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Sammanfattning
Denna studie utforskar fotgängares möjligheter att orientera sig och ta sig fram i stadsmiljöer. Ori-
enterbarhet kan förväntas få en allt större betydelse i samband med att gångtra!ken får en viktigare 
roll i städers transportsystem. Samtidigt vistas allt "er människor i omgivningar de är sämre för-
trogna med, till följd av den ökade mobiliteten som globaliseringen har medfört. Uppgien för den-
na studie är därför att utforska orienterbarhetens betydelse för staden och dess invånare, att kartläg-
ga orienteringssituationen i Stockholm och att undersöka hur den kan förbättras.
 Studien inleds med en genomgång av teorier och resonemang gällande orienterbarhet, vil-
ken fungerar som en teoretisk bakgrund till de eerföljande delarna. Orienterbarhet de!nieras här 
som en egenskap som beskriver svårighetsgraden att bestämma sin position och planera sin rörelse i 
en stadsmiljö. Hur själva orienteringen går till beskrivs som en process där hjärnan strukturerar 
sinnesintrycken i en kognitiv representation av verkligheten; en mental karta eller bild. Om denna 
process underlättas av god orienterbarhet kan staden gynnas inom fyra identi!erade huvudområ-
den;  stadens gångvänlighet, individens välbe!nnande, tillgänglighet till stadens funktioner samt besö-
karvänlighet. Förbättrad orienterbarhet kan inom dessa områden väntas ge ekonomiska, sociala och 
ekologiska vinster.
 Stockholms orienteringssituation kartläggs sedan med ett brett tillvägagångssätt. Orienter-
barhetens betydelse i planeringen undersöks, liksom viktiga aktörers arbetssätt och synsätt. Grund-
förutsättningarna för orientering bedöms med hjälp av rumsliga analyser, och en undersökning av 
hur fotgängare upplever stadens orienterbarhet görs. Av undersökningarna framgår det att grund-
förutsättningarna för orientering är relativt goda i Stockholm som helhet, men att Cityområdet in-
nehåller ett "ertal brister. Det !nns med andra ord ett behov av åtgärder för förbättrad orienterbar-
het.
 Det tredje kapitlet presenterar tre informationssystem för fotgängare, hämtade från tre and-
ra europeiska städer av varierande storlek och karaktär. De tre projekten illustrerar hur orienterbar-
heten kan förbättras med hjälp av orienteringsinformation. Även om grundförutsättningarna för 
orientering är förhållandevis goda, visar projekten att det kan !nnas starka incitament för att stödja 
fotgängares orientering. Informationssystem för fotgängare krävs när stadsmiljön i sig inte räcker 
till, men är också av nytta när grundförutsättningarna är tillräckliga.
 Studien avslutas med en diskussion kring de slutsatser som gjorts, och vilken innebörd de 
kan tänkas ha för Stockholm som ”promenadstad”. Det konstateras att de utländska projektens till-
vägagångssätt i viss mån även skulle kunna tillämpas i Stockholm. Slutligen ges ett antal rekom-
mendationer av åtgärder som kan förbättra orienteringssituationen. Dessa innefattar utveckling och 
planering av ett informationssystem för fotgängare, som till en början omfattar Cityområdet.
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Abstract
is master thesis explores the conditions under which pedestrians navigate in urban environments. 
e importance of urban navigability is likely to increase,  as walking becomes a more prioritised 
transport mode. ere is also a tendency of more pedestrians moving beyond their accustomed 
bounds, as a result of the increased mobility of a more globalised world. e task of this thesis is to 
explore the effects of urban navigability on the city and its inhabitants, as well as to examine the 
way!nding situation in Stockholm and possible ways to improve it.
 e thesis begins with a review of theories and reasonings concerning urban navigability, 
which forms the theoretical framework for the following parts. Urban navigability is de!ned as a 
property determining the ease, at which orientation and movement is possible in an urban envi-
ronment. e pedestrian capability of reading the environment is described as a process where sen-
sory impressions form a cognitive representation; a mental map or image. If this process is facili-
tated by the urban navigability, gains can be made in four main !elds; urban walkability, individual 
wellbeing, accessibility and visitor friendliness. is is expected to bring economical, social and envi-
ronmental bene!ts.
 e way!nding situation is subsequently examined with a wide approach. e presence of 
way!nding issues is examined in planning documents and among organisations engaged with city 
development. e physical conditions for pedestrian way!nding are assessed with different methods 
of spatial analysis. In addition, a pedestrian survey is carried out to examine how people in general 
experience way!nding in Stockholm. e studies reveal that the physical conditions for way!nding 
are fairly good in Stockholm as a whole, while some weaknesses still can be found in the ‘City’ dis-
trict. is implies a need of improvement; at least in the innermost part of the city.
 e third chapter presents three pedestrian way!nding systems, selected from three other 
european cities. e three projects show how urban navigability can be improved by means of spa-
tial information. Even in cases where physical conditions for way!nding are acceptable, there may 
be strong incentives to facilitate pedestrian way!nding. Way!nding systems are needed when the 
environment lacks legibility in itself, but they are also pro!table in cases where the physical condi-
tions are ‘sufficient’.
 e thesis ends with a discussion about the !ndings and their possible meanings for Stock-
holm as a walkable city. It is suggested that some of the previously presented approaches are appli-
cable in Stockholm as well. Finally some recommendations are given regarding improvements of the 
current way!nding situation. ese include the development of a pedestrian way!nding system, 
which initially would cover the ‘City’ district of Stockholm.
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Läsanvisning
Studiens huvudkapitel  är utformade som tre mer eller mindre fristående delar. Den som är intresse-
rad av orienterbarhet som begrepp och dess betydelse rekommenderas att läsa kapitel 2 i sin helhet. 
Den som är mer intresserad av den praktiska tillämpningen kan med fördel läsa detta kapitels sam-
manfattning, och sedan gå vidare till det tredje kapitlet som berör fallet Stockholm. Kapitel 4 som 
handlar om informationssystem för fotgängare visar sedan hur andra städer har gått tillväga. För 
beslutsfattare och yrkesverksamma inom området stadsutveckling är kapitel 6 särskilt intressant, 
eersom det ger förslag på åtgärder som kan förbättra orienteringssituationen och fotgängarmiljön i 
Stockholm.
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”Själv saknar jag i stort sett lokalsinne, vilket kan vara lite besvärligt ibland. När jag nu försöker för-
stå vad lokalsinne består av tänker jag mig att den som har ett sådant sinne på något sätt kan "se" sin 
position från ett fågelperspektiv. Man har hela tiden en kontakt med den punkt man utgick ifrån, och 
kan återvända till samma punkt via ett annat spår. Eller att man har kontakt med utgångspunkten 
via en osynlig rak linje, liksom en elastisk tråd som är fäst vid två nålar på en karta. Saknas fågelper-
spektivet eller tråden är riktningen till utgångspunkten helt okänd.” (signaturen djembelelle, ur en 
nätdiskussion om lokalsinne)
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1. Inledning

1.1. Bakgrund och frågeställningar
Med en allt intensivare globalisering minskar avstånden mellan städer på 
många sätt, och deras invånare blir allt mer mobila. Samtidigt som Stockholms 
arbetsmarknadsregion nationellt breder ut sig till tidigare avlägsna platser, sker 
även en positionering av staden i ett internationellt nätverk av storstäder. Den-
na utveckling leder sannolikt till att en allt större andel av människorna som 
rör sig i staden har begränsade rumsliga kunskaper om den. Mot denna bak-
grund blir de egenskaper hos staden som gör dess struktur och uppbyggnad 
lätt att förstå och ta till sig allt viktigare. Dessa egenskaper har genom åren gi-
vits många namn, inte minst inom den engelskspråkiga litteraturen. Legibility, 
imageability, intelligibility, navigability och visibility är exempel på termer som 
alla har använts för att beskriva visuella kvaliteter i stadsstrukturen. I svenskan 
framstår begreppet orienterbarhet som ett slags samlingsord för dessa kvalite-
ter. Utöver globaliseringen kan även de nuvarande planeringstrenderna gäl-
lande hållbarhet förväntas stärka orienterbarhetens betydelse. I en framtid där 
den täta staden är idealet blir det allt viktigare att upprätthålla attraktiva fot-
gängarmiljöer. Med täthet och energieffektivitet som ledord, omvärderas gång-
tra!kens betydelse i transportsystemet.

Att lära sig ta sig fram och orientera sig i staden är en process som kan ta olika 
lång tid beroende på vilken hjälp fotgängaren får, dels av stadens fysiska form 
och dels av information från kartor och skyltar. Att göra ingrepp i stadens fy-
siska form kan innebära långdragna processer som oa möts av motstånd från 
stadens olika invånargrupper. När det gäller att förbättra orienteringsförutsätt-
ningarna i en stad ligger det därför oa närmare till hands att investera i olika 
typer av informationssystem. Sådana insatser har en tendens att främst rikta 
sig mot turister. Om besökaren får en god överblick av vad staden har att er-
bjuda, och hur utbudet kan nås, är det troligt att vistelsetiden förlängs och mer 
pengar spenderas. Men det !nns även andra målgrupper vars behov också kan 
tillgodoses av informationssystem. Pendlare, affärsresande, innerstadsbor 
(cyklister som fotgängare), kan alla dra nytta av de effekter förbättrad orien-

terbarhet kan medföra. I förlängningen kan även stadens ekonomi, attraktivi-
tet, trygghet, hälsa, miljö m.m. antas gynnas av bättre orienterbarhet. Det !nns 
många exempel utomlands på städer som har investerat i sammanhängande 
informationssystem för fotgängare, med allt från hänvisningsskyltar till digita-
la applikationer för mobiltelefoner. I vissa fall är syet helt enkelt att uppmunt-
ra resor till fots, medan det i andra fall handlar om att stärka stadens identitet. 
Bristol var en av de första städer att utforma ett omfattande program för fot-
gängare, och i en utvärdering av detta står att läsa:

”We live in a global economy. As a result, cities have to rethink how 
they present themselves, both to their existing residents, businesses 
and visitors, and to the outside world. For cities to appear on the 
map of the 21st century they need to focus on how they communi-
cate, and how they can trade on their differences. Successful cities 
will be those that connect people, movement and places efficiently. 
ey will be engaging, welcoming, accessible and easily understood.” 
(Kelly, 2001, s. 7)

Att en stad på ett effektivt sätt sammanbinder människor, rörelser och platser, 
ses som en konkurrensfördel i en framtid som präglas av ett allt mer intensivt 
ekonomiskt och kulturellt utbyte städer emellan. Detta är utgångspunkten för 
denna studie, som ur ett fotgängarperspektiv kommer att undersöka Stock-
holms orienterbarhet. Följande tre huvudfrågor kommer i var sitt kapitel att 
behandlas;

• Vad har orienterbarhet för betydelse för staden och dess invånare?
• Hur ser orienteringssituationen i Stockholm ut, och hur upplever fotgängare 

stadens orienterbarhet?
• Hur kan man underlätta fotgängares orienteringsprocess, och vilka effekter kan 

detta ge?

Det huvudsakliga syet med studien är att bidra med kunskap som kan tilläm-
pas i arbetet med att utveckla Stockholms fotgängarmiljö. Detta kan i sin tur 
ses som ett led i att förverkliga de förväntningar som Stockholms varumärke 
”Capital of Scandinavia”, tillsammans med översiktsplanen ”Promenadstaden”, 
ger upphov till. I slutändan ska detta material utmynna i ett antal rekommen-
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dationer som kan ligga till grund för diskussioner om åtgärder som kan för-
bättra orienteringssituationen i Stockholm.

1.2. Metoder och material
Studien är till stor del utforskande eller ”explorativ” till sin karaktär, med de tre 
huvudfrågorna som utgångspunkt. Vid explorativa studier !nns det, enligt 
Patel & Davidsson (2003), luckor i den be!ntliga kunskapen och syet med 
studien blir därför att inhämta så mycket kunskap som möjligt om det be-
stämda problemområdet. Ämnet orienterbarhet undersöks här allsidigt med 
varierande metoder, såväl kvalitativa som kvantitativa, men med fotgängarper-
spektivet som gemensam nämnare. Frågeställningens bredd skapar ett stort 
behov av struktur och läsbarhet i själva dokumentet. Därför består studien av 
tre mer eller mindre fristående delar som var och en behandlar varsin huvud-
fråga. Varje del bygger på så vis på olika typer av informationsinsamling och 
material. Därför följer här en kapitelvis beskrivning av de metoder som har 
använts.

Teoretisk Bakgrund

I detta kapitel identi!eras och presenteras viktiga teorier och resonemang gäl-
lande orienterbarhet, vilka fungerar som en teoretisk bakgrund till de kom-
mande kapitlen. Kapitlet bygger på litteraturstudier av tidigare forskning som 
gjorts inom området. Många olika källor har använts men störst tonvikt har 
lagts vid Kevin Lynchs, och i viss mån även Bill Hilliers, verk. Där inte annat 
anges är !gurer och tabeller författarens egna verk, vilket även gäller för eer-
kommande kapitel.  

Orienterbarhet i Stockholm

I detta kapitel undersöks orienteringssituationen i Stockholm utifrån ett brett 
spektrum av aspekter. Hur orienterbarhetsfrågor behandlas i ett planeringsper-
spektiv har undersökts utifrån plan- och policydokument. Dessutom har kvali-

tativa intervjuer använts för att kartlägga arbetssätt och synsätt hos viktiga ak-
törer. De aktörer som har ansetts som relevanta för sammanhanget är Stock-
holms Tra!kkontor, SL och Stockholm Visitors Board1. Som stöd för intervju-
erna användes ett formulär med frågor som formulerats utifrån två huvudsak-
liga teman; vad aktörerna tycker och vill, samt vad aktörerna verkligen gör. 
Vissa av frågorna ställdes till alla aktörer medan andra var särskilt anpassade 
till särskilda aktörer. Samtliga frågeformulär !nns att beskåda i Bilaga 1. Vid 
intervjuerna användes vad Patel & Davidsson (2003) kallar ”tratt-tekniken”. 
Det innebär att intervjun inleds med stora och öppna frågor för att sedan 
övergå i mer speci!ka frågor. Fördelen med denna teknik är att den aktiverar, 
och motiverar intervjupersonen att successivt bygga upp sin uppfattning av 
ämnet.

Grundförutsättningarna för orientering har undersökts i olika typer av rumsli-
ga analyser. Den inledande analysen är en kvalitativ bedömning av stadsfor-
mens läsbarhet, inspirerad av Lynchs teorier. Denna bygger på betraktelser 
som gjorts under arbetets gång i samband med vandringar genom centrala 
Stockholm. Läsbarheten bedömdes utifrån överskådlighet, siktlinjer, synlighet 
hos målpunkter, närvaro av lokala och globala landmärken, områdens karaktär 
och identitet o.s.v. Det var inte tidsmässigt möjligt att systematiskt täcka in 
hela studieområdet och fullständigt upprepa Lynchs analysmetoder. Detta ha-
de krävt inventeringar utförda av ett "ertal tränade observatörer, men även 
längre och uttömmande invånarintervjuer.

Gatunätets kon!guration har analyserats utifrån "ygbilder och axialkartor. De 
senare härrör från be!ntliga space-syntax-analyser, utförda av KTH Arkitek-
turskolan. Råd för hur space-syntax kan tillämpas för orienterbarhetsbedöm-
ning har inhämtats från Lars Marcus vid Arkitekturskolans avdelning för spa-
tial analys och design. Tolkningen av axialkartorna har gjorts visuellt, vilket 
innebär att även denna analys i viss mån är av kvalitativ art. Space-syntax kan 
dock ses som en kvantitativ analys, och det !nns metoder för att kvantitativt 
bedöma orienterbarhetsaspekter (se avsnitt 2.3.3.). Tyvärr kunde detta inte 
göras inom ramen för denna studie. 
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De rumsliga analyserna avslutas med en inventering av ett antal gaturum och 
tunnelbanestationer i centrala Stockholm. Här har olika typer av oriente-
ringsinformation som fotgängaren möter i det offentliga rummet kartlagts.  

Avslutningsvis har en undersökning av hur Stockholms fotgängare upplever 
stadens orienterbarhet gjorts, med hjälp av en gatuenkät (se bilaga 2). I denna 
undersöktes även fotgängares förståelse för avstånd och samband mellan plat-
ser i centrala Stockholm. Alla svar noterades på plats av intervjuaren, och be-
arbetades senare med datorhjälp. De svar som berörde vägbeskrivningar och 
riktningsangivelser bedömdes kvalitativt medan de som handlade om av-
ståndsbedömning och bedömd orienterbarhet kunde behandlas kvantitativt. I 
bearbetningen av svaren jämfördes angivna sträckor mot de verkliga med hjälp 
av Eniros digitala karttjänst (Eniro, odat.). Verkliga gångtider beräknades uti-
från gånghastigheten 70 m/min, vilken är anpassad till stadsförhållanden och 
används bl.a. av Helsingforsregionens Tra!ks digitala reseplanerare (HRT, 
odat.). Gatuenkäten genererade en mängd data, men i rapporten redovisas en-
dast ett urval av de viktigaste resultaten. Populationen som i detta fall skulle 
undersökas innefattade alla individer som rör sig på stadens gator, och en en-
kätundersökning av hela populationen var av förklarliga skäl inte möjlig att 
genomföra. Därför har ett slumpmässigt urval gjorts som omfattar 58 indivi-
der. Stickprovet representerar verkligheten om urvalet gjorts på ett korrekt sätt 
och motsvarar en miniatyr av populationen (Patel & Davidsson, 2003). I det 
här fallet var vissa fotgängartyper mer benägna att svara än andra, vilket inne-
bär att det !nns ett visst bortfall. Generaliserbarheten är därmed något be-
gränsad, men enkäten ger ändå en !ngervisning om ”mannen på gatans” upp-
fattningar. 

Informationssystem för fotgängare

I detta kapitel presenteras tre tillvägagångssätt för att förbättra städers orien-
terbarhet, och vilka resultat de har gett upphov till. Kapitlet bygger till stor del 
på digitalt tillgängligt material, och i viss mån även digital korrespondens. Det 
senare gäller projektet i Hamburg, där en av planerarna har bidragit med sina 
erfarenheter från projektet. 
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2. Teoretisk bakgrund

2.1. Orienterbarhetsbegreppet

Innan vi fördjupar oss i de teoretiska resonemangen är det lämpligt att 
re%ektera över begreppet orienterbarhet och vad det egentligen betyder. 
Denna del presenterar begreppet orienterbarhet och vad det kan tänkas 
rymma, samt ett antal relaterade begrepp. 

2.1.1. Definitioner

Vad menas egentligen med orienterbarhet? Att ordet kan verka främmande är 
inte förvånande, då det varken !nns beskrivet i Svenska Akademiens ordlista 
eller Nationalencyklopedin. Ordets engelska översättning, orientability, före-
kommer inom matematiken för att beskriva en egenskap hos ytor i euklidisk 
geometri. Utanför den matematiska världen verkar ordet också ha fått viss be-
tydelse i fackspråket som rör den byggda miljön. Ordet är exempelvis centralt i 
två nyligen skrivna examensarbeten i fysisk planering: Läsbar stad - orienter-
barhet i Falköping av Fridh (2008) och Orienterbarhet och rörelse av Henrikson 
(2010). 

Orienterbarhet är ett konstruerat ord som kan sägas beskriva hur lätt eller svår 
en miljö är för en människa att orientera sig i. Enligt Svenska Akademien 
(2007) innebär att orientera sig ”att ta reda på var man be!nner sig”. Det hand-
lar med andra ord om att bestämma sin position i relation till en omgivning. 
Denna studie utgår dock från att orienterbarhet, förutom att beskriva möjlig-
heterna till lägesbestämning, även beskriver möjligheterna till rörelse. Inom 
idrottens värld handlar orientering om att dels bestämma sin position och 
plats i en omgivning, men även om att utarbeta en strategi för att ta sig till näs-
ta plats.  Orienterbarhet, sett ur ett liknande perspektiv, blir ett mått på svårig-
hetsgraden att bestämma sin position och planera sin rörelse. 

Schöllkopf & Mallot (1995, s. 3) de!nierar navigering på liknande sätt, som 
”the planning and travelling of a path in space”. Det blir allt mer vanligt att tala 
om att, även som fotgängare, navigera i städer. Ur den synvinkeln skulle kan-
ske navigerbarhet framstå som ett naturligare ord för denna egenskap. Detta 
ord !nns i SAOL, men de!nieras där som att ”under färd bestämma läge eller 
kurs för fartyg eller "ygplan”. Eersom navigerbarhet tycks ha en nära kopp-
ling till sjöfart och fordon, kommer termerna orienterbarhet och att orientera 
sig, att användas framför navigerbarhet och att navigera.

2.1.2. Relaterade begrepp

Det !nns många andra termer som forskare genom åren har använt för att be-
skriva städers rumsliga egenskaper och många av dessa är nära relaterade till 
orienterbarhetsbegreppet. Nedan presenteras kortfattat några av dessa som 
kommer att återkomma senare i studien.

• Läsbarhet, eller legibility, är nära relaterat till orienterbarhet. Kevin Lynch 
(1960, s. 2) beskriver läsbarhet som en visuell kvalitet hos staden som gör 
det möjligt att enkelt urskilja stadens olika beståndsdelar och inordna dessa i 
ett sammanhållet mönster.

• Föreställbarhet, eller imageability, är den egenskap hos ett fysiskt objekt som 
beskriver sannolikheten att objektet i fråga framkallar starka bilder hos ob-
servatören (Lynch, 1960, s. 9). Egenskapen är en viktig faktor i skapandet av 
den mentala bilden av staden, och Lynch använder ordet delvis synonymt 
med läsbarhet.

• Begriplighet, eller intelligibility, är den term Hillier (1996) oast använder 
för att beskriva möjligheten att intuitivt förstå stadsstrukturer. En vanlig ut-
gångspunkt hos Hillier är att system som upplevs som stadsmässiga också är 
lättare att förstå, medan mindre stadsmässiga strukturer är svårare att intui-
tivt förstå.
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2.2. Orienteringsprocessen

När nu begreppet har presenterats som en egenskap hos stadsmiljön, vill vi 
veta vad denna har för roll i hur människan upplever staden. För att kun-
na svara på detta behöver vi förstå hur vi orienterar oss, och varifrån be-
teendet härstammar. Detta avsnitt beskriver hur vi bygger upp den rums-
liga kunskapen och hur vi använder den vid orientering i stadsmiljöer. 
Detta kommer till användning senare i studien, när Stockholms orienter-
barhet undersöks.

2.2.1. Att läsa och uppleva sin omgivning

Den brittiske arkitekten Gordon Cullen (1971) menar att det är en ”instinktiv 
och oavbruten vana” att orientera sig själv i förhållande till sin omgivning. 
Denna syn delas av Lynch (1960), som visserligen menar att denna vana inte 
grundar sig i någon mystisk instinkt utan snarare består av ett konsekvent an-
vändande och organiserande av intryck och ledtrådar från omgivningen. 
Lynch konstaterar vidare, att denna vana åter!nns hos alla rörliga djur och att 
den i många fall är en livsviktig förmåga. Detta illustreras med hjälp av "ytt-
fåglars "yttmönster och skålsnäckans rörelse över en klippas mikrotopogra!. 
Förmågan att orientera sig är alltså en egenskap som har formats av evolutio-
nens kraer, och som vi än idag bär med oss och förlitar oss på i våra vardagli-
ga liv. Idag är denna förmåga antagligen inte lika oa direkt livsavgörande hos 
stadslevande människor, men enligt Lynch har vissa människor en inneboende 
rädsla för att vara vilse. Denna rädsla kan ibland tyckas vara irrationell med 
tanke på alla möjligheter till hjälp som !nns i en stad. Den skulle, som många 
andra nedärvda instinktiva rädslor, kunna ses som en kvarleva från männi-
skans tidiga historia. Den kan också ses som en påminnelse om den stora be-
tydelse orienteringsförmågan har ha i människans utveckling.

Rörliga organismer använder sig av en rad olika sinnesintryck för att uppfatta 
och läsa sina omgivningar. Uppfattningar av färg, form, rörelser och polarise-
ring av ljus är enligt Lynch (1960) exempel på visuella intryck som används i 
denna process. Utöver synen bidrar även andra organ med uppfattningar av 
lukt, ljud, känsel, djupsensibilitet2, tyngdkra och i vissa fall elektroniska och 
magnetiska fält. När det gäller människan tycks dock synen ha en domineran-
de roll för omgivningsuppfattningen. Gehl (1987) konstaterar att synen är det 
sinnesorgan som har längst räckvidd, och exempli!erar detta med att stjärnor i 
rymden är synliga på miljontals kilometers avstånd, medan ljud och lukter är 
möjliga att uppfatta inom mycket kortare avstånd. Utifrån dessa iakttagelser 
kan det antas att synens räckvidd gör den till det mest effektiva orienteringsor-
ganet och det sinne som är mest aktivt vid rörelser. Gehl gör också en annan 
intressant observation gällande synens beskaffenhet. Den är utpräglat horison-
tellt orienterad, vilket betyder att när blicken är riktad rakt fram uppfattas det 
som händer i synfältets högre och vänstra utkant bättre än vad som händer i 
den övre och nedre kanten. Till följd av detta är människan mest uppmärksam 
på objekt som är i ögonhöjd, vilket många butiker har tagit fasta på när varor 
som köps på impuls placeras i ögonhöjd. Människans benägenhet att verka 
och röra sig i horisontella plan ger, enligt Gehl, upphov till ett motstånd mot 
rörelser uppåt och nedåt.

2.2.2. Kognitiv representation: mental karta eller bild

Hos såväl människor som hos djur är det hjärnans uppgi att bearbeta alla de 
signaler som sinnesorganen genererar. Hur detta går till har länge varit ett 
forskningsämne inom kognitionsvetenskapen. Den amerikanske psykologen 
Tolman (1948) hävdade med stöd från experiment att råttor i en labyrint utar-
betar en form av kognitiv karta av sin omgivning snarare än att endast agera på 
enstaka impulser. Denna mentala karta kan enligt Tolman betecknas som snäv 
eller bred3. I en snäv karta är position och mål sammanfogade med en enda 
rutt. En bred karta är en mer omfattande representation av verkligheten där 
alternativa vägar till målet kan väljas. Därmed har innehavaren av en sådan 

11 

2 Djupsensibilitet är en ”sinnesfunktion som registrerar musklers, leders och extremiteters lägen och rörelser”. (Nationalencyklopedin, 2011)

3 Tolmans beteckningar är ”narrow strip-like” resp. ”broad comprehensive”



karta större möjlighet att anpassa sig till förändringar i miljön. Den varierande 
kvaliteten åter!nns enligt Tolman även i människors mentala kartor. Tolv år 
senare utvecklade Lynch (1960) detta resonemang, även om denne i huvudsak 
valde att tala om den mentala bilden snarare än den mentala kartan. Skapandet 
av den mentala bilden ses som en växelverkan mellan omgivning och individ. 
Denna växelverkan resulterar i att varje individ har sin egen mentala represen-
tation av omgivningen. Dessa representationer, kartor som bilder, varierar 
därmed mellan individer beroende på deras individuella egenskaper, erfaren-
heter, intressen etc. Lynch konstaterar dock att det i alla städer verkar !nnas en 
gemensam mental bild som är en slags minsta gemensamma nämnare av alla 
de individuella bilder dess invånare har av staden. Den sortens ”gruppbild” ses 
som nödvändig för att en individ effektivt ska kunna verka och samverka med 
sina medmänniskor i omgivningen. Även om varje individuella bild är unik 
liknar den i varierande grad den gemensamma bilden, vilken från stad till stad 
kan vara ”mer eller mindre fängslande och mer eller mindre uttömmande”. I 
sina studier av människors mentala bilder noterade Lynch att vissa fysiska 
element är ständigt återkommande. Dessa kan ses som beståndsdelar som 
bygger upp den mentala bilden. Dessa beståndsdelar grupperar Lynch (1960, s 
46-48) i fem skilda ”elementtyper”; 

• Stråk (paths) är linjära element som människor rör sig uteer. De kan vara 
vägar, trottoarer, passager etc.

• Gränser (edges) är stadens linjära element som inte används som stråk. Des-
sa kan vara gränser mellan faser, linjära avbrott i kontinuiteter, som stränder, 
järnvägsspår, väggar och stadsgränser.

• Områden (districts) är sammanhängande sektioner i staden som delar en 
gemensam karaktär eller identitet, och som människan uppfattas ”träda in i”. 
De kan vara delar av eller hela stadsdelar, eller andra områden i staden.

• Noder (nodes) är strategiska utgångspunkter, destinationer eller omstig-
ningsplatser för människors rörelser i staden. De kan vara platser där olika 
stråk möts, punkter för byte av färdmedel, eller koncentrationer av vissa 
funktioner i staden.

• Landmärken (landmarks) är framträdande fysiska objekt i stadsmiljön som 
stadens invånare och besökare oa använder som referenspunkter. Det är 
oast fysiska objekt som byggnader, skyltar, affärer, bergstoppar och liknan-
de.

2.2.3. Bildens utvecklingsfaser

Lynch för ett resonemang gällande den mentala bildens kvalitet som kan liknas 
vid Tolmans snäva resp. breda karta. Lynch (1960, s. 87-90) menar att olika 
individers mentala bilder varierar i detaljeringsgrad och täthet och att utveck-
lingen av dessa bilder kan illustreras i fyra faser där detaljkännedomen gradvis 
ökar. 

• I den första fasen ”svävar” bildens element fritt, utan struktur och samband 
delarna emellan. Rationella rörelser är i detta fall omöjliga utan hjälp från 
utomstående.

• I den andra fasen in!nner sig en viss positionell struktur. De olika elemen-
ten relaterar till varandra i form av allmänna riktningar och ibland relativa 
avstånd, men de är fortfarande osammanhängande. Rörelser kan genomfö-
ras på ett sökande sätt, d.v.s. genom att leta sig fram i en ungefärlig riktning 
mot målet. 

• I den tredje fasen är strukturen "exibel. De olika elementen är sammanlän-
kade med varandra på ett löst och "exibelt sätt, likt ett elastiskt gummiband. 
Sekvenser av händelser och miljöer är kända, men den mentala kartan kan 
oa vara skev. Rationella rörelser är lättare att genomföra, speciellt längs 
kända sekvenser. Rörelser utanför dessa bekanta miljöer kan dock vara för-
virrande.

• I den ärde fasen in!nner sig en fast och rigid struktur där element stadigt 
binds samman i "era dimensioner. Tätheten och detaljrikedomen ackumule-
ras och bilden börjar ta formen av ett allomfattande fält. Rörelser kan ge-
nomföras med stor frihet och nya punkter kan sammanlänkas eer behag.
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Lynchs syn på orienteringsprocessen och den mentala bilden med dess ele-
ment ligger till grund för många senare studier inom kognitionsforskningens 
område. Exempelvis baserar Siegel & White (1975) sin modell för mental re-
presentation av rumslig information på Lynchs terminologi. I en första fas ur-
skiljs ett antal landmärken i en omgivning (se Fig. 1). Dessa är iögonfallande 
hjälpmedel för orienteringen, men de är platsbundna, osammanhängande och 
beroende av från vilken riktning de uppfattas. Att ha en rumslig kännedom 
som präglas av landmärken, s.k. landmark knowledge, kan enligt författarna 
liknas vid att omgivningen mentalt representeras av en serie fotogra!er. I nästa 
kunskapsfas, route knowledge, sammanbinds dessa landmärken med hjälp av 
stråk och den rumsliga kännedomen börjar präglas av rutter vilka inte behöver 
vara optimala vad gäller avstånd eller bekvämlighet. I denna fas börjar omgiv-
ningen representeras på ett gra"iknande sätt, där noder sammanbinds av län-
kar och där nya noder kontinuerligt infogas. I den sista fasen börjar denna graf 
bli fullständig och det är möjligt att räkna ut hur länkar och noder förhåller sig 
till varandra ”i förväg”. Denna sorts rumsliga kunskap betecknar Siegel & Whi-
te som survey knowledge och den har påfallande likheter med Tolmans breda 
karta (1948) och det allomfattande fältet som Lynch (1960) nämner som den 
sista orienteringsfasen. I de första två faserna förhåller sig individen egocent-
riskt till omgivningen (Millonig & Schechtner, 2007 a), vilket betyder att indi-
viden relaterar alla objekt och avstånd i relation till sig själv. I den sista fasen 
intar individen istället ett allocentriskt förhållningssätt, i vilket relationer kan 
räknas ut mellan godtyckliga objekt oberoende av den egna positionen. 

Fig. 1. Grafisk tolkning av landmark, route och survey knowledge.

Det har genom åren framkommit många olika syner och aspekter rörande 
mentala kartor, och de teorier som presenterats här är endast ett urval som får 
representera huvuddragen i detta forskningsområde. De i det här fallet stude-
rade författarna kan åtminstone sägas vara överens om den mentala kartans 
eller bildens allmänna funktion. Den är ett verktyg som individen använder för 

att ordna, lagra och registrera rumslig information från omgivningen, och den 
har en viktig roll i orienteringsprocessen. Att nå processens senare delar (vare 
sig man kallar det bred karta, allomfattande fält eller survey knowledge) är 
eersträvansvärt eersom det innebär att man bekvämt kan välja sin väg uti-
från sina egna preferenser. Har man bråttom väljer man direkt den snabbaste 
vägen. Vill man strosa söker man sig mot trevliga stråk och områden, eller så 
väljer man kanske att utforska områden som i den mentala kartan tidigare va-
rit ”tomma”. I processens senare faser kan detta göras med en trygghet i att 
man förr eller senare är tillbaka i mer eller mindre kända delar av kartan. Vi 
kan också konstatera att de "esta tillfälliga besökare i staden lär be!nna sig i de 
tidigare faserna. Därmed ligger den stora utmaningen i att skapa förutsätt-
ningar till att påskynda och förenkla orienteringsprocessen. Hur detta kan gå 
till behandlas i avsnitt 2.3.1. Att underlätta orientering.

  
2.2.4. Hur vi orienterar oss och skillnader mellan fotgängar-
typer

När väl den rumsliga informationen har lagrats med hjälp av kognitiv repre-
sentation !nns det olika sätt att använda sig av den i praktiken. Hur männi-
skan orienterar sig varierar från individ till individ. Denna variation kan illust-
reras med hur människor väljer att ge vägbeskrivningar. Vissa föredrar att refe-
rera till generella riktningar mot målet, medan andra detaljerat beskriver alla 
nödvändiga riktningsförändringar. Det !nns en mängd olika faktorer som kan 
tänkas påverka orienteringsbeteendet såsom exempelvis kulturell härkomst, 
ålder och funktionshinder. Kvinnor tenderar också att främst förlita sig till 
landmärken vid orientering, medan män i större utsträckning utnyttjar ytterli-
gare information i form av avstånd och väderstreck (Wolbers & Hegarty, 
2010). 

Situationen och sammanhanget fotgängaren be!nner sig i lär dock ha större 
påverkan på orienteringsbeteendet. Andra strategier kan komma till använd-
ning när vi "anerar än när vi har bråttom till ett visst ställe, eersom det rör sig 
om olika typer av resor. När vi "anerar är oa upplevelsen det viktiga, och inte 
hur lång tid det tar. Man kan utgå från att det vid en godtycklig tidpunkt !nns 
ett "ertal olika fotgängartyper i rörelse längs stadens gator. De två huvudsakli-
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ga fotgängartyperna, sett till deras syen, kan sägas vara "anören och den 
målinriktade fotgängaren (se Fig. 2). Sett utifrån sina rumsliga förkunskaper 
kan fotgängartyperna dessutom delas in i de som regelbundet vistas i staden 
och de som tillfälligt besöker den; invånare och besökare. En invånare "anerar 
dock ibland, liksom en besökare ibland måste göra effektiva vägval. Vad som 
bestämmer den speci!ka fotgängarens orienteringsbehov tycks vara hans 
ärende i kombination med hans rumsliga förkunskap om staden. Utifrån detta 
kan man föreställa sig fyra typer av fotgängare; 

• "anörer med god kunskap (invånare på promenad)
• "anörer med dålig kunskap (besökare på upptäcktsfärd) 
• målinriktad fotgängare med god kunskap (invånare på väg till arbetet)  
• målinriktad fotgängare med dålig kunskap (besökare på väg till tågstationen)

Det som främst avgör hur vi orienterar oss är förkunskapen vi har om staden. I 
sin undersökning av Boston fann Lynch (1960) att olika invånare orienterar sig 
utifrån olika element i stadsbilden beroende på hur väl de känner staden. De 
invånare som hade minst kännedom om staden tenderade att förhålla sig till 
den utifrån dess topogra!, större områden, generaliserade särdrag och all-
männa riktningsförhållanden. Invånare som kände staden bättre bemästrade 
oa delar av stråkstrukturen, och lade mer tonvikt på speci!ka stråk och deras 
samband till varandra. De som var mest bekanta med staden förlitade sig i 
större utsträckning på små landmärken än områden och stråk. Alla som deltog 
i Lynchs undersökning var dock permanenta invånare eller hade sedan länge 
ha sin arbetsplats i området. Tillfälliga besökare i staden be!nner sig oast på 
en helt annan nivå när det gäller rumslig kunskap. Deras vistelsetid i staden är 
vanligtvis begränsad till ett fåtal dagar, vilket innebär att de sannolikt inte hin-
ner utveckla någon ruttkunskap eller översiktskunskap om området (Millonig 
& Schechtner, 2006). Istället förlitar sig ovana besökare huvudsakligen på 
landmärken i sin orientering, och framförallt på sådana som har speciell sym-
bolisk mening. 

Den tillfälliga besökaren har dessutom vissa preferenser som skiljer sig från 
invånaren (ibid). Den är exempelvis beredd att gå längre och mer fysiskt an-
strängande sträckor för att nå sina mål. Oast promenerar turister utan tids-
press även om deras totala vistelsetid är begränsad. Deras begränsade rumsliga 
kunskap gör dock att de föredrar enklare vägar, och avstår från mål som är 

svåra att hitta tillbaka ifrån. Trygghet värderas högt i okända miljöer och upp-
levs ett område som osäkert undviker besökaren gärna det, trots att faktiska 
brottsnivåer kanske inte sammanfaller med den upplevda tryggheten. 

Fig.  2. Skillnader mellan en målinriktad resa (överst) och en promenad (nederst). Den 
målinriktade resan består av ett  antal strategiska ”hopp” som för resenären närmare 
sin destination. Vid en promenad är upplevelsen det viktiga och resan får en mer ut-
forskande karaktär. (TfL, 2007)
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2.3. Orienterbar stad

När vi nu har en uppfattning om hur orienteringsprocessen fungerar är vi 
redo att försöka besvara följande två frågor; hur kan man förenkla orien-
teringsprocessen och vilka konsekvenser skulle detta få för staden och dess 
invånare? Detta avsnitt behandlar den första frågan, vilken sedan leder 
fram till den andra frågan som får avsluta den teoretiska bakgrunden.

2.3.1. Att underlätta orientering

Enligt Lynch (1960) !nns det tre huvudsakliga sätt att stärka en individs men-
tala bild av sin omgivning, för att därmed underlätta den rumsliga orientering-
en. Stadens fysiska form kan omformas till ett mer begripligt system, indivi-
dens orienteringsförmåga kan tränas upp och individen kan förses med sym-
boliska hjälpmedel. Det första alternativet kräver förmodligen mest !nansiella 
och tidsmässiga resurser, åtminstone när det gäller be!ntliga delar av staden. 
Träningen av individens orienteringsförmåga är en tidskrävande individuell 
process som också kräver att individen vistas i staden en längre tid. Med andra 
ord är detta oast inte ett alternativ för temporära besökare i staden. Återstår 
gör de symboliska hjälpmedlen, d.v.s. de symboliska representationer av verk-
ligheten som individen använder sig av för att ta sig fram i staden. Det kan 
handla om kartor, diagram, skyltar, instruktioner, hänvisningar eller andra 
typer av orienteringsrelaterad information. 

Bergström gör i sin doktorsavhandling Rummet och människans rörelser (1996) 
en liknande distinktion mellan abstrakta och konkreta orienteringssystem. I 
abstrakta system sker orienteringen med hjälp av intellektet medan oriente-
ringen i konkreta system sker med hjälp av intuition och bildminne. De kon-
kreta hjälpmedlen för orientering består av den fysiska miljön i sig. I letandet 
eer centrum söks exempelvis ”en  gradvis förtätning av bebyggelsen och en 
allt livligare yttre miljö”, vilket ses som tecken ledande mot mitten (Bergström, 
1996, s. 149). Exempel på abstrakta hjälpmedel är å andra sidan kartor och 
skyltar, d.v.s. det som Lynch refererar till som symboliska hjälpmedel.

Användningen av abstrakta hjälpmedel kan avsevärt påverka orienteringspro-
cessen och utvecklingen av den mentala bilden. Genom att studera en karta 
kan orienteringsprocessen förkortas i och med att de två första faserna, land-
mark och route knowledge, i Siegel & Whites modell för rumslig kännedom 
”kringgås”. Med andra ord möjliggör kartan en översiktlig kännedom av om-
rådet utan att det behöver utforskas till fots i sin helhet. Vissa forskare hävdar 
till och med att översiktskunskap inte kan utvecklas utan kartans hjälp (Mon-
tello, 1998). Även om kartor kan påskynda inlärningen av främmande miljöer 
kräver de ett visst mått av ansträngning från sina användare. Svårigheten med 
att inhämta rumslig kunskap från kartor är att tillämpa den i orienteringspro-
cessen, eersom det kräver att perspektivet växlas från ett allocentriskt fågel-
perspektiv till ett egocentriskt markperspektiv (orndyke & Hayes-Roth, 
1982).

Abstrakta orienteringshjälpmedel för fotgängare är synliga inslag i de "esta 
städer, och för bilförare har de länge varit oumbärliga. Enkla hänvisningsskyl-
tar som pekar mot vissa mål, exempelvis offentliga toaletter, är ett vanligt ex-
empel. Sådana hänvisningar dyker oa upp spontant och städer fylls med ti-
den av dessa meddelanden, markörer och symboler. I vissa städer har abstrakta 
orienteringshjälpmedel medvetet integrerats i stadsmiljön, i ett sammanhållet 
och organiserat grepp i sye att förbättra orienterbarheten. Som en del av ga-
tumöblemanget uppförs olika typer av informationsvisare, innehållande rums-
lig information i form av kartor, symboler och hänvisningar. Denna typ av ab-
strakta hjälpmedel, integrerade i stadsmiljön, kommer hädaneer att refereras 
till som informationssystem för fotgängare4 .

2.3.2. Kännetecken för en orienterbar stad

”In the process of way-!nding, the strategic link is the environmental image, the 
generalized mental picture of the exterior physical world that is held by any indi-
vidual.” (Lynch, 1960, s. 4)
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Citatet ovan illustrerar den stora vikt Lynch lägger vid den mentala bilden, 
vilken därmed blir avgörande för stadens orienterbarhet. En orienterbar stad 
är med andra ord en som ger upphov till tydliga mentala representationer hos 
sina invånare och besökare. Sannolikheten att detta sker bestäms i sin tur av 
stadens föreställbarhet (imageability); en egenskap som Lynch (1960, s. 10) 
beskriver på följande vis;

”A highly imageable (apparent, legible, or visible) city ... would seem well formed, 
distinct, remarkable; it would invite the eye and the ear to greater attention and 
participation.”

Vidare ska staden inte bara framkalla en förenklad bild av verkligheten, utan 
snarare en bild som successivt utvidgas och fördjupas. Staden är ett kontinuer-
ligt mönster, i vilket det är enkelt att urskilja beståndsdelarna och förstå sam-
banden dem emellan. I sin bok pekar Lynch ut Florens och Venedig som ex-
empel för sådana städer, och nämner även vissa delar av Manhattan, San Fran-
cisco och Chicago som föreställbara miljöer. 

För att den resulterande mentala bilden ska vara till nytta vid orientering 
nämner Lynch (1960, s. 9) ett antal kriterier, vilka beroende på person och si-
tuation är av varierande vikt. För det första måste den vara tillräckligt korrekt. 
Den behöver inte vara exakt men individen ska kunna verka i sin omgivning 
utan större missöden. Den bör även vara så pass välintegrerad i individens 
medvetande att den kan användas utan större mental ansträngning. Den men-
tala kartan blir därmed tydlig och lättläst. Den måste också innehålla ett över-
"öd av ledtrådar och referenspunkter och därigenom vara trygg och %exibel för 
förändringar. Det ska !nnas rum för tomma delar i kartan, vilka individen 
själv med tiden kan fylla med innehåll. Till sist måste bilden i viss mån vara 
kommunicerbar, så att den kan delas med medmänniskor. 

Den mentala bildens tydlighet är beroende av tydligheten i dess ingående ele-
ment och samspelet dem emellan. Stadens stråk har där en central roll, eer-
som det är längs med dessa som vi rör oss och bygger upp vårt rumsliga kun-
nande. Som Lynch (1960, s. 52) konstaterar, blir hela den mentala helhetsbil-
den osäker när de viktiga stråken saknar identitet och kan förväxlas. Stråken 
bidrar till att ordna och strukturera den mentala bilden, och därmed skapa den 
visuella hierarki som utgör bildens stomme. De viktigaste stråken behöver där-

för ha särdrag som gör att de enkelt kan särskiljas från omgivande mindre vik-
tiga stråk. Det kan handla om koncentrationer av funktioner eller aktiviteter 
längs med dem, en särskild rumslig karaktär, speciella fasader eller gatube-
läggningar, trädplanteringar eller ett annorlunda belysningsmönster. Även in-
tensiteten i stadslivet eller tra!ken kan stärka ett stråks identitet, och likaså 
fysiska särdrag som extremt breda eller smala gator, vilka oa ger starka in-
tryck. Stråk som fungerar som sammanbindande länkar mellan viktiga platser 
i staden har särskilt positiv inverkan på stadens orienterbarhet; 

”Paths with clear and well-known destinations had stronger identities, helped tie 
the city together, and gave the observer a sense of his bearings whenever he 
crossed them.” (Lynch, 1960, s. 54)” 

Även gators namn kan skapa en känsla av sammanhang, vilket blir särskilt tyd-
ligt när andra särdrag saknas. Att be!nna sig i änden av en gata som leder ända 
in till stadens hjärta kan ge en speciell känsla av trygg kontinuitet. Hur mycket 
dess karaktär och riktning än förändras på vägen kvarstår ändå namnet som 
en sammanhållande länk och identitetsbärare.

Andra stadsbildselement medverkar också till att skapa orienterbara miljöer. 
Vad gäller gränser har sådana som är tydligt synbara och även hindrar korsan-
de rörelser en särskilt strukturerande verkan (Lynch, 1960). Det bästa exem-
plet på sådana gränser är förmodligen olika former av vattendrag. Lynch beto-
nar även vikten av att det !nns ett över"öd av landmärken och att dessa är lätta 
att identi!era. Detta underlättas om de har en tydlig form, står i kontrast mot 
sin bakgrund och har en placering som gör dem synliga från många olika håll. 
Senare forskning har också antytt att tydligt urskiljbara områden skapar goda 
förutsättningar för orientering. Miljöer som är tydligt indelade i olika områ-
den eller regioner är enligt Wiener, Schnee & Mallot (2004) lättare att lära sig 
att hitta i. Denna slutsats härrör ur experiment i virtuella miljöer, i vilka det 
även framgick att just områden tidigt identi!erades i orienteringsprocessen. 
Detta konstaterades även av Lynch, och är något som bör utnyttjas t.ex. vid 
utformningen av information riktad till besökare i staden.

En mer kvantitativ syn på vad som kan känneteckna orienterbarhet erbjuder 
Hilliers (1996) kon!gurationsteori som beskriver hur olika rum är relaterade 
till varandra. Beroende på hur dörrarna i en byggnad sammanbinder dess oli-
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ka rum kan byggnaden sägas ha en djup eller grund kon!guration. Dörrarna 
kan genom en viss placering skapa en labyrintliknande struktur där man för 
att komma till ett särskilt rum är tvungen att passera många andra rum på vä-
gen. Detta är ett exempel på en djup kon!guration. Om vissa rum förses med 
"era dörrar så att genvägar skapas blir kon!gurationen grundare. En korri-
dorsstruktur kan exempelvis skapas där man utifrån ett och samma rum kan 
nå en mängd andra rum. Detta kan illustreras gra!skt i diagram där rummen 
representeras av noder och dörrarna representeras av länkar (se Fig. 3). Sam-
ma resonemang kan överföras till staden och dess olika rum. Gatorna bildar då 
gaturum som är sammanbundna med andra gaturum med hjälp av korsningar, 
vilka därmed fungerar som länkar. 

Fig. 3. Diagrammet visar en korridorstruktur där noder är rum och länkar är dörrar.

Med ett sådant synsätt innebär en grundare struktur sannolikt en mer orien-
terbar stad. Om en individ oa är tvungen att passera genom många skilda 
gaturum för att nå sina mål ökar svårigheten att orientera sig. Detta följer av 
att varje riktningsförändring är baserad på ett vägval, vilket alltid är förknippat 
med ett visst mått av osäkerhet. Ju färre antal vägval som måste göras, desto 
mindre blir den mentala ansträngningen för fotgängaren (Millonig & Schecht-
ner, 2007 b). I en grundare struktur är varje gata integrerad i systemet till en 
högre grad. Äldre städer visar oa upp grundare strukturer medan många 
modernistiska bostadsområden är tydliga exempel på djupa strukturer. Där är 
vägnätet oa utformat i trädstrukturer, utan alternativa vägar till målet, där 
återvändsgränder är vanligt förekommande. 

2.3.3. Att ”mäta” orienterbarhet

Det !nns många tänkbara sätt att bedöma orienterbarhet i kvalitativa termer, 
men desto färre exempel på hur orienterbarhet kvantitativt kan värderas. Detta 
kan antas bero på begreppets komplexitet och subjektiva natur. Varje individ 
har som tidigare konstaterats sin egen syn på sin omgivning. En stad kan ha 
varierande tydlighet i sina beståndsdelar, vilket kvalitativt kan bedömas med 
hjälp av analysmetoder inspirerade av Lynch. På så vis kan stadens fysiska 
form, med dess landmärken, stråk och områden, sägas underlätta eller försvåra 
orientering. Men även hur en stad topologiskt är ordnad borde ha en viss på-
verkan på möjligheterna att orientera sig i den. Hillier (1996) föreslår ett sätt 
att kvantitativt värdera graden av begriplighet i ett system, vilket indirekt kan 
ses som ett mått på orienterbarhet. Med begriplighet, eller intelligibility, menas 
i detta fall till vilken utsträckning det som ses och upplevs lokalt hjälper till att 
skapa förståelse för systemet som helhet (Hillier, 1996, s. 215).

Utifrån Hilliers kon!gurationsteori har en rad analysmetoder utvecklats, vilka 
går under samlingsnamnet space syntax. Gemensamt för dessa metoder är att 
stadens morfologi är utgångspunkten för analysen, som sedan kan göras uti-
från olika element av stadsbilden. Ett vanligt mått som beräknas för elementen 
är deras integrationsvärden, vilka redovisas i en s.k. axialkarta där varmare 
färger representerar högre integration. I axialkartan representerar linjerna de 
siktlinjer som gatunätet möjliggör. Integrationsvärdet är ett mått på hur pass 
integrerad exempelvis en gata är i förhållande till resten av gatunätet (global 
integration) eller dess närmaste omgivning (lokal integration). 

Enligt Hilliers teori (1996) är begripligheten i ett system beroende av integra-
tionen och konnektiviteten hos dess delar. Integrationsvärdet är ett mått på det 
genomsnittliga topologiska avståndet (djupet) från en viss gata till alla andra 
gator i systemet. Konnektivitetsvärdet kan ses som det mest lokala integra-
tionsvärdet; ett mått på hur många gator som är direkt tillgängliga från den 
aktuella gatan. Mycket förenklat kan konnektivitet förklaras som ett mått på 
vad vi kan se av systemet och integration som ett mått på vad vi inte kan se av 
det. Ett system de!nieras som begripligt om gator med hög konnektivitet ock-
så tenderar ha höga integrationsvärden, och vice versa. Har gatorna däremot 
hög konnektivitet men låg grad av integration är systemet svårbegripligt och 
det som för oss är synbart ger inga ledtrådar om det som vi inte kan se. 
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”An intelligible system is one in which well-connected spaces also seem to be well-
integrated spaces. An unintelligible system is one where well-connected spaces are 
not well integrated, so that what we can see of their connections misleads us 
about the status of that space in the system as a whole.” (Hillier, 1996, s. 129)

I ett helt och hållet begripligt system är relationen mellan konnektivitet och 
integration direkt proportionell. Det råder perfekt korrelation mellan vad vi 
kan se och vad vi inte kan se. Genom att undersöka konnektivitets- och integ-
rationsvärden för alla gator i en stadskärna är det enligt resonemanget ovan 
möjligt att värdera dess topologiska begriplighet. Om värdena ställs mot var-
andra i ett spridningsdiagram (se Fig. 4) blir det tydligt huruvida de korrelerar 
eller inte. Korrelationen kan också granskas visuellt genom att jämföra kon-
nektivitets- och integrationsvärdena i de axialkartor som analysen resulterar i. 
Topologisk begriplighet ska dock inte ses som ett övergripande mått på orien-
terbarhet, utan snarare en faktor som kan påverka detta. En begriplig gatunäts-
struktur kan med andra ord antas vara en bidragande faktor till hur orienter-
bar en stad upplevs vara.

Fig. 4. Spridningsdiagram som visar på korrelation mellan konnektivitets- och integra-
tionsvärden. (Hillier, 1996)

2.4. Orienterbarhetens effekter på staden och dess 
invånare

Vad !nns att vinna i en mer lättorienterad stadsmiljö? I denna avslutande 
del beskrivs hur orienterbarhet påverkar staden och dess invånare och vil-
ka vinster förbättrad orienterbarhet kan ge. Därmed illustreras orienter-
barhetens betydelse för staden, vilket var huvudsyet med den teoretiska 
bakgrunden.

2.4.1. Orienterbarhetens allmänna påverkan

Orienterbarheten påverkar staden och dess invånare, såväl direkt som indirekt, 
på många olika sätt. En indelning av de effekter som förbättrad orienterbarhet 
för med sig skulle kunna vara att skilja mellan de som primärt berör enskilda 
individer och de som berör staden eller samhället som helhet. Men vad som 
gynnar individen gynnar oa även staden i förlängningen, och effekterna är 
oa svåra att isolera från varandra. En butiksinnehavare gynnas ekonomiskt av 
att "er kunder hittar till hans affär, men detta ger också samhället ökade skat-
teintäkter. Samtidigt drar butikens närområde nytta av det ökade fotgängar"ö-
de som förbättrad orienterbarhet kan innebära. Orienterbarhet verkar med 
andra ord vara en egenskap som genom kedjereaktioner ger upphov till många 
följdverkningar. Den kan exempelvis vara en faktor i valet av färdmedel för en 
resa inom staden. Att minimera den fysiska ansträngningen är en naturlig dri 
hos människan som medför att vi ständigt avgör huruvida det är värt mödan 
att gå till fots. Ett gaturum som är fysiskt anpassat till fotgängares behov i 
kombination med tydlig orienteringsinformation kan, enligt Blase, Bräuer & 
Mennicken (2003) stimulera till att "er och längre resor görs till fots. Detta 
resulterar i sin tur i minskad trängsel i bil- och kollektivtra!ken, och även i 
minskade utsläpp. Dessutom bidrar en resa till fots till stadslivet på ett helt an-
nat sätt än en resa med tunnelbana eller bil, vilket i sin tur kan stärka den upp-
levda tryggheten på stadens trottoarer. Samtidigt får fotgängaren mer motion 
och därmed en bättre hälsa. 
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2.4.2. Vägval och gångvänlighet

Enligt Millonig & Schechtner (2007 b) påverkas fotgängarens vägval av vägens 
fysiska, psykologiska och mentala kvaliteter. De fysiska kvaliteterna är beroen-
de av bekvämlighetsfaktorer som avstånd, höjdskillnad, trängsel och väder, 
medan de psykologiska kvaliteterna handlar om faktorer som säkerhet, trygg-
het och attraktivitet, och antalet attraktioner som !nns längs vägen. De menta-
la kvaliteterna anknyter direkt till orienterbarhet. Enligt författarna avgörs des-
sa av antalet vägval och komplexiteten i dessa, men även av antalet framträ-
dande landmärken längs vägen. Att minska komplexiteten vid vägvalspunkter 
är en typisk uppgi för informationssystem för fotgängare (se kapitel 3). Med 
hjälp av hänvisningsskyltar och annan orienteringsinformation kan fotgänga-
res vägval påverkas. Det ska dock betonas att hur mycket just de mentala kvali-
teterna betyder varierar från fall till fall. Tidigare konstaterade vi att fotgängare 
kan ha olika preferenser beroende på vilken förkunskap de har om området 
och i vilket sye de promenerar. På samma sätt värdesätts vägens olika kvalite-
ter utifrån situationsbundna faktorer. Den mentala kvaliteten kan t.ex. antas ha 
större betydelse för vägvalet hos en ovan besökare än för en invånare på väg till 
arbetet.

Eersom orienterbarheten påverkar den mentala kvaliteten hos gator och plat-
ser i stadsrummet, påverkar den även stadens allmänna gångvänlighet5 . Att 
förbättra gångvänligheten i staden är ett vanligt sätt att uppmuntra till "er re-
sor till fots, vilket oa är ett led i arbetet för en hållbar utveckling. Bättre hälsa, 
minskade utsläpp, mindre trängsel i tra!ken och större trygghet på trottoarer-
na är bara några exempel på vad detta kan innebära (Litman, 2004). 

2.4.3. Individens välbefinnande

Författare som Lynch och Bergström har framförallt betonat de sociala och 
psykologiska aspekterna av orienterbarhet i stadsmiljöer. De är båda föresprå-

kare för en stadsmiljö i ”mänsklig skala” som sätter användaren i fokus. Det är 
därför inte förvånande att de främst beskriver hur orienterbarheten påverkar 
oss på det individuella planet. Bergström (1996) konstaterar att vi ser det som 
en självklarhet att en byggnad ska vara väldisponerad och lätt att hitta i när vi 
rör oss i den, och att detsamma är nödvändigt i en stad; 

”Liksom det ska vara naturligt enkelt att !nna byggnadens huvudrum och att 
hitta ut igen, ska man i en stad ha en känsla av var centrum be!nner sig och var 
periferien !nns. /---/ Att vara i centrum skänker tillfredsställelse och oa vill 
man dit innan man är beredd att utforska mindre centrala delar. Man vill ha en 
fast punkt att utgå från. Att röra sig i periferin med kännedom om var centrum 
!nns kan ge en känsla av frihet. Att däremot röra sig i periferin utan att veta var 
man är i förhållande till mitten känns oroligt.” (Bergström, 1996, s. 172)

Att ha en tydlig mental bild av sin omgivning är, enligt Lynch (1960, s. 4), en 
användbar grund för ens individuella utveckling. Den som har en tydlig men-
tal bild kan ”utveckla ett harmoniskt förhållande mellan sig själv och den yttre 
världen”, vilket skapar trygghet i motsats till den rädsla och oro som förknip-
pas med desorientering. En orienterbar stadsmiljö blir på så vis en faktor för 
vårt psykiska välbe!nnande, och i förlängningen även för ett fungerande sam-
hälle; 

”(Legible structure) can support civic pride and social cohesion, and be a means 
of extending one’s knowledge of the world.” (Lynch, 1995, s. 470)

2.4.4. Tillgänglighet

Andra forskare har koncentrerat sig på de effekter orienterbarheten har på sta-
dens ekonomi. I det internationella forskningssamarbetet Spatial Metro6 var en 
av utgångspunkterna att besökares vistelse i stadskärnor förkortas om de sak-
nar en överblick över vad staden har att erbjuda (och kunskap om hur de kan 
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ta del av utbudet).  Att förbättra orienterbarheten, som ett led i arbetet för bätt-
re bemötande av turister, kan generera positiva ekonomiska effekter;

”Visitors who plan a day trip to a city will stay in town for an average four to 
four-and-half hours and spend about £ 100. If the welcome they receive is inhos-
pitable, the destination is confusing and demands are not met, the same visitor 
will tend to leave aer only two hours and spend less than £ 50. If the arrival is 
welcoming, the destination is safe, clean, relaxed and intelligible and if visitors 
are able to navigate their way around and their original expectations are ful!lled 
or surpassed, they will stay for six to seven hours and spend in excess of £ 150.” 
(van der Hoeven, 2008, s. 5-6)

Tillgängligheten hos stadens funktioner kan tillsammans med vistelsetiden 
antas avgöra hur mycket pengar besökaren spenderar. Är det lätt att hitta det 
man söker är tillgängligheten mellan kund och säljare god, vilket därmed möj-
liggör ett bättre utnyttjande av stadens alla funktioner. Detta resonemang gäl-
ler för såväl besökare som för invånare. 

2.4.5. Besökarvänlighet och image

En stads orienterbarhet spelar en särskild roll för en stads besökarvänlighet 
och kan påverka det första intrycket besökaren får av staden. Att förbättra ori-
enterbarheten med hjälp av informationssystem för fotgängare innebär en 
möjlighet att förmedla budskapet att staden bryr sig om sina besökare. Gullam 
(2008) konstaterar att städer genom att kommunicera vad de har att erbjuda, 
kan öka sannolikheten att besökare återvänder. Affärsresande som har en be-
gränsad tid på sig i staden kan skapa sig en snabb överblick och sedan åter-
vända vid ett senare tillfälle som turist, tillsammans med familj eller bekanta. 
Att investera i fotgängarinformation kan vara ett sätt för en stad att pro!lera 
sig som tillmötesgående och inbjudande, samtidigt som dess besökare blir mer 
trygga i att utforska den på egen hand.

2.4.6. Vinster vid förbättrad orienterbarhet

Eersom orienterbarheten påverkar staden och dess invånare på många sätt, 
blir även de vinster som förbättringar medför av varierande art. Man skulle 
grovt kunna dela in dessa i ekonomiska, sociala och ekologiska. Nedan följer 
en sammanställning av de ovan beskrivna effekterna av förbättrad orienter-
barhet, och vilka typer av vinster de kan tänkas generera. Den ska främst ses 
som ett försök att ge en strukturerad bild av vad förbättrad orienterbarhet kan 
innebära. I själva verket är verkligheten förmodligen mer komplicerad än så; 
effekterna är som tidigare konstaterades svåra att isolera från varandra. 

Tabell 1. Schematisk modell över orienterbarhetens effekter.

Orienterbarhet 
påverkar

...som i sin tur ger ...vilket kan skapa

gångvänlighet bättre hälsa ekonomiska, socialagångvänlighet

mindre energibehov ekologiska, ekonomiska

gångvänlighet

minskad trängsel ekonomiska, sociala

gångvänlighet

större trygghet sociala

individens 
välbefinnande

personlig utveckling sociala, ekonomiskaindividens 
välbefinnande

kunskap om omgiv-
ningen

sociala, ekonomiska, ekologiska

individens 
välbefinnande

självkänsla sociala, ekonomiska

individens 
välbefinnande

”civic pride” sociala, ekonomiska

tillgänglighet bättre utnyttjande av 
stadens funktioner

ekonomiska, sociala, ekologiska

besökarvänlighet image ekonomiska

  ...vinster     ...vinster     ...vinster   
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2.5. Sammanfattning

Orienterbarhet är en egenskap som beskriver svårighetsgraden att bestämma 
sin position och planera sin rörelse i en stadsmiljö. I en orienterbar stad är det 
följaktligen lätt att förstå var man be!nner sig och hur man bäst tar sig vidare 
vart än man ska. Synen är för de "esta människor det mest aktiva sinnesorga-
net vid orientering, och spelar en viktig roll i uppbyggnaden av den rumsliga 
kunskapen. Hjärnan bearbetar och strukturerar sinnesintrycken i en kognitiv 
representation av verkligheten; en mental karta eller bild. Denna kan enligt 
Lynch brytas ned i de mindre beståndsdelarna stråk, gränser, områden, noder 
och landmärken. Den mentala bilden eller kartans kvalitet är beroende av tyd-
ligheten och föreställbarheten hos dessa element, och att dessa skapar en be-
griplig helhetsbild. Att utveckla en mental bild är en process där detaljerings-
graden i bilden stegvis ökar och sambanden mellan dess olika delar successivt 
blir tydligare. I processens slutfas uppnås en slags översiktskunskap om staden, 
där det är möjligt att i förväg räkna ut hur godtyckliga platser i staden förhåller 
sig till varandra. Man har då intagit ett allocentriskt förhållningssätt, vilket 
betyder att man inte längre relaterar till sin omgivning endast utifrån sin egen 
position.

Olika fotgängare har olika förutsättningar för orientering i staden. Tillfälliga 
besökare har dålig rumslig kunskap och oa begränsad tid till att bygga upp 
sådan. Den permanenta invånaren har bättre kunskap, men det !nns oa an-
ledning till att fördjupa den och på så sätt stärka relationen till hemstaden. För 
besökare har tydliga landmärken en avgörande betydelse för orienterbarheten, 
eersom de sällan har tid att utveckla övergripande kunskaper om staden.

Det !nns två huvudsakliga typer av hjälpmedel som underlättar orienteringen 
i stadsmiljöer. Det första är staden i sig, dess fysiska form, eller vad man kan 
kalla konkret orienteringsinformation. Det andra innefattar olika typer av ab-
strakt orienteringsinformation som !nns i form av kartor, diagram, instruk-
tioner, hänvisningar och skyltar. Den senare typen !nns oa i över"öd för sta-
dens bilförare, men är i mindre utsträckning riktad mot fotgängare. Abstrakta 
hjälpmedel blir särskilt viktiga när de konkreta hjälpmedlen brister, d.v.s. när 
stadsbilden är otydlig. 

En orienterbar stad ger upphov till tydliga mentala representationer hos sina 
besökare och invånare. Det är en stad i vilken det är lätt att urskilja de olika 
delarna och förstå hur dessa förhåller sig till varandra. Stadens stråk har där en 
central roll, eersom det är längs dessa människor rör sig och upplever staden. 
Om det !nns urskiljbara områden med egen karaktär och identitet underlättar 
detta orienteringen ytterligare. Ett gatunät som är väl sammanknutet, med få 
återvändsgränder, bidrar också till en enklare orientering. Detta eersom de 
topologiska avstånden i sådana kon!gurationer generellt sett blir mindre. 

Orienterbarhet är en egenskap som oast bedöms i kvalitativa och subjektiva 
termer, t.ex. med hjälp av stadsbildsanalyser inspirerade av Lynch. Med ana-
lysmetoden space syntax är det dock möjligt att kvantitativt bedöma städers 
topologiska egenskaper. Ur detta kan man få en bild av gatunätets begriplighet, 
vilket enligt Hillier beskriver relationen mellan gatornas lokala och globala 
integration. I ett begripligt system berättar det man ser lokalt även om hur sy-
stemet globalt är uppbyggt.

Orienterbarheten har en mångsidig påverkan på staden och dess invånare. 
Orienterbarhet är en del av den mentala kvaliteten hos gator och gångstråk, 
och påverkar därmed fotgängares vägval. Den kan ses som en komponent i 
stadens totala gångvänlighet, vilket i sin tur avgör hur stor del av alla resor 
som görs till fots. Orienterbarhet har som Lynch betonar även betydelse för 
individens psykiska välbe!nnande. En tydlig mental bild av sin omgivning är 
en grund för ens individuella utveckling och självkänsla, vilket i förlängningen 
även främjar den sociala sammanhållningen. Vidare möjliggör en orienterbar 
stad ett bättre utnyttjande av stadens funktioner, i form av transportmedel, 
handel, kultur, rekreation m.m., eersom tillgängligheten mellan utbud och 
eerfrågan blir högre. En orienterbar stad kan också upplevas som en tillmö-
tesgående och besökarvänlig stad, och därmed ge staden en positiv image, så-
väl nationellt som internationellt. De många olika följder som förbättrad ori-
enterbarhet kan ge upphov till, kan generera ekonomiska och sociala vinster 
för såväl stad som individ. Förutsatt att andelen resor som görs till fots  ökar, 
minskar även energibehovet till förmån för miljön och klimatet.
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3. Orienterbarhet i Stockholm
I detta kapitel kartläggs orienteringssituationen i Stockholm utifrån en rad 
olika aspekter. Orienterbarhetens betydelse i planeringen undersöks, lik-
som viktiga aktörers arbetssätt och synsätt. Grundförutsättningarna för 
orientering analyseras och en undersökning om hur fotgängare upplever 
stadens orienterbarhet görs. Till att börja med presenteras några bak-
grundsfakta som ger en bild av vilka fotgängartyper som kan tänkas !n-
nas på stadens gator.

3.1. Stockholm: en översikt
Stockholms kommun har totalt 830 000 invånare, av vilka 310 000 bor i den 
s.k. Inre Staden (USK, odat.). I länet som även omfattar tätorter som Södertäl-
je, Norrtälje och Nynäshamn bor det drygt två miljoner människor (SCB, 
2011). Hela länet räknas tillammans med större delen av Uppsala län, samt 
kommunerna Strängnäs, Gnesta och Trosa i Södermanland, till Stockholms 
arbetsmarknadsregion (Regionplanekontoret, odat.). Arbetsmarknadsregio-
nens sammanlagda befolkning uppgår därmed till ungefär 2,3 miljoner männi-
skor. Drygt 50 000 människor från de intilliggande länen har sin arbetsplats i 
Stockholm, varav ungefär hälen arbetar i Stockholms och Solna stad (Regi-
onplanekontoret, 2010). Mellan 1985 och 2007 har antalet arbetspendlare från 
Uppsala och Södermanlands län ökat med 64 resp. 88 procent. Från Västman-
land har antalet fördubblats under samma tidsperiod. Det pågår med andra 
ord en kontinuerlig regionförstoring, som får till följd att innerstadsbor utgör 
en allt mindre andel av det totala antalet fotgängare på stadens gator.  

3.1.1. The Capital of Scandinavia

Stockholms Stad marknadsför sig internationellt under varumärket ”e Capi-
tal of Scandinavia”, genom det kommunala bolaget Stockholm Business Regi-

on. Med detta budskap ska utvecklingen av Stockholm som besöks- och etab-
leringsort främjas (Stockholm Business Region, odat.). Staden motiverar den-
na slogan med att Stockholm geogra!skt, ekonomiskt och kulturellt kan ses 
som Skandinaviens huvudstad. Man lyer bl.a. fram att staden är Skandinavi-
ens naturliga mittpunkt, har högst representation av multinationella företag 
och den största besöksnäringen (Stockholms Stad, 2009).

Varumärket ”Capital of Scandinavia” illustrerar hur Stockholm vill positionera 
sig bland Europas och världens ledande städer. Det kan ses som ett uttryck för 
den accelererade globaliseringen och den ökade konkurrensen mellan städer 
och regioner. Varumärket är intressant i denna studie, eersom det kan tänkas 
skapa särskilda förväntningar hos stadens besökare. Vad som förväntas av 
Skandinaviens huvudstad är givetvis subjektivt och något som varierar från 
individ till individ. Det kan dock antas att de offentliga rummen och dess tyd-
lighet spelar en viktig roll för att besökarens förväntningar ska kunna uppfyl-
las. Om det är lätt att förstå hur man effektivt rör sig genom staden, är sanno-
likheten också större att man får ut det man önskar av sin vistelse i staden. Är 
det krångligt att ta sig mellan stadens olika attraktioner kan man som besökare 
välja att hålla sig inom ett begränsat område där han känner sig trygg. Därmed 
går man miste om sådana upplevelser som kan uppfylla de förväntningar man 
på förhand hade om ”Skandinaviens huvudstad”. 

3.1.2. Besöksnäringen

Stockholms besöksnäring har de senaste åren upplevt en stadig uppgång 
(Stockholm Visitors Board, 2009). År 2009 hade staden drygt nio miljoner 
kommersiella övernattningar, vilket är mer än någon annan huvudstad i Skan-
dinavien (se Fig. 5). Av dessa övernattningar stod affärsresenärer och privatre-
senärer för ungefär lika stor del. Kryssningstra!ken har upplevt ett särskilt 
uppsving, vilket kan illustreras med att antalet kryssningsbesökare nästan för-
dubblades mellan 2005 och 2009. Stockholm har också en stark position som 
kongresstad, och var 2009 värd för 102 internationella kongresser. Räknat i 
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antal kongresser innebar denna siffra att Stockholm detta år var världens sjun-
de kongresstad7. 

 
Fig. 5. Kommersiella övernattningar i Skandinavien 2009 (Stockholm Visitors Board, 
2009)

Den genomsnittliga besökaren stannade i Stockholms stad i två dygn, vilket 
tyder på att staden är ett attraktivt mål för weekendresor. Stockholm Visitors 
Board beskriver också den genomsnittliga besökaren som en typisk citybreak-
resenär (Stockholm Visitors Board, odat.). Detta ligger i linje med rådande 
globala resetrender där resorna blir "er men kortare, och bokas allt kortare tid 
i förväg. Detta får till följd att resenärerna är allt sämre informerade om res-
målet när de anländer. I Stockholm har 40 % av besökarna bokat sin resa en till 
fyra veckor i förväg. Vad som vidare kännetecknar stockholmsbesökaren be-
skrivs på följande vis:

”Resenären är resvan och ställer höga krav på tillgänglighet och service. För vår 
resenär är det viktigt att få vara med om upplevelser som blir bra berättelser att 
ta med hem eer resan. Hon är också van att söka information och boka sin resa 
på Internet. Stockholms främsta konkurrenter är andra storstäder. Den typiske 
Stockholmsresenären har redan varit i London, New York eller Paris och vill upp-
leva något annorlunda.” (Stockholm Visitors Board, odat.)

Kommentarer från en turistbutiksinnehavare i City

Sören Eriksson, med många års erfarenhet från resebranschen, 
har själv observerat ökningen av besökare som har ”snubblat 
över” resan. Han har mött många turister som en vecka tidigare 
inte hade några planer på att besöka just Stockholm. På torsdag 
eftermiddag väller de ut från flygbussen vid Cityterminalen utan 
att veta riktigt vart de ska ta vägen. Några dagar tidigare har de 
via flygbolagets hemsida hittat billiga biljetter till en destination 
de inte vet mycket om, men som de under helgen vill, och för-
väntar sig, lära känna. Sören betonar vikten av att destinationen 
ger ett gott intryck. Då krävs att besökaren ges möjlighet att 
upptäcka och utforska staden på egen hand. Att komma hem 
och berätta om staden i termer av ”jaha” och ”nåväl” räcker inte. 
Mycket bättre vore om de kom hem och berättade om en stad 
de vill tillbaka till för att upptäcka mer. Detta väcker intresse 
bland bekanta, och kan då stärka bilden av resmålet. Vad som 
krävs är med andra ord förutsättningar för enkla och effektiva 
rörelser i staden, och ett sätt att skapa sådana är att förse besö-
karen med lättillgänglig information och hänvisningar i gatu-
rummet. (Eriksson, S. 2011)
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3.2. Orienterbarhet i planeringen

I detta avsnitt undersöks vilken ställning orienterbarhetsfrågor har i pla-
neringen, med utgångspunkt i den senaste översiktsplanen.

Fig. 6. (T.h.) omslaget för Promenadstaden: Översiktsplan för Stockholm. (T.v.) utdrag 
ur översiktsplanen med City markerat som stadsutvecklingsområde, och Odenplan, 
Fridhemsplan och Slussen markerade som viktiga noder. (Stockholms Stad, 2010 a)

3.2.1. Promenadstaden: Översiktsplan för Stockholm

Stockholm antog i mars 2010 en ny översiktsplan med det officiella namnet 
”Promenadstaden” (se Fig. 6). Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men 
den har en vägledande funktion för mark- och vattenanvändningen inom 
kommunen. Planens namn skapar direkt förväntningar på ett innehåll där fot-
gängarens behov står i fokus. Fotgängarvänlighet är dock inte ett särskilt fram-
trädande tema i planen. Det främsta syet med planen är att skapa ett tätare 
och mer sammankopplat Stockholm (Stockholms Stad, 2010 a, s. 5), vilket vis-
serligen är ett sätt att på översiktlig plannivå skapa goda förutsättningar för 
stadens fotgängare. För att lyckas med detta presenteras fyra stadsutveck-
lingsstrategier, och en av dessa innebär att ”främja en levande stadsmiljö i hela 
staden”. I denna konstateras det att de offentliga miljöerna får en allt större be-
tydelse för stadslivet, vilket leder fram till följande ställningstagande;

”Staden ska ha en generellt hög ambitionsnivå när det gäller utformningen och 
förvaltningen av gator, torg, parker och grönområden. Möjligheterna att röra sig i 
staden till fots eller med cykel på ett tryggt sätt ska vara en central utgångspunkt 
för planeringen.” (Stockholms Stad, 2010 a, s. 44)

Som bakgrund till de fyra stadsutvecklingsstrategierna nämns ett antal framti-
da utmaningar som staden står inför. Hårdare konkurrens mellan olika regio-
ner, som resultat av den ökade globaliseringen, är en av dessa. En människo-
vänligare stadsmiljö väntas bli en allt viktigare konkurrensfördel i den allt mer 
internationaliserade världen, varför det ses som viktigt att utveckla Stockholms 
varumärke som attraktiv storstad. Samtidigt !nns också en vilja att öka integ-
rationen mellan stadens olika delar för att främja en ökad trygghet och social 
sammanhållning. En stor del av rädslan för brott sägs bero på rädslan för 
okända människor och platser. Huruvida detta kan motverkas med hjälp av 
bättre kunskap om omgivningen, eller en tydligare mental bild, nämns inte 
explicit i plandokumentet. Det är däremot tydligt att många problem, såväl 
sociala som fysiska, kan lösas genom att ”koppla samman staden” och skapa 
bättre ”samband”.

Orienterbarhet i stadsmiljön nämns inte som ett prioriterat mål i översiktspla-
nen. Över huvudtaget sägs väldigt lite om vilka kvaliteter en attraktiv stadsmil-
jö bör ha. Detta kan möjligen bero på att man inte vill vara för konkret och 
detaljerad i en översiktsplan, och därmed begränsa handlingsutrymmet för 
vidare planering. Att rörlighet är en viktig fråga, och att särskilt fotgängare och 
cyklisters rörlighet ska prioriteras, framgår dock tydligt i planen. Insatser för 
förbättrad orienterbarhet kan därmed sägas ligga i linje med vad Promenad-
staden står för.

3.2.2. Vision för City

I översiktsplanen pekas Cityområdet ut som stadens viktigaste arbetsplatsom-
råde och det centrala offentliga rummet ”för regionens invånare och besökare 
från hela världen” (Stockholms Stad, 2010 a, s. 34). Som ett led i uppföljningen 
av översiktsplanen har Stockholms Stad tagit fram ett underlag för en diskus-
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sion om hur detta område ska utvecklas; under rubriken ”Vision för City”. Un-
derlaget är framtaget i samarbete med områdets fastighetsägare, i syet att 
enas om en gemensam vision. Det primära målet är att ”återskapa liv, attrakti-
vitet och trygghet i de offentliga rummen likaväl som en tillgänglig och fram-
komlig stads- och tra!kmiljö” (Stockholms Stad, 2010 b). För att uppnå detta 
riktas planarbetet mot att förbättra övergripande samband och stråk inom om-
rådet, men även till omgivande stadsdelar. Vasagatan, Klarabergsgatan och 
Kungsgatan pekas ut som områdets framtida paradgator, och en framkomlig 
och tra!ksäker stadsmiljö nämns också som ett av målen;

”Det framtida Cityområdet skall erbjuda en tra!ksäker, attraktiv och tillgänglig 
stadsmiljö för fotgängare och cyklister.” (Stockholms Stad, 2010 b)

Vision för City konkretiserar vissa aspekter som togs upp i översiktsplanen, 
och fastslår framförallt vilka samband som bör stärkas i just Cityområdet (se 
Fig. 7). Den illustrerar också viljan och behovet av att öka attraktiviteten i de 
offentliga rummen i stadsdelen. Liksom översiktsplanen kan Vision för City 
också sägas öppna för investeringar i förbättrad orienterbarhet.

Fig. 7. Vision för hur Cityområdet bör utvecklas. (Stockholms Stad, 2010 b)

3.3. Aktörers synsätt och arbetssätt

I detta avsnitt undersöks vad viktiga aktörer i staden har för synsätt och 
arbetssätt gällande frågor om orienterbarhet. Till grund för detta ligger 
intervjuer som har genomförts med representanter för Tra!kkontoret, 
Stockholm Visitors Board (SVB) och SL. I SL:s fall har intervjusvaren 
kompletterats av och jämförts med dokument gällande riktlinjer för sta-
tionsutformning.

3.3.1. Betydelsen av orienterbara stadsmiljöer

Linda Kummel, som representerar Tra!kkontorets avdelning för tra!kplane-
ring, ser orienterbarhet som nära förbundet med logik. Att arbeta med orien-
terbarhet i staden är att skapa logiska gaturum där det är lätt att hitta och en-
kelt att ta sig fram. Att gaturummen är intuitiva är särskilt viktigt för fotgänga-
re, till skillnad från bilister som är mer vana med att följa skyltar för att hitta. 
Tra!kkontorets primära mål är att skapa och upprätthålla fungerande gatumil-
jöer, och där är framkomlighet en viktig komponent som i sin tur är beroende 
av orienterbarheten. Kummel påpekar vidare att orienterbarhet inte alltid be-
höver vara en del av stadsmiljöns attraktivitet. Det !nns enligt henne många 
stadsmiljöer som är attraktiva men inte särskilt lätta att hitta i, varvid hon 
nämner London som ett exempel. 

Eva Camel, ansvarig för turistservice vid Stockholm Visitors Board (SVB), ser 
stadsmiljön som en viktig komponent för hur Stockholm uppfattas som res-
mål, eersom det är där mycket av upplevelsen formas. För besökare påverkar 
orienterbarheten svårigheten att hitta och ta sig runt. Men det gör även lokal-
befolkningens benägenhet att hjälpa till. Camel konstaterar att stockholmare 
uppfattas som hjälpsamma, och eersom nästan alla talar engelska !nns det 
alltid någon att fråga. I Paris är situationen annorlunda, och där får orienter-
barheten förmodligen större betydelse för besökare. 

Ur SL:s perspektiv är orienterbarhet främst en faktor som avgör hur lätt eller 
svårt det är att hitta till SL:s transportfunktioner. Det är viktigt att SL:s verk-
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samheter är tydliga och lätta att urskilja, eersom man strävar eer att öka 
resandet med kollektivtra!k. SL är också intresserat av att ha nöjda kunder, 
och orienterbarhet inom tra!ksystemet och vid övergångar mellan olika tra!k-
slag kan ses som en faktor för hur servicen upplevs. 

3.3.2. Förbättringsbehov i Stockholm

Camel konstaterar att det i nuläget knappt !nns någon skyltning för fotgängare 
alls, och att det som !nns är undermåligt. Men det är ändå svårt att inte hitta i 
Stockholm. Staden är, i hennes mening, liten till ytan och med en karta i han-
den kan man enkelt gå tvärs igenom den. Dessutom !nns det alltid någon eng-
elskspråkig person i närheten att fråga om man skulle få problem. Samtidigt 
skulle man med hjälp av orienteringsinformation förmodligen kunna åstad-
komma ett bättre första intryck och ett bättre bemötande av besökare. 

Tra!kkontorets Kummel anser att orienterbarheten kan behöva förbättras vid 
vissa platser i staden, och särskilt där tra!kmiljön upplevs som otrygg. För-
bättringar av orienterbarheten skulle främst gynna framkomligheten i stads-
miljön. Hon tror inte att bättre orienterbarhet skulle få "er att stanna upp och 
uppehålla sig i gaturummet. Däremot skulle det bli enklare att ta sig från 
punkt A till punkt B, och på så sätt främja gångtra!ken som tra!kslag i varda-
gen.

SL:s intervjupersoner för ett liknande resonemang gällande vardagsrörelserna. 
För SL är trängsel i kollektivtra!ken ett ökande problem som regelbundet in-
träffar i rusningstider och i samband med tra!kstörningar. I kundundersök-
ningar förekommer trängsel allt oare som en negativ aspekt av kollektivtra!-
ken, och alla prognoser pekar mot ökande antal av resenärer. För den gröna 
och röda tunnelbanelinjen är kapacitetsgränsen redan idag nära. Trängselsitua-
tionen är värst vid stationer som T-Centralen, Hötorget och Slussen, där man 
vid några tillfällen har varit tvungen att stänga spärrarna för inpasserande. 
Mot denna bakgrund kan orienteringsfrågor tänkas bli aktuella även utanför 
SL:s egentliga ”territorium”. Att informera om alternativa rutter och färdsätt 
kan vara ett verktyg för att avlasta överfulla stationer. I övrigt vinner SL alltid 
på att deras lokalisering blir tydligare, d.v.s. att det blir lättare att hitta till sta-

tioner och hållplatser. Information som kan hjälpa tra!kanter att hitta de smi-
digaste förbindelserna leder också till nöjdare kunder.

3.3.3. Vem ansvarar för orienterbara stadsmiljöer?

Samtliga aktörer är eniga om att det är Tra!kkontoret som bär det övergripan-
de ansvaret för att stadsmiljöer är orienterbara, d.v.s. att effektiva rörelser är 
möjliga och att tydliga informationssystem !nns för fotgängare och cyklister. 

”Tra!kkontoret har ansvaret för att gatumiljöerna fungerar. Till viss del har även 
Stadsbyggnadskontoret ansvar för detta, men i första hand ligger det på Tra!k-
kontorets bord. /---/ det ligger inte i vår (SVB:s) uppgi att driva någon satsning 
på bättre skyltar. Vår uppgi är att marknadsföra Stockholm som resmål inter-
nationellt, och det arbetet görs i första hand inte på Stockholms gator.” (Camel, 
2011)

Kummel håller med om att Tra!kkontoret ansvarar för att gaturum är orien-
terbara, men lyer också fram att det främst gäller för be!ntliga områden. Vid 
planering av nya stadsdelar delas ansvaret för att dessa utformas med hänsyn 
till orienterbarhetsfrågor mellan de inblandade planeringsinstanserna. I be!nt-
liga områden blir det oa Tra!kkontorets uppgi att ”rätta till” brister i tidiga-
re planering. 

SVB har, enligt Camel, ett ansvar i att tillhandahålla en bra mottagarservice för 
besökare, och är villigt att delta i diskussioner om hur orienterbarheten kan 
förbättras, t.ex. genom hänvisningsskyltar. Om ett sådant projekt skulle bli ak-
tuellt tror SL:s intervjupersoner att ansvaret måste delas mellan intressenterna. 
De har svårt att se att SL ensamt skulle vara intresserat av att leda eller !nansi-
era ett sådant projekt. Om det skulle bli aktuellt skulle det förmodligen inte 
vara några problem med att upplåta plats för annan orienteringsinformation 
än SL:s egen vid stationer och hållplatser. De påpekar även att det ligger i SL:s 
intresse att människor har en positiv bild av företaget, och att goda relationer 
till allmänheten upprätthålls. Att delta i projekt som skapar attraktiva stadsmil-
jöer är ett exempel på hur detta kan åstadkommas. Kummel är också positiv 
till att eventuella åtgärder gällande förbättrad orienterbarhet genomförs i sam-
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verkan mellan olika aktörer. Hon utesluter heller inte att Tra!kkontoret i så fall 
skulle kunna bära det övergripande ansvaret.

3.3.4. Arbetssätt och strategier i orienterbarhetsfrågor

Tra!kkontoret har, enligt Kummel, nyligen inlett ett arbete med att ta fram 
strategier för gångtra!ken. Fotgängare lys ut som ett särskilt tra!kslag, vilket 
tidigare inte har varit fallet. Arbetet syar till att sätta upp mål för gångtra!-
ken, och även indikatorer för uppföljning av måluppfyllelser. Det är ett lång-
siktigt arbete som ännu inte har kommit särskilt långt, men som ska utmynna i 
ett strategiskt dokument. Den nya gångtra!ksstrategin kan ses som ett delpro-
jekt i Tra!kkontorets övergripande ”Tra!kplaneringsstrategi” som omfattar 
alla typer av tra!k i staden. Den är i sin tur en konkretisering av översiktspla-
nen ”Promenadstaden”. 

Ur Tra!kkontorets perspektiv vill man öka andelen resor som görs med cykel 
och till fots. Detta främst av miljö- och kapacitetsskäl, och med vetskapen om 
att tra!kmängderna kommer att öka i framtiden. Kapaciteten i kollektivtra!-
ken närmar sig en punkt där det är önskvärt att få över en del av resenärerna 
till cykel- och gångtra!ken. Resor till fots kan uppmuntras genom att höja pri-
oriteten för tra!kslaget; fotgängaren ska med andra ord känna sig prioriterad. 
Att arbeta med skyltning och orienteringsinformation ses av Kummel som en 
tänkbar komponent i arbetet för en mer prioriterad gångtra!k. I nuläget har 
information inte diskuterats nämnvärt i samband med gångtra!ksstrategin, 
men det kan komma att bli aktuellt när strategierna ska konkretiseras.

SVB har sedan några år tillbaka tillhandahållit virtuella turistbyråer i form av  
den s.k. ”Stockholmspanelen”. Den består av en digital skärm där man kan sö-
ka en mängd olika typer av information om Stockholm, och har funnits utpla-
cerad i anslutning till hotell och andra institutioner. Projektet har dock inte 
utvecklats i den riktning som SVB hade tänkt sig från början, och därför lutar 
det åt att kontraktet avslutas. Betalningsviljan hos de hotell och turistmål som 
panelen var tänkt att utplaceras till, har visat sig vara låg och därför har !nan-

sieringen styrts över till allt mer annonsering i programvaran. Panelen har inte 
varit avsedd att fungera primärt som orienteringshjälp, utan mer som ersätt-
ning för konventionella turistbyråer. SVB tittar för närvarande på alternativ för 
att ersätta Stockholmspanelen, men Camel tror inte att en eventuell ersättare 
kommer integreras i gaturummet. Utvecklingen av mobila applikationer inne-
bär att folk oa har den information de behöver i mobiltelefonen i !ckan.

När det gäller turistservice i övrigt, har orienterbarhetsfrågor inte varit särskilt 
prioriterade från SVB:s sida. Å andra sidan har mycket kra lagts på att ut-
veckla det personliga bemötandet av besökare från de som arbetar inom tu-
ristnäringen. ”Stockholmsambassadörer” utbildas varje år, vilka ska vara väl 
uppdaterade på vad staden har att erbjuda och kunna svara på frågor som be-
sökare oa ställer. De som utbildas har bl.a. varit personal från hotellbran-
schen, Arlanda Express, Skansen och olika taxibolag. Det är, enligt Camel, vik-
tigt att man skapar en positiv image hos staden, och då är ett trevligt och vän-
ligt bemötande avgörande. SVB har också ingått i en ”skyltgrupp” inom City i 
Samverkan8, vilken arbetade för att få till bättre skyltning för fotgängare i City. 
Gruppens arbete har dock kört fast, och i nuläget ligger arbetet nere.

SL tillhandahåller information riktad till fotgängare i anslutning till sina an-
läggningar, och är med tanke på sitt stora antal resenärer en viktig informa-
tionskälla i gaturummet. SL:s intervjupersoner hävdar att det utöver ”intern” 
orienteringsinformation även !nns en intention att ge en översikt över statio-
ners närmaste omgivning, som gör det möjligt att hitta till önskad gata eller 
adress i närheten. Denna tanke har dock inte realiserats överallt, vilket förkla-
ras av att andra frågor helt enkelt har ha högre prioritet. Generellt sett har SL 
lagt ned huvuddelen av informationsarbetet i att skapa fungerande system för 
realtidsinformation om tra!ken, och att tillhandahålla bra störningsinforma-
tion. 

Det !nns riktlinjer för vilken information som ska !nnas i anslutning till SL:s 
stationer och bussplatser, och även om hur den ska utformas. I riktlinjerna (SL, 
2009 b) fastslås att resenärerna både före och under sin resa behöver informa-
tion om kollektivtra!ken. Det sägs däremot ingenting om vilken övrig infor-
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mation som ska tillhandahållas. Det betonas även att stor kra måste läggas på 
att göra byten så trygga, bekväma och enkla som möjligt, eersom de förknip-
pas med osäkerhet och oönskade avbrott. Vid alla stationer sker utöver byten 
till andra kollektivtra!klinjer även ständiga ”byten” till gångtra!k. Dessa byten 
kan också innebära osäkerhet, men det !nns inga riktlinjer om hur dessa ska 
underlättas. Det ska vara lätt att identi!era och hitta till SL:s stationer och 
hållplatser, men information om hur man därifrån tar sig vidare till fots är nå-
got som SL hittills inte har tagit något större ansvar för.

3.3.5. Sammanfattande kommentarer

Det verkar !nnas en klar vilja från Tra!kkontorets sida att förbättra förutsätt-
ningarna för fotgängare, och man har nyligen börjat skilja ut gångtra!ken ur 
den traditionella gruppen gång- och cykeltra!kanter. Tra!kkontoret har ett 
tydligt ansvar för be!ntliga gatumiljöer och deras mål är att skapa fungerande 
gaturum, utifrån en rad olika aspekter, så som framkomlighet, tillgänglighet, 
dri m.m. Ur den synvinkeln blir orienterbarheten en intressant men hittills 
inte särskilt uppmärksammad faktor. Att Tra!kkontoret nu vill prioritera fot-
gängare öppnar dock för att orienterbarhetsfrågor kommer att bli mer upp-
märksammade, i samband med att fotgängarnas speci!ka behov utreds.

Att det ska vara lätt att hitta och ta sig fram är en grundläggande kvalitet hos 
ett besöksmål, och i Stockholm är förutsättningarna för detta goda, enligt 
Stockholm Visitors Board (SVB). Att besökare hittar till Stockholm har högre 
prioritet, än att de hittar i Stockholm när de väl är här. Detta följer av hur 
SVB:s uppdrag är utformat. Skyltningen för fotgängare är undermålig men det 
vägs upp av en hjälpsam och engelsktalande befolkning, och att innerstaden 
ytmässigt är liten. Att förbättra orienteringsinformationen vore dock inte ne-
gativt; det skulle kunna stärka intrycket av att Stockholm bryr sig om sina be-
sökare, men det är inte SVB:s uppgi att genomföra det.

Orienteringsinformation, utöver den som är direkt relaterad till den egna tra-
!ken, har inte varit en särskilt prioriterad fråga i SL:s arbete. Det kan dock 

komma att bli aktuellt om sådan information kan bidra till minskad trängsel i 
kollektivtra!ken. Skulle en gemensam insats göras för förbättrad orienterbar-
het är det sannolikt att SL på något sätt kommer att delta i samarbetet.

3.4. Förutsättningar för orientering: rumsliga analy-
ser

I detta avsnitt kartläggs hur grundförutsättningarna för orientering ser ut 
i Stockholms innerstad, och i synnerhet i Cityområdet. Under vilka förhål-
landen sker orientering i just Stockholm? För att svara på detta har stads-
bilden analyserats utifrån Lynchs teorier om läsbarhet och Hilliers kon!-
gurationsteori. Dessutom har inventeringar gjorts i sye att kartlägga vil-
ka typer av orienteringsrelaterad information som !nns i stadsmiljön. 

3.4.1. Stadsformens läsbarhet 

Den geogra!ska avgränsningen för studien är Stockholms innerstad, vilket är 
ett område med en ungefärlig diameter på 6 km. Denna sträcka tar i normal 
gånghastighet9  ungefär en och en halv timme att tillryggalägga, vilket säger 
något om områdets storlek. Att i detalj analysera detta område låter sig inte 
göras inom ramen för denna studie. Därför görs endast en översiktlig bedöm-
ning av läsbarheten hos innerstadens fysiska form, vilken kompletteras med en 
något mer detaljerad beskrivning av Cityområdet. Detta område är intressant 
eersom det är Stockholms ”hjärta” och mittpunkt, och även det första som 
möter majoriteten av stadens besökare. Analysen grundar sig på tydligheten i 
den mentala bildens beståndsdelar, d.v.s. områden, noder, gränser, stråk och 
landmärken (se avsnitt 2.2.2.).  
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Innerstaden

Som i alla städer !nns det i Stockholm en mängd namn, nya som gamla, offici-
ella som inofficiella, vilka alla syar på geogra!ska områden i staden. Vissa av 
dessa är distinkta och lätta att urskilja, medan andra är svårare att geogra!skt 
de!niera. Gamla stan är exempelvis både ett geogra!skt distinkt och bebyggel-
semässigt enhetligt område, men det är betydligt svårare att avgöra var Norr-
malm börjar och slutar. Områden som en individ mentalt kan upplevas träda 
in i, är i Stockholm oast sådana som avgränsas av vatten. Gamla Stan, Sö-
dermalm och Kungsholmen är exempel på områden som är stärkta av det fak-
tum att de är öar med tydliga vattengränser. Kungsholmen har exempelvis en 
särskilt tydlig entré mot Vasastaden vid Sankt Eriksbron, som signalerar att 
man är på väg in i ett område. I andra områden är processen mer successiv; 
det dröjer en stund innan man känner sig innesluten av området. Så är fallet 
när man närmar sig City från norr. Gradvis präglas gaturummet mer och mer 
av kontorsbyggnader, och kontrasterna mellan tomma och överfyllda gång-
stråk blir allt tydligare. 

Vissa områden som saknar tydliga avgränsningar har å andra sidan en gemen-
sam och karakteristisk identitet. Östermalm är ett exempel på ett sådant om-
råde, där en någorlunda familjär stockholmare hela tiden är medveten om vil-
ket område han eller hon be!nner sig i. Ståtliga fasader och storslagna gatu-
rum signalerar att området historiskt sett har tillhört de välbärgades klass. På 
liknande sätt signalerar de avskalade och bitvis slitna fasaderna på Södermalm 
att området har ett för"utet som stadsdel för arbetarklassen. Här och där !nns 
mindre trähus och rester av gamla industrier vilket förstärker denna bild.  

Varje område innehåller ett antal strategiska utgångspunkter och destinationer 
för individens rörelser. Vissa av dessa s.k. noder utgör själva hjärtat för ett om-
råde och kan även fungera som dess symbol. Odenplan lär exempelvis ha en 
central plats i många invånares mentala bild av Vasastaden och kan därmed ses 
som områdets viktigaste nod. Sankt Eriksplan är en annan viktig nod i samma 
område. Det tydligaste exemplet på hur en nod kan vara ett områdes hjärta är 
nog Sergels torg i City. Till stadens viktiga noder hör även övriga tåg- och tun-
nelbanestationer, Cityterminalen, Strömkajen, Södermalms färjeterminaler 
m.m. 

De tydliga gränser som Stockholms vatten oa utgör gör det relativt enkelt att 
identi!era stadens större områden. Ett exempel på detta är hur Mälaren och 
Saltsjön tillsammans med den stora förkastningsbranten ger Södermalm en 
tydlig avgränsning mot norr. Denna gräns bidrar i högsta grad till Södermalms 
föreställbarhet. Där naturliga gränser saknas, som mellan Vasastaden, City och 
Östermalm, är det svårt att avgöra var det ena området börjar och det andra 
slutar. 

Genom stadens områden tränger en mängd olika stråk, vilka har den viktiga 
rollen att binda samman och strukturera den mentala stadsbildens övriga ele-
ment. Det mest fotgängartäta stråket är Drottninggatan som skär igenom sta-
den från Observatorielunden i Vasastaden till Västerlånggatan i Gamla Stan. 
Det är förmodligen det mest välkända stråket i staden, och de "esta stockhol-
mare lär ha en speciell relation till det. Det är förmodligen även ett stråk som 
de "esta av stadens besökare någon gång rör sig längs. Drottninggatan kan sä-
gas tillhöra de stråk i staden som har en egen tydlig karaktär, vilken skapas av 
den täta strömmen av människor och de många attraktioner (noder) som lig-
ger längs med gatan. Vissa områden i Stockholm domineras av stråk på sam-
ma sätt som andra domineras av noder. På Södermalm utgår det mesta från 
två stråk, Hornsgatan och Götgatan. Om Sergels torg är hjärtat i City, är dessa 
vinkelräta gator Södermalms pulsåder. Andra stråk med tydlig karaktär är ga-
tor som Strandvägen, Sveavägen, Västerlånggatan, Karlavägen, Sankt Eriksga-
tan och Odengatan. Det !nns även exempel på stråk som har viktiga funktio-
ner men som ger ett relativt anonymt intryck. Vasagatan är exempelvis det 
första många besökare ser av Stockholm, men dess karaktär säger inte särskilt 
mycket om dess betydelse. 

Det råder generellt sett ingen brist på tydliga landmärken i Stockholms inner-
stad. Många av de viktigaste stråken är medvetet orienterade mot höga kyrkor, 
byggnader, skorstenar, gasklockor etc. I vissa fall fungerar enskilda landmär-
ken som symboler för hela områden. Exempel på detta är bl.a. Skatteskrapan 
på Södermalm, Stadshuset på Kungsholmen och Hötorgshusen i City. På sina 
håll kan dock en viss brist på mer lokala landmärken !nnas, vilket kan försvå-
ra orienteringsmöjligheterna, vilket blir tydligast i delar av City. 
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Cityområdet

City är som tidigare konstaterades ett område som delvis är svårt att avgränsa, 
men ändå har en utpräglad egen karaktär i Stockholm. City som begrepp är 
förhållandevis ungt och härstammar från eerkrigstidens ombyggnad av nedre 
Norrmalm. Idag är det förmodligen mer meningsfullt att relatera till City än 
Norrmalm, då det senare saknar både klara gränser och en sammanhållen 
identitet. I City !nns en identitet präglad av dess funktion som stadens främsta 
centrum för arbetsplatser och handel. Bebyggelsen är blandad men domineras 
främst av modernistiska kontorsbyggnader. 

Området innehåller ett "ertal noder som kan sägas känneteckna såväl själva 
området som hela staden, exempelvis Sergels Torg, Hötorget, Centralstationen 
och Kungsträdgården. De tematiska koncentrationerna av handel längs Drott-
ninggatan och Hamngatan kan också ses som viktiga noder i staden. Stureplan 
som är ett centrum för Stockholms nöjesliv ligger någonstans i skarven mellan 
City och Östermalm, även om det oast förknippas med det senare området. 

Som tidigare konstaterades är vissa stråk tydligare gällande karaktär och funk-
tion än andra. Drottninggatan, Sveavägen, Kungsgatan och Biblioteksgatan är 
exempel på stråk där stadsliv, tra!k, noder och landmärken tillsammans bidrar 
till hög föreställbarhet. Med andra ord är det relativt lätt att mentalt se dessa 
framför sig och förstå deras funktioner. Andra stråk ger desto mer otydliga och 
ibland förvirrande intryck. Till det tidigare exemplet Vasagatan kan de under-
jordiska gångstråken vid Sergels torg läggas. De underjordiska passagerna mel-
lan Centralstationen och Sergels torg kan också verka förvirrande eersom det 
är svårt att relatera sina rörelser till den byggda miljön ovanför. Att Cityområ-
det innehåller gångstråk i "era olika plan är ett särdrag som försvårar förståel-
sen av gatunätet. Malmskillnadsgatan, Mäster Samuelsgatan och Klarabergs-
viadukten är exempel på stråk som be!nner sig på en nivå över markplanet, 
och som passerar ovanför andra viktiga stråk.   

Vissa stråk lider av att de saknar tydliga landmärken som kan berätta vart de 
leder. Ett stråks målpunkt kan tydliggöras av ett framträdande landmärke, och 
om en självklar målpunkt saknas kan ändå stråkets avslutning utformas så att 
det uppfattas leda fotgängaren vidare. Men många av Citys stråk slutar abrupt 

utan att någon visuell ledning ges om hur man sedan kan fortsätta (se Fig. 8). 
Vissa av Drottninggatans mindre tra!kerade tvärgator har Cityterminalens 
och WorldTradeCenters utsträckta och formlösa byggnadskropp som fond, 
vilket ger en karaktär av återvändsgränd. Att dessa gator leder till Vasagatan, 
som i sin tur leder till viktiga noder som Centralstationen, Norra Bantorget 
och Gamla Stan kan vara svårt att rent intuitivt förstå. Jakobsbergsgatan, som 
förbinder Hötorget med Stureplan, är en annan oa folktom gågata som lider 
av samma problem. Det är speciellt svårt att förstå vart den leder när man står 
vid den östra änden och blickar uppåt mot dess målpunkt som inte är synlig. 
De delar av City som innehåller äldre bebyggelse tenderar att ha större detalj-
rikedom i fasaderna. Därmed !nns i dessa områden ett större antal objekt som 
potentiellt kan uppfattas som lokala landmärken. Vid stråk där den modernis-
tiska bebyggelsen dominerar, som vid Jakobsbergsgatan, kan även den rotade 
invånaren få svårt att skapa sig bekväma referenspunkter.  

Fig. 8. Exempel på abrupt avslutat stråk i City.
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Sammanfattande kommentarer

Grundantagandet för den översiktliga analysen är att stadens läsbarhet beror 
på läsbarheten och tydligheten hos de element som bygger upp den mentala 
stadsbilden. Dessa element har identi!erats och bedömts dels för innerstaden i 
sin helhet och dels för det speci!ka området City. Sett till sin helhet kan Stock-
holms innerstad sägas erbjuda relativt goda förutsättningar för att framkalla en 
tydlig mental bild, men detta kräver förmodligen en längre vistelse. Den kupe-
rade terrängen och de många vattendragen erbjuder många möjligheter till att 
överblicka stadens delar. Detta är något som i många andra europeiska städer 
inte är möjligt. Att vattenytorna är många kan dock vara till nackdel för orien-
teringen vid kortare vistelser i staden. Den besökare som är van att relatera 
sina rörelser i förhållande till ett vattendrag riskerar att bli förvirrad av den 
mängd olika vattendrag som !nns. Det krävs förmodligen kartstudier för att 
förstå hur Stockholms vattendrag hänger ihop. Framträdande landmärken är i 
regel strategiskt placerade vid ändarna av viktiga stråk, eller vid höga punkter. 
Det är också möjligt att urskilja olika områden med varierande karaktär och 
identitet, vilket oa underlättas av tydliga naturliga gränser. 

Det !nns dock delar som kan tänkas skapa osäkerhet i den mentala bilden. 
Analysen av City identi!erade ett antal svagheter i stadsbildselementen som 
kan påverka orienteringen negativt. City har ett gångstråkssystem som är upp-
byggt i "era plan, vilket kan vara förvirrande för nyanlända besökare. Dess-
utom !nns det i allmänhet ett mentalt motstånd mot vertikala rörelser bland 
fotgängare (se avsnitt 2.2.1). Utöver detta är vissa viktiga stråk alltför anonyma 
och det !nns på sina håll en brist på tydliga lokala landmärken. Detta har 
störst betydelse för den ovana besökaren som är mer beroende av större fram-
trädande landmärken, än permanenta invånare som har bättre möjligheter att 
lägga märke till mindre detaljer. Faktumet att många besökare rör sig i City 
och att det är det första många ser av staden pekar på att det kan vara nödvän-
digt att se över orienterbarheten just där.

3.4.2. Gatunätets konfiguration

I ett helt intakt och symmetriskt rutnät har varje gaturum identiska konnekti-
vitets- och integrationsvärden. Det genomsnittliga topologiska avståndet till 
resten av systemets gaturum är detsamma oavsett i vilket gaturum man be!n-
ner sig. Det råder också perfekt korrelation mellan det ”lokala” och det ”globa-
la”; det man ser lokalt talar även om hur resten av systemet är uppbyggt. Ett 
sådant idealnät existerar knappast i någon stad, även om Manhattans rutnät i 
New York är ett snarlikt exempel på sådan regelbundenhet. En betydligt vanli-
gare situation är att gatunätet har strukturen av ett deformerat och asymmet-
riskt rutnät. Många europeiska städer med äldre stadskärnor har ett sådant 
rutnät, och så även Stockholm. Alla former av rutnät har det gemensamma 
karaktärsdraget att de är mer eller mindre grunda strukturer. Gatorna är med 
andra ord sammankopplade så att det oast !nns "er och mer direkta vägar att 
välja mellan. Det är detta som ger upphov till den grunda strukturen, och som 
får till följd att det i genomsnitt blir kortare topologiska avstånd mellan gatu-
rummen. I städer där modernistiska planeringsideal har ha överhanden är 
det däremot vanligt med trädstrukturer, och gator är i allmänhet sämre sam-
mankopplade. Sådana strukturer har en djupare kon!guration och är oa svå-
rare att orientera sig i (se avsnitt 2.3.2.).

Fig. 9. Olika gatunätsstrukturer; mer och mindre regelbundna rutnät (t.v. och m.) och 
trädstruktur (t. h.). (GoogleEarth)
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Fig. 10. visar de mest centrala delarna av Stockholm, London, Hamburg och 
Biel i samma skala10. De fyra bilderna visar alla upp gatustrukturer som kan 
betecknas som deformerade rutnät, med mer eller mindre grunda kon!gura-
tioner. Det är också tydligt att graden av deformation skiljer sig åt mellan stä-
derna, och att Stockholm har förhållandevis få inslag av organiskt framväxta 
strukturer. Eersom Stockholms gatunät är betydligt mindre deformerat än i 
t.ex. London och Hamburg, !nns det relativt många oavbrutna siktlinjer längs 
de i många fall linjära gatorna. I Stockholms cityområde !nns visserligen en 
tendens till att de nord-sydliga siktlinjerna är längre än de som löper i öst-väst-
lig riktning. Dessa är oa är mjukt avbrutna, vilket i viss mån kan försvåra ori-
enteringen. 

Fig. 11. visar axialkartor över Stockholms innerstad och Cityområdet, fram-
tagna av KTH Arkitekturskolan. Genom en visuell jämförelse mellan konnek-
tivitets- och integrationsvärdena11 kan vi få en bild av hur dessa stämmer över-
ens, och hur begripligt gatunätet är ur topologiskt hänseende. Kartorna visar 
att de gator som är mest betydelsefulla lokalt, i regel också är globalt betydelse-
fulla. Gator som direkt ansluter till många andra gator, d.v.s. har höga konnek-
tivitetsvärden, är även väl integrerade i innerstaden som helhet. Det enda un-
dantaget tycks vara Västerlånggatan, vars höga konnektivitet kan vara något 
missvisande för dess globala betydelse. Omvänt är inte överensstämmelsen lika 
tydlig; globalt betydelsefulla gator är inte alltid lokalt betydelsefulla. Så är fallet 
för vissa öst-västliga gator, som t.ex. Tegnérgatan, Kammakargatan och östra 
Kungsgatan. Deras roll i det globala systemet framgår inte av deras konnektivi-
tet; med andra ord är det inte synligt att gatorna är välintegrerade när man 
färdas längs med dem. Sammantaget får dock sägas att den topologiska begrip-
ligheten i Stockholms gatunät förefaller vara relativt hög.

Sammanfattande kommentarer

Stockholms gatunät bör i allmänhet erbjuda goda möjligheter till orientering. 
Det har en hög grad av regelbundenhet, erbjuder många långa siktlinjer och 
har en kon!guration som är relativt grund. I City är situationen något sämre 
än i staden som helhet, framförallt sett till de öst-västliga sambanden. Det 
!nns en viss överensstämmelse mellan gatornas konnektivitets- och integra-
tionsvärden, vilket tyder på att systemet i huvudsak är topologiskt begripligt.

I det här fallet förefaller dock begriplighet vara ett något trubbigt mått på ori-
enterbarhet. Det som kan sägas gällande systemets begriplighet är att Stock-
holms gatunät ur topologiskt hänseende, och teoretiskt sett, bör kunna erbjuda 
goda förutsättningar för orientering. Det är dock inte säkert att axialkartans 
linjer alltid motsvarar de verkliga siktlinjerna. Linjerna är konstruerade eer 
vad som ur ett fågelperspektiv har framstått vara möjliga siktlinjer. Även om 
höjdskillnader i viss mån har tagits hänsyn till, !nns det i Stockholm ett "ertal 
visuella barriärer i form av överfarter och viadukter, vilka kan vara svåra att 
hantera i fågelperspektivet. Slutligen bör det även påpekas att den visuella 
granskningen av axialkartorna kan leda till subjektiva tolkningar, och därmed 
kan metodens värde som objektivt och kvantitativt mått på orienterbarhet 
ifrågasättas. Värdena hade också kunnat redovisas i ett spridningsdiagram, 
vilket hade möjliggjort mer objektiva jämförelser. Något sådant fanns dessvär-
re inte tillgängligt för denna studie.
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10 De tre utländska städerna återkommer senare i studien som exempel på städer som investerat i informationssystem för fotgängare.

11 Här är integrationen beräknad upp till sju axialsteg bort (s.k. radius 7), vilket i detta sammanhang betraktas som ”global” integration. Denna gräns medför att de delar av gatunätet 
som ligger närmast utanför tullarna får begränsad betydelse i beräkningen av innerstadens integrationsvärden, och de som ligger ännu längre bort har ingen inverkan alls. 



Fig. 10. Ö.t.v.; Stockholm, ö.t.h.; London, n.t.v.; Biel, n.t.h.; Hamburg (GoogleEarth)  
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Fig.  11. Axialkartor över centrala Stockholm, där varma färger representerar höga vär-
den. Överst: Konnektivitetsvärden, d.v.s. antal gator som varje gata ansluter direkt till. 
Nederst:  Globala integrationsvärden, d.v.s. genomsnittligt avstånd (djup) till övriga ga-
tor upp till sju axialsteg bort. (KTH Arkitekturskolan)
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3.4.3 Inventeringar: befintliga informationssystem för fot-
gängare 

För att ta reda på vilka typer av orienteringsinformation som möter stadens 
fotgängare har inventeringar av några av stadens offentliga rum gjorts. Den 
första inventeringen innefattade ett antal sekvenser av Citys gator, utvalda så 
att merparten av de mest kända gatorna och platserna passerades (se Fig. 12). 
Den andra inventeringen innefattade fyra av SL:s tunnelbanestationer (Hötor-
get, Slussen, T-Centralen och Östermalmstorg), vilka tillsammans har över 300 
000 påstigande resenärer per dag (SL, 2009 a). 

Fig. 12. Inventerade gaturum i City. ! Fig. 13. Sällsynta exempel på fotgängarinformation.
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Inventering 1: Gaturum i City

• Gatunamn
Längs alla delsträckor var gatunamnen den vanligaste och mest konse-
kventa formen av abstrakt orienteringsinformation. Det gick så gott som 
alltid att läsa vilken gata man befann sig på.

• Hänvisningsskyltar
Hänvisningsskyltar var i allmänhet sällsynta. Vanligast, om än bara på 
ett fåtal ställen, var vägvisningsskyltar för biltra!ken. Dessa visade bil-
vägen till platser som Sergels torg, Stureplan och Tegelbacken, men sak-
nade avståndsangivelser. Detta fanns dock på de cykelvägvisare som hit-
tades, vilka visade vägen till platser som Täby, Djurgården, Norrtull 
m.m. Endast en hänvisningsskylt för fotgängare hittades; gömd bakom 
en pelare vid en av nedgångarna till Sergelarkaden (se även Fig. 13).

• Kartor
Vid hälen av delsträckorna fanns någonstans Stockholms stads infor-
mationskarta; en översiktskarta över innerstaden med en förstoring av 
Cityområdet i ena hörnet. I kartan !nns turistinformation, vandrar-
hem, sevärdheter, offentliga toaletter och andra funktioner utsatta. Kar-
tan är alltid monterad på en skärm som på andra sidan innehåller en 
reklamaffisch. SL:s geogra!ska karta över innerstaden var också ett 
återkommande inslag i anslutning till buss- och spårvägskurer, även om 
den vid ett fåtal hållplatser saknades. En tredje typ av karta hittades i 
anslutning till lånecykelstationer. Denna karta visar var i stadens olika 
stadsdelar lånecykelstationerna be!nner sig.

! ! !

!
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Inventering 2: SL:s tunnelbanestationer

• Pilhänvisningar till gator och platser
Hänvisningar i form av pilar fanns vid samtliga perronger och entréhal-
lar. Utformningen av dessa varierade eersom %era olika generationer 
av skyltar är i dri, sida vid sida.

• Väderstrecksmarkörer
Väderstrecksmarkörer fanns endast vid Blå linjens perronger vid T-Cen-
tralen, och i anslutningsgångarna till de andra linjernas perronger.

• Kartor
Informationstavlor fanns på %era ställen vid perrongerna och på minst 
ett ställe i entréhallarna, och innehöll i regel tre typer av kartor; länets 
zonkarta, SL:s linjekarta för spårtra!k och SL:s geogra!ska karta. Varje 
tavla innehöll alltid en zonkarta, som kompletterades med en av de and-
ra kartorna. Den karta som utelämnats fanns alltid att hitta på en an-
nan tavla i närheten. Den aktuella positionen fanns i regel markerad i 
både linjekartan och den geogra!ska kartan.

• Digitala kartor
Vid Östermalmstorg hittades digitala skärmar med interaktiva kartor i 
båda entréhallarna. Dessa innehöll SL:s linjekarta och geogra!ska karta. 
I den senare var det möjligt att zooma in valfritt område så att gatu-
namn i omgivningen kunde utläsas.

!

! !

! ! !
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Sammanfattande kommentarer

Att inventera den fotgängarinriktade informationen i Citys gaturum var inte 
särskilt arbetsamt, eersom sådan information i allmänhet var frånvarande. 
Gatorna som inventerades innehöll förvånansvärt få informationsbudskap 
jämfört med vad man kan förvänta sig av en storstad. Inga exempel på privat 
uppsatta hänvisningsskyltar hittades, utöver de skyltar som monterats på bu-
tiksfasaderna. Detta förklaras möjligtvis av att staden har en relativt strikt po-
licy för fristående skyltning. 

Fotgängare kan naturligtvis även orientera sig eer vägskyltar, men dessa var 
också relativt ovanliga inslag i de inventerade gaturummen. Det !nns dock ett 
värde i att begränsa antalet skyltar, eersom ett över"öd av sådana lätt kan 
uppfattas som störande. Om staden har ha för avsikt att minimera onödig 
information i stadsmiljön har detta lyckats. Det ställer dock högre krav på den 
som inte är bekant med staden och hur man tar sig mellan dess olika delar. 
Stockholms gatumiljö verkar vara utformad eer antagandet att alla hittar dit 
de ska, och att alla själva besitter de hjälpmedel de behöver för sina resor.

De kartor som hittades är inte anpassade till närområdet, utan visar oa större 
områden eller innerstaden i sin helhet. De ger därför inget större stöd för den 
lokala orienteringen. Stadens informationskartor kan dessutom vara svåra att 
identi!era, eersom de bara är synliga från ena hållet. Kommer man riktigt 
nära kan man dock utläsa ”karta på andra sidan” i reklamskärmens underkant 
(se Fig. 14). Vidare kan det konstateras att reklamaffischer verkar ha ett visst 
företräde framför stadens informationskarta vid de mest tra!kerade stråken. 
Detta var särskilt tydligt vid Drottninggatan, där skärmarna konsekvent inne-
höll dubbelsidiga reklamaffischer. 

Fig.  14. Skärm innehållande reklamaffisch på ena sidan och Stockholms Stads infor-
mationskarta för innerstaden på andra sidan.

Den övervägande delen av informationen i anslutning till SL:s entréhallar och 
perronger är tra!kinformation om hur man kan använda det egna tra!knätet 
och information om tra!kstörningar. I viss mån innehåller tra!kinformatio-
nen även orienteringsinformation; detta främst genom markeringar som visar 
var i SL-systemet man be!nner sig. Den vanligast förekommande kartan är 
dock SL:s zonkarta som helt saknar positionsmarkeringar och därmed är oan-
vändbar för orientering .

Information som underlättar den fortsatta orienteringen eer att själva SL-re-
san är avslutad !nns främst i form av hänvisningspilar mot vissa gator och 
platser. Den geogra!ska kartan visar också utöver SL:s linjesträckningar var 
stadens offentliga funktioner, såsom skolor, sjukhus, museer och teatrar, !nns 
lokaliserade. Även om den ger en bra översiktlig bild av innerstaden är den till 
liten hjälp för orienteringen i stationens närområde. I den interaktiva versio-
nen som !nns vid Östermalmstorg går det visserligen att zooma in på valfritt 
område, men avsaknaden av gatunummer och namnen på vissa mindre gator 
gör att den är till liten nytta för den som vill hitta till en adress i närheten (se 
Fig. 15). 
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Fig 15. SL:s zonkarta (t.v.) och den interaktiva versionen av SL:s geografiska karta 
(t.h.).  I den senare är den för fotgängare strategiska länken mellan Stureplan och Hö-
torget, Jakobsbergsgatan, utelämnad. (SL, odat.)

3.5. Upplevelseanalyser

I detta avsnitt undersöks den upplevda orienterbarheten i Stockholm. Till 
grund för detta ligger en gatuenkät som har besvarats av 58 slumpvis ut-
valda fotgängare i centrala Stockholm. I denna har fotgängarnas känne-
dom om närliggande platser undersökts, och däreer har de fått uppge 
hur lätt eller svårt de tycker det är att orientera sig i staden. 

3.5.1. Gatuenkät

De 58 fotgängare som deltog i undersökningen fördelade sig mer eller mindre 
jämnt över följande fyra platser i Stockholm; Centralstationen, Stureplan, Slot-
tet och Hötorget. Platserna valdes så att större delen av City skulle omfattas, 
och de svarande fotgängarna valdes i möjligaste mån slumpvis. Varje person 
ombads att peka ut riktningen, beskriva vägen och uppskatta avståndet till de 
övriga tre platserna. Däreer !ck den svarande bedöma orienterbarheten, 
d.v.s. svårighetsgraden att orientera sig i innerstaden, och slutligen ta ställning 
om huruvida det är nödvändigt att vidta åtgärder för att förbättra orienterbar-
heten för fotgängare. Den svarande gavs även möjlighet att ge egna förslag på 

åtgärder. Gatuenkäten !nns att granska i sin helhet i bilaga 2. Nedan följer en 
summering av undersökningens resultat;

• Den genomsnittliga intervjupersonen hade varit bosatt i Stockholm i drygt 
25 år, och uppgav ”arbete” som huvudärende för sin vistelse. Det vanligaste 
färdsättet till den aktuella platsen var tunnelbana (31 %), följt av buss (28 %) 
och till fots (12 %).

• Sammanlagt resulterade undersökningen i 174 separata riktningsangivelser 
och vägbeskrivningar till de fyra platserna. Av dessa var drygt 20 % felaktiga, 
vilket även inkluderar de svar där ingen riktning kunde uppges. De reste-
rande riktningsangivelserna var korrekta eller någorlunda korrekta.

• Av de 174 vägbeskrivningarna var ungefär 17 % felaktiga, alternativt kunde 
ingen beskrivning ges. De resterande vägbeskrivningarna stämde bra eller 
någorlunda bra, och var möjliga att följa.

• Av alla uppskattade avstånd var den genomsnittliga felavvikelsen 5,5 minu-
ter och 670 m. De motsvarande medianvärdena, vilka tar mindre hänsyn till 
extremvärden, var knappt 5 minuter och 320 m. 

• Omkring 65 % av alla avståndsskattningar hade en felavvikelse på över 3 
minuter. En lika stor andel av avståndsskattningarna hade en felavvikelse på 
över 200 meter.

• Svårighetsgraden att orientera sig i Stockholm bedömdes i genomsnitt som 
en 3:a på en fyragradig skala, vilket motsvarade svarsalternativet ”ganska 
lätt”.

• 57 % av de svarande ansåg att det är nödvändigt att vidta åtgärder för att un-
derlätta fotgängarnas orientering. 34 % ansåg att det inte är nödvändigt och 
9 % hade ingen åsikt i frågan.

• Det mest frekvent nämnda åtgärdsförslaget innebar någon form av hänvis-
ningsskyltning för fotgängare, vilket förekom i 53 % av åtgärdsförslagen.
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Vid varje plats intervjuades mellan 13 och 16 personer. Antalet är möjligen för 
litet för att några säkra slutsatser ska kunna dras om sambanden mellan plat-
serna. Nedan följer ändå ett urval de platsspeci!ka resultaten;

• Att från Centralstationen peka ut riktningen till Stureplan visade sig vara 
svårast, vilket över 40 % av de svarande misslyckades med. 30 % misslycka-
des med att peka ut Stureplan från Slottet. För de resterande riktningsangi-
velserna var andelen misslyckade riktningsangivelser relativt låg (6 - 25 %)

• De svåraste vägarna att beskriva var de från Slottet till Hötorget och från 
Centralstationen till Stureplan. Omkring 30 % av de svarande kunde inte 
beskriva dessa vägar, eller gav felaktiga vägbeskrivningar. För de övriga 
sträckorna varierade samma andel mellan 6 och 20 %.

• Avstånden mellan Centralstationen och Hötorget, och mellan Stureplan och 
Hötorget var lättast att uppskatta i såväl minuter som meter. Övriga avstånd 
var svårare att uppskatta, och det genomsnittliga felet för dessa varierade 
mellan 4,5 - 6 minuter12 och 300 - 660 m (se Fig. 16). 

 

 
Fig.  16. Diagrammen visar de genomsnittliga felavvikelserna för avstånden mellan 
platserna (medianvärden i minuter och meter). (underlag: GoogleEarth)

3.5.2. Sammanfattande kommentarer

Det huvudsakliga syet för gatuenkäten var att undersöka hur den genom-
snittliga fotgängaren upplever Stockholms orienterbarhet. Eersom de svaran-
de först ombads tänka över sambanden till närliggande platser, kan man anta 
att orienterbarhetsomdömena var relativt genomtänkta. Det genomsnittliga 
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omdömet var att innerstaden är ”ganska lätt” att orientera sig i, vilket ska stäl-
las mot faktumet att den genomsnittlige intervjupersonen hade varit bosatt i 
Stockholm i 25 år, och därmed ha gott om tid på sig att lära sig staden. Trots 
att många uppgav att de hade lätt för att hitta i Stockholm, ansåg en majoritet 
att fotgängares orienteringsmöjligheter borde förbättras. En vanligt förekom-
mande motivering till detta var att besökare oa stöter på problem vid oriente-
ring och att de blir dåligt mottagna av staden. De besökare som deltog i enkä-
ten gav dock mycket varierande omdömen för orienterbarheten. Att de hade 
avsevärt sämre kännedom om området var tydligt, men vissa uppgav ändå att 
det var relativt lätt att hitta och orientera sig.

När det gäller de fysiska sambanden mellan de fyra platserna var förståelsen 
bland de svarande överlag god. Knappt 80 % av riktningsangivelserna var kor-
rekta eller någorlunda korrekta. Bland dem som misslyckades med uppgien 
var andelen besökare resp. invånare ungefär lika stor, vilket tyder på att även 
människor som har varit bosatta i staden under längre tid kan ha vissa svårig-
heter att orientera sig. I intervjuerna framgick även att människors förmåga att 
ge vägbeskrivningar varierar kraigt, även om de "esta svarande lyckades ge 
fungerande sådana. Att de utvalda platserna är välkända för stockholmare bi-
drog förmodligen till den höga andelen korrekta svar. 

Gatuenkäten gav också en intressant bild av hur människor uppfattar avstånd. 
De "esta svarande föredrog att ange avstånden i tid, och många antydde att det 
var svårare att tänka i meter. Det genomsnittliga felet på dryga 5 minuter för 
alla avståndsangivelser får ses som relativt högt med tanke på att den genom-
snittliga gångresan i innerstaden endast varar i ca 15 minuter (Trivector, 2005, 
s.43)13 . Resultaten tyder på att det !nns bristande kunskaper om avstånd mel-
lan viktiga platser i staden hos allmänheten, vilket skulle kunna påverka valet 
mellan att promenera eller använda andra färdsätt.

Oavsett hur noggrant det slumpmässiga urvalet görs, sker alltid ett visst bort-
fall. I denna enkät var det särskilt svårt att motivera besökare med begränsade 
kunskaper i engelska att svara på frågorna. Det fanns också en tendens till att 

de svarande tillhörde de övre åldersgrupperna, eersom dessa oa hade mer 
tid till förfogande och var mer benägna att svara. Mot denna bakgrund ska 
urvalet inte ses som helt representativt för alla människor som rör sig längs 
stadens gator. Undersökningen ger dock en !ngervisning om vilka uppfatt-
ningar och attityder man kan förvänta sig att !nna bland Stockholms fotgäng-
are. 

3.6. Behovsbedömning
I detta kapitel har olika aspekter av orienterbarhet undersökts hos Stockholms 
innerstad i allmänhet och Cityområdet i synnerhet. Syet har varit att kartläg-
ga orienteringssituationen för stadens fotgängare, för att kunna avgöra huruvi-
da det !nns ett behov av att förbättra deras orienteringsmöjligheter. Utifrån 
vad som har framkommit i kapitlet kan följande punkter sägas tala för respek-
tive emot detta;

Argument för förbättringsåtgärder

• Regionförstoring leder till ett växande antal arbetspendlare, vilka har sämre 
lokalkännedom än de bofasta invånarna.

• Varumärket ”Capital of Scandinavia” skapar höga förväntningar på Stock-
holm som besöksmål.

• Stockholms genomsnittsbesökare stannar kort tid i staden och informerar 
sig i allt större utsträckning om resmålet först eer ankomst. Den korta vis-
telsetiden innebär begränsade möjligheter att utveckla en mental bild av sta-
den.

• Översiktsplanen ”Promenadstaden” förespråkar ett tätare och mer samman-
kopplat Stockholm, där fotgängare och cyklister ska ges högre prioritet.

• Det !nns en gemensam vilja hos staden och Citys fastighetsägare att ”åter-
skapa liv, attraktivitet och trygghet i de offentliga rummen”, vilket framgår ur 
diskussionsunderlaget ”Vision för City”.
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• Ökad trängsel i kollektivtra!ken är ett växande problem för SL, och förbätt-
rad orienterbarhet skulle kunna minska antalet ”onödiga” resor, genom att 
göra resande till fots mer attraktivt.

• Från Tra!kkontorets sida !nns en vilja att öka andelen resor som görs till 
fots. Fotgängare ska lyas ut som ett särskilt tra!kslag och prioriteras mer än 
tidigare.

• Det !nns på sina håll brister i stadsformens läsbarhet i Cityområdet. Gång-
stråk i "era plan, anonyma stråk och brist på lokala landmärken kan försvåra 
orienteringen. De öst-västliga sambanden är svagare än de nord-sydliga.

• Orienteringsinformation riktad till fotgängare i Cityområdets gaturum är 
undermålig. Hänvisningsskyltar saknas i stort sett och de kartor som !nns är 
dåligt anpassade till närområdet. 

• En klar majoritet av 58 slumpvis utvalda fotgängare i Cityområdet ansåg att 
det är nödvändigt att vidta åtgärder för att underlätta fotgängarnas oriente-
ring.

• Att döma av gatuenkäten !nns det bland fotgängare bristande kunskaper om 
avstånd mellan viktiga platser i staden. 

Argument mot förbättringsåtgärder:

• Den typiska stockholmsbesökaren betecknas av Stockholm Visitors Board 
som ”resvan”.

• Besökare kan förlita sig på att de "esta stockholmare förstår engelska och är 
villiga att hjälpa till vid orienteringsproblem.

• Stockholms innerstad erbjuder som helhet en läsbar stadsform, som har re-
lativt goda förutsättningar att framkalla tydliga mentala bilder.

• Gatunätet har som helhet en hög grad av regelbundenhet, erbjuder många 
långa siktlinjer och är, topologiskt sett, relativt begripligt.

• Gatunamn redovisas tydligt i stadens gaturum, vilket innebär goda förut-
sättningar för orientering om man har tillgång till kartor där namnen är ut-
märkta.

• Den genomsnittliga fotgängaren svarade i gatuenkäten att innerstaden är 
”ganska lätt” att orientera sig i. Den genomsnittliga fotgängaren hade dock 
bott i Stockholm i ungefär 25 år.

• En övervägande majoritet av alla riktningsangivelser och vägbeskrivningar i 
gatuenkäten stämde bra eller någorlunda bra.

Summerar man de ovanstående punkterna !nner man att de som talar för ett 
förbättringsbehov är "er än de som talar emot. Frågan är dock snarare vilka 
argument som väger tyngst i sammanhanget. Även om de rumsliga analyserna 
av innerstaden pekade på relativt goda grundförutsättningar för orientering, 
tycks det !nnas tunga incitament för att förbättra fotgängarnas orienterings-
möjligheter, som en del av en attraktivare fotgängarmiljö. I ett sammanhang 
där gångtra!kens betydelse omvärderas, i samband med att allt tätare stads-
kärnor med mer energieffektiva transportsystem eersträvas, blir varje åtgärd 
som gynnar stadens gångvänlighet intressant. Vill man öka andelen resor till 
fots behöver man troligen förbättra eller stödja fotgängarnas förståelse för hur 
stadens olika delar hänger ihop och hur lång tid det egentligen tar att prome-
nera mellan dem. När det gäller stadens besökare !nns det med stor sannolik-
het ett behov av orienteringshjälpmedel, med tanke på hur den nuvarande 
trenden för cityturism ser ut. Om inte annat är möjligheterna stora att i gatu-
rummet bättre presentera vad Stockholm har att erbjuda.

Orienteringsförutsättningarna är på "era sätt sämre i Cityområdet än i Stock-
holm som helhet, vilket medför att behovet av förbättringar kan anses vara 
särskilt stort där. Samtidigt är City förmodligen det mest välbesökta området i 
staden och måhända den del som "est invånare känner sig mest förtrogen 
med. Att förutsättningarna där är sämre påverkar därför framförallt första-
gångsbesökaren. För den som är van att röra sig i City har orienteringsförut-
sättningarna mindre betydelse. Men det !nns ändå anledningar till att utvidga 
invånares invanda rörelsemönster. I vissa delar av City är trängseln i gångstrå-
ken stor medan andra delar kan upplevas som ödsliga. Det !nns med andra 
ord ett behov av att bättre informera om vad svåröverskådliga och mindre 
kända områden i City innehåller och har att erbjuda.
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4. Informationssystem för fotgängare
En rad europeiska städer av varierande storlek har valt att investera i in-
formationssystem riktade speci!kt mot fotgängare, i sye att förbättra des-
sas orienteringsmöjligheter. Att se över de abstrakta orienteringshjälpmed-
len ligger, som tidigare konstaterades, oa närmare till hands än att göra 
förändringar i stadens fysiska struktur. I detta avsnitt presenteras hur ett 
antal städer har gått till väga för att förbättra orienterbarheten genom 
informationssystem för fotgängare. 

4.1. Ett pionjärprojekt och tre informationssystem
I mitten av 1990-talet lanserade den brittiska staden Bristol ett program för att 
förbättra stadsmiljöns bemötande av såväl besökare som invånare. Staden, som 
likt många andra industristäder genomgick en strukturell omvandling, upp-
levdes som svår att förstå och dess olika delar som osammanhängande (Bristol 
Legible City, 2003). Inspirerat av Lynchs teorier om läsbara stadsmiljöer ut-
vecklades en helhetssyn på hur stadens kvaliteter bättre kunde kommuniceras, 
med hjälp av hänvisningsskyltar, informationspaneler med områdeskartor och 
konstinstallationer integrerade i gaturummet. Konceptet att på ett enhetligt 
och konsekvent sätt rikta information och vägledning till fotgängare har inspi-
rerat många andra städer, av varierande karaktärer och med skiande syen, 
till att påbörja liknande projekt.  

Det första av de tre projekten som presenteras här bygger vidare på bristolpro-
jektets idéer och är baserat på omfattande studier av fotgängares orienterings- 
och rörelsebeteenden. Det andra projektet är ett betydligt enklare system som 
huvudsakligen består av konventionella hänvisningsskyltar. Det sista exemplet 
är till skillnad från de föregående hämtat från en mindre stad, vilken lagt kra 
på att integrera digital information i gatumiljön. För alla informationssystem 
undersöks följande fyra aspekter:

• Bakgrund - vad föranledde projektet?
• Syen och målgrupper - vad ska systemet uppnå och för vem är det tänkt?

• Koncept och metodik - hur har man gått tillväga?
• Innehåll - hur ser systemet ut?
• Resultat och erfarenheter - har systemet ha önskad effekt?

4.1.1. Definitioner

• Orienteringsskyltar - Samlingsord för alla typer av fristående skyltar som er-
bjuder orienterings- och vägvisningsinformation (se Fig. 17).

• Pilvägvisare - Skylt som hänvisar till mål, i form av riktning, avstånd eller 
gångtid.

• Vägvisningspanel - Panelformad skylt som hänvisar till mål, i form av rikt-
ning, avstånd eller gångtid. Rymmer mer information än pilvägvisare.

• Orienteringspanel - Skylt som utöver hänvisningar även kan innehålla kartor, 
diagram och annan information.

Fig.  17. Tre typer av orienteringsskyltar; pilvägvisare, vägvisningspanel och oriente-
ringspanel. (TfL, odat. a & Ströer, odat.) 
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4.2. Legible London
- Mångsidig informationsinfrastruktur för effektiv fotgängartrafik

Bakgrund

Västeuropas största stad London, med sina 8 miljoner invånare, är en utma-
nande miljö för fotgängare att hitta i. Staden består av en mängd sammanväxta 
”villages” med organiska och bitvis labyrintliknande gatustrukturer. Den kom-
plexa strukturen ovan mark gör att det många gånger kan upplevas som enkla-
re att färdas under den, även om det ibland tar längre tid. Trots att den sche-
matiska tunnelbanekartan kan tyckas komplicerad i sig, erbjuder den ändå en 
förenklad bild över verkligheten och hur man kan röra sig genom den (jfr. Fig. 
18). Många fotgängare förlitar sig på denna karta, och bygger sin mentala bild 
av staden eer den. Linjekartans förvrängda avstånd överförs dock till många 
invånares medvetande, vilket medför att många ”onödiga” resor görs med tun-
nelbana, vilket i sin tur ökar trängseln i kollektivtra!ken. 2004 lanserade Lon-
dons transportmyndighet, Transport for London (TfL), en plan för hur Lon-
don skulle uppnå visionen att år 2015 vara världens mest fotgängarvänliga 
stad. I planen nämndes bl.a. bristande information som en hindrande faktor 
för resor till fots (TfL, 2004, s. 23), och ett sammanhängande och konsekvent 
skyltsystem föreslogs som ett sätt att komma till rätta med problemet. Detta 
var också något som hade förespråkats av en samling privata aktörer i centrala 
London som hade inspirerats av projektet i Bristol (Gullam, 2008). Två år se-
nare följdes planen upp med en omfattande studie av orienteringsbeteenden 
och förutsättningar, !nansierad av TfL, vilken skulle komma att bli utgångs-
punkten för projektet Legible London. I grunden var det med andra ord fram-
komlighetsfrågor och funktionalitet som låg bakom satsningen. I bakgrunden 
fanns dessutom faktumet att London utsetts till värdstad för Olympiska Spelen 
2012. Detta evenemang innebar en stimulans för en mängd olika investeringar 
i infrastruktur, och naturligtvis även för Legible London.

I det utredningsarbete som ligger bakom projektet framkom ett antal punkter 
som kan sägas motivera satsningen på bättre orienterbarhet (TfL, 2007); 

• 55 % av alla resor mellan intilliggande tunnelbanestationer i centrala Lon-
don görs snabbare till fots.

• 50 % av alla resenärer skulle känna större motivation att resa till fots om det 
hade funnits mer information om lokala stråk och intressanta platser.

• Ekonomiska förluster till följd av onödigt långa omvägar uppgick till 5-7 
pence per invånare och resa (ca 60 öre).

• 66 % av resenärerna kunde tänka sig att göra resan till fots istället för med 
kollektivtra!k, eer att de fått se en fotgängaranpassad karta. Bland besökare 
var samma andel 80 %.
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Fig. 18. Strukturer ovan och under mark. (GoogleEarth & TfL, odat. C)

Syfte och målgrupper

Det övergripande syet med Legible London är att uppmuntra till "er resor till 
fots genom att skapa bättre förutsättningar för fotgängare. Koordinerad infor-
mation ska levereras till fotgängare på ett enhetligt sätt oavsett vilken stadsdel 
de be!nner sig i, och samtidigt knyta an till andra tra!kslag; 

”Legible London aims to provide [coordinated information]: across neighbour-
hoods and borough boundaries, connecting up with the other transport modes, 
and delivering information not just in the street, but in all the ways people !nd 
their way around.” (AIG, 2011)

Informationssystemet syar till att stödja och uppmuntra utvecklingen av den 
mentala kartan hos alla Londons resenärer i alla delar av staden (TfL, 2007). 
Därmed vänder det sig, likt förebilden i Bristol, till såväl invånare som besöka-
re. Fotgängaren ska, oavsett kunskapsnivå, fördjupa sin förståelse av staden 
och därigenom kunna göra bättre vägval till vardags men även på fritiden. Sy-
stemet ska också kunna användas av människor med funktionsnedsättning 
(TfL, 2010 a).

Koncept och metodik

”At the heart of the Legible London approach to pedestrian information is the 
idea of ‘mental mapping’. e more we travel a particular route, the clearer it 
becomes in our mind’s eye. Walkers instinctively build up what’s called a ‘mental 
map’ of a town or city. Any successful way!nding system needs to support people 
in building their mental maps (be they tourists or regular travellers in London)”. 
(TfL, 2007, s. 15)

Legible London har en tydlig teoretisk utgångspunkt i den mentala kartan, och 
dess nytta för staden och invånarna, vilket citatet ovan illustrerar. Angrepps-
sättet för att förstärka den mentala kartan är som tidigare nämnts att tillhan-
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dahålla ett system av koordinerad och fotgängaranpassad information. Hela 
informationssystemet kan sägas bygga på en digitalt lagrad grundkarta över 
staden (TfL, 2007). Ur denna framställs lokalt anpassade kartor till oriente-
ringsskyltar, busskurer och tunnelbanestationer. Dessa kompletteras med kar-
tor i mer mobila format för reseplanering via Internet eller mobiltelefon, men 
även traditionella !ckkartor. Grundkartan är med andra ord kärnan i systemet, 
och tanken är att den ska administreras centralt och kontinuerligt uppdateras. 
I arbetet med att skapa grundkartan har mycket kra lagts på att tydliggöra 
stadens olika områden och hierarkierna dem emellan, och på så sätt bryta ned 
staden i mer lätthanterliga enheter. Tre nivåer av geogra!ska områden har 
identi!erats, vilka bygger på deras storlek och den traditionella indelningen av 
grannskap, byar, och områden (neighbourhoods, villages och areas). Det övriga 
innehållet i kartan präglas av en anpassning till det lokala och till fotgängarens 
behov. 

Innehåll

Hittills har en prototyp utvecklats (se Fig. 19), och vid sidan av denna har en 
mängd mindre pilotprojekt genomförts runt om i London för att testa och !n-
slipa systemets anpassningsförmåga till olika typer av stadsmiljöer (TfL, 2010 
b). Prototypen av informationssystemet !nns i stadsdelen West End och består 
av 74 fristående orienteringsskyltar av tre olika typer (TfL, odat. a). Två av des-
sa är orienteringspaneler och innehåller kartor, medan den tredje är en enkel 
pilvägvisare. Utöver de fristående skyltarna har även busshållplatser och tun-
nelbaneentréer försetts med fotgängaranpassade kartor. 

Fig. 19. Prototyp av systemet Legible London. (TfL, 2007)

Orienteringspanelerna !nns i en bredare och en smalare variant (se Fig. 20 & 
21). Den breda används endast när det !nns tillräcklig plats för "era männi-
skor att studera den samtidigt, utan att blockera fotgängar"ödet. Innehållet är 
detsamma i båda varianterna; hänvisningar till närliggande destinationer, en 
översiktlig karta (planner map), en lokal karta (!nder map) samt en förteck-
ning över områdets gator (street !nder). Den översiktliga kartan har till uppgi 
att orientera fotgängaren, och visar destinationer som är tillgängliga via en 15 
minuter lång promenad. Den lokala kartan är mer detaljerad och hjälper an-
vändaren att hitta till destinationer och adresser inom fem minuters gångav-
stånd. Den innehåller en mängd information som fotgängaren har nytta av, så 
som trottoarbredder, övergångsställen, ramper, trappor, under- och överpassa-
ger, offentliga toaletter, busshållplatser och tunnelbanestationer. Viktiga bygg-
nader och landmärken, samt utvalda butiker är även utsatta med namn. Loka-
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ler i gatuplan är markerade och bildar visuella kluster i kartan där butiker lig-
ger tätt, vilket signalerar högre aktivitet i dessa områden.

Utöver detta är kartmaterialet anpassat särskilt för fotgängare i många andra 
hänseenden. Kartornas orientering är anpassad så att kartan visar verkligheten 
ur samma synvinkel som fotgängaren ser den. Som en konsekvens av detta 
pekar norrpilen sällan uppåt. Den som föredrar att orientera sig eer väder-
streck är hänvisad till en väderstrecksmarkör i marken vid skyltens fot (se Fig. 
22). Kartornas läsbarhet underlättas ytterligare av att viktiga landmärken av-
bildas i perspektiv. Gångavstånd till närliggande platser redovisas i form av en 
cirkel som anger den ungefärliga tiden det tar att promenera dit. Detta motive-
ras med att fotgängare hellre refererar till tid än exempelvis meter. Det går 
även att få skyltens information uppläst i mobiltelefonen, genom att ringa ett 
nummer som !nns i panelens sida. På så sätt stöder skyltarna även oriente-
ringen för människor med synnedsättning. 

Fig. 20. Bredare variant av orienteringspanel (TfL, odat. a)

Fig.  21. Den smalare varianten av orienteringspanel,  med tillhörande kartor. (TfL, odat. 
a)
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Resultat och erfarenheter

TfL har undersökt vilka resultat både systemprototypen i West End och de 
mindre pilotprojekten har åstadkommit. Projektet be!nner sig fortfarande i ett 
teststadium, men det är samtidigt utformat som en process som inte har en 
fast slutpunkt. Därigenom !nns möjligheten att löpande göra justeringar och 
förbättringar eer de erfarenheter som dyker upp på vägen. Nedan följer en 
kort summering av resultaten från de undersökningar som har gjorts, vilka 
tyder på att projektet hittills har genererat positiva effekter (TfL, odat. b).

• Restiden för fotgängarresor i prototypens område minskade med 16 %. 
• 87 % av de tillfrågade ville att systemet skulle byggas ut i hela staden. 
• 83 % av användarna hävdade att systemet hade hjälpt dem att hitta rätt. 
• Två av tre användare uppgav att systemet kunde hjälpa dem att hitta snabba-

re vägar.
• Tre av fyra kände sig trygga i att använda systemet för att utforska närområ-

den.
• Antalet fotgängare som gått vilse i försöksområdena sjönk med 65 %.
 

Fig.  22. Tekniska detaljer ur Legible Londons skyltsystem. Överst t.v.;  väderstrecks-
markör i skyltfundament, överst m.; solceller i panelens ovansida, överst  t.h.; möjlighe-
ter att få informationen uppläst i mobiltelefon, nederst; pilvägvisare där själva informa-
tionen är utbytbar. (TfL, odat. a)

48 



4.3. Fußgängerleitsystem Hamburg
- Enkla lösningar för ett effektivt besökarmottagande

Bakgrund

Den nordtyska staden Hamburg har en befolkning på närmare två miljoner 
invånare. Den innersta stadskärnan omfattar ett område som storleksmässigt 
kan jämföras med City och Gamla stan i Stockholm (se Fig. 23). Stadsstruktu-
ren är uppbyggd på traditionellt europeiskt vis med ett gatunät som innehåller 
en blandning av regelbundna och mer organiska former. Hamburg ingår i en 
grupp europeiska städer14  som Stockholm Business Region regelbundet jämför 
sig med, vad gäller bl.a. konkurrenskra. 

Tyskland stod sommaren 2006 som värd för Världsmästerskapen i fotboll, och 
Hamburg var i samband med detta en av de utvalda värdstäderna. Lagom till 
invigningen av mästerskapet fanns ett informationssystem på plats i innersta-
den, för att säkerställa ett effektivt bemötande av de väntade besökarna. Inför 
mästerskapet fanns det bland stadens politiker en bred vilja att erbjuda de 
kommande besökarna ett positivt bemötande, och samtidigt visa upp vad 
Hamburg hade att erbjuda. Detta resulterade i ett politiskt beslut om att införa 
ett vägvisnings- och informationssystem för fotgängare i innerstaden (Ham-
burg, 2006). Enheten för stadsutveckling och miljö hos stadens tra!kförvalt-
ning !ck i uppdrag att planera projektet. Själva designen av projektet överläts 
till en privat konsultbyrå, men stod under översyn av en styrgrupp innehållan-
de representanter för olika aktörer i staden.

Fig. 23. Centrala Hamburg och centrala Stockholm. (GoogleEarth)
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Syfte och målgrupper

Systemet upprättades i sye att erbjuda en bättre orientering för besökare och 
turister, och samtidigt stärka stadens roll som centrum för shopping och tu-
rism (Hamburg, 2006, s. 2). Den huvudsakliga målgruppen är med andra ord 
besökare, men även stadens invånare ska ges möjligheten att upptäcka nya 
platser och funktioner i staden. 

Koncept och metodik

Konceptet för Hamburgs informationssystem är mycket enkelt. Det bygger på 
att identi!era för fotgängare attraktiva stråk, och att markera dessa i gatumil-
jön med hjälp av fristående orienteringsskyltar. Informationssystemet baseras 
med andra ord på stråk, vilka valts ut eer vissa kriterier. Hänsyn har tagits till 
delsträckors längd och attraktivitet, men även till trygghet och tillgänglighet 
för människor med funktionsnedsättning (Hamburg, 2006, s. 3). Erfarenheter 
har hämtats från andra städer, varav ett "ertal i Schweiz, där liknande system 
redan har införts. Ett viktigt steg i arbetsgången har varit att skapa en katalog 
innehållande alla objekt som systemet är tänkt att hänvisa till. Innehållet i 
denna har de inblandade aktörerna genom styrgruppen enats om.

Fig.  24. Översikt  av systemets stråk och skyltar.  Gula punkter är pilvägvisare, orangea 
är vägvisningspaneler. (Hamburg, 2006)
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Innehåll

Systemet består av två typer av orienteringsskyltar; pilvägvisare och vägvis-
ningspaneler, vilka är utplacerade på 113 ställen i innerstaden (se Fig. 24 & 
25). Till innehållet skiljer sig de två typerna inte mer än att vägvisningspane-
lerna används där antalet målpunkter är många. Till följd av detta är panelerna 
vanliga vid knutpunkter och andra centrala platser. Orienteringsskyltarna in-
nehåller väghänvisningar, med tillhörande avstånd, till de i katalogen utvalda 
målpunkterna. Avstånden anges i meter och inte i gångtid, eersom det anses 
vara svårt att avgöra vad som är ”normal” gånghastighet (Hamburg, 2006, s. 2). 
Texten är med några få undantag på tyska, men kompletteras av symboler som 
är förståeliga för alla nationaliteter. 

Fig. 25. Pilvägvisare och vägvisningspanel. (Hamburg, 2006 & Ströer, odat.)

Den ursprungliga katalogen för målpunkter innehåller 80 objekt, såsom tun-
nelbane- och järnvägsstationer, sevärdheter, viktiga gator och platser, museer 

och teatrar, polisstationer och andra offentliga funktioner. För att skapa en 
hierarki för hänvisningen till dessa, har objekten inordnats i tre målkategorier. 
För huvudmål som järnvägsstationer och centrala platser dyker hänvisningar 
upp tidigt och "era gånger längs gångstråken. Lokala mål som tunnelbanesta-
tioner och nöjesinrättningar hänvisas däremot endast till inom ett närområde 
på ungefär 500 m. Däremellan !nns ytterligare en grupp av ”medelviktiga” 
mål, i vilken bl.a. den välkända gatan Reeperbahn ingår. Generellt sett består 
de utvalda objekten av fritidsrelaterade målpunkter, medan mer vardagliga 
destinationer har utelämnats.

Resultat och erfarenheter

Hittills har det inte gjorts några formella utvärderingar av hur systemet an-
vänds och uppfattas av fotgängare. De ansvariga för projektet har dock upplevt 
ett positivt gensvar från både användare och institutioner (Gündel, 2011). Från 
användarhållet har man inte bara uppfattat turister som positiva, utan även 
stadens invånare. Den negativa respons som har framkommit har främst 
handlat om att systemet bara omfattar innerstaden. För närvarande pågår pla-
nering för en utvidgning av systemet, vilket indikerar att projektet uppfyller de 
uppsatta målen. Det rör sig mestadels om intilliggande stadsdelar med höga 
besökarantal, som ska sammankopplas med systemet. Det !nns också en tanke 
om att integrera be!ntliga orienteringssystem som lyder under andra myndig-
heter och privata aktörer. Detta ställer dock höga krav på administrativ sam-
verkan, vilket i detta fall inte har varit helt problemfritt.
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4.4. Informationssystem i Biel/Bienne
- Integration av digitala tekniker i fristående informationsskyltar

Bakgrund

Biel, Bienne på franska, är en mindre stad med omkring 50 000 invånare, belä-
gen i nordvästra Schweiz vid den avlånga Bielsjöns östra ände. Stadens cent-
rum utgörs av en äldre stadskärna, vars koppling till vattnet är mer eller mind-
re avskuren av järnvägsspår och den centrala järnvägsstationen (jfr. Fig. 26). 
Staden upplevde under 1980- och 1990-talet en nedåtgående trend med eko-
nomisk nedgång och sjunkande befolkningstal (Burkhard, Schmid & Mages, 
2008). I slutet av 1990-talet kom vändpunkten och staden har sedan dess lyck-
ats locka till sig nya företag och en stadig befolkningstillväxt. Vid sidan av den 
traditionellt viktiga klockindustrin har många företag inom IT och kommuni-
kation valt att lokalisera sig i Biel. Den ekonomiska strukturomvandlingen har 
understötts av nya planeringsstrategier, som bl.a. inneburit omvandlingar av 
gammal industrimark och investeringar i förbättrade stadsmiljöer. 

En viktig del av de nya planeringsstrategierna var att återuppliva gaturummen 
och förbättra mobiliteten för stadens fotgängare, vilket blev målet för ett "ertal 
olika projekt (Biel, 2008). I staden fanns i stort sett ingen orienteringsinforma-
tion riktad till fotgängare, varför ett av projekten riktade in sig på att införa ett 
sammanhängande informationssystem. Avsaknaden av sådan information an-
sågs bidra till att besökare, men även invånare, hade dålig kunskap om vad 
staden hade att erbjuda i form av attraktiva gångstråk. Från politiskt håll fanns 
även en vilja att synliggöra Biels position som metropol för klocktillverkning 
och modern kommunikation, och därigenom stärka stadens image (Fußver-
kehr Schweiz, 2009). Biels stadsbyggnadsförvaltning blev utsett att leda projek-
tet, under översyn av en grupp innehållande representanter från andra förvalt-
ningar. Vid utformningen av systemet inbjöds representanter från intresseor-
ganisationer att deltaga. 

Fig. 26. Biels stadscentrum. (GoogleEarth)

Syfte och målgrupper

Informationssystemet syar till att förbättra förbindelserna mellan bostadsom-
råden och stadens centrum, framhäva viktiga platser och sevärdheter, och att 
skapa en effektiv informationskälla för besökare och invånare (Biel, 2008). 
Samtidigt ska systemet bidra till stadens identitet och image som centrum för 
klocktillverkning och ”kommunikationsstad”. Det är framförallt turister och 
besökare som är den tilltänkta målgruppen, men även stadens invånare ska 
kunna dra nytta av det nya systemet. Tanken är att information om kollektiv-
tra!k, myndigheter, evenemang och nöjen ska decentraliseras till stadens gator 
och gångstråk (Burkhard, Schmid & Mages, 2008).
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Koncept och metodik

För att uppnå de syen som fastställts för systemet, har ett koncept utvecklats 
där digitala tekniker integreras i konventionella orienteringsskyltar (Biel, 
2008). Dessa är placerade i gatunätet så att de markerar och framhäver gång-
stråk som valts ut eer komfort, kvalitet och kollektivtra!kutbud (se Fig. 27). 
Systemet är anpassat till stadsstrukturen, i vilken huvudstråken strålar ut från 
centrum till ytterområdena där merparten av bostäderna !nns. I Schweiz är 
vandringskulturen stark, och vandringsleder !nns sedan långt tillbaka utmärk-
ta i landskapet mellan städerna. Som en naturlig följd av detta knyter systemet 
an till vandringsleder i stadens ytterkanter. 

Fig. 27. Översikt över stråk och placering av orienteringsskyltar (Biel, 2008).

Innehåll

Systemet består av två typer av orienteringsskyltar; interaktiva orienteringspa-
neler och vägvisningspaneler (se Fig. 28). Sammanlagt består systemet av 100 
skyltar, varav 22 är av den första kategorin (Fußverkehr Schweiz, 2009). Orien-
teringspanelerna innehåller på framsidan en mindre översiktskarta för hela 
staden och en pekskärm med en interaktiv stadskarta. Baksidan pryds av ett 
ur, men har även utrymme för informativ text från stadens marknadsförings-

avdelning och den aktuella klocktillverkaren. Vägvisningspanelerna !nns i en 
stor och liten variant och innehåller endast riktningsangivelser till utvalda mål. 
Dessa är utvalda av en intressegrupp, och innehåller ca. 190 mål som t.ex. se-
värdheter, viktiga stråk och platser, nöjesinrättningar och offentliga funktioner. 
Den större vägvisningspanelen har på sina håll kombinerats med den interak-
tiva orienteringspanelen.

Fig.  28. Interaktiva orienteringspaneler i kombination med konventionella vägvisnings-
paneler. (Fußverkehr Schweiz, 2009)

Ett av de ursprungliga kraven för projektet var att modern teknik skulle invol-
veras, och svaret på detta är de interaktiva orienteringspanelerna. Med hjälp av 
pekskärmen är det möjligt att navigera i en interaktiv stadsplan, och välja mel-
lan att visa olika informationslager såsom kulturellt och gastronomiskt utbud, 
shopping, sevärdheter och kollektivtra!kutbud (se !g. 29). Utöver detta inne-
håller den nyheter och information om aktuella evenemang runt om i staden. 

Resultat och erfarenheter

Den schweiziska fotgängarorganisationen Fußverkehr Schweiz !ck i uppdrag 
att dokumentera och utvärdera projektet, och konstaterar i sin rapport att man 
har åstadkommit ett genomtänkt och intuitivt informationssystem (Fußver-
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kehr Schweiz, 2009). Något som särskilt lovordades var att systemet fanns när-
varande i alla stadsdelar och inte bara i stadskärnan. Det konstaterades dock 
att vissa sträckor var dåligt anpassade för människor med funktionsnedsätt-
ning, och att vägvisningspanelerna saknade avståndsangivelser sågs som en 
klar brist. I övrigt kunde de ansvariga för projektet vittna om ett positivt gen-
svar från allmänheten. Pro!leringen av Biel som klockstad har varit uppskat-
tad och "era invånare har uppgett att de uppmärksammats på platser de tidiga-
re inte lagt märke till tack vare systemet. De negativa reaktionerna har fram-
förallt handlat om problem med den digitala tekniken, vilket ibland har lett till 
tveksam inställning mot systemet som helhet. De ansvariga för projektet med-
ger att den digitala delen av systemet har dragits med ”barnsjukdomar”, till 
följd av den pressade tidsplan som fanns till förfogande. De nämner också två 
huvudsakliga lärdomar som projektet genererat. För det första är det viktigt att 
noga klarlägga vilka behov och anspråk informationssystemet ska tillgodose, 
och att tillsätta denna process tillräckligt med tid. För det andra är en god pro-
jektorganisation med noggrant utvalda partners nödvändig, eersom många 
aktörer utanför den egna myndigheten oa är inblandade i denna typ av pro-
jekt.

Fig.  29.  Den interaktiva orienteringspanelens översiktskarta (överst) och interaktiva 
stadsplan (nederst). (Stadt Biel, odat. & Biel, 2008)
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4.5. Kommentarer och jämförelser

En oa förekommande attityd angående läsbarhet i stadsmiljöer är att plane-
ringen har misslyckats om människan i sin orientering är tvungen att förlita 
sig till skyltar. Denna attityd framträder inte sällan när modernistiska plane-
ringsideal kritiseras i samband med dysfunktionella förorter där skyltar är den 
enda orienteringshjälpen som !nns att tillgå. Traditionella stadsmiljöer anses å 
andra sidan vara så pass läsbara i sig att abstrakt orienteringsinformation blir 
över"ödig. Intressant nog indikerar exemplen ovan att det även i sådana miljö-
er kan !nnas incitament till att investera i orienteringsskyltar. Samtliga tre in-
nerstadsområden hade med stor sannolikhet betecknats av Lynch som före-
ställbara miljöer.  

När det gäller incitament !nns det en hel del skillnader mellan de olika projek-
ten. I London är det tydligt att det fanns problem i transportsystemet som be-
hövde lösas, och som därigenom kunde resultera i ekonomiska besparingar. I 
Hamburg tycks det huvudsakliga incitamentet snarare ha varit att förbättra 
stadens status som turistmål. Informationssystemet blev där ett bidrag till byg-
gandet av en positiv image. Med andra ord behöver inte ett informationssy-
stem endast vara en lösning på ett problem; det kan även vara ett lönsamt till-
skott i en redan fungerande miljö.

I samtliga tre projekt ingår såväl invånare som besökare i den tilltänkta mål-
gruppen. Att besökare har mest nytta av orienteringsinformation är naturligt 
med tanke på deras bristande förkunskaper. Det kan ändå konstateras att det 
för alla tre projekt !nns sociala aspekter i bakgrunden. Det visar sig bl.a. i den 
strävan eer attraktivare fotgängarmiljöer som samtliga projekt uppvisar. I 
Hamburgs fall tycks visserligen lokalbefolkningens nytta av systemet vara mer 
av en biprodukt. Londonbornas behov är däremot noggrant tillgodosedda i 
Legible London-projektet, och de interaktiva informationspanelerna i Biel är 
också högst användbara i invånarnas vardagsliv. Londons storlek och kom-
plexa struktur lär skapa ett större behov av orienteringshjälp för lokalbefolk-
ningen än vad som är fallet i småstaden Biel. I Biels fall får systemet snarare 
karaktären av en konkurrensfördel gentemot andra städer. 

Även om det inte är realiserat fullt ut, framstår ändå Legible London som det 
mest mångsidiga och omfattande av de tre projekten. Det är också det projekt 
som bäst har tagit tillvara på dagens moderna teknik. Med hjälp av geogra!ska 
informationssystem hålls informationen kontinuerligt uppdaterad, och den 
centrala administrationen gör det möjligt att presentera den på ett konsekvent 
sätt. Vad som är ännu viktigare är att orienteringsinformationen inte är be-
gränsad till endast stationära skyltar. Samma information ska även !nnas till-
gänglig via mobiltelefoner, vart man än be!nner sig i staden. Det kan ses som 
självklart att ett modernt informationssystem utnyttjar de möjligheter som 
dagens ”smarta” telefoner erbjuder. Samma information som de interaktiva 
orienteringspanelerna i Biel innehåller, skulle lika gärna kunna förmedlas av 
en mobil applikation. 

Fig. 30. Besökarinriktad pilvägvisare i Hamburg. (Ströer, odat.)
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5. Diskussion

I detta kapitel summeras och diskuteras de slutsatser de tidigare kapitlen 
har resulterat i. Den ursprungliga frågeställningen besvaras i korthet och 
däreer diskuteras vilken innebörd slutsatserna kan tänkas ha för ”Pro-
menadstaden” Stockholm.

5.1. Frågeställning och slutsatser 

Studiens tre huvudfrågor har behandlats var för sig i de föregående kapitlen. I 
den teoretiska bakgrunden undersöktes vilken betydelse orienterbarhet har för 
staden och dess invånare. Fyra huvudsakliga områden som påverkas av sta-
dens orienterbarhet identi!erades; stadens gångvänlighet, individens välbe!n-
nande, tillgänglighet till stadens funktioner samt besökarvänlighet. Genom att 
förbättra stadens orienterbarhet kan man inom dessa områden förvänta sig 
ekonomiska, sociala och ekologiska vinster och besparingar. I kapitlet om 
Stockholms orienterbarhet undersöktes hur orienteringssituationen i Stockholm 
ser ut och hur fotgängare kan tänkas uppleva den. Den huvudsakliga slutsatsen 
var att Stockholm som helhet har en relativt läsbar stadsform som i regel er-
bjuder goda grundförutsättningar för orientering. Likväl identi!erades ett an-
tal brister i främst Cityområdets orienterbarhet, som till viss del härstammar 
från de stora omdaningarna under mitten av 1900-talet. Därmed !nns det ett 
behov av förbättrad orienterbarhet, vilket även stärks av den framtida stadsut-
vecklingen och den allt mer betydande besöksnäringen. I det tredje kapitlet 
undersöktes hur fotgängares orienteringsprocess kan underlättas, och vilka 
effekter detta kan ge. Tre europeiska städers tillvägagångssätt för detta presen-
terades och analyserades. Det visade sig att informationssystem för fotgängare 
inte bara fungerade som en lösning för framkomlighetsproblem, utan även 
kunde vara lönsamma tillskott i redan fungerande stadsmiljöer. Även om 
grundförutsättningarna för orientering är förhållandevis goda kan det !nnas 
starka incitament för att stödja fotgängares orientering. Informationssystem 
för fotgängare krävs när stadsmiljön i sig inte räcker till, men är också av nytta 
även om grundförutsättningarna är tillräckliga.

5.2. Informationssystem för Stockholms fotgängare?

I det tredje kapitlet lyes informationssystem för fotgängare fram som ett sätt 
att förbättra orienterbarheten i stadskärnor. Dessförinnan konstaterades ett 
behov av förbättringsåtgärder i Stockholm, varför det nu är lämpligt att disku-
tera huruvida informationssystem skulle ha önskad effekt även här. Till att bör-
ja med framgick det av gatuenkäten att en vanlig åsikt bland fotgängare i Ci-
tyområdet var att någon form av hänvisningsskyltning behövdes. Med andra 
ord kan en sådan åtgärd förväntas få ett positivt mottagande av allmänheten i 
Stockholm. De tre utländska informationssystemen erbjuder dock varierande 
tillvägagångssätt för att underlätta orienteringen, som är anpassade till de olika 
städernas skilda förhållanden. Därför är det viktigt att noga överväga i vilken 
mån dessa kan tillämpas på fallet Stockholm.

I informationssystemet Legible London är ansatsen utpräglat teoretisk, och 
Lynchs teorier om kognitiv representation utgör systemets grundval. Det !nns 
där en intention att stödja utvecklingen av den mentala kartan som inte åter-
!nns i lika hög grad i de övriga två projekten. Dessa är mer inriktade mot att 
guida fotgängaren från punkt A till punkt B på ett praktiskt sätt. Båda tillväga-
gångssätten skulle kunna förespråkas i Stockholms fall. En möjlig invändning 
mot Legible London-varianten är att London inte bör jämföras med Stock-
holm. Stadens oöverskådliga storlek och oregelbundna gatunät medför att lon-
donborna lär ha större svårigheter att utveckla en klar och användbar bild av 
sin egen stad. I Stockholm !nns det förmodligen färre luckor att fylla igen för 
den genomsnittlige stockholmaren. Det !nns därmed en skillnad mellan stä-
derna när det gäller den del av målgruppen som utgörs av invånare. 

Besökare lär å andra sidan ha ett liknande behov av orienteringsstöd i Stock-
holm som i London, eersom tiden som krävs för att utveckla den mentala 
bilden oa överstiger besökarens vistelsetid i staden. Dessutom lär besökares 
behov av lättillgänglig information om stadens utbud vara ungefär detsamma i 
alla städer med betydande cityturism. Ur den synvinkeln vore Londons system 
med lokalt anpassade fotgängarkartor mycket användbart även i Stockholm. 
Ett sådant system kan ge en värdefull översikt av vad som !nns vid sidan av de 
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mer kända gångstråken. En nyanländ besökare på promenad längs Drottning-
gatan skulle på så vis vid lämpliga punkter kunna informera sig om vad tvärga-
tor och parallellgator har att erbjuda. I London såg fastighetsägare och butik-
sinnehavare ett behov av denna information, och det behovet tycks även !nnas 
i Cityområdet i Stockholm. Londons sätt att tillhandahålla information om vad 
som !nns inom gångavstånd bidrar också till att stärka avståndsuppfattningen 
hos stadens invånare. Resultaten av gatuenkäten tyder på att det även i Stock-
holm !nns anledning att förstärka kunskapen om gångavstånd. Inte minst med 
tanke på att det från politiskt håll !nns en vilja att öka gångtra!kens andel av 
de dagliga resorna. Ett system liknande det i London skulle sannolikt öka be-
nägenheten att göra korta resor till fots hos såväl invånare som besökare i 
Stockholm.

Hamburgs tillvägagångssätt erbjuder ett enklare sätt att angripa brister i orien-
terbarhet, där ambitionen inte sträcker sig längre än att tillhandahålla vägvis-
ning längs viktiga gångstråk. Ett sådant system skulle kunna motiveras med att 
orienteringsförutsättningarna i Stockholms stadsform är relativt goda, men att 
ett bättre mottagande av besökare ändå är önskvärt. Med ett enkelt system 
skulle man även här kunna åstadkomma ett bättre bemötande av besökare och 
stärka upplevelsen av staden som resmål. Hamburgs innerstad är också stor-
leksmässigt mer jämförbar med centrala Stockholm än vad London är. En vik-
tig fråga är dock huruvida ett system av Hamburgs typ även skulle kunna stär-
ka invånarnas avståndsuppfattningar. Svaret blir beroende av hur valet av mål-
punkter prioriteras. Om systemet endast hänvisar till platser som är intressan-
ta för turister, får det förmodligen liten effekt på hur invånare bedömer av-
stånden i sina dagliga rörelser. 

När det gäller stadsform kan schweiziska Biel ses som ett snarlikt exempel jäm-
fört med Stockholms struktur. Staden har framförallt en regelbundenhet i ga-
tunätet som liknar situationen i Stockholm. För detta informationssystem var 
en av utgångspunkterna att bostadsområden i stadens utkanter bättre skulle 
knytas ihop med stadskärnan. Bör ett informationssystem i Stockholm ha en 
liknande vision? Undersökningen av Stockholms orienterbarhet koncentrera-
des främst till Cityområdet och riktades mindre mot innerstadens mer bo-
stadspräglade stadsdelar, och ytterstaden utelämnades helt och hållet. Att i 
Stockholm knyta ihop ytterstadens gångstråk med City och synliggöra detta 
med ett informationssystem är en intressant tanke, men frågan är hur stor ef-

fekt fotgängarinformation har när avstånden ökar. Avstånden mellan ”cent-
rum” och ”periferi” är avsevärt längre i Stockholm än i Biel, vilket gör att en 
vision liknande den i Biel möjligen blir orimlig för Stockholm. Vore syet 
främst att främja cykeltra!ken, kunde ett sådant system däremot motiveras.

5.3. Digitalt eller analogt?

I ett samhälle där digital information får allt större betydelse, kan det framstå 
som omodernt att lägga stor vikt vid människors mentala bilder. Vem behöver 
egentligen en mental karta när det alltid !nns en digital version i !ckan? Mo-
bila navigationsapplikationer erbjuder nya möjligheter för orientering, och allt 
"er får tillgång till denna teknik. Man bör dock ha i åtanke att vi i Sverige lever 
i ett av världens mest utvecklade länder när det gäller IT och mobiltelefoni. 
Besökare som kommer hit från andra länder har inte alltid samma möjligheter 
att få tillgång till de digitala funktioner som för oss har blivit mer eller mindre 
självklara. En amerikansk mobiltelefon är exempelvis inte alltid kompatibel 
med de europeiska mobila näten. Det kan också ses som en fråga om social 
rättvisa; ska endast de som har råd med den senaste tekniken ha tillgång till 
offentlig orienteringsinformation? Med dessa aspekter i åtanke bör digitala och 
mobila informationssystem ses som komplement, snarare än ersättningar för 
analoga och stationära informationssystem. Dessutom är alla former av digital 
navigering beroende av avstämning mot verkligheten. Den information som 
mobiltelefonen tillhandahåller måste ständigt jämföras med vad ögat uppfattar 
av staden. Analog information kommer därmed även i fortsättningen att be-
hövas för att bekräa att den digitala informationen stämmer. 

5.4. Är orienterbarhet alltid eftersträvansvärt?

Det sägs ibland att det bästa sättet att lära känna en stad är att gå vilse i den. 
Om detta är sant framstår orienterbarhet närmast som ett hinder för att lära 
känna staden på djupet. I denna studie har orienterbarhet setts som en positiv 
egenskap hos stadsmiljön. Det behöver dock inte betyda att det är eersträ-
vansvärt i alla situationer. I vissa fall kan det ”okända” tänkas skapa en positiv 
mystik eller spänning i en stad. En förutsättning för att detta ska uppfattas som 
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positivt är dock att sådana områden i staden är begränsade till sin storlek, och 
att man förr eller senare är tillbaka i mer familjära strukturer. Att staden ändå 
innehåller områden som är svårgenomträngliga kan i viss mån ses som ett bi-
drag till dess mångfald. Om stadens orienterbarhet bygger på förutsägbara och 
upprepade mönster i stadsstrukturen överväger de negativa aspekterna sanno-
likt fördelarna med att det är enkelt att hitta. En sådan orienterbarhet ligger 
också långt ifrån de miljöer som Lynch betecknade som ”föreställbara”. Orien-
terbarhet behöver inte vara en nödvändig förutsättning för att en stadsmiljö 
ska vara attraktiv.

Det kan också !nnas en risk att åtgärder för förbättrad orienterbarhet uppfat-
tas som ett led i en ”turisti!ering” av stadsmiljön. Ur lokalbefolkningens per-
spektiv skulle detta kunna vara ett hot mot den rådande särarten och exklusi-
viteten i deras stadsdel. Paradoxalt nog kan turisti!ering även ha en självde-
struktiv verkan. Platser som anpassas noggrant eer turisters behov och prefe-
renser riskerar att förlora sin genuinitet och i förlängningen även sin dragkra 
hos turister. Kan det istället !nnas ett värde i att en stad är introvert och kräver 
en viss ansträngning att tillgodogöra sig? Så är möjligen fallet för en mindre 
del av turistsektorn, men det gäller antagligen inte för majoriteten. För vissa 
resenärer är strapatser en viktig del av upplevelsen, men de "esta föredrar för-
modligen bekvämlighet. Detta gäller i synnerhet för weekendresenärer vars tid 
för att lära känna staden är begränsad. De senare årens globalisering tycks ha 
skapat ett ideal där konkurrensmässiga städer bör vara unika och familjära på 
samma gång. En viss nivå av standardisering förväntas; det bör vara möjligt att 
kommunicera med lokalinvånarna på engelska och transportinfrastrukturen 
ska vara begriplig även för utomstående. Samtidigt ska staden erbjuda en ge-
nuin upplevelse; någonting som inte går att !nna i någon annan stad. 

5.5. Reklamfinansiering

För åtgärder som involverar skyltning ligger oa reklam!nansiering nära till 
hands. Företag som specialiserar sig på utomhusreklam tenderar att ta på sig 
allt mer ansvar för underhållet och gestaltningen av stadsmiljön. I gengäld får 
de av kommunerna utrymme och rättigheter för sin reklam. På så vis blir 
kommunernas oa tyngda ekonomier av med utgisposter, samtidigt som 

stadsmiljön hålls ren och hel. Offentliga toaletter och busskurer (se Fig. 31) är 
exempel på funktioner som i allt större utsträckning !nansieras av privata an-
nonseringsföretag. Reklam!nansiering av stadsmiljöer kan uppfattas som kon-
troversiellt med tanke på att kontrollen av vilka budskap stadens invånare ex-
poneras för ligger hos de privata annonseringsföretagen. Därför är ett kritiskt 
förhållningssätt nödvändigt i förhandlingar om hur t.ex. informationssystem 
ska !nansieras.

Fig.  31. Exempel på reklamfinansiering av busskurer. Vilken möjlighet har invånarna 
att påverka vilka ideal och budskap de exponeras för?
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6. Rekommendationer

Stockholms Tra!kkontor rekommenderas att, inom ramen för det påbörjade 
strategiarbetet för gångtra!k, tillsätta en arbetsgrupp som får till uppgi att 
påbörja planeringsarbetet för ett framtida informationssystem riktat till fot-
gängare. Tillhandahållande av orienteringsinformation är ett naturligt steg i 
arbetet med att förverkliga översiktsplanens och Tra!kkontorets ambitioner 
för gångtra!ken. Att Tra!kkontoret bör bära huvudansvaret för att leda projek-
tet motiveras av deras övergripande ansvar för stadens gatumiljöer och att det 
passar väl in i förvaltningens kommande strategiarbete. Det är samtidigt vik-
tigt att projektet genomförs i samverkan med berörda intressenter och aktörer 
såsom fastighetsägare, näringsidkare, SL och Stockholm Visitors Board. Det 
bör ingå i arbetsgruppens arbete att utreda hur ett sådant system ska utformas, 
vilka mål som det ska uppfylla och vilka anspråk som ska prioriteras. Utifrån 
vad som har framkommit i denna studie följer här ett antal punkter som ett 
informationssystem i Stockholm bör ta hänsyn till;  

• Användargrupper 
En noggrann identi!ering av den tilltänkta användaren och systemets sye 
bör göras. Att systemet uppfattas som användarvänligt är av avgörande bety-
delse.

• Lokalanpassning 
Systemet bör vara anpassat till lokala förhållanden, och tillhandahålla in-
formation om vad som !nns inom gångavstånd. Inspiration kan hämtas från 
Legible London, vars lokalt anpassade kartor ger god överblick av närområ-
den.

• Strategisk placering 
Placeringen av informationsenheter i gaturummet bör vara väl genomtänkt. 
Placeringen bör inte bara anpassas eer fotgängares rörelsemönster utan 
även med hänsyn till ögats sökmönster. Exempel på strategiska platser för 
orienteringsinformation är i anslutning till tunnelbaneuppgångar, tågstatio-
ner, parkeringshus, typiska vägvalspunkter och platser där osäkerhet kan 
uppstå.

• Genomtänkt gestaltning 
Gestaltningen av informationen bör ske enligt läsbarhetsprinciper. Den ska 
vara lätt att ta till sig och får inte bli för överväldigande. Själva enheterna bör 
vara distinkta och lätta att urskilja, men samtidigt så pass diskreta att de inte 
dominerar gaturummet eller uppfattas som ”turisti!erande”. Gestaltningen 
bör även ta tillvara lokala särarter och knyta an till stadens och stadsdelens 
identitet.

• Digital kompatibilitet 
Systemet bör ta tillvara de fördelar som mobila applikationer har att erbjuda. 
En användbar princip är att samma information som !nns analogt även ska 
!nnas tillgänglig digitalt. 

Eersom Cityområdet visade sig innehålla åtskilliga brister i orienterbarhet är 
det lämpligt att ett informationssystem till en början utvecklas för just detta 
område. En metodik som är öppen för senare utvidgning av systemet, liknande 
den i London eller Hamburg, är dock att föredra. Informationssystemet bör 
!nnas vid de viktigaste stråken och utifrån dessa även informera om vad pa-
rallell- och tvärgator har att erbjuda. Samtidigt bör tillfället tas i akt att lya 
fram stråk och områden som i nuläget har en svagare position i människors 
medvetande (se Fig. 32). De mindre kända områdena kring Jakobsbergsgatan, 
de södra Klarakvarteren, området norr om Kungsgatan och strandpromena-
den längs Norrström skulle alla gynnas av bättre skyltning. Systemet bör också 
utformas så att det knyter an till de intilliggande stadsdelarna. Fotgängare bör 
t.ex. vid Odenplan uppmärksammas om att Drottninggatan har sin början i 
närheten och sedan leder ända in i Gamla Stan. Drottninggatans sträckning 
skulle även ”mentalt” kunna förlängas till Odenplan genom ett namnbyte av 
Norrtullsgatans sydligaste del. Odenplans betydelse som nod kommer att öka i 
framtiden, och genom dessa åtgärder kan sambanden till Cityområdet stärkas. 
Cityområdets kopplingar till Kungsholmen och Östermalm bör också tydlig-
göras. Tegelbacken är i nuläget en visuell barriär, liksom höjdskillnaderna mel-
lan Nybroplan och Östermalmstorg.
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Fig.  32.  Stråk och noder som bör omfattas av ett informationssystem för fotgängare. 
Den mörkare färgen representerar element som redan är relativt tydliga, medan den 
ljusare färgen markerar otydligare element,  vars mentala närvaro bör förstärkas. (un-
derlag: GoogleEarth)
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7. Slutord
Denna studie har präglats av ett explorativt tillvägagångssätt där "era olika 
analysmetoder har tillämpats på en rad olika aspekter av orienterbarhet. Ett 
sådant tillvägagångssätt möjliggör att en bred bild kan skapas av ett proble-
mområde, men det riskerar att ske till priset av att enskilda aspekter inte kan 
utredas i detalj. Undersökningen av Stockholms orienterbarhet innehåller "era 
exempel där mer detaljerade analyser vore intressanta att genomföra. En utför-
lig stadsbildsanalys enligt Lynchs principer, där invånare och besökare upp-
manas att rita upp sina mentala kartor, skulle kunna ge en bättre bild av hur 
starka eller svaga bilder människor verkligen har av Stockholm. Detta skulle  
dessutom kunna göras för "er stadsdelar i sye att jämföra förhållanden och 
identi!era lokala brister. Att i praktiken genomföra sådana undersökningar 
kräver dock stora tidsmässiga resurser, eersom längre intervjuer måste hållas 
med ett stort antal människor. Mer utförliga och statistiskt säkerställda använ-
darundersökningar är också något som hade kunnat göras om mer tid hade 
funnits till förfogande. Det !nns många intressanta frågor som inte !ck plats i 
den här studiens gatuenkät, som t.ex.;

• Vilka svårigheter ställs du inför när du promenerar i City? 
• Vad uppfattar du som centrum och periferi i Stockholm? 
• Hur är Stockholm att hitta i jämfört med andra städer du har besökt? 
• Har du någon gång gått vilse i Stockholm?

I framtida undersökningar vore det också lämpligt att närmare studera faktiska 
beteenden och behov hos särskilda fotgängartyper, såsom förstagångsbesökare 
eller veckopendlare. Det kan dock vara svårt att skilja ut dessa grupper och 
motivera deras deltagande i gatuenkäter. Det senare gäller särskilt för första-
gångsbesökare, eersom det är vanligt att man i en främmande stad är mer 
reserverad och på sin vakt gentemot främlingar på gatan. Dessutom har en 
tillfällig besökare lite eller ingen nytta alls av de resultat undersökningen leder 
till. Ett möjligt tillvägagångssätt för att bättre fånga upp besökares åsikter skul-
le kunna vara att förmedla enkäter via turistbyråer och informationsdiskar.

När det gäller de teoretiska resonemangen kring orienterbarhet vore det in-
tressant att vidare fördjupa sig i litteraturen. Mycket forskning har gjorts på 

orienterbarhetens påverkan på individer, men hur den påverkar staden som 
helhet är mindre utforskat. Orienterbarhetens roll i walkabilitybegreppet är 
exempelvis ett område som skulle kunna studeras närmare. Kevin Lynch har 
blivit något av en front!gur för frågor som har med läsbarhet och orienterbar-
het att göra, och därför kan det ses som naturligt att hans teorier har en central 
roll även i denna studie. Mycket av det som har skrivits om ämnet är in"uerat 
av hans principer, men det har även framkommit viss kritik mot hans syn på 
läsbarhet och dess betydelse. Man kan exempelvis ifrågasätta huruvida hans 
arbete har undersökt människors förståelse för strukturer i staden eller snarare 
deras individuella förmåga att uppfatta dem. I övrigt tycks dock teorier som 
helt och hållet motsäger Lynchs resonemang vara relativt sällsynta. Det är ock-
så värt att poängtera att mycket av Lynchs resonemang var en reaktion mot de 
på den tiden rådande planeringsidealen i USA. Jämfört med Los Angeles som 
var ett av Lynchs studieföremål skulle vilken europeisk stad som helst förmod-
ligen framstå som högst föreställbar och läsbar. Lynch nämns oa som en in-
spirationskälla för informationssystem för fotgängare, vilket projekten i Bristol 
och London kan illustrera. Det ska dock betonas att det i regel är hans visioner 
för staden som man försöker uppnå, med informationssystem som verktyg. 
Lynch var själv ingen uttalad förespråkare för den typen av åtgärder, utan kon-
centrerade sig mer på fysiska ingrepp i stadsstrukturen och tillämpning av 
hans principer i de tidiga planeringsskedena.  

Det är slutligen också möjligt att ifrågasätta valet att lya fram informationssy-
stem som lämplig åtgärd för att förbättra orienterbarheten i Stockholm. Det 
!nns många andra möjliga vägar att gå, inte minst genom att göra ingrepp i 
stadens fysiska struktur, vilket förespråkas av Lynch och Hillier. Stadsbildsele-
ment som landmärken, stråk och områden kan ges en ännu tydligare gestalt-
ning, och gatunätet kan modi!eras så att systemet blir än mer topologiskt be-
gripligt. Valet att inte behandla den typen av ingrepp motiveras dock av att de 
tar lång tid att genomföra och det dröjer länge innan de får effekt. För en be-
!ntlig stadsmiljö som Stockholms innerstad är ett informationssystem för fot-
gängare förmodligen en mer kostnadseffektiv åtgärd. Det är dock alltid en för-
del om en sådan insats kombineras med andra åtgärder för levande stadsmiljö-
er. Man bör inte enbart förlita sig på information som en garant för effektiva 
och attraktiva rörelsemöjligheter.
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Bilaga 1
FRÅGEFORMULÄR_SL

Bakgrund: Orienterbarhet - en egenskap som beskriver möjligheterna att orientera sig i 
en stadsmiljö. M.a.o. hur lätt eller svårt det är att förstå var i staden man är och hur 
man bäst tar sig vidare. Konkreta och abstrakta hjälpmedel kan underlätta orientering-
en. De konkreta hjälpmedlen finns i stadens fysiska form och struktur. De abstrakta 
hjälpmedlen finns i form av kartor, skyltar, hänvisningspilar och annan orienteringsin-
formation. Det är potentialen hos den senare kategorin som huvudsakligen undersöks i 
detta examensarbete. Intervjuns syfte är att ta reda på synsätt och arbetssätt rö-
rande orienterbarhet hos olika aktörer och yrkesverksamma inom stadsutveck-
ling.

1. Vad är orienterbarhet för dig? Vad rymmer begreppet?!

2. Vad tror du orienterbarhet har för betydelse för stadsmiljöns attraktivitet?!

3. Vad tror du orienterbarhet har för betydelse för besökarens upplevelse?!

4. Vad skulle man vinna på att förbättra orienterbarheten?!

5. Finns det i Stockholm ett behov av förbättrad orienterbarhet? Finns det någon sär-
skild brist vad gäller orienterbarhet i City? svåröversiktliga delar, mentala eller visu-
ella barriärer, särskilda platser eller stråk som skulle behöva förbätras?

6. Vilken typ av fotgängarinformation behövs i innerstaden?

7. Vem/Vilka ansvarar för stadens orienterbarhet? d.v.s. att effektiva rörelser är möjli-
ga, att tydliga informationssystem för fotgängare och cyklister finns osv. Vem bekos-
tar? Var borde ansvaret ligga?

8. På vilket sätt arbetar din organisation med orienterbarhetsfrågor? Ingår de i befintli-
ga eller kommande strategier? Vilken prioritet har de?

9. Hur ser SL på att synkronisera orienteringsinformation med ett eventuellt övergri-
pande informationssystem för fotgängare? upplåta plats för detta vid hållplatser och 
stationer? 

FRÅGEFORMULÄR_TRAFIKKONTORET
Bakgrund: Orienterbarhet - en egenskap som beskriver möjligheterna att orientera sig i 
en stadsmiljö. M.a.o. hur lätt eller svårt det är att förstå var i staden man är och hur 
man bäst tar sig vidare. Konkreta och abstrakta hjälpmedel kan underlätta orientering-
en. De konkreta hjälpmedlen finns i stadens fysiska form och struktur. De abstrakta 
hjälpmedlen finns i form av kartor, skyltar, hänvisningspilar och annan orienteringsin-
formation. Det är potentialen hos den senare kategorin som huvudsakligen undersöks i 
detta examensarbete. Intervjuns syfte är att ta reda på synsätt och arbetssätt rö-
rande orienterbarhet hos olika aktörer och yrkesverksamma inom stadsutveck-
ling.

1. Vad är orienterbarhet för dig? Vad rymmer begreppet?

2. Vilken roll har stadsmiljön ur Trafikkontorets perspektiv? Vilken upplevelse ska 
den förmedla?

3. Vad tror du orienterbarhet har för betydelse för stadsmiljöns attraktivitet? 

4. Vad skulle man vinna på att förbättra orienterbarheten?

5. Finns det i Stockholm ett behov av förbättrad orienterbarhet? Finns det någon 
särskild brist vad gäller orienterbarhet i City? svåröversiktliga delar, mentala eller 
visuella barriärer, särskilda platser eller stråk som skulle behöva förbätras?

6. Vilken typ av fotgängarinformation behövs i innerstaden?

7. Vem/Vilka ansvarar för stadens orienterbarhet? d.v.s. att effektiva rörelser är möj-
liga, att tydliga informationssystem för fotgängare och cyklister finns osv. Vem 
bekostar? Var borde ansvaret ligga?

8. På vilket sätt arbetar Trafikkontoret med orienterbarhetsfrågor? Ingår de i befintli-
ga eller kommande strategier? Vilken prioritet har de?

9. Hur uppmuntrar man resande till fots? Är det önskvärt ur TK:s perspektiv? Vilken 
roll har orienteringsinformation?
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FRÅGEFORMULÄR SVB
Bakgrund: Orienterbarhet - en egenskap som beskriver möjligheterna att orientera sig i 
en stadsmiljö. M.a.o. hur lätt eller svårt det är att förstå var i staden man är och hur 
man bäst tar sig vidare. Konkreta och abstrakta hjälpmedel kan underlätta orientering-
en. De konkreta hjälpmedlen finns i stadens fysiska form och struktur. De abstrakta 
hjälpmedlen finns i form av kartor, skyltar, hänvisningspilar och annan orienteringsin-
formation. Det är potentialen hos den senare kategorin som huvudsakligen undersöks i 
detta examensarbete. Intervjuns syfte är att ta reda på synsätt och arbetssätt rö-
rande orienterbarhet hos olika aktörer och yrkesverksamma inom stadsutveck-
ling.

1. Vad är orienterbarhet för dig? Vad rymmer begreppet?!

2. Vilken roll har stadsmiljön för Stockholm som resmål? Vilken upplevelse ska den 
förmedla?!

3. Vad tror du orienterbarhet har för betydelse för besökarens upplevelse?!

4.  Vad skulle man vinna på att förbättra orienterbarheten?! !

5. Finns det i Stockholm ett behov av förbättrad orienterbarhet? Finns det någon sär-
skild brist vad gäller orienterbarhet i City? svåröversiktliga delar, mentala eller visu-
ella barriärer, särskilda platser eller stråk som skulle behöva förbätras?

6. Vilken typ av fotgängarinformation behövs i innerstaden?

7. Vem/Vilka ansvarar för stadens orienterbarhet? d.v.s. att effektiva rörelser är möjli-
ga, att tydliga informationssystem för fotgängare och cyklister finns osv. Vem be-
kostar? Var borde ansvaret ligga?

8. På vilket sätt arbetar din organisation med orienterbarhetsfrågor? Ingår de i befint-
liga eller kommande strategier? Vilken prioritet har de? jämfört med annan turist-
service?
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