se mönster i tillvaron, men det får inte bli för likt allt 
annat så att vi inte kan skilja ut delarna. Arkitekten har en regelbundenhet och 
struktur i sin byggnad, men det är inte säkert att den människa som stiger in i 
byggnaden ser regelbundenheten som arkitekten har tänkt ut. I ett alltför 
regelbundet hus syns inte olikheterna utan användaren måste förlita sig på att 
”det pålagda” systemet för att hitta fungerar. Det är svårt att ta ut sina egna 
riktlinjer. Det är inte som att se ett välkänt träd en bit bort och veta att det är dit 
man ska. Slutsatsen är att det i ett mycket regelbundet hus är extremt viktigt att 
det system för att hitta som finns där är pålitligt. Om det finns alltför många 
undantag skapas djup osäkerhet hos användaren. Användaren undrar om den har 
missförstått systemet eller om det verkligen är ett undantag. Ett sådant undantag 
kan exempelvis vara ett rum som inte är numrerat efter samma mönster som de 
andra rummen. Enligt Nöth (se avsnitt 2.5) har arkitektur en kommunikativ 
funktion och som Sipek (se avsnitt 2.5) påpekar står människan i centrum för 
tolkningen, vilket resultaten visar. 
 

8.5 Den mentala bilden av universitetsområdet 
 
Hur ser då den mentala bilden av universitetsområdet ut förutom det som redan 
framkommit i samband med var det är lätt respektive svårt att hitta? Denna fråga 
besvarades även genom de ritade kartorna, den spatiala uppfattningen om 
centrum, fram och bak, upp och ner, samt eventuella analogier och i viss mån av 
verbala uttryck. Själva frågan är svår att besvara på grund av att det finns så 
många olika mentala bilder, samtidigt som det kan vara svårt att ta fram 
personers mentala bilder. Det är förutom dessa två anledningar inte möjligt att i 
en studie av denna storlek kunna presentera en komplett mental bild från varje 
person. Frågan är om det är möjligt överhuvudtaget. Det som gjorts är istället att 
utifrån de resultat som framkommit försöka ge en så klar uppfattning som det 
går av de mentala bilderna, eller delar av dem. De individuella skillnader som 
finns skulle kunna bero på olika rörelsemönster och erfarenheter på 
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universitetsområdet, samt olika perspektiv. Detta gäller särskilt uppfattningen 
om centrum, fram och bak, samt upp och ner. Det kunde dessutom vara svårt att 
välja ut endast en plats som centrum på universitetsområdet. Vad som ansågs 
som centrum kunde också skilja sig från person till person. Resultatet med 
centrum liknar det som framkom i Golledge och Spectors (se avsnitt 2.11) studie 
om landmärken. Listan på de mest välbekanta landmärkena innehöll exempel 
både på platser allmänt sedda som landmärken, men också platser viktiga utifrån 
det egna aktivitetsmönstret. 
 
När det gäller kartorna fanns en tendens att rita dem utifrån det egna 
perspektivet, men inte lika tydligt som i studien av Saarinen (se avsnitt 2.4). Det 
mest uppseendeväckande med kartorna var de stilistiska dragen och förenklingar 
som mycket liknar de heuristiker som används för att skapa kognitiva kartor. 
Någon nämnde att det som man känner till blir större, men det var inte något 
generellt drag att gå efter då en del ritade husen för stora i början och därigenom 
fick rita resten lite mindre. Det fanns problem med att få till området på papperet 
så som man såg det ”framför sig”. Exempelvis uppstod problem med avstånd 
och storlek. Linköpingsgruppen trodde att universitetsområdet (Campus Valla) 
var kortare än det egentligen var. Detta kan förklaras av Lynchs resultat (se 
avsnitt 2.10) där platser inom samma område upplevs som närmare än till platser 
på lika avstånd men utanför området. En annan förklaring är att det finns en 
gräns för hur mycket vi kan fokusera på samtidigt. Antalet hus på 
universitetsområdet kan vara för många för att göra en korrekt bedömning av 
avståndet. En slutsats är att det var svårt att föra över den mentala bilden av 
universitetsområdet till ett papper och att den mentala bilden var förvrängd.  
 
Oväntat var att det både under intervjufrågorna och under kartritandet visade sig 
att en del av husen på universitetsområdet kunde vara okända även för den som 
vistats regelbundet på området under flera år. Det kan ha ett samband med att 
frekvensen för att gå runt på universitetsområdet för nöjes skull och/eller för att 
utforska är låg. Deltagarna rör sig där de har anledning att röra sig och hittar där 
de har behov att hitta. Att en del hus är okända (och att insidan av ett hus kan 
vara mer eller mindre okänd) är i linje med McDonald och Pellegrino (se avsnitt 
2.11) som hävdar att det vi kommer ihåg om en plats beror på hur vi har 
samspelat med den.  
 

8.6 Små konsekvenser av att inte hitta på universitetsområdet 
 
Att konsekvenserna av att inte hitta på universitetsområdet vanligtvis var att 
komma för sent är ett inte särskilt förvånande svar. En anledning till att de flesta 
inte såg det som något större problem kan vara att de inte drabbades i någon 
större omfattning, utom i några enstaka fall då det rörde sig om t ex tentamen 
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eller obligatoriska moment. Även om de flesta upplevde känslor som oro, 
nervositet och stress då de inte hittade tycks problemen med att hitta blekna i 
efterhand. Oro och liknande känslor är, som påtalats i teorin (se avsnitt 2.8), 
vanligt att känna då utfallet är osäkert och det kan finnas en möjlighet till 
negativa följder. Samtidigt som konsekvenserna sällan blivit stora dröjer sig 
enstaka minnen kvar av tillfällen då de inte hittat och som upplevts som jobbiga. 
Slutsatsen är att konsekvenserna av att inte hitta generellt sett anses som små, 
samtidigt som det upplevs som jobbigt att inte hitta till en plats, men att de flesta 
sådana tillfällen glöms bort.  
 

8.7 Verbala uttryck - skillnader med viss försiktighet 
 
När det gäller verbala uttryck har det ibland varit svårt för deltagarna att besvara 
om de använder uttryck som fram och bak, samt upp och ner då de talar om 
universitetsområdet. Denna svårighet skulle kunna bero på att deltagarna inte 
reflekterat över detta förut, men också på att det i efterhand skulle kunna vara 
svårt att tänka sig in i hur man uttrycker sig i en riktig situation. Svårigheten 
leder till att det är svårt att besvara frågan fullständigt om hur eller ifall 
deltagarna talar om universitetsområdet i dessa termer. Däremot ger svaren 
indikationer på att deltagarna säger olika, medan det ändå finns en viss 
överensstämmelse. En del i förklaringen till att det finns olika sätt att uttrycka 
sig på är att deltagarna uppfattar universitetsområdet på olika sätt.  
 
Lättare är det att undersöka ordfrekvenser i de uttalanden som gjorts under 
intervjun. Att Norrköpingsgruppen i princip lika ofta säger på som i om husen 
kan bero på att husen på Campus Norrköping har egennamn. En annan 
ordfrekvens som noterats, men i lägre grad än i respektive på, är att 
Norrköpingsgruppen oftare använder väderstreck för att prata om 
universitetsområdet. Denna skillnad skulle kunna bero på att det i Norrköping 
möjligtvis finns en större medvetenhet om och betydelse åt vilket håll 
väderstrecken är. En annan låg men kanske ej obetydlig frekvens är att 
Linköpingsgruppen oftare använder ord som labyrint och gångar under 
intervjun. Skillnaden torde bero på att Linköpingsgruppen generellt sett anser 
sig ha svårare att hitta än Norrköpingsgruppen på sitt universitetsområde. Husen 
på Campus Valla i Linköping är också vanligtvis större och innehåller t ex fler 
lärosalar än de på Campus Norrköping. Utifrån Wierzbickas resonemang (se 
avsnitt 2.14) om ordfrekvenser ska dock försiktighet tas till att lägga alltför stor 
vikt vid de två sistnämnda ordfrekvenserna. De är i relativt låg grad och 
reservationer finns för att de kan bero på slumpen. En slutsats när det gäller 
verbala uttryck är att det kan vara svårt att själv minnas eller föreställa sig hur 
man brukar säga. Det är då lättare att analysera det redan skrivna eller talade 
ordet. Studien talar för att det finns skillnader i verbala uttryck mellan 
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Linköping- och Norrköpingsgruppen, framför allt när det gäller i eller på 
framför husnamn, men att denna skillnad kan bero på husens namn och inte på 
någon social överenskommelse om hur det ska heta. De två andra mindre 
skillnaderna som berörde väderstreck i Norrköping och labyrinter/gångar i 
Linköping kan bero på skillnader i geografisk och bebyggelsemässig kontext, 
samt för väderstrecken möjligtvis en social överenskommelse. Även om 
sistnämnda två resultat bör räknas som tendenser kan de dock fungera som 
uppslag till vidare forskning. 
 

8.8 Svårt att tala om viss kunskap 
 
En svårighet i studien var att nå fram till hur personer tänker och fungerar. Det 
var exempelvis inte lätt för vissa deltagare att besvara vilka verbala uttryck de 
brukade använda. Som Polanyi (se avsnitt 2.6) anser kan det vara svårt att 
uttrycka sig verbalt om viss kunskap vi besitter. Ett sådant fall skulle kunna vara 
att beskriva hur man gör för att hitta, en kunskap som blir automatisk med tiden. 
Det är inte säkert att deltagarna fullständigt kan förklara hur de själva gör för att 
hitta.  
 

8.9 Metoddiskussion 
 
Metodmässigt har det inte funnits några tvivel om att använda sig av kvalitativ 
metod för att analysera intervjumaterialet. Den kvalitativa metoden ger 
möjligheten att nyansrikt och autentiskt fånga personers uppfattningar och 
åsikter, att kunna gå på djupet och förstå. Det blir dock ett större mått av 
tolkning än vid kvantitativ metod. En förbättring för vidare forskning kan vara 
att låta fler personer analysera materialet och undersöka tolkningarnas 
överensstämmelse. I denna studie har det inte funnits tid eller möjlighet att låta 
någon mer analysera hela materialet fullständigt då det är en lång och krävande 
process. Vissa frågor till andra personer om och diskussion kring tolkningars 
rimlighet har dock förekommit. En annan förbättring skulle vara att undersöka 
verbala uttryck med hjälp av ett tillvägagångssätt där deltagarna lockas att uttala 
sig spontant. Att låta dem utföra introspektion om vilka uttryck de brukade 
använda visade sig var en något osäker metod.  
 

8.10  Vidare forskning 
 
Som vidare forskning skulle det kunna vara givande att studera en mer 
begränsad del av studiens områden ännu mer ingående. Ett uppslag är att 
undersöka hur miljön, framförallt geografiskt sett, påverkar hur människor talar 
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och tänker. En möjlighet är att det i större omfattning utförs en jämförande 
studie mellan olika områden. 
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Bilaga 1 

 



Bilaga 2 

 



Bilaga 3 

 
Enkät 

 
 
1.  Kvinna □    
    □  Man  
 
2. Hur gammal är du? ...............år. 
  
3. Studerande □    
    □  Anställd 
 
4. Jag har varit studerande/anställd på Campus Valla från ................till ................... 
    Jag har varit studerande/anställd på Campus Norrköping från...................till................... 
 
5. Bostadsort ....................................... 
 
 
 
 
6. Välj ut de tre viktigaste strategierna du använder dig av för att hitta på universitetsområdet. 
Sätt en etta (1) framför den allra viktigaste strategin, en tvåa (2) framför den näst viktigaste 
och en trea (3) framför det därnäst viktigaste. 
...........Fråga andra personer om vägen 
...........Skyltar och informationstavlor/-kartor 
...........Kartor på Internet 
...........Tryckta kartor 
...........Min intuition 
  
 
7. Om du frågar andra personer om vägen på universitetsområdet, hur brukar du hitta utifrån 
vägbeskrivningen? 
 

Mycket bra □    
Ganska bra □    Varken bra eller dåligt □

    Ganska dåligt □
Mycket dåligt □    □  Tveksam, vet ej 

   

     



Bilaga 3 

8. Du kan kryssa i flera rutor på               Känner jag inte till   Känner jag till   Har jag använt 
samma rad utom Känner jag inte till 
som utesluter flera kryss på en rad. 

Kartor över Linköpings och/eller                       □        □            □ 
Norrköpings universitetsområden 
på Internet (www.liu.se) 

Tryckta kartor över Linköpings och/eller                □             □            □ 
Norrköpings universitetsområden 

Informationskarta placerad mellan Zenit                 □             □            □ 
och Origo på Campus Valla. 

Informationskarta placerad mellan A-huset             □             □            □ 
och Kårallen på Campus Valla. 

Informationskarta placerad vid Infart 1, 2                □             □            □ 
och infart till G-hus och FOI på Campus Valla. 

Informationstavlor/kartor som visar vad som           □             □            □ 
finns på varje våningsplan på Campus Valla. 

Informationstavlor/kartor som visar vad som           □             □            □ 
finns på varje våningsplan på Campus  
Norrköping 
 
 
9. Hur ställer du dig till     Instämmer    Instämmer     Instämmer     Instämmer  
      följande påstående?        helt               nog             nog inte           inte alls 

Det finns tillräckligt med             □         □         □         □                           
hjälpmedel för att hitta på  
universitetsområdet. 
  
10. Hur länge i genomsnitt kommer du för sent då du inte hittar på universitetsområdet (men 
sedan hittar dit du ska)? 

□ över 30 minuter 
□

-15 minuter 
 15-30 minuter □ 0□ Tveksam, vet ej 

 
 
11.

 Ett par gånger i veckan 
 Hur ofta upplever du problem med att hitta på universitetsområdet? □
 Några gånger i månaden □
 Det händer någon gång □

et händer aldrig □ D□ Tveksam, vet ej 
   

     



Bilaga 3 

12. Brukar du kunna förutse när det kommer bli svårt att hitta ett område eller en lokal på 
versitetsområdet? uni
a, alltid □ J
Ja, oftast □ 
Ja, ibland □ 
Nej, aldrig □ □ Tveksam, vet ej 

  
 
13. Om du förutser att det kommer att bli svårt att hitta ett område eller en lokal, vad är det 
som får dig att förutse det? 
 
.
 
...................................................................................................................................................... 

14. Om du förutser att det kommer att bli svårt att hitta ett område eller en lokal, tar du till 
ra tid i en sådan situation? ext
 Ja, alltid     □

a, oftast                                             □ J
Ja, ibland □ 
Nej, aldrig □ □ Tveksam, vet ej 

  
15. Vilken/Vilka känslor får du vanligtvis om du inte hittar på universitetsområdet?  

□
 Ledsen 
 Orolig 

□
 Skäms □
 Rädd □
 Frustrerad □

nnan.......................................... □ A
Ingen av dessa, känner inget speciellt □ □ Tveksam, vet ej 

   
16. Har det hänt att du någon gång struntat i det du tänkt göra (gå på möte, lektion eller dyl.) 
på grund av att du inte hittat dit? 

□ Ja 
□ N□ Tveksam, vet ej 

ej 

    
17. Har det hänt att du inte kommit till en lektion/möte eller dyl. på grund av att du bedömt 

tåndet dit som för långt? avs
 Ja, i så fall: I vilken situation?.............................................................................. □

ej □ N□ Tveksam, vet ej   
18.

  Ett par gånger i veckan 
 Hur ofta brukar du gå runt på universitetsområdet för nöjes skull och/eller för att utforska? □
Några gånger i månaden □   Det händer någon gång □
Det händer aldrig □  □ Tveksam, vet ej 

 

     



Bilaga 3 

 
19.

Mycket bra 
 Hur anser du dig själv hitta på universitetsområdet? 

□    
Ganska bra □    Varken bra eller dåligt □

    Ganska dåligt □
Mycket dåligt □    □  Tveksam, vet ej 

 
 
20.

Mycket bra 
 Hur anser du dig själv hitta i andra situationer? 

□    
Ganska bra □    Varken bra eller dåligt □

    Ganska dåligt □
Mycket dåligt □    □  Tveksam, vet ej 

 
 
 
Tack för din medverkan! 

     



Bilaga 4 

Intervjuguide 
 
- Är det ok att vi spelar in intervjun på band? 
- Har du några frågor innan vi börjar? 
- Först undrar jag vad du har läst/vad du är anställd som? Vilka hus brukar du vara i? 
Hur brukar du ta dig till universitetsområdet? Vilket håll brukar du komma ifrån?  
 
1. Hur tycker du det är att hitta på universitetsområdet? 
 
2. Vilka konsekvenser kan det få om man inte hittar till en plats på universitetsområdet? 
 
3. I vilken/vilka situationer är det accepterat att komma för sent för att man inte hittar? 
 
4. Nu ska jag be dig rita en egen karta över universitetsområdet, du kan använda 5 min till det. 
 
5. Finns det något/några hus som du haft svårt att hitta till (t ex som ny student/anställd)?  
 

-Vilket/Vilka? 
- Varför tror du att just det/de varit svåra att hitta till? 

 
6. Finns det något/några hus som du haft svårt att hitta i?  

 
- Vilket/Vilka? 
- Varför tror du att just det/de varit svåra att hitta i? 

 
7. Finns det något/några hus som du haft lätt att hitta i?  

 
- Vilket/Vilka? 
- Varför tror du att just det/de varit svåra att hitta i? 

 
 
8. Hur kan man göra det lättare att hitta på universitetsområdet anser du (t  ex dator)? 
 
9. Om du skulle använda en analogi för att beskriva universitetsområdet, d v s vad för något 
annat kan det liknas med i form och funktion?  
 
10. Hur ser du på universitetsområdet? Upp, ner, periferi, centrum, finns det något sådant? 
Vilka uttryck använder du för att tala om universitetsområdet; bort till, upp till, ner till, in, ut? 
 
11. Låtsas att du står vid Key-husets entré och en okänd student kommer fram och frågar dig 
om vägen till Fysikhuset. Vilken vägbeskrivning skulle du ge den personen? (LKPG) 
 
Låtsas att du står vid entrén till Bomullsspinneriet och en okänd student kommer fram och 
frågar dig om vägen till Drags. Vilken vägbeskrivning skulle du ge den personen? (NKPG) 
 
- Det var alla frågor. Har du något du undrar över eller vill kommentera? 
Tack så mycket! 

     



Bilaga 5 
 

Information om studien 
 
Jag heter Kristin Grundström och läser det Kognitionsvetenskapliga programmet i Linköping. 
Denna studie är en del av mitt examensarbete och handlar om hur det är att hitta på 
universitetsområdet i Linköping och i Norrköping.  
 
Först får du fylla i en enkät. Därefter gör vi en intervju. Tillsammans tar det ca 30  minuter. 
 
De uppgifter som samlas in kommer inte att användas i något annat syfte än för denna studie. 
All data är avidentiferad och konfidentiell. 
 
Resultaten kommer att redovisas i en magisteruppsats och presenteras muntligt vid ett 
framläggande då studien är klar. 
 
Ditt deltagande i studien är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som helst. 
 
Ansvarig för studien är Kristin Grundström, krigr953@student.liu.se 
Handledare är Richard Hirsch, ISK 
 
 
Jag samtycker till att delta i studien 
 
Namn: .................................................................  Datum: .............................................. 
 
 
Tack! 
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Titel 
Som en stor labyrint  
En studie om mentala bilder, verbala uttryck och om hur det är att hitta på universitetsområdet i Linköping och 
Norrköping  
 
Like a big maze  
A study of mental images, verbal expressions and wayfinding at the campus area of Linköping and Norrköping 
 
Författare 
Kristin Grundström 
 
 
 
 

Sammanfattning 
I studien undersöktes hur universitetsområdet i Linköping och Norrköping är att hitta på, hur den mentala bilden av 
området ser ut och hur de som rör sig där talar om området. Perspektivet var kognitionsvetenskapligt. Arbetet 
strukturerades kring intervjuer och enkäter med 20 personer, hälften från vartdera universitetsområdet. Den mentala 
bilden av området liksom uppfattningarna om var det var lätt respektive svårt att hitta skiljde sig åt. Alla reagerar 
inte på samma sätt inför olika mönster och system. En del hus har dessutom en sådan utformning att den i sig själv 
försvårar för personer att hitta där. En ytterligare slutsats är att det var svårt att överföra den mentala bilden av 
universitetsområdet till ett papper, särskilt när det gäller avstånd och storlek. Den mentala bilden visade sig vara 
något förvrängd. Verbalt sett fanns det skillnader mellan Linköping- och Norrköpingsgruppen i hur de uttryckte sig 
om respektive universitetsområde. Norrköpingsgruppen tenderade att oftare använda väderstreckstermer.  
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