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Wayfinding och
grafiska studier
En dynamisk studiemiljö främjar inlärning och
därför läggs det stor vikt på det i planeringen
och byggandet av utbildningsinstitutioner.
Dagens unga studerande söker kreativa
och inspirerande miljöer samtidigt
som byggnaderna ska understödja
moderna undervisningsmetoder som t ex
tvärvetenskapligt samarbete och flexibla
undervisningsformer.
Att kunna locka och attrahera de allra bästa
studenterna, både från Sverige men mer och
mer även från andra länder, är avgörande för
utbildningsinstitutioners framgång. Till det
kommer också gäster och besökare som ökar
behovet av att alla ska kunna orientera sig, hitta
och förflytta sig snabbt och problemfritt runt
i byggnaden. Det kan vara både heltids- och
deltidsstuderande men även projektrelaterade
elever med olika kunskap om byggnaden som
det också ska tas hänsyn till i planerandet av
skyltlösningen.
Hanteringen av miljömässiga utmaningar
är fortsatt en viktig övervägning för
både byggnadsansvariga och elever med
förväntningar om att institutionen ska vara
lyhörd inför att identifiera och använda de mest
lämpliga, hållbara och miljövänliga materialen
samtidigt som underhållsbehovet hålls på en
minimal nivå.

Om Modulex
Hos Modulex har vi arbetat med
wayfinding, skylt- och grafiska lösningar
till utbildningsinstitutioner i mer än 40
år. Vi förstår behovet av att leverera
lösningar, som kan utvecklas och ändras
i takt med att verksamheten förändras.
Vi förstår att elever, lärare och besökare
snabbt ska kunna orientera sig, hitta och
förflytta sig i byggnaden och att det är
lika viktigt som möjligheten att inspirera
de studerande med snygga grafiska
lösningar.
Det är viktigt för oss att skapa en
flexibel lösning som även tillgodoser
byggnadens framtida behov. Vi levererar
wayfinding, skylt- och grafiska lösningar
som inte bara är snygga, utan även
skapar värde för våra uppdragsgivare.
Effektiv wayfinding och skyltning bidrar
till effektivt nyttjande av byggnaden
samtidigt som vi är glada och stolta över
att vi kan hjälpa designers och kunder
att skapa inspirerande miljöer.

Visste du?
Skyltar är en av de minsta posterna i de flesta
utbildningsinstitutioners budgetar, men har en
enorm betydelse för skolans image och byggnadens
effektivitet. Vår erfarenhet är att om man besvarar
nedanstående fyra frågor så kan man vara säker på
att få en optimal skyltlösning.

Uppdragsgivare
DK
• UC SYD
• VIA Campus Aarhus C
• Aarhus Universitet

Kan du se det?
Tänk efter före var du placerar
skyltarna och se till att de hamnar
i blickfånget. Överväg att förstärka
wayfindingen med golvgrafik.

• Roskilde Universitet
• Köpenhams Universitet
• Copenhagen Business School
• Syddansk Universitet
• Handelsakademien Lilla Bält

Kan du läsa det?
Det största hindret för att kunna
läsa en skylt är läsarens avstånd
till skylten. Det finns en enkel
matematisk formel för förhållandet
mellan storleken på texten och det
maximala läsavståndet.

Kan du förstå det?
Gör texten så enkel som möjligt och
använd ett språk som läsaren
förstår. Annorlunda zoner och
koder fungerar oftast för den
byggnadsansvariga men försäkra
dig om att det även förstås av
de som använder och besöker
byggnaden efter färdigställandet.

Norge
• Högskolan i Sörröst-Norge
• Universitetet i Sörröst-Norge
• NMBU, Oslo
• Universitetet i Oslo
• Handelshögskolan BI
• Högskolan i Sör-Tröndelag
• Högskolan i Nord-Tröndelag

Kan du lita på det?
Professionell skyltning och grafik
understödjer inte bara
verksamhetens image, utan ger
även medarbetarna och besökarna
ökat förtroende för att de kan lita på
den information som de får.

Vi har många års erfarenhet av wayfinding
och varumärkesbyggande och vi förstår hur vi
ska förena dessa begrepp för att få effektiva
skylt- och grafiska lösningar samt övrigt
kommunikationsmaterial att samverka.
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