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Abstract 

 
This thesis is about how a three-level sign system; at eye level, at ground level 
and at an elevated level, can facilitate navigation to parking meters in 
Stockholm's inner city. This study is written in the field of Information Design 
with specialization in Spatial Design. The first-time visitor’s difficulty in 
finding parking meters is the practical problem that underlies this work. The 
methods used are spatial analysis, including observation as well as site analysis. 
Benchmarking, customer experience audit, interview, survey and user tests 
have also been used for empirical data collection. The study has resulted in a 
design proposal aimed at facilitating visitor’s navigation from the time they 
have parked their car until they have reached the parking meter. Stress that 
occurs when one feels lost in a city environment should be minimized with the 
help of my design proposal. This will result in fewer missed plans for the 
visitors and an overall better experience of paying for your parking in 
Stockholm’s inner city. 
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Sammanfattning 

 
Det här examensarbetet handlar om hur man med hjälp av ett skyltsystem på tre 
nivåskillnader, i ögonhöjd, på marknivå och på en förhöjd nivå kan underlätta 
navigeringen till parkeringsautomater i Stockholms innerstad. Denna studie är 
skriven inom ämnet Informationsdesign med inriktning mot Rumslig gestaltning. 
Förstagångsbesökares svårighet med att hitta till parkeringsautomater är det 
praktiska problem som legat till grund för detta arbete. De metoder som använts 
i denna studie är rumslig analys, innefattande observation samt platsanalys. Även 
benchmarking, kundresa, intervju, surveyundersökning samt användartest har 
använts för empirisk datainsamling. Studien har resulterat i ett designförslag som 
har i syfte att underlätta besökarnas navigering från det att de har parkerat sitt 
fordon till att de nått parkeringsautomaten. Detta ska medföra att färre kommer 
bli försenade eller missa sådant som de planerat och på så sätt kommer det även 
minska stressnivån för samtliga. Stressen som uppstår när en känner sig vilse ska 
alltså minimeras med hjälp av mitt skyltsystem.  
  
 
Nyckelord: Orienterbarhet, Skyltsystem, Wayfinding, Track-following, 
Informationsdesign, Rumslig gestaltning, Gatuparkering, Stockholms innerstad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
Förord 

 
Nu börjar mina tre år på Mälardalens Högskola gå mot sitt slut, trots både 
medgångar och motgångar så står man nu här redo att ge sig av med resväskan 
full av kunskap. Jag vill tillägna ett stort tack till alla som deltagit i 
undersökningar samt mina handledare. Jag vill även passa på att tacka mina 
kurskamrater som stöttat mig genom dessa tre år och som varit till god hjälp 
under examensarbetet.  
 
Utan er hade detta projekt inte varit möjligt.  
 
 
 

Daniel Lundén 

Stockholm, maj 2019. 
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1. Inledning 

 
Att många använder sin bil som ett färdmedel idag är ett faktum, enligt SCB:s 
trafikanalys (2019) så har antalet registrerade personbilar i Sverige ökat med 
19,5 % mellan 2006 och 2019. I mars 2006 fanns det 4,1 miljoner bilar i trafik, 
och i mars 2019 var denna siffra uppe i 4,9 miljoner, med andra ord har antalet 
personbilar ökat, vilket betyder att ett fortsatt intresse av att använda bilen som 
färdmedel finns. Detta medför i sin tur att man måste parkera sin bil när man 
nått sin destination. Att hitta parkering i Stockholms innerstad är ibland en 
utmaning i sig. Men en ännu större utmaning kan vara att hitta var och hur man 
ska betala för sin parkering, särskilt om det är första gången man besöker 
platsen. Fordonet är parkerat på gatan och skyltarna anvisar att parkeringen är 
avgiftsbelagd, men var betalar man? I de flesta fall hänvisas man till en 
parkeringsautomat eller en applikation. Men att hitta till automaten kan vara 
mycket svårt och tidskrävande, detsamma gäller vid betalning genom 
applikationen, som även den kan vara data-och tidskrävande för de som besöker 
platsen första gången. Applikationen kan även ses som exkluderande för de 
som av någon anledning inte kan eller vill ladda ner den på sin mobiltelefon. 
Med andra ord så är digitaliseringen inte till särskilt stor hjälp när det är 
tidskrävande att både hitta parkeringsautomaten samt att betala genom 
applikationen.  
 

 
IT-och forskningsföretaget IBM lanserade år 2011 en undersökning kring 
parkeringssituationen i 20 städer världen över där de intervjuade totalt ca 8000 
bilister. Resultatet av undersökningen blev ett parkeringsindex som baseras på 
följande faktorer; tiden det tar att hitta parkeringsplats, hur svårt det är att hitta 
parkeringsplats, oenighet över parkeringsplatser, antal böter på grund av olaglig 
parkering, samt totalt antal utfärdade parkeringsböter. Stockholm placerade sig 
på plats 12 av dessa 20 städer när det gäller hur pass bra parkeringssituationen 
är. Detta betyder att Stockholm placerade sig sämre än städer så som London 
och New York (IBM, 2011). I undersökningen nämns ingenting om betalsätt 
och dess påverkan på parkeringssituationen. Men även om detta inte nämns så 
är att betala för sig en del av parkeringsprocessen, oavsett om det gäller genom 
en parkeringsautomat eller en applikation. Man kan därav dra slutsatsen av att 
detta kan ha påverkat resultatet på deras forskning då de deltagande kan ha haft 
detta i åtanke när de besvarade enkäten.  
 



 9 

1.1 Problembeskrivning 
 

Förstagångsbesökare till Stockholm upplever att det är svårt att hitta till 
parkeringsautomater vid parkering av sitt fordon på gatan. Det är ofta dåligt 
skyltat och besökaren vet inte vilket håll den ska gå, ibland kan en behöva gå 
flera kvarter innan en automat blir funnen. Den kostnad som detta medför är att 
besökaren kan känna sig förvirrad och vilse, vilket i sin tur kan leda till att man 
blir försenad till möten eller andra viktiga ärenden som exempelvis läkarbesök. 
Att spendera sin egna värdefulla tid genom att leta efter parkeringsautomater är 
inget någon vill göra.  

 
1.2 Forskningsfråga 
 

Hur kan orienterbarheten till parkeringsautomater i Stockholms innerstad 
underlättas med hjälp av wayfinding? 
 
Studiens fokus är både att hitta till automaten när den är utom synbar räckvidd, 
samt att synliggöra den på håll.  Därav har forskningsfrågan delats upp i två delar: 
 
- Hur kan navigeringen underlättas till en parkeringsautomat som inte syns? 
- Hur kan parkeringsautomaten synliggöras från ett längre avstånd? 

 
1.3 Syfte 
 

Syftet med mitt arbete är att underlätta den process som utförs för att hitta till 
parkeringsautomater. På grund av detta så kommer människor spara tid, vilket 
kommer underlätta deras vardag. Ett gestaltningsförslag kommer att tas fram 
som ska visa på hur man kan förenkla navigeringen för besökaren.  

 
1.4 Målgrupp 
 

För att få arbetet mer fokuserat så har jag valt att inrikta mig mot de som är 
förstagångsbesökare till området. Med förstagångsbesökare menas de som bor 
utanför Stockholms innerstad och inte är medvetna om parkeringsautomaternas 
placering sedan tidigare. Detta medför i sin tur att målgruppen omfattar de 
bilister som ska parkera sitt fordon på gatuparkeringar i Stockholms innerstad, 
vilket alltså innebär att målgruppen innehar körkort och är minst 18 år gamla. 
Det finns dock ingen gräns på hur gammal man får vara för att inneha körkort 
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(Transportstyrelsen, 2018), i princip kan målgruppen kan vara upp till cirka 90 
år gamla. Målgruppen är alltså relativt bred och omfattar både män och kvinnor 
i åldern 18 till 90 år.  
 
De som räknas till denna målgrupp reser främst på sin fritid och kan ha varierande 
motiv till att besöka området, bland annat ärenden, handel eller nöjen/fritidsresor. 
De är mestadels utforskare som inte känner till miljön sedan tidigare (Allen, 
1999, s. 51).  Fritidsresorna anses även bli längre i framtiden då de är starkt 
kopplade till ett allmänt ökat välstånd i Sverige (Trivector, 2012, s. 5).   

 
1.5 Avgränsning 

 
1.5.1 Val av plats 
 
 

För att kunna observera parkeringssituationen inom en radie på 500 meter så 
har en del avgränsningar gjorts. Jag har valt att fokusera på stadsdelen 
Östermalm i Stockholm, detta för att Stockholm idag är en snabbt växande och 
attraktiv ort dit många söker sig för olika aktiviteter, inte minst de som bor 
utanför staden och vill besöka diverse turistmål.  
 
Platsen saknar även tydliga alternativa parkeringsmöjligheter som till exempel 
parkeringshus. Dessutom är rådande parkeringsregler relativt homogena i 
området, och parkeringssituationen är mycket liknande genom hela området.  
 

 
Figur 1, Översikt av Östermalms läge i Stockholm. 
Karta: Stockholm Stad (2019).    
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1.5.2 Fysisk avgränsning 
 

Den fysiska avgränsningen i området är nedre delen av Östermalm, se figur 2. 
De gator som gränsar området är Artillerigatan, Narvavägen, Strandvägen och 
Karlavägen. Valet av denna radie i stadsdelen är baserat på observationer som 
presenteras i ett följande kapitel. Just detta område har parkeringsplatser som är 
av samma karaktär, alltså gatuparkering mot kantsten, och det finns endast ett 
parkeringshus i området.  
 
Områdets närhet till restauranger, nattliv, och nöjesparker är även det en 
anledning till varför denna radie valdes då flertalet förstagångsbesökare skulle 
kunna tänkas parkera här. Skulle besökaren ha Gröna Lund, Skansen, eller 
Nordiska Muséet som mål så finns det idag begränsat med 
parkeringsmöjligheter på Djurgården. Detta medför att många söker sig till 
närliggande parkering och då är mitt område av Östermalm just en sådan plats, 
som ligger på ett nära gångavstånd till dessa platser. 
 
Den slutgiltiga storleken på området är baserat på hur långt de flesta är villiga 
att gå, vilket enligt både resultatet av en följande surveyundersökning samt 
enligt Gehl (2011, s. 137) är ca 500 meter.  
 

 
Figur 2, fysisk avgränsning.  
Karta: Stockholms Stad, visualisering: Lundén 2019.  
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Det råder även taxa 3 inom området, vilket betyder att det är billigare att 
parkera där än i intilliggande Norrmalm där det är taxa 2. Detta medför även att 
det är gratis helgtid vilket det inte är på Norrmalm eller på Djurgården 
(Stockholms Stad, 2019). Dessutom är djurgårdsbron stängd sommartid under 
helger och de besökande måste därav söka parkering på andra närliggande 
platser (Kungahuset.se, 2019) 
 

 
Figur 3, taxeområden.  
Källa: Stockholms Stad (2019). 

 
1.5.3 Avgränsning i ämnesområde 
 

Arbetet har avgränsats till att handla om orienterbarhet och vägledning till 
parkeringsautomater efter att besökaren har parkerat sitt fordon. Arbetet 
behandlar inte konstruktion, kostnad, eller materialval.  
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2. Teorier 

 
Nedan följer de teorier och tidigare forskning som har stått som grund till mitt 
arbete och den följande designprocessen. 
 
Teorierna består av tre delar; orienterbarhet (wayfinding & skyltsystem), 
psykologiskt perspektiv (perception, kognitiv karta, läsbarhet och läslighet), 
samt grafisk utformning (färg & storlek, pop-out, kontrast, ikonicitet). Dessa 
teorier ska ge en slags sammanfattad bild av hur människor som besöker 
stadsmiljöer går tillväga för att hitta rätt.  

 
2.1 Orienterbarhet  
 

Den stora grunden i detta arbete handlar om orienterbarhet. Därav har jag tagit 
del av omfattande teoribildning samt tidigare forskning inom ämnet wayfinding 
och hur det kan appliceras på skyltsystem i stadsmiljöer.   

 
2.1.2 Wayfinding 
Wayfinding är ett begrepp som används för att beskriva den process som sker 
när en människa ska navigera för att hitta rätt i en fysisk miljö. Med hjälp av 
den information som presenteras i miljön så kan man ta sig fram till sin 
destination. I korta drag så handlar wayfinding om att snabbt informera 
människor om vad som finns i en obekant fysisk miljö, och därefter möjliggöra 
att de kan hitta det de söker i miljön (Lidwell m.fl., 2010, s. 260).  
 
Mollerup (2013, s. 19) beskriver att wayfinding är som en slags 
problemlösningsprocess som består av tre steg; sökning efter lämplig väg, val 
av väg, och sedan ta sig fram längs den vägen. Denna process är iterativ och 
upprepas alltså av mottagaren framtill att de nått sin destination. De tre stegen 
delas sedan även upp i två kategorier; off-route (planering före färd) samt on-
route (planering under färd). Vidare beskriver Mollerup (2013, s. 19) att söka 
efter information handlar om att kombinera att titta efter och läsa av extern 
information tillsammans med intern information. Extern off-route information 
är då alltså all information som man tar åt sig i förväg, till exempel från kartor 
och muntliga beskrivningar. Extern on-route information handlar däremot om 
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alla de ledtrådar som ges i den fysiska miljön, så som skyltar eller andra 
wayshowing-hjälpmedel. Den interna informationen är användarens kunskaper, 
samt kognitiva karta, som bildar den mentala representationen av ett område.  
  
När det gäller längre resor så delar besökaren ofta upp rutten i flera sektioner, 
vissa av dessa sektioner blir till praktiska sektioner, dessa sektioner är ofta den 
del av rutten som ej går att planera i förväg och de planeras allteftersom 
besökaren tar sig fram. Oftast görs detta med hjälp av miljön och dess skyltar 
(Mollerup, 2013, s. 22).  
 
Det finns enligt Mollerup (2013, s. 26–47) nio olika wayfinding strategier som 
vi människor kan använda oss av när vi navigerar i miljöer. Nedan presenteras 
de strategier som anses vara mest relevanta för detta arbete. 
 

• Track following 
Track following är den mest basala strategin. Den används ofta i 
stadsmiljöer eller på gator där man följer skyltar. Strategin grundar sig i 
att användaren följer något slags spår, det kan vara taktilt, visuellt eller 
ett ljudspår. I vissa fall kan detta vara den enda strategin som finns 
tillgänglig, i dessa fall är det otroligt viktigt att tydliga riktningsskyltar 
finns tillgängliga.  

 
• Aiming  

Aiming är den mest simpla wayfinding-strategin. Den går ut på att man 
rör sig mot ett synligt mål som oftast är vertikalt. Denna strategi delas 
upp i ”direct aiming” och ”indirect aiming”. Med direct menas att målet 
är direkt synligt, medan indirect innebär att målet inte är synligt men det 
finns något slags landmärke i dess närhet som man kan sikta in sig på. 
Om besökarens mål syns på avstånd eller är placerad nära ett landmärke 
så används denna strategi.  

 
• Screening  

Är även det en wayfinding strategi som ofta används i stadsmiljöer.  
Strategin går ut påt att man visuellt läser av ett område på ett systematiskt 
sätt, för att förhoppningsvis hitta till sin destination eller någon ledtråd 
som leder till den. Screeningen avslutas så fort man hittar det man söker 
efter. Det är dock en aktivitetskrävande strategi och kräver ofta att 
användaren behöver leta en stund beroende på vilken beslutsprocess som 
används.  
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• Map reading 

Denna strategi går ut på att man använder sig av portabla eller stationära 
kartor för att söka sig fram till sin destination. Kartorna kopplas till 
verkligheten och ger på så sätt ett gott stöd för orientering.  

 
• Route following 

En typ av sökstrategi där man memorerar en vägbeskrivning innan man 
anländer till en plats. Inom route-following finns homing, som behandlar 
processen att hitta tillbaka till punkten där man började. Det finns dock 
ett par problem som kan uppstå med homing, det som vi ser när vi rör oss 
åt ett håll kan skilja sig mycket åt det vi ser när vi går åt andra hållet.  

 
• Educated seeking 

Denna strategi går ut på att vi letar efter något baserat på tidigare 
erfarenhet och sådant vi tror. Är vi vana att ett visst objekt ska vara på en 
viss plats så kollar vi där även om platsen den är placerad i är annorlunda.  

 
• Inference 

Fungerar på det sätt att besökaren läser av olika strukturella kvalitéer för 
att bygga en förståelse för miljön i en större skala. Exempel på detta kan 
vara husnummer eller gatunumrering som hjälper besökaren att skapa 
strukturella samband.  

 
• Compassing 

Compassing används både i öppna landskap samt i städer. För att kunna 
använda denna strategi måste man ha koll på sin nuvarande position i 
relation till destinationen. Den kräver en kompass eller genom att läsa av 
ledtrådar i sin omgivning.  

 
• Social navigation 

Denna strategi används när man tar hjälp av andra för att hitta till sin 
destination. Detta kan göras genom att man gör som någon annan precis 
gjorde, eller genom att inte göra på samma sätt som någon precis gjorde. 
Ett annat sätt som denna strategi tillämpas på är när man följer spår som 
andra människor gjort sedan tidigare, t.ex. nedtrampade stigar eller 
genvägar.  
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Inte sällan används flera av dessa strategier tillsammans eller var för sig, tills 
det att besökaren har hittat en som fungerar för att ta sig fram till sin destination 
(Mollerup, 2013, s. 30).  
 
Arthur & Passini (2002, s. 25) nämner även att de flesta miljöer är planerade på 
ett sätt som gör att människor kan relatera till dem och på så sätt bidrar till: 

• Fastställa deras position i miljön 
• Fastställa att deras destination finns någonstans inom miljön 
• Bilda en plan som kommer att ta de från deras position till destinationen 

 
Om man av någon anledning skulle nekas att utföra någon av de ovanstående 
punkterna så kan man inte skapa en kognitiv karta, detta för att man saknar 
tillräcklig information om sin närmiljö. Detta betyder att man måste förlita sig 
på andra informationskällor för att bilda sig en plan. Det oönskade alternativet 
är att låta de gå runt och leta framtill att de av en slump stöter på sitt mål (Ibid).   

 
2.1.3 Wayfinding på natten 
 

När man utvecklar skyltsystem som även ska fungera på natten så finns det ett 
par aspekter man bör ta ställning till. Särskilt för att underlätta för de med nedsatt 
syn. Enligt (Afrooz et.al., 2017, s. 56) så bör skyltsystemet bland annat; 

• Vara väl upplyst för att säkerställa en optimal läsbarhet på natten, utan 
att blända. Lamporna kan vara placerade på eller under skyltarna. 
Solpaneler kan användas för att driva skyltens belysning.  

• Utformas med ljusreflekterande material. 
• Ha tillräcklig kontrast mellan skylten och den kringliggande miljön. 
• Ha tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund på skylten så den blir 

läsbar, speciellt för de med synnedsättning. 
• Storleken bör anpassas efter vilket avstånd den ska ses ifrån. 

Informationen på skylten bör även vara lättförstådd för de med dålig 
syn. 

 
Vidare nämner (Afrooz, et.al, 2018 s. 9) att människors uppfattning och känsla 
av säkerhet under nattetid ofta skiljer sig markant från de egentliga riskerna. 
Men, upplysta platser är dock säkrare än mörka platser i allmänhet. Att ha ljus 
som ett element i sitt wayfinding-system är alltså till fördel både i en 
säkerhetsaspekt men även för att underlätta navigering, särskilt för de med 
nedsatt syn.  
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2.2 Skyltsystem  
Då detta arbete fokuserar på wayfinding med hjälp av skyltsystem så har teorier 
kring detta studerats. Jag har tagit del av en omfattande rapport som behandlar 
wayfinding och skyltsystem i parkeringsmiljöer, där fokus lagts på placering 
och utformning.  
 
Kort beskrivet är ett skyltsystem en slags uppsättning av skyltar som förmedlar 
riktningar, varningar, eller annan information till användaren av parkeringen. 
Skylten innehåller i sin tur grafik, vilket är där informationen presenteras 
(Smith, et. al. 2001, s. 333).  

 
2.2.1 Placering 
 

Att veta var den tänkta informationen ska placeras är inte lätt, och därav kan 
man ta hjälp av att undersöka var olika beslutspunkter finns inom det område 
skyltningen ska sättas upp.  En informationsenhet måste uppfattas precis vid 
eller strax före en beslutspunkt, annars finns det risk att informationen inte 
kommer att bli upptäckt. För att kunna fastställa var man ska positionera den 
tänkta informationen, så måste man som designer titta på vilken rutt användarna 
tar (Arthur & Passini, 2002 s. 46). 
 
Enligt Arthur & Passini (2002, s. 7) så utsätts vi ofta för frustration och stress när 
vi ska ta oss fram i en miljö, särskilt i miljöer som vi är obekanta med. Oftast när 
vi försöker minska risken att människor ska gå vilse så sätter vi upp skyltar, men 
en besökare av en ny miljö kan vara lika vilse med skyltarna som utan. 
Anledningarna till detta kan vara: 

• Skyltarna är för små 
• Skyltarna är stora, men går inte att läsa eller förstå 
• Skyltarna är placerade på ett sätt där de inte syns 
• Användarna litar inte på skyltarna och ignorerar dem 

 
Det är mycket som pågår i en människas huvud när man ska navigera i en 
stadsmiljö efter att man har parkerat sitt fordon. Som fotgängare måste man 
vara alert på andra fordon i rörelse, strukturella element, parkeringsautomatens 
placering samt riktningsskyltar. Inte sällan är det på grund av byggnadernas 
struktur samt andra fordon som man har svårt att hitta rätt, då de skymmer ens 
vy (Smith, et al. 2001, s. 334).  
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2.2.2 Utformning 
 

För att en skylt i ett parkeringsområde ska vara så effektiv som möjligt så måste 
innehållet vara klart, tydligt, koncist och simpelt, man har helt enkelt inte tid att 
stå och läsa och fundera kring vad innehållet betyder. Därav bör den hellre vara 
simpel och lättförståelig än fin och stilig (Smith, et.al. 2001, s. 333–334).  
 
Några regler för skyltdesign och placering är: 

• Skyltar som visar riktning måste vara kontinuerliga, alltså upprepande 
på varje beslutspunkt, ända fram till att man nått destinationen. 

• Skyltar bör placeras på ett konsekvent och förutsägbart sätt. 
• En skylt bör placeras på varje punkt där fotgängaren måste göra ett val 

(Smith, et al. 2001, s. 335).  
 
En kombination av symboler och ord är det mest effektiva 
kommunikationsmedlet, samtidigt som det även i viss mån eliminerar 
språkbarriärer då man kan förstå bilden om man inte kan förstå texten 
(Mollerup, 2013, s. 346). 

 
2.3 Psykologiskt perspektiv 
 

När vi människor navigerar i främmande miljöer så använder vi våra sinnen för 
att bilda en uppfattning om det omkring oss, därav har jag tagit del av flertalet 
teorier kring det psykologiska perspektivet och hur det anpassas till just 
navigering i stadsmiljöer.  

 
2.3.1 Perception 
 
 

Perception handlar om att man tar åt sig information med sina sinnen. Det är en 
slags process där ögonen skannar av en miljö för att urskilja olika objekt samt 
meddelanden. På bara ett par tiondels sekunder så finner ögat flertalet 
fokuspunkter vilka sedan skapar en mental bild (Arthur & Passini, 2002, s. 33). 
När vi människor besöker en ny plats så gör vi ett urval och en analys av den 
information som våra sinnen tar in. Detta urval baseras på de förväntningar vi 
har på platsen och gör därmed att vi letar vidare efter en viss typ av information 
(Arai, 2001, s. 36).  
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2.3.2 Kognitiv karta 
 

Vi människor har olika kognitiva förmågor, med hjälp av dessa kan vi skapa 
förenklade uppfattningar av verkligheten. Dessa uppfattningar kallas för 
kognitiva kartor, och finns lagrade i våra minnen som en slags tidigare kunskap 
(Arai, 2001, s. 111).  
 
Mollerup (2013, s. 24) beskriver kognitiva kartor som den kunskap varje 
individ har om ett visst område. En kognitiv karta innehåller spatial information 
om platser, rumsliga objekt och deras relation till varandra, samt dess 
funktioner. Dock så har våra sinnen begränsad kapacitet gällande hur mycket vi 
kan fånga in av omgivningen, därav bör mindre viktiga detaljer i miljön tas bort 
för att på så sätt göra den kognitiva kartan så funktionell som möjligt.  

 
2.3.3 Kognitiv överbelastning 
 

Passini (1996, s. 328) nämner att man som designer drastiskt kan reducera den 
så kallade kognitiva överbelastningen om utformningen och placeringen för 
wayfinding-informationen sker på ett konsekvent sätt. Människor kommer då 
att leta efter informationen där den förväntas vara. Detta minskar behovet av att 
avsöka information och minskar därav riskerna för kognitiv överbelastning. 
Vidare nämner Passini (1996, s. 326) att information inte uppfattas bara för att 
den finns, utan den måste finnas där den behövs.  

 
2.3.4 Läsbarhet och läslighet 
Läsbarhet och läslighet är två centrala ämnen inom området wayfinding i 
stadsmiljöer. Passini (2002, s. 50) beskriver de två som följande; informationen 
kan vara icke-läsbar pga. dess dåliga placering, att den är för liten, förvrängd, 
eller suddig. Informationen kan vara icke-läslig på det sätt att den går att läsa, 
men inte förstå.  
 
Enligt studier så kan man bara läsa av ett mycket litet antal objekt vid en snabb 
anblick på en skylt. Man bör inte ha mer än tre föremål på skylten för att 
personen snabbt ska hinna läsa, man ska dessutom helst inte behöva stanna och 
läsa av skylten som om man läste en bok. Den bör även ge en 
igenkänningsfaktor hos användaren och man ska helst kunna förstå vad skylten 
förmedlar utan att riktigt läsa ut dess innehåll. Människor lär sig att känna igen 
en skylt efter att endast ha sett den en eller två gånger innan (Passini, 2002, s. 
50).  
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Läsbarhet kan beskrivas ur tre olika aspekter; identitet, struktur och mening. 
Identitet innebär att ett objekt måste kunna särskiljas från sin omgivning och bli 
sedd som en egen entitet. Struktur innebär att objektet har en relation till andra 
objekt som besökaren, och mening innebär att objektet har en praktisk eller 
känslosam innebörd för användaren (Lynch, 1960, s. 8).  

 
2.4 Grafisk formgivning  
 

Då detta arbete handlar om hur man kan applicera wayfinding i en stadsmiljö så 
har jag även tagit del av tidigare forskning kring grafisk formgivning.  

 
2.4.1 Kontrast & storlek 
 

Kontrast och storlek är något man bör ha i åtanke när man arbetar med visuell 
design. Färgblinda kan inte se skillnaden på färger som är alltför liknande mot 
varandra, därav ska detta undvikas. Parkeringsskyltar är något man ofta ser på 
håll, det är i dessa fall viktigt att använda starka kontraster på det grafiska som 
presenteras, t.ex. texten mot bakgrunden. För att nå en maximal kontrastverkan 
så bör skylten ha en ljus text mot en mörk bakgrund eller tvärtom (Coates & 
Ellison, 2014, s. 46).  

 
När man skissar digitalt så är det svårt att få en förståelse för hur stort det sedan 
kommer vara i verkligheten samt hur det kommer synas på håll. Därav är det av 
god idé att skriva ut sin design i verklig storlek och titta på en vald distans. 
Design som innehåller visuellt viktig information bör även involvera 
synnedsatta i sin designprocess. Att arbeta med goda färgkontraster och 
färgstyrkor är därför viktigt. Dessutom bör ens design vara läslig och förståbar 
när man konverterar färgerna till gråskala (Ibid).   

 
2.4.2 Pop-out effekt 
 

När något särskiljer sig eller sticker ut från den kringliggande omgivningen så 
sker en så kallad pop-out effekt. Det finns flertalet element som leder till pop-
out, dessa är; storlek, färg, rörelse, orientering och stereoskopiskt djup (Ware, 
2008, s. 29).  
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2.4.3 Färg 
 
 

Färgupplevelser har en stor påverkan på oss människor och har varit viktiga i 
många tusentals år. Färger spelar en viktig roll vid utformningen av rum och 
kan ge olika slags upplevelser. Blågröna färger sägs ge en lugnande effekt och 
röda och orangea färger säga öka tempot. Färg kan även vara funktionell eller 
icke-funktionell. Att använda färg på ett funktionellt sätt gör att den stöder och 
förbättrar en produkts fysiska samt kommunikativa funktioner. Medan en icke-
funktionell färg endast är ett kosmetiskt tillägg som finns där för att förföra 
(Bergström, 2016, s. 260).  
 
Färgblindhet är även det något som bör beaktas vid utformningen av ett 
skyltsystem. Cirka 6 % av alla män och 2 % av alla kvinnor är diagnostiserade 
med färgblindhet. Det är främst rött och grönt som är svårt att urskilja för en 
färgblind (Mollerup, 2013, s. 149).  
 
Enligt Mollerup (2013, s. 149) så är det relativt vanligt att använda sig av 
färgkodning i rumsliga sammanhang när man arbetar med wayfinding. Dock 
kan vi människor endast hålla cirka 4-5 färger i minnet.  

 
2.4.4 Ikonicitet 
 
 

Eriksson (2012, s. 43) beskriver att ett ikoniskt tecken är en representation av ett 
föremål som liknar det verkliga objektet. Dessa tecken bygger alltså på likhet. I 
många fall är det även möjligt att läsa av bildbudskap även om det saknas en 
tillhörande text, detta eftersom bilden är så pass lik det avbildade. Till exempel 
att detaljerna i bilden är arrangerade på ett sätt som är mycket likt det sätt vi är 
vana att se de i verkligheten. Inte sällan görs detta genom centralperspektiv, 
vilket är ett sätt att bygga upp bilder på som är en ungefärlig representation av 
hur vi ser den med ögat.  

 
2.5. Källkritik 
 

Jag har i stor utsträckning tagit del av litteratur som jag använt i tidigare kurser 
under utbildningen. Detta kan anses begränsande och därav har jag även tagit 
del av flertalet forskningsartiklar samt ny litteratur som ligger inom områdena 
parkering, kognition, samt wayfinding. Detta för att komplettera den litteratur 
som använts i tidigare kurser och för att tydligare rikta in mig mot just 
parkeringssituationer.  
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3. Metoder 

 
Jag har använt mig utav flertalet kvalitativa metoder för att undersöka hur 
problemet faktiskt ser ut i verkligheten. Samtliga metoder presenteras nedan. 
Valet av metoderna till detta arbete är baserat på problemformuleringen och 
syftet.  

 
3.1 Rumslig analys  
 

En rumslig analys har gjorts för att undersöka områdets rörelseriktningar, 
trafikflöde, placering av parkeringsautomater och parkeringshus. Syftet med 
den rumsliga analysen var att få en inblick i hur bristerna ser ut i verkligheten 
och vad det är som gör att dessa finns, vilket i sin tur skulle ge mig ett svar på 
hur problemet ser ut idag. Den rumsliga analysen är uppdelad i två metoder 
som har i syfte att komplettera varandra, nämligen observation och platsanalys.  

 
3.1.2 Observation 
 

Tidigt i processen utförde jag en observation dels för att bygga förståelse för 
området, men även för att kunna avgränsa mitt arbete. Jag började med att 
observera ett stort område som innefattade både en del av Norrmalm samt den 
centrala delen av Östermalm. Inför observationen så undersöktes dess fysiska 
förutsättningar samt vilka funktioner som finns i anslutning till platsen, t.ex. 
vilka verksamheter som finns i området.  
 
De observationer som har utförts är deltagande observationer där jag placerat ut 
mig på tre olika punkter i mitt område. Jag roterade mellan dessa punkter med 
ett intervall på 30 minuter, och observationen gjordes på en vardag kl. 07.50-
09.30, 12.00–13.00, samt 15.00-17.30. Detta för att se hur det skiljde sig åt 
under olika tider på dygnet.  
 
Enligt Denscombe (2016, s. 305) så har en deltagande observation tre olika 
beståndsdelar. Först och främst ska den ge en känsla av hur situationer är för att 
bilda sig ett slags inifrånperspektiv, den andra beståndsdelen är att det är 
mycket viktigt att bevara miljön i sitt naturliga skick för att på så sätt se saker 
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som de verkligen är, och slutligen så får man som forskare en mer djupgående 
förståelse för situationen. Det jag främst tittade på under denna observation var 
trafikflöde, val av betalsätt vid parkering, samt placering av parkeringshus.  

 
3.1.3 Platsanalys	
 

För att få en tydligare förståelse för problemet kring navigeringen till 
parkeringsautomater i området så gjordes även en semistrukturerad observation 
i form av en platsanalys, i syfte att komplettera den deltagande observationen. 
Enligt Hanington & Martin (2012, s. 120) är denna metod lämplig att använda i 
utforskningsfasen av designprocessen. Det jag ville ta reda på är vad det är som 
gör det svårt att hitta parkeringsautomaterna. För att kunna besvara denna fråga 
så provade jag att själv vara användaren och parkerade min bil på 3 olika 
slumpmässiga platser inom mitt område, och klockade processen från det att jag 
parkerat till att jag hittat parkeringsautomaten.  
 
Platsanalysen dokumenterades genom foton, där jag dokumenterade 
parkeringsskyltarnas placering och utformning, samt parkeringsautomaternas 
placering. Platsanalysen ägde rum den 8:e maj 2019, klockan 19:00-21:30. 
Detta betyder att analysen genomfördes vid skymningstid och jag fick därmed 
även se hur automaterna fungerar när mörkret börjat lägga sig och lamporna på 
automaterna tänts.  

 
Figur 4, de tre platser där bilen parkerades och platsanalysen utfördes. 
Karta: Stockholms Stad, visualisering: Lundén 2019.  
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3.1.4 Gångavstånd och hastighet 
 

Då målgruppen i mitt arbete tar sig fram till fots så fann jag det relevant att 
undersöka hur långt genomsnittspersonen går per minut, för att på så sätt kunna 
förstå skalan av mitt område. En vuxen människa går cirka 90 meter i minuten 
och ett barn eller en äldre människa går ca 60 meter i minuten (Branzell, 1976, 
s. 33). Jag använde 90 meter i minuten som grund för att räkna ut hur långt 
genomsnittspersonen går inom en viss tidsram. Gehl (2008, s. 137) nämner att 
400–500 meter är ett lagom gångavstånd för de flesta personerna i vardagliga 
situationer, men givetvis kortare för äldre.   
 
1–3 min (50–270 meter) 
4–6 min (360–540 meter) 
7–8 min (630–720 meter) 
10+ min (1000 meter) 
 
Denna data hade jag sedan användning av till de alternativen som presenterades 
i en surveyundersökning.  

 
3.2 Intervju  
 

 

Under tiden som mina observationer genomfördes så mötte jag på två 
parkeringsvakter och valde därmed att intervjua dem för att få höra deras 
synpunkter på problemet. De båda var anställda på Nokas Security AB som är 
utlagda på entreprenad av Stockholms Stad. Intervjun var semistrukturerad och 
kvalitativ. Den genomfördes på ett sätt där jag lät de intervjuade föra samtalet 
framåt och påverka riktningen, den skedde i princip som ett vanligt samtal som 
utvecklades i en diskussion (Holme & Solvang, 1997, s. 99). Intervjun ägde 
rum skärtorsdagen den 18 april 2019 kl. 14 på Oxtorgsgatan, och svaren 
antecknades i ett formulär på min telefon under tiden som de pratade. Båda 
kvinnorna hade arbetat inom samma yrke och stadsdel i över tio år, de anses 
därför ha god vetskap om situationen och ha sett mycket genom åren.  

 
3.3 Kundresa 
 

För att kunna kartlägga och fastställa de steg som användarna genomför vid 
parkering av sitt fordon och navigering till parkeringsautomat, så gjordes två 
kundresor inom mitt område. Enligt Wikberg Nilsson m.fl. (2015, s. 99) så är 
just detta en metod som är bra för att bygga förståelse för användaren och dess 
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upplevelse. Detta är en metod som vanligen används för att testa en produkt 
eller en tjänst, men enligt mig fungerar den likväl att tillämpa i ett arbete som 
mitt och den har gett goda resultat till utvecklingsmöjligheter. Hanington & 
Martin (2012, s. 56) kallar denna metod för Customer experience audit och 
nämner att metoden har i syfte att fånga vad kunderna gör, tänker, samt 
använder sig av medan de genomför en viss uppgift eller strävar efter något 
slags mål som involverar ens egen produkt eller tjänst. Genom att använda mig 
av denna metod så kunde jag bryta upp processen i flera steg, och på så sätt 
sedan utvärdera hur varje steg upplevs av användaren. Därefter kunde jag se 
vilka utvecklingsmöjligheter som fanns.  
 
Då användarna i detta projekt är förstagångsbesökare till ett visst område så 
skedde dessa kundresor i form av en strukturerad övning där jag använde mig 
av två testpersoner. Den ena var 22 år gammal och den andra 62 år, detta för att 
fånga en större bredd av målgruppen. Två olika adresser inom mitt område 
användes som mål, Karlaplan 4 och Styrmansgatan 14. Testerna utfördes vid 
två olika tillfällen, den första skedde en fredag kväll, 2019-04-12 kl. 17. Den 
andra utfördes en lördag morgon, 2019-05-11 kl. 08.  
 
Båda testpersonerna hade ej besökt den valda platsen innan vilket medförde att 
de var optimala personer för denna metod. Med andra ord så fick testpersonerna 
gå igenom processen från att hitta parkering till att betala, där jag under tiden 
antecknade det de gjorde. Kartläggning av deras upplevelse skedde i form av en 
tabell som fylldes i under processens gång. De variabler som tabellen bestod av 
var; på väg till adressen, framme vid adressen, samt parkerat.  

 
3.4 Surveyundersökning 
 

För att involvera målgruppen och få en bild av hur problemet faktiskt ser ut för 
de så gjordes en surveyundersökning. Syftet med denna metod var helt enkelt 
att skapa kontakt med lämpliga respondenter för att samla in information om 
problemet (Denscombe, 2016, s. 27). Jag använde frågeformulär som 
datainsamlingsmetod och använde tjänsten SurveyMonkey som leverantör av 
programvara. Tio frågor togs slutligen fram i nära samarbete med mina 
handledare och formuläret utfördes sedan både ansikte mot ansikte samt via 
internet. En av fördelarna med att använda SurveyMonkey är att programmet 
beräknar hur lång tid det förväntas ta att utföra enkäten, i mitt fall var detta 3 
minuter, vilket jag ansåg rimligt även om tio frågor kan verka mycket.  
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Jag använde en kombination av öppna och fasta frågor, detta för att försöka 
fånga hela komplexiteten i respondentens synpunkter på problemet, två av 
frågorna var fritextfrågor där respondenten fick skriva sitt svar själv. Övriga 
frågor var alternativfrågor. 

 
3.4.1 Urvalsstrategi 
 

Innan surveyundersökningen utfördes så tog jag beslutet att arbeta utifrån ett 
explorativt urval, vilket Denscombe (2016, s. 63) nämner är lämpligast för en 
småskalig forskning som detta. Syftet med urvalet var att ge mig information 
och insikter, vilket med ett explorativt urval har en högre sannolikhet att få med 
intressanta idéer samt exempel som kan gynna mitt designarbete. Antal 
respondenter till undersökningen valdes ut i förväg, lika så att åldern skulle vara 
varierad med ett åldersspann på 18–65 år.  
 
För att sedan kunna utföra enkäten så var jag tvungen att fundera på hur jag ska 
nå de som inte kommer från Stockholm, men ändå har koppling till den platsen. 
Därav valde jag att göra spontana intervjuer ansikte mot ansikte på Läggesta 
station som ligger cirka 40 minuter utanför Stockholm, där de flesta av svaren, 
12 st. samlades in. Anledningen till valet av denna plats var för att många 
pendlar med tåg till Stockholm därifrån, och de har därav en tydlig koppling till 
staden. Denna datainsamling gick till på det sätt att jag följde ett frågeformulär i 
mobilen som jag fyllde i under intervjuns gång.  
 
Bör nämnas att det var relativt svårt att få personer att ställa upp på intervju då 
de flesta kändes stressade. Undersökningen ägde rum mellan klockan 07–08 på 
morgonen en vardag den 2019-04-15, vilket betyder att många av de 
intervjuade var de som pendlar till Stockholm för arbete eller liknande och kan 
ha känt sig stressade på grund av det. Då jag kände att den data som blev 
insamlad inte räckte med de 12 som svarat så skickades även formuläret ut till 8 
personer som jag hade i min kontaktlista. Dessa vet jag bor utanför Stockholm 
men ändå i närområdet, och de var i en blandad ålder mellan 18 och 65 år. 
Genom att göra på detta sätt så kunde jag nå det antal respondenter som var mitt 
mål inom erhållen tidsram.  

 
3.5 Benchmarking  
 

En viktig del av designprocessen är att undersöka om andra har arbetat med 
samma problem och hur de har löst det. Med andra ord, se över vilka lösningar 
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som redan finns inom det problemområde jag studerar i (Wikberg, Nilsson, 
2015, s. 65). På grund av detta har jag gjort en så kallad benchmarking där jag 
tittat både på hur Stockholms Stad har arbetat med den befintliga skyltningen, 
men även hur man arbetat med skyltsystem och den grafiska formgivningen i 
andra länder. Syftet med denna metod var att hämta inspiration till min egen 
designprocess.   

 
3.6 Användartest 
 

Den sista metoden som utfördes var ett användartest. Tre hi-fi prototyper 
skapades i skala 1:1 för att testa ett flertal aspekter av mitt skyltsystem. Bland 
annat läsbarheten och läsligheten av informationen som presenterades på 
samtliga skyltar. Att använda sig av prototyper vid användartest är ett bra sätt 
att testa, observera, och vidareutveckla en designlösning. Genom att utföra ett 
användartest så kan man dessutom få direkt feedback på sin design (Wikberg 
Nilsson et.al, 2015, s. 159).  
 
Testerna ägde rum 2019-08-14 mellan klockan 17 och 20. Jag började med att 
introducera vem jag var och vad mitt projekt handlar om. Därefter berättade jag 
hur testet skulle gå till, där jag sa att de skulle tänka att de precis parkerat sitt 
fordon på den gatan och härnäst skulle ta sig till automaten. Därefter utfördes 
testet där jag ställde tre frågor för varje skylt under tiden som testerna utfördes. 
Testet gick ut på det sätt att jag lät deltagarna prova att följa mitt skyltsystem 
för att hitta till automaten, där jag förutom de frågor som ställdes under vägen, 
även antecknade de som de sa och uttryckte. Totalt 12 personer i åldern 24–70 
år deltog i testerna. De som deltog var både boende i området samt turister.  

 
3.7 Etik & metodkritik 
 

Då jag gjort en dold analys där jag analyserat människors vägval så kan det 
medföra etiska dilemman. Dock finns det inte något annat bra sätt att se hur 
människor rör sig naturligt i sin miljö, skulle information ges ut i förväg så 
skulle det kunna påverka observationen negativt och inte ge lika verkliga 
resultat. Dessutom kan ingen enskild individ pekas ut, de går inte att på något 
sätt spåra och ingen har tagit skada vid användandet av mina metoder.  
 
Vid intervju samt surveyundersökningen så har jag varit tydlig med att 
introducera vem jag är och vad mitt syfte är, samt att det är fullt frivilligt att 
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ställa upp och att man kan avbryta sitt deltagande när som helst. Enkäten 
besvarades av 20 personer, vilket i vissa fall kan anses vara lite. Men då jag fått 
med en bra variation av åldersgrupper och erfarenheter så kände jag att det 
räckte. Att göra surveyundersökningar ansikte mot ansikte har både för och 
nackdelar. Nackdelen är att det oftast tar mer tid än att samla in genom ett 
internetformulär. Men fördelen däremot är att det finns möjlighet att tränga in 
djupare och ställa följdfrågor vilket kan utveckla respondentens svar. 
Det är även lättare att validera data då man i en ansikte mot ansikte situation 
lättare kan känna av om man får oriktig information, vilket är i princip omöjligt 
vid ett internetformulär (Denscombe, 2016, s. 32). Att jag valde en kombination 
av både internetbaserat formulär samt ansikte mot ansikte anser jag därav vara 
optimalt för att hålla en hög kvalité på materialet utan att brista på antalet 
respondenter.  
 
Prototyptestet genomfördes utan något tillstånd, detta eftersom testet utfördes 
under sommartid då många är på semester. Jag fick därav inget svar från 
Stockholms Stad men valde att utföra testet ändå. Jag var hela tiden på plats 
under tiden som skyltarna var uppsatta, och kunde hela tiden hålla koll på de 
och svara om någon hade frågor. Jag var även mycket noggrann med säkerheten 
gällande den skylt som satt ovanför parkeringsautomaten. Det fanns inga fordon 
i närheten som skulle kunna ta skada ifall skylten skulle haverera, men det 
fanns en gångväg bredvid. Därav tog jag hjälp av en professionell rörtekniker, 
och skylten sattes fast med kopparrör som svarvades fast med tjocka skruvar 
och dubbla muttrar, samt tre lager spännband som höll skylten stadig mot 
automaten.  
 
Det finns inget skriftligt samtycke för de som deltagit i observationer, 
intervjuer, enkäten eller prototyptester. Detta då samtliga deltagande var fullt 
anonyma.  
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4. Resultat och analys  

 
I detta kapitel presenterar jag det insamlade materialet från de sex metoder som 
använts; rumslig analys, surveyundersökning, kundresa, intervju, benchmarking 
och användartest.  

 
4.1 Rumslig analys 
 

Den rumsliga analysen genomfördes för att öka förståelsen kring platsen, dess 
funktioner, utformning, samt behov. Den första delen består av en observation 
som användes för att kartlägga området och kunna avgränsa mig, den andra 
delen består av en platsanalys där jag mer djupgående går in för att analysera 
vad det är som gör att det är svårt att hitta till parkeringsautomaterna.  

 
4.1.2 Observation 
Observationen utfördes till en början inom ett område som omfattade både 
Östermalm samt en del av Norrmalm, av detta kunde jag konstatera att det 
fanns väldigt många parkeringshus, 7 st. på Norrmalm, och endast ett på 
Östermalm. Därav begränsades området till endast Östermalm varpå 
observationerna utfördes från tre olika punkter under tre olika tider på dygnet. 
Det jag kunde konstatera av detta var att det fanns 19 parkeringsautomater och 
1 parkeringshus inom det område som jag slutligen avgränsade mig till. Utöver 
det så observerades val av betalsätt för parkering, varpå jag under samtliga 
observationer noterade totalt tio personer använda betalautomater, samtliga i 
ålder av minst 35 år.  
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Figur 5, Placering av parkeringshus, parkeringsautomater samt observationsplatser.  
Källa: Stockholms stad, visualisering: Lundén 2019.  
 
Slutsats 
Observationen visar på att det finns relativt många parkeringsautomater 
utplacerade i området, och att dessa används till stor del, av personer i 
medelåldern samt äldre. Av de tio som jag såg använda parkeringsautomat så 
frågade jag tre om de tyckte det var svårt att hitta till den, samtliga svarade ja, 
och att detta främst berodde på att de inte kunde se några skyltar om vart de ska 
gå efter att de parkerat sitt fordon. Jag kunde även notera att den wayfinding 
strategi som de flesta använde för att hitta till parkeringsautomaten var 
screening, vilket innebär att man läser av omgivningen i hopp om att tillslut 
hitta rätt.  

 
4.1.3 Platsanalys 
 

Platsanalysen visade att ingen av gatorna hade skyltar som visade riktning till 
parkeringsautomater. Dessutom var det oerhört svårt att på håll se var 
automaterna var placerade, med andra ord hjälpte det inte att skanna av sin 
närmiljö för att försöka hitta de.  
 
När jag väl fann de så kunde jag tydligt urskilja möjliga faktorer till att de 
faktiskt är svåra att hitta i stadsmiljön. Det finns ingen logik om hur de är 
placerade, de har en mörkgrå färg vilket gör att de inte poppar-ut eller särskiljer 
sig från kringliggande miljö. Det fanns föremål omkring som skulle kunna 
bidra till visuella barriärer, dessa var andra skyltar runt om, samt fordon. Det är 
även tämligen stora höjdskillnader på flera gator, vilket även det skulle kunna 
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vara en anledning till att det är svårt att se automaten. Bör även nämnas att 
byggnaderna i staden må upplevas som visuella barriärer, då man inte kan se 
vad som finns runt hörnet och därav måste gå fram till korsningar för att se om 
det finns en automat. Detta upplevdes frustrerande av de som deltog i mina 
undersökningar då de inte visste om att de var på väg mot rätt korsning i sin 
jakt efter att betala för sin parkering.  
 

 
Figur 6, vy efter att ha parkerat sitt fordon på Styrmansgatan.  
Foto: Lundén 2019.  
 
Detta är det första man ser när man har parkerat sitt fordon, i detta fall på nedre 
Styrmansgatan. Flertalet skyltar, men ingen parkeringsautomat i sikte, och 
ingen vägledning om hur man hittar den.  
 

 
Figur 7, på väg mot automaten på Riddargatan.  
Foto: Lundén 2019.  
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När man sedan gått upp till första korsningen och tagit vänster så ser man detta. 
Automaten är placerad framme till vänster på denna gata, men på grund av 
visuella barriärer så som grävmaskiner och byggmaterial så är den ytterst svår 
att se.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8, framme vid automaten på Riddargatan.  
Foto: Lundén 2019.  
 
Slutligen framme vid automaten, dess mörka färg och de kringliggande skyltar 
gör att den gömmer sig väl i sin miljö.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platsanalysen gjordes även under kvällstid, klockan 21:15. Detta för att se hur 
automaterna såg ut i mörkret. Den enda belysning som noterades på 

Figur 9, parkeringsautomat 
nattetid på Narvavägen.  
Foto: Lundén 2019.  
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automaterna var en blå ledslinga under solpanelen. Ljuset var ganska svagt och 
var inte särskilt uppseendeväckande.  

 
4.2 Surveyundersökning 
 

Surveyundersökningen genomfördes både på nätet samt ansikte mot ansikte på 
Läggesta station, syftet var att ta reda på målgruppens behov och hur de 
upplever Stockholms parkeringssituation, med fokus på att betala för sig.  
 
Det är en tydlig skillnad i hur man upplever parkeringssituationen i innerstaden, 
där vissa känner en stor skräck medan andra inte alls är oroliga för att köra och 
parkera inne i staden. Från resultatet av undersökningen kan man tydligt se att 
mer än hälften skulle kunna tänka sig att ta bilen till innerstaden och att de 
flesta faktiskt använder parkeringsautomater fortfarande, även fast flertalet 
andra betallösningar existerar. I princip alla av de deltagande hade valt att leta 
upp sin parkering på plats om deras destination hade varit ett mål i/eller i 
närheten av Östermalm. En tredjedel av de tjugo deltagande delgav att de ofta 
blir försenade till ett möte eller annat för att de inte kunde hitta en parkering. 
Gällande hur långt man är villig att gå verkade det variera en del från person till 
person, det var jämnt fördelat med en tredjedel var på 1–3 min, 4–6 min, och 7–
8 min. Precis som Gehl (2011, s. 137) nämner så är det i princip ingen som är 
villig att gå längre än 500 meter från sin parkering till sin destination.  
 
En annan intressant aspekt som dök upp vid analys av det insamlade materialet 
var att flera kände en osäkerhet kring om de betalat på rätt sätt när de parkerat 
sitt fordon. Frågan ”Hur osäker är du på att du betalat på rätt sätt när du 
parkerat?” hade ett alternativ att välja fritext och detta gav en del intressanta 
svar, några exempel presenteras nedan:  
 
”Undrar ibland om p-automaten jag betalat i gäller för just den gata jag 
parkerat på. Då automaten ofta är placerad en bit bort är man inte helt säker”. 
18–24 år gammal, haft körkort 3–5 år.  
 
”Ibland får man gå tillbaka och kolla på skylten vilken taxa man står på, för att 
man glömt det när man kommit fram till automaten”. 
35–44 år gammal, haft körkort 10+ år.  
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”Det är ofta otydligt vem som äger automaten, man betalar och gör rätt för sig, 
men har hänt att automaten tillhörde ett annat bolag som tillhandahöll just den 
gata/parkering man parkerat på”. 
25–34 år gammal, haft körkort 10+ år.  

 
4.3 Kundresa 
 

Kundresan genomfördes med två testpersoner, båda boende utanför Stockholm. 
Syftet var att se hur deltagarna går tillväga när de parkerat och ska hitta till 
parkeringsautomaten. Genom att följa denna process så kunde jag notera 
beslutspunkter och hur deras process såg ut.   
 
Resultatet av denna metod visade att det var svårt att hitta en parkeringsautomat 
i närheten av destinationen. De kände sig flera gånger förvirrade och frågade 
mig om jag kunde hjälpa de att välja vilket håll de ska gå. En av de deltagande 
var dessutom tvungen att ta fram mobilen och använda kartan för att hitta vägen 
tillbaka till sin destination efter att ha betalat i automaten.  
 
Nedan presenteras resultatet av testperson 1, 22 årig man från Strängnäs.  
 

 
Figur 10, den mall som användes vid kundresan för 22 årig man. 
Bild: Lundén, 2019.  
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Nedan presenteras resultatet av testperson 2, 62 årig man från Mariefred:  
 

 
Figur 11, den mall som användes som mall vid kundresan för 62 årig man. 
Bild: Lundén 2019.  
 
Slutsats 
Kundresorna medförde att jag kunde observera de beslutspunkter som togs, som 
enligt (Passini, 2002, s. 46) är de platser där vägvisnings information bör 
placeras. Slutsatsen är att det i båda fallen var två avgörande beslutspunkter 
som uppfattades, den ena precis efter att användaren lämnat fordonet och ska 
bestämma väg, och den andra när användaren anlänt till den första korsningen. 
 

 
Figur 12, Karta över de två kundresor som utfördes.  
Källa: Stockholms Stad 2019, visualisering: Lundén 2019.  
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4.4 Intervju 
 

Syftet med intervjun var att få ta del av åsikter från de med stor kunskap inom 
ämnet och som arbetat i många år med parkering. Därav ansåg jag det lämpligt 
att intervjua de två parkeringsvakterna.  
 
Genom åren så har de sett att de äldre mycket sällan använder någon 
mobilapplikation för att betala för sin parkering, de använder 
parkeringsautomaterna. De brukar dessutom ha svårt att hitta till dem och de 
har varit tvungna att hjälpa till. Dessutom har Stockholms Stad minskat antalet 
automater vilket försvårar ytterligare för äldre och andra som inte vill eller kan 
använda en mobiltelefon. Det framkom även att det är vanligt att leta efter 
parkering i en timme på Östermalm och Norrmalm, särskilt under vissa tider så 
som helger eller rusningstid. Tillgängligheten har blivit sämre, flertalet nya 
cykelfält har blivit ett stort problem och hindrar både framkomlighet för bilister 
men även för transporter. Man har minskat antalet lastplatser vilket även har lett 
till sämre framkomlighet då transportfordon stannar mitt på vägen och hindrar 
trafiken.  
 
Intervjun skedde anonymt, de två respondenterna ville inte delge sina namn 
eller ålder men ställde gärna upp med att svara på frågor. Då jag respekterar 
deras val av anonymiteten så väljer jag att inte publicera några namn här.  
 
Slutsats 
Som slutsats av intervjun så kan man säga att det råder en relativt dålig 
framkomlighet i innerstan överlag, som dessutom på flera plan verkar försämras 
succesivt, inte minst gällande avvecklingen av parkeringsautomater vilket enligt 
vakterna är ett stort problem för de äldre. Att leta efter parkering i uppemot en 
timme var enligt de helt normalt på Östermalm och Norrmalm, vilket av många 
må anses oacceptabelt.  

 
4.5 Benchmarking 
 

Denna metod hade i syfte att ge inspiration till min designprocess samtidigt 
som jag fick en överblick både befintliga skyltar i Sverige men även hur man 
löst problemet utomlands. 
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4.5.1 Dagens parkeringsskyltar i Sverige 
 

De skyltar som idag används för parkeringsändamål på Östermalm är precis 
likadana som de i övriga Sverige, där det är ett vitt P mot en blå bakgrund. 
Fördelen med detta är att den är otroligt inlärd, vilket gör att mottagaren snabbt 
kan ta till sig informationen och förstå dess betydelse. Utöver det så finns det en 
skylt som har i syfte att informera besökaren hur man betalar för sig, där det 
står ”Betala via Betala P eller i p-automat”. Denna skylt är placerad under 
datum och tid-skyltarna, däremot inte under alla utan endast max en av 
skyltarna per gata.  
 

 
Figur 13, dagens parkeringsskyltar på Östermalm.  
Bild: Lundén 2019.  
 
Utöver detta så har jag även analyserat hur man förmedlar ”betala” genom en 
ikon samt hur man kan arbeta med vägvisning på marknivå. I Sverige är en 
relativt välkänd ikon för ”betalning” just den som visar trängselavgift. Den har 
haft en stor betydelse för min designprocess då den stått som inspiration till mitt 
egna designförslag.  
 



 38 

  
Figur 14, Ikon för trängselavgift i Sverige. 
Källa: Trafikverket.  

 
När det gäller hur man kan arbeta med vägvisning på marknivå så har Ikea en 
intressant lösning där de använder projektorer som lyser upp och visar vägen på 
golvet. Detta är inomhus men skulle utan tveksamhet även fungera på 
applikationer utomhus. Amerikanska företaget Gobo Source (2019) har 
utvecklat ett flertal liknande projektorer för utomhusbruk i syften för att 
projicera övergångställen eller liknande på gator. De har en mycket längre 
livslängd än målade skyltar och de är mycket flexibla på det sätt att de går att 
ändra och flytta på de, samt att de inte slits ut av gångtrafikanter. Med tanke på 
att det är en projektion så blir skyltarna svåra att täcka för och syns alltså även 
om det skulle vara snö.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 15, Projektion i golvet på Ikea. 
Bild: Lundén 2019. 

 
4.5.2 Övriga delar av Europa 
 

Då det inte finns några skyltar som har i syfte att förenkla navigeringen till 
automaten på Östermalm så har jag sett över vilka lösningar som redan 
existerar i andra länder. Jag fann ett fåtal exempel vilka presenteras här. Det 
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man tydligt kan se är att färgen blå används i de flesta fall. Det är alltså tydligt 
att denna färg förknippas med parkering inte bara i Sverige, utan världen över.   
 
Dessa exempel är från Ryssland, England och Nederländerna: 

 
Figur 16, Skylt ovanför automat i 
Ryssland.  
Källa: Torange.biz.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18 & 19, Skylt ovanför automat i Amsterdam.  
Källa: conscioustravelguide.com 

 
4.6 Användartest 
 

Syftet med denna metod var att göra utprovning av mitt designförslag. Tre Hi-fi 
prototyper i skala 1:1 hängdes upp på en av de gator där observationer samt en 
kundresa utförts tidigare. Placeringen av prototyperna baserades på resultatet av 
den tidigare nämnda kundresan, där två beslutspunkter markerades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17, Skylt ovanför automat i 
England. 
Källa: thenorthernecho.co.uk 

Figur 20 & 21, 
Prototypkonstruktion för 
en av prototyperna.  
Bild: Lundén 2019.  
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En inledande fråga ställdes innan testet för att ta reda på om de deltagande 
tillhör målgruppen förstagångsbesökare eller om de är boende i området, och 
därmed utanför målgruppen.  
Bor du på Östermalm? 
Ja 7 
Nej 5 
 
Ungefär hälften av de deltagande var alltså utanför min primära målgrupp. Men 
att få höra de boendes åsikter kring detta anser jag vara viktigt då även dem 
kommer se mina skyltar dagligen. Testet fortsatte sedan med att de möttes av 
den första skylten som är placerad längst ner under ”Boende Ö”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varpå dessa två frågor ställdes: 
 
Vad anser du att denna skylt förmedlar? 
Alla 12 förstår att skylten hänvisar till en parkeringsautomat som är placerad på 
första gatan till vänster. 
 
Skulle du lägga märke till denna skylt? 
Ja 9 
Nej 3 
 
De tre som svarade nej grundade det i att de ej var något de visste att dem 
skulle kolla efter, de hade aldrig sett en liknande skylt förut.  
 
 

Figur 22, 
Prototypkonstruktion för 
skylten i ögonhöjd. 
Bild: Lundén 2019.  
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Övriga kommentarer som antecknades från de deltagande under testets gång 
var: 
 
”Digitaliseringen är stor nu men detta är väldigt bra. Det fysiska behövs ändå, 
den är även lätt att förstå. Varför har inte detta funnits tidigare?” 
Deltagare, 27 år. 
 
”Ändra färg så den sticker ut mer kanske? Men samtidigt gör den blåa färgen 
att man förstår att de hör ihop med varandra...” 
Deltagare, 25 år. 
 
”På helgerna är det väldigt mycket turister som parkerar sina bilar i detta 
område, för dem skulle detta vara perfekt. De frågar ofta oss boende om hjälp 
med hur de ska betala för parkeringen. Ibland har de till och med bett oss 
betala i automaten med kort och så gav de oss kontanter” 
Deltagare, boende i området, 70 år.  
 
Deltagarna möttes sedan av denna skylt,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 23, Prototypkonstruktion av skylt på marknivå. 
Bild: Lundén 2019. 
 
Vad anser du att denna skylt förmedlar? 
Samtliga deltagare sade att de tolkade skylten som en hänvisning att 
parkeringsautomaten ligger åt vänster.  
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Skulle du lägga märke till denna skylt? 
Ja 8 
Nej 4 
 
De som svarade nej sade att de inte är vana att kolla på marken efter skyltar och 
därav troligen skulle missa den.  
 
Övriga kommentarer för denna skylt var: 
”Denna känns nästan överflödig, skylten innan är så pass bra att denna knappt 
behövs enligt mig”.  
Deltagare, 45 år.  
 
”Även om P:et är felvänt så tänkte jag inte på det, jag tolkade det direkt som att 
den pekade åt vilket håll jag ska gå”. 
Deltagare, 27 år.  
 
”Den syns bra, stark färg som kontrasterar mot marken!”.  
Deltagare, 50 år.  
 
Slutligen så möttes de av min sista skylt,  

 
Figur 24, Prototypkonstruktion av skylt ovanför automat.  
Bild: Lundén 2019.  
 
Vad anser du att denna skylt förmedlar? 
Den visar att det finns en parkeringsautomat och att man endast får betala med 
kort – 11 
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Att det finns någon typ av parkering där – 1  
 
Skulle du lägga märke till denna skylt? 
Ja 10 
Nej 2 
 
De som svarade nej till att de inte skulle lägga märke till den motiverade det till 
att den var placerad för högt upp, samt att den inte var igenkännbar sedan 
tidigare.  
 
Övriga kommentarer från de deltagande var: 
 
”Dit upp kollade inte jag, lite väl högt upp kanske?” 
Deltagare, 24 år.  
 
”Vi tror att dina skyltar har potential att fungera, men de bör skickas ut någon 
slags information att dessa nya skyltar nu finns, så folk vet vad de ska leta efter. 
Sedan efter ett tag när man vet hur skyltarna ser ut så kommer det nog vara 
mycket lättare att faktiskt hitta till automaten, med hjälp av ditt system.” 
Deltagare, par, 27 år.  
 
”Vi ser den ända härifrån! (korsningen)” 
Deltagare, par i medelåldern.  
 
Slutsats 
Det rådde en del blandade åsikter kring alla skyltar, men samtliga deltagare 
ansåg att mitt skyltsystem var nödvändigt och skulle underlätta för 
förstagångsbesökare eller turister till Stockholms innerstad. Flertalet av de som 
deltog var boende i området och använder sällan automater, men de utförde 
ändå testet och var mycket positiva till mitt förslag.  
 
Färgvalet på samtliga skyltar går att diskutera, vissa ansåg att en annan färg en 
den som valts skulle kunna göra att skyltarna sticker ut mer, men samtidigt kan 
en allt för olik färg jämfört med övriga parkeringsskyltar signifiera att skyltarna 
inte har något med parkering att göra. Färgen på den sista skylten blev något 
ljusare än övriga skyltar, detta har att göra med att det grafiska skrevs ut på en 
translucent plastfilm, och övriga skyltar skrevs ut i tjockt papper. Därav 
ändrades den blåa färgen litet och den blev för ljus i tonen.  
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Storleken på samtliga skyltar visade sig enligt testerna fungera väl, även 
storleken på det grafiska på två av tre skyltar. På skylten ovanför automaten så 
rådde det lite tveksamt kring om ikonerna för ”p-automat och betalning” var 
tillräckligt stora för att synas på håll. Man såg att det var något i P:et, men inte 
riktigt vad förrän man kom närmare. Vissa tolkade därav skylten som att den 
hänvisar till parkeringsplats/parkeringshus, och inte en parkeringsautomat.  

 
5. Designförslag 
 
Baserat på teorin samt den insamlade empirin så har jag kunnat ta fram ett 
designförslag som ska besvara min forskningsfråga. I detta kapitel presenteras 
först designprocessen och tidiga skisser, som sedan utvecklades till ett 
slutgiltigt designförslag.  

 
5.1 Designprocess 
 

Designförslaget är vetenskapligt förankrat och jag har därmed haft en 
vetenskaplig designprocess. Under processens gång så har teorier och empiri 
tillkommit genom användartester samt andra metoder där designen har kunnat 
testats och sedan utvecklats efter de behov som upptäckts. Processen har hela 
tiden varit iterativ, där idéer har utvecklats mot slutet. De slutgiltiga skisserna 
togs sedan fram förhållandevis sent i processen, efter att all teori samt empiri 
var sammanfattad och analyserad.  
 
Designprocessen i detta projekt är en blandning av min egen erfarenhet som 
informationsdesignstudent, den designprocess Wikberg Nilsson et.al (2015, s. 
32) nämner i sin bok, samt Eklunds (2010, s. 125) generella projektmodell. 
Valet av metoderna till detta arbetes olika faser är baserat på 
problemformuleringen och syftet. Bör dock noteras att dessa steg inte alltid 
följdes i turordning och att jag i flera fall följde upp stegen och itererade vid 
behov. I detta arbete delades faserna upp i fyra delar; planeringsfas, 
datainsamling, idégenerering & visualisering, test & utvärdering. 
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Figur 25, projektets faser. 
Bild: Lundén 2019.  
 
Planeringsfasen bestod av att skapa en tidsplan över hela arbetets gång. Planen 
gjordes som ett veckovis samt dagsvis schema, och gjorde det lättare att följa 
upp och se om arbetet går i rätt takt. Viktiga deadlines samt mål planerades 
även in. Under denna fas definierades även problemet. Wikberg, Nilsson et.al 
(2015, s. 36) nämner att det är viktigt att förstå vilka utmaningar och problem 
som projektet behandlar, för att sedan utefter dessa kunna ta arbetet vidare och 
slutligen utveckla lösningar.  
 
Datainsamlingsfasen var den mest långvariga under detta projekt, den pågick i 
cirka 5 veckor och bestod av inläsning av teori varvat med empirisk 
datainsamling. Här utforskades kontexten och förståelse för vilka människor 
som problemet handlar om och i vilka situationer. Behov kunde identifieras 
samt en förståelse för problemets omfattning.  
 
Idégenerering samt visualiseringsfas började så fort datainsamlingen var 
fullständig samt analyserad. Wikberg, Nilsson et.al (2015, s. 32) beskriver 
denna fas som den del av projektet där man utforskar och utvecklar flertalet 
idéer och lösningar, inte sällan genom skisser eller modeller. Jag beslutade 
tidigt i processen att använda mig av Adobe Illustrator som visualiseringsmetod 
för att ta fram det grafiska materialet för skyltarna. Skissarbetet har därav skett 
digitalt från början till slut. För att sedan ta fram 3D skisser på skyltarna i rätt 
storlek och konstruktion så använde jag mig av programvaran SketchUp. Den 
metod som användes vid idégenerering var att jag tog fram flertalet skisser på 
de olika skyltarna, där jag var i nära kontakt med handledare samt kurskamrater 
som hela tiden gav feedback på de. Eklund (2010, s. 52) beskriver att just 
feedback är något man bör ta vara på för att utvecklas och förbättras.  
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Tidiga skisser av vägvisningsskylt: 
 

 
Figur 26, Skiss 1 av vägvisningsskylt.  
Bild: Lundén 2019.  
 
Tanken här var att hålla det simpelt och koncist, en platt tilläggskylt som skulle 
placeras längst ner på parkeringsskylten.  
 
Skiss 2 

 
Figur 27, skiss 2 av vägvisningsskylt. 
Bild: Lundén 2019.   
 
Efter feedback från kurskamrater samt handledare så utvecklades skylten till att 
även innehålla en karta samt avstånd. Detta då pilen var svår att konnotera rätt 
ensam och informationen på den första skylten var inte tillräcklig för att förstå 
budskapet.  
 
Tidig skiss av skylt ovanför p-automat: 
 
 
 
 
 
 

Figur 28, skiss 1 av skylt ovanför 
parkeringsautomat. 
Bild: Lundén 2019.   
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En av de tidiga skisserna för skylten som var tänkt att placeras ovanför 
parkeringsautomaten såg ut som ovan. Inspirationen till formen kom från 
Stockholms stadsvapen, tanken var att skylten skulle skapa en anknytning till 
staden. Efter feedback så vidareutvecklades denna design till ett annat slutgiltigt 
förslag. Detta då skylten var alltför svår att förknippa med dess syfte.  
 
Test & utvärderingsfasen var den slutgiltiga fasen. Efter resultatet av alla 
undersökningar, insamlade data, teori, samt feedback så fortsattes utvecklingen 
av den skiss som visade sig vara bäst. Prototyper skapades i syfte att testa 
designens funktionalitet i den verkliga miljön.  

 
5.2 Designförslag 
 
 

Designförslaget som presenteras här är resultatet av den designprocess som 
presenterats ovan. Designförslaget är begränsat till en viss gata inom mitt 
avgränsade område, detta för att ge ett exempel på hur mitt wayfinding-system 
kan fungera i praktiken. Givetvis går det att tillämpa detta förslag på samtliga 
gator inom området. Förslaget består av ett skyltsystem i tre nivåer. I ögonhöjd, 
på marken, samt en ensamstående skylt ovanför parkeringsautomaten. 
Tillsammans bildar dessa ett system som har i syfte att vägleda besökaren fram 
från sitt parkerade fordon till parkeringsautomaten. Nedan presenteras dessa tre 
skyltar var för sig i två delar. Den ena delen handlar om utformningen, och den 
andra om dess placering i miljön. Dessa tre skyltar gjordes även till hi-fi 
prototyper och testades på användare i stadsrummet.  

 
Skyltar för orientering till p-automat 
 

Dessa skyltar tillhör det som Mollerup (2013, s 19) kallar för extern on-route 
information, och har i syfte att fungera som ett hjälpmedel för de besökande att 
navigera sig fram till en parkeringsautomat som inte syns. 
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Figur 29, Designförslag på skylt som ska vägleda besökaren. 
Bild: Lundén 2019.  
 
Målgruppen för detta arbete är de som bor utanför Stockholms innerstad, 
flertalet av dessa kan därmed bo en bit bort från staden, vilket medför att rutten 
de tar till sin destination innehåller praktiska sektioner (Mollerup, 2013, s. 22). 
I detta fall blir de praktiska sektionerna den del av resan som inte går att planera 
i förväg, vilket är att hitta till parkeringsautomaten. Besökaren måste därför ta 
hjälp av wayfinding-strategier för att ta sig fram i miljön, och från den punkten 
börjar min design att verka.  
 
Arthur & Passini (2002, s. 25) nämnde även att man måste kunna fastställa sin 
egen position i miljön, samt fastställa att destinationen finns någonstans i miljön, 
och sedan bilda en plan för att ta sig fram mellan dessa punkter. Då den fysiska 
miljön på Östermalm idag inte lever upp till någon av de tre punkterna så är 
kartan i mitt skyltsystem ett bra komplement som besvarar alla tre på ett elegant 
sätt. Den visar nämligen var man befinner sig för stunden, men även att ens mål 
finns någonstans i området, och inte minst var någonstans målet finns. En fysisk 
karta blir alltså hjälpmedlet till att bygga besökarnas kognitiva karta.  
 
Formspråk 
Denna skylt är helt ny och finns inte någonstans idag, vilket givetvis kan skapa 
problem med igenkänning. Men det räcker med att ha sett samma skylt endast 
en eller två gånger (Passini, 2002, s. 50) till att man lär sig känna igen den.  
Men för att skapa trovärdighet så har jag använt mig av samma typsnitt som 
trafikverket använder på alla sina skyltar, vilket är Tratex. Bakgrundsfärgen är 
en blå kulör lagd i mörkt med texten lagd i vit. Detta gör att en god 
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kontrastverkan uppstår, vilket underlättar även för synnedsatta att se skylten. 
Dessutom är den blå färgen något de flesta förknippar med parkeringar, världen 
över.  
 
Skylten är dessutom tresidig och vinklad snett utåt, detta gör att man kan se den 
från båda hållen samt från andra sidan gatan. Ett problem som tydligt syntes 
under kundresorna var att testpersonerna valde att ej titta på skylten som visade 
avgift då den antingen var för långt bort från bilen eller för att den var vänd 
med den tomma sidan mot dem. Mitt förslag ska därmed göra att man ser min 
skylt oavsett vilken sida av skylten man står, detta innebär att det är större 
chans att man ser den.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ikonicitet är en avgörande faktor i min design, därav har jag valt att gestalta 
parkeringsautomaten på ett liknande sätt som den ser ut i verkligheten, med en 
tillhörande hand som håller i ett kort. Förutom att handen ska visa att det är en 
avgift som ska betalas, så ska den även visa att det endast går att betala med 
kort.  
 

Figur 30, Skyltens placering i miljön, sedd från sidan. 
Bild: Lundén 2019. 
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Gällande informationen som presenteras på skylten så har jag valt att använda 
både text och symboler, detta för att involvera en större målgrupp. Smith et.al 
(2001, s. 346) nämner att detta är det mest effektiva sättet att kommunicera 
något på, då det eliminerar språkbarriärer så de som inte förstår texten ”p-
automat” kan ändå förstå skyltens budskap pga. symbolerna.  
 
Storlek 
Enligt Trafikverket (2008, s. 2) så ska skyltar som är avsedda för gång och 
cykelbana ha minst storlek ”mycket liten”, alltså 200 mm i bredd och 100 mm i 
höjd. Jag använde mig dock av Transportstyrelsens egen mall för 
tilläggsskyltar, vilket är i storleken ”normal”, alltså 400 mm i bredd och 200 
mm i höjd (Trafikverket, 2008, s. 34). Att använda sig av denna storlek på 
skylten medför även att den passar in med resterande befintligt skyltsystem på 
bredden. Däremot valde jag att göra de lite större på höjden, detta efter 
prototyptester visade att läsbarheten var för dålig på avstånd. Den slutgiltiga 
storleken på denna skylt blev 400mm x 300 mm.  
 
Placering 
Den tänkta placeringen är baserad på de beslutspunkter som användaren kan ta. 
Arthur & Passini (2002, s. 46) nämner att en informationsenhet måste uppfattas 
precis vid eller strax före en beslutspunkt för att ha störst chans att bli upptäckt. 
Därav har jag valt att implementera skylten på den plats där ett beslut ofta tas, 
nämligen vid parkeringsskylten som anvisar avgift och tidsram. Den insamlade 
empirin visar att besökarna inte alltid tittar på parkeringsskylten utan då bara 
chansar åt vilket håll de ska gå för att hitta automaten när den inte är synlig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 31, Skyltens placering i miljön, sedd framifrån.  
Bild: Lundén 2019. 
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Skylt på marken 
 

Skylten som är placerad på marken är även den ett viktigt element i mitt 
designförslag. Då vägvisningsskylten som presenterades ovan troligtvis i de 
flesta fall räcker fullt ut för att vägleda besökarna, så har jag ändå valt att även 
placera en vägvisare på marken. Denna skylt är inte målad på marken utan 
projiceras från de närliggande gatuskyltar som finns invid korsningar, detta med 
hjälp av Gobo Source (2019). Att avstånd är utmarkerat är även tänkt att 
fungera som stöd för de med funktionsvariation, då de kan få en förståelse för 
hur långt de har kvar innan de har nått sitt mål, och kan på så sätt avgöra hur de 
vill fortsätta sin rutt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formspråk 
Formspråket är mycket likt övrig gestaltning gällande färg och visuella element.  
Skulle man av någon anledning missa skylten i ögonhöjd så har denna skylt i 
syfte att fungera som ett komplement.  
 
Mollerup (2013, s. 149) nämner att färgkodning är något man ofta använder sig 
av i rumsliga sammanhang för att visa vägen, i detta fall används den blå färgen 
som slags genomgående färg som skapar kontinuitet. Ingen av mina skyltar 
innehåller fler än 3 färger, då fler än så kan är svårt för oss människor att hålla 
på minnet (Ibid).  
 
Även här används ikonicitet på samma sätt för att visa vad som komma skall.  
P:et är skapat i samma typsnitt som övriga skyltar och ikonerna är lätta att 
tolka. För denna skylt så sker pop-out effekten med hjälp av den starka färgen 
som skiljer sig från den gråta betong (eller vita snö) som präglar Stockholms 
gator. Eftersom den projiceras på marken så är snö eller annat täckande material 
inte ett hinder för skylten att synas.  
 

Figur 32, Skyltens 
utformning, den ena skylten 
hänvisar till vänster och den 
andra till höger.  
Bild: Lundén 2019. 
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Placering 
I detta fall är placeringen baserad på den beslutspunkt som följer efter den som 
är nämnd ovan. Denna är vid den första korsningen som besökaren möts av 
efter att ha parkerat sitt fordon. Där måste ett beslut tas gällande vilken riktning 
som bör tas för att ta sig till automaten. Genom att informationen finns där den 
behövs, så minskar detta även risken för kognitiv överbelastning (Passini, 1996, 
s. 326). Denna skylt projiceras från någon av de skyltar som oftast är placerade 
i gatukorsningar. Detta gör att de som tittar ner i sin mobil eller har missat den 
första skylten har större chans att se vägen mot automaten. Användartestet av 
denna skylt visade att 8 av 12 lade märke till skylten, till stor del på grund av 
dess starka färgkontrast mot marken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Skylt ovanför p-automat 
 

Denna skylt är det sista användarna möts av i mitt wayfinding-system. Syftet 
med den är att synliggöra parkeringsautomaten från ett längre avstånd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 33, Skyltens placering i miljön. 
Bild: Lundén 2019. 

Figur 34, Grafisk form av skylt ovanför 
parkeringsautomaten. 
Bild: Lundén 2019.  
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Formspråk 
Dess avlånga form gör att den sticker ut från sin omgivning. Det finns ingen 
annan liknande form runt om, varken i skyltform eller i annan rumslig 
inredning. Även denna är tresidig precis som vägvisningsskylten i ögonhöjd, 
vilket gör att den syns från alla håll. Med tanke på att formen av skylten har ett 
stereoskopiskt djup så skapar det även en slags pop-out effekt (Ware, 2008, s. 
29).  
 
Ljus 
Då Sverige är mörkt en stor del av året så är givetvis ljus en viktig aspekt av 
designen. Denna skylt över automaten är tänkt att lysa när mörkret lagt sig och 
drivs med hjälp av den underliggande solpanelen. Med hänsyn till de variabler 
som Afrooz et.al (2017, s. 56) nämnde så bör man tänka på att skylten är; 

• Synlig men inte distraherande. 
• Tillräcklig kontrast mellan bakgrund och text. 
• Designad med ljusreflekterande material. 
• Väl upplyst utan att blända. 
• God kontrast mellan skylten och bakomliggande miljö eller material 

som skylten är placerad mot. 
 
Ljusets funktion i denna skylt testades vid ett prototyptest, men lampan som 
användes visade sig vara för svag och färgen på skylten för ljus för att kunna ge 
ifrån sig ett tydligt ljus på håll. Någon typ av bakomliggande ljuspanel skulle 
därav lämpa sig bättre vid slutgiltig produktion. Bör även nämnas att de flesta 
turisterna besöker Stockholm under sommartid (Tillväxtverket, 2019, s. 26). 
Under en stor del av sommaren är det ljust nästan dygnet runt, därav testades 
skylten även i dagsljus och visade sig fungera lika bra då med.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 35, prototyp av skylten i mörker.  
Bild: Lundén 2019.  
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Storlek 
För beslut av storlek för denna skylt har jag utgått från den storlek som 
Trafikverket rekommenderar för märke 1.4.31 för parkering, vilket har 
storleken 410x480mm (Trafikverket, 2004, s. 30).  
 
Eftersom automaten idag har en solpanel och min skylt kommer att vara 
ovanför den så skulle det finns en risk att den skymmer solen. Men så är inte 
fallet, solpanelen är lite vinklad mot söder, och solen lyser sällan rakt uppifrån. 
Därav kommer min skylt inte vara ett hinder för solpanelen.  
 
Enligt parkeringsvakterna så har man minskat antalet lastplatser vilket har sett 
lett till sämre framkomlighet då transportfordon stannar mitt på vägen och 
hindrar trafiken, viket även mina observationer bekräftar. Detta påverkar även 
läsligheten då det försämrar ens förmåga att skapa en kognitiv karta över 
området. Därav är skyltarna placerade i tre olika höjdskillnader, vilket gör de 
svårare att missa även fast visuella barriärer så som andra fordon, byggnader, 
eller rumslig inredning skulle vara ett hinder.  
 
Placering 
Skyltens höjd, storlek, och ljus gör att den syns tydligt på håll. Den är placerad 
på en höjd cirka 4 meter från marken, och 1 meter från parkeringsautomatens 
topp. Den blir därmed högre än alla trafikskyltar runtom. Denna höjd och 
storlek användes vid prototyptestet och visade sig fungera väl. Samtliga kunde 
se skylten hela vägen från korsningen vilket är cirka 80 meter. Däremot kan 
höjden sänkas något då vissa ej tittade så högt upp. P:et syntes tydligt på långt 
håll men inte de ikoner som är placerade i det, därav förstorades P:et samt 
ikonerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 36, placering av 

skylten i miljö.  
Bild: Lundén 2019. 
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6. Diskussion 

 
Avsaknaden av god vägledning är enligt teorierna en bidragande faktor till att 
besökarnas wayfinding-process kan bli ytterst komplex. Syftet med mitt arbete 
var att ta reda vad det är som gör att det är svårt att hitta till 
parkeringsautomater, för att sedan utefter resultatet av mina undersökningar och 
teorier ta fram ett gestaltningsförslag som ska underlätta navigeringen för 
förstagångsbesökaren. Genom surveyundersökning, intervjuer, och 
observationer så har jag kommit fram till att automaterna används flitigt, främst 
av personer som är över fyrtio och bor utanför innerstaden. Men det finns idag 
brister i vägledningen till dem och detta gör att människor känner sig 
frustrerade och vilse. Användartesterna visade att turister till staden inte sällan 
frågade om hjälp av de boende just kring betalning och användning av 
parkeringsautomater, samt att ett bättre skyltsystem redan borde ha 
implementerats för länge sedan. Förutom avsaknaden av fysiska objekt för 
vägledning så finns det även visuella barriärer som skymmer besökarens vy i 
sitt letande efter automaten. Gällande designförslaget så är varje skylt 
individuellt anpassad efter varje gata, både gällande dess karta samt 
avståndsvisning. Detta gör att det kan bli kostsamt produktionsmässigt och 
kräver en hel del arbete från den som får uppdraget att realisera förslaget. För 
att dra ner kostnaden så kan man överväga att inte ha med kartan i skylten, men 
då på bekostnad att användarna kanske inte hittar rätt. Designförslaget är 
baserat på empirisk datainsamling, prototyptester samt teorier kring wayfinding 
och psykologi. Att implementera mitt skyltsystem på ett par områden under 
exempelvis ett års tid, samt gå ut med information till invånare i och utanför 
Stockholm skulle vara ett sätt att göra en vidare utprovning av min design.  

 
6.1 Förslag till vidare forskning 
 

För att ta detta arbete vidare så skulle man behöva se över 
konstruktionsmöjligheter och kostnader för produktion av mitt skyltsystem. 
Även se över vilka energi och kostnadseffektiva belysningsmöjligheter som 
finns för skyltar. Det skulle även vara intressant att se vilka digitala möjligheter 
som finns. Ett skyltsystem som vore digitalt skulle kunna ändras i realtid och på 
så sätt lättare kunna anpassas efter varje individuell gata.  
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7.5 Figurförteckning  
 
 

Figur 1, Översikt av Östermalms läge i Stockholm.  
 
Figur 2, Fysisk avgränsning. 
 
Figur 3, Taxeområden. 
 
Figur 4, De tre platser där bilen parkerades och platsanalysen genomfördes. 
 
Figur 5, Placering av parkeringshus, parkeringsautomater samt 
observationsplatser. 
 
Figur 6, Vy efter att ha parkerat sitt fordon på gatan.  
 
Figur 7, På väg mot automaten på Riddargatan.  
 
Figur 8, Framme vid automaten på Riddargatan.  
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Figur 9, Parkeringsautomat på Narvavägen. 
 
Figur 10, Den mall som användes vid kundresan för 22 årig man. 
 
Figur 11, Den mall som användes vid kundresan för 62 årig man. 
 
Figur 12, Karta över de två kundresorna som genomfördes.  
 
Figur 13, Dagens parkeringsskyltar på Östermalm.  
 
Figur 14, Ikon för trängselavgift i Sverige.  
 
Figur 15, Projektion i golvet på Ikea.  
 
Figur 16, Skylt ovan parkeringsautomat i Ryssland.  
 
Figur 17, Skylt ovanför parkeringsautomat i England.  
 
Figur 18, Skylt ovanför parkeringsautomat i Amsterdam.  
 
Figur 19, Skylt ovanför parkeringsautomat i Amsterdam.  
 
Figur 20, Prototypkonstruktion för en av prototyperna.  
 
Figur 21, Prototypkonstruktion för en av prototyperna.  
 
Figur 22, Prototypkonstruktion för skylt I ögonhöjd.  
 
Figur 23, Prototypkonstruktion för skylt på marknivå.  
 
Figur 24, Prototypkonstruktion för skylt ovanför automat.  
 
Figur 25, Projektets faser. 
 
Figur 26, Skiss 1 av vägvisningsskylt.  
 
Figur 27, Skiss 2 av vägvisningsskylt.  
 
Figur 28, Skiss 1 av skylt ovanför parkeringsautomat 
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Figur 29, Designförslag på skylt som ska vägleda besökaren. 
 
Figur 30, Skyltens placering i miljön, sedd från sidan. 
 
Figur 31, Skyltens placering i miljön, sedd framifrån.  
 
Figur 32, Skyltens utformning. Den ena hänvisar till vänster och den andra till 
höger. 
 
Figur 33, Skyltens placering i miljön. 
 
Figur 34, Grafisk form av skylt ovanför parkeringsautomaten.  
 
Figur 35, Prototyp av skylten i mörker.  
 
Figur 36, Placering av skylten i miljö.  
 
Samtliga fotografier och visualiseringar är gestaltade av Daniel Lundén 2019, 
om inte annat anges.  

 
8. Bilagor 

 
8.1 Bilaga 1 - Surveyundersökning 
Hej! Mitt namn är Daniel och jag är en designstudent på Mälardalens 
Högskola. För närvarande gör jag mitt examensarbete inom 
Informationsdesign.  
 
Det problem jag arbetar kring är parkeringssituationen i Stockholms 
innerstad, med fokus på gatuparkering. Målet med mitt arbete är att ta 
fram designförslag på hur man kan förenkla/effektivisera processen från att 
hitta parkering till att betala för sig.   
 
Denna enkät är avsedd för dig som har körkort och bor utanför innerstan, 
om så är fallet så vore det väldigt värdefullt om du kunde lägga ner ca 3 
min på att svara på dessa frågor som kan vara till hjälp för att lösa 
framtidens parkeringssituation.  
 
Dina svar är helt anonyma och går ej att spåra på något sätt.  
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- Hur gammal är du? 
18–24 år = 6  
25–34 år = 2  
35–44 år = 6  
45–54 år = 0 
55–64 år = 6   
65–74 år = 0 
75+ = 0 
 
- Hur länge har du haft körkort? 
1–2 år = 7  
3–5 år = 0 
6–8 år = 0 
10+ år = 13  
 
Hur känner du inför att köra bil i Stockholms innerstad? 
 
 
Hur känner du inför att parkera i Stockholms innerstad? 
 
 
Om din destination skulle vara Maximteatern på Östermalm, hur skulle du 
kolla upp parkering innan? 
- Kollar närliggande parkering på en karta innan = 0 
- Letar upp parkering på plats = 18  
- Letar fram information om parkering på destinationens webbsida = 2  
- Annat sätt (vänligen beskriv hur) = 0 
 
 Hur länge är du villig att promenera från din parkering till din destination? 
1–3 min = 7 
4–6 min = 7 
7–8 min = 6  
10+ min = 0 
 
Hur ofta blir du försenad till ett möte/ärende eller annat viktigt för att du inte 
kunde hitta en parkering? 
- Aldrig = 4 
- Sällan = 6 
- Ibland = 4 
- Ofta = 6 
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- Mycket ofta = 0 
 
Hur brukar du betala för din parkering? (Här bifogade jag bilder på varje app, 
så de som inte mindes namnet kanske kände igen loggan).  
- P-automat = 13  
- SMS-park = 2  
- BetalaP = 2  
- EasyPark = 3  
- Parkster = 0 
- Way to park = 0 
- Annat sätt (vänligen specificera) = 0 
 
Hur ofta känner du att du är osäker på att du betalat på rätt sätt när du 
parkerat? 
- Aldrig = 0 
- Sällan = 4  
- Ibland = 12 
- Ofta = 2 
- Mycket ofta = 2 
 
Hur sannolikt är det att du skulle ta bilen till Stockholms innerstad? 
- Mycket osannolikt = 0 
- Osannolikt = 4  
- Ibland = 12 
- Sannolikt = 2 
- Mycket sannolikt = 2 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2, Intervjuformulär, parkeringsvakter 
 
De frågor som ställdes var: 
 
- Vilket område ansvarar ni för? 
 
 
- Vart ger ni ut flest böter? 
 
 
- Av det ni sett, vilket betalsätt använder oftast äldre? 
 
 
- Hur länge brukar bilister leta efter parkering i innerstan? 
 
 
- Hur är det med tillgång till parkeringsplatser här? 


