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Vägledningsskyltar på servicekontor 

Sammanfattning 

 

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket bildar tillsammans ett 

servicekontor. Kontoren finns utplacerade i hela landet. Tanken är att du som 

medborgare ska kunna få hjälp med allt som rör de olika myndigheterna.  

 

Syftet med min forskning var att utveckla ett vägledningsförslag till servicekontoret i 

Eskilstuna, detta för att underlätta för besökaren att hitta till rätt myndighet och öka 

flödet inne på servicekontoret. Undersökningar har gått till genom observationer, 

intervjuer och enkäter, detta för att förstå hur besökarna orienterar sig på 

servicekontoret. 

 

Mina resultat visar att besökarna inte uppmärksammar de skyltar som finns idag. Enligt 

mig är det på grund av skyltarnas brist i god informationsdesign och placering.  

 

Jag har med hjälp av teori och den insamlade empirin tagit fram vägvisningsskyltar som 

med hjälp av färg och form vägleder besökarna på servicekontoret. Myndigheternas 

logotyper och märken har arbetats in i skyltarna.  

 

 

Nyckelord: skyltar, vägledning, informationsdesign, logotyper och rumslig orientring.   
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Directional signs at service office  

Abstract 

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten and Skatteverket form a service office 

together. The offices are located throughout the country. The idea is that you as citizens 

should be able to get help with everything related to the various authorities. 

 

The purpose of my research was to develop directional signs to the service office in 

Eskilstuna, in order to help visitors to find the right authority and increase the flow in 

the office. Surveys have been done by observations, interviews and questionnaires, in 

order to understand how people orient themselves in the service office. 

 

My results show that visitors are not paying attention to the signs that exist today. 

According to me it's because of the signs lack of good information design and 

placement. 

 

I have been using theory and the collected empirical data to developed directional signs 

as using color and shape to guide people in the service office. The authorities' logos and 

marks have been incorporated into the signs. 

 

Keywords: signs, guidance, information design, logos and spatial orientation.  
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1. Inledning  
 
I detta kapitel vill jag ge en förklaring till mitt forskningsområde genom bakgrund, syfte, 
problemformulering, själva forskningsfrågan presenteras och ringas in med hjälp av 
avgränsningen. 
 
 

1.1 Bakgrund 

Tema för årets examensarbeten på akademin för Innovation, design och teknik, 

avdelning Informationsdesign är flöde och processer. Med min inriktning rumslig 

gestaltning blir tolkningen av temat självklar eftersom jag vill koppla flödet och 

processen till en plats och ett rumsligt problem. Att hitta ett intressant problemområde 

var en utmaning. Till slut fick jag och min kurskamrat tipset att undersöka 

servicekontoret i Eskilstuna. Flera myndigheter har slagits ihop under samma tak och 

besökarna upplevde det svårt att hitta till de olika myndigheterna på servicekontoret. 

Myndigheterna som finns på kontoret är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Pensionsmyndigheten och Skatteverket.  

 

Under 2008 öppnades de första servicekontoren. I Eskilstuna öppnades servicekontoret i 

januari 2010. Tanken är att du ska kunna få hjälp med alla ärenden som 

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket hanterar. Alla handläggare 

ska kunna hjälpa till inom alla områden. Kostnaden blir lägre än om alla myndigheterna 

skulle haft varsitt kontor, öppettiderna blir även bättre. Många servicekontor kommer att 

hålla till i samma lokaler som Arbetsförmedlingen (www.skatteverket.se). När jag 

använder ordet servicekontor hänvisar jag till lokalen som Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen delar.   

 

Det är regeringen som beslutar om de olika myndigheternas förutsättningar. De styr 

bland annat vilka mål myndigheten ska uppnå och hur mycket pengar myndigheten har 

till sitt förfogande (www.sweden.gov.se). Det pågår en debatt om servicekontorens 

framtid, Försäkringskassans anslag ska sänkas 2013 vilket leder till att de anser att de 

måste lägga ner sina servicekontor, detta kommer att påverkar de övriga myndigheterna. 

Riksdagen har beslutat att regeringen måste komma med ett nytt förslag hur 

Försäkringskassan ska kunna tillgodose medborgarna med personlig service lokalt 

(www.riksdagen.se).  

 

Efter ett besök på servicekontoret insåg jag genast att det fanns möjlighet att skapa en 

bättre gestaltning kopplat till temat flöde och processer och med anknytning till 

informationsdesign. Det största problemet är att besökarna inte vet var de ska gå, 

vägledningen är ett problem, vilket leder till dåligt flöde inne på kontoret.  

 

 

http://www.skatteverket.se/
http://www.sweden.gov.se/
http://www.riksdagen.se/
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I Eskilstuna är det Arbetsförmedlingen som äger lokalen och när jag kontaktade 

Arbetsförmedlingens chef svarade hon att de inte var intresserade av ett nytt 

gestaltningsförslag eftersom generaldirektören i samråd med Försäkringskassan och 

Skatteverket har tagit fram ett lokalkoncept som ska gälla för hela organisationen, detta 

beslut fattades 2011-03-15. Mitt arbete kommer därför att drivas på egen hand med 

akademin som uppdragsgivare. Jag och min kurskamrat beslutade att problemet på 

servicekontoret var så pass tydligt och stort att det gick att angripa problemet med olika 

ingångar och arbetade därför parallellt med servicekontoret som utgångspunkt. Under 

arbetsprocessen har vi kunnat stötta varandra och diskuterat vid olika val av metod och 

gestaltning. Delar av empirin har vi samlat in gemensamt för att effektivisera arbetet.  

 

Vid mitt andra besök på servicekontoret fanns det utskrivna A4:a papper uppklistrade 

vid entrén med pilar som visar åt vilket håll myndigheterna finns. Vilket jag tolkar som 

att även de anställda på kontoret har förstått problematiken med vägledningen.  

1.2 Problemformulering 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket delar 

lokal i Eskilstuna och bildar tillsammans ett servicekontor. Planlösning är öppen vilket 

gör det svårt för besökaren att förstå uppdelningen av myndigheterna. Det tydligaste 

rörelseriktningarna är rakt fram eller vänster och detta beslut måste besökaren fatta 

precis när de kommer in i kontoret. Flödet vid entrén stoppas upp eftersom flertalet av 

besökarna inte hittar till den myndighet som de vill besöka. Vägledningsskyltarna som 

servicekontoret använder idag uppmärksammas inte vilket leder till förvirring hos 

besökarna. Det behövs tydligare vägledningsskyltar eftersom arkitekturen inte vägleder 

människor.  

 

På utsidan av byggnaden sitter myndigheternas logotyper och märken i alfabetisk 

ordning. Logotyp är namnet på ett företag eller produkt återgivet i ett speciellt valt 

typsnitt. Som komplement till logotypen används ofta ett företagsmärke som försöker 

fånga företagets verksamhet (Bergström 2009 s.271-272). Inne på servicekontoret finns 

det en vägledningsskylt som är svart i bakgrunden med en vit sanserif typsnitt och pilar. 

En liknande utskrift på A4:a papper finns uppsatt på de inre entrédörrarna. De 

uppklistrade papperna ger inget seriöst intryck och har brister i utformningen kopplat 

till informationsdesign. Dessa skyltar har inget samspel med varandra och man har inte 

arbetat med former eller färger för att underlätta vägledningen. Det behövs skyltar som 

människor uppmärksammar och som hjälper besökaren från gatan hela vägen in i 

byggnaden och till rätt myndighet. 

 

Det finns anställda som har gula band som det står ”fråga mig” på. Det är dock svårt att 

veta till vilken myndighet de tillhör eftersom alla banden ser likadana ut. 

Arbetsförmedlingens anställda kan bara svara på frågor som rör dem, de övriga 

anställda kan svara på allt som rör Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och 

Skatteverket. Men detta är det inte säkert att du som besökare vet.   
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1.3 Syfte  

Syftet med rapporten och det gestaltningsförslaget är att vägleda besökare på 

servicekontoret i Eskilstuna till rätt myndighet. Med hjälp av min empiri kopplad till 

teorier kommer ett vägledningsförslag utvecklas till servicekontoret som grundar sig på 

informationsdesign. Detta ska underlätta för besökare och anställda till ett snabbt och 

effektivt möte. Den anställda kan rikta fokus på att hjälpa människor med de frågor det 

har kopplat till myndigheten istället för att behöva förklara var myndigheterna ligger i 

lokalen. Besökaren ska också slippa känna den stress som kan uppstå när vi inte förstår 

platser. Svårigheter i att hitta (Wayfinding) kan leda till stress och frustration. När 

människor tappar bort sig skyller dem på sig själva, känner sig dumma, frustrerade och 

oroliga. De kan bli arga och ogilla miljön till följd av den svåra situation som de hamnat 

i (Arthur & Passini 2002 s.7).   

 

1.4 Frågeställning 

Hur kan man med hjälp av färg och form skapa vägledningsskyltar som hjälper 

besökare att hitta på Eskilstuna servicekontor och göra besöken snabbare och smidigare 

samt därmed förbättra myndigheternas service till medborgarna? 

 

1.5 Avgränsning  

Fokus har varit vägledning med skyltar och då med seende människor som 

utgångspunkt. Vid analys av platser har jag kopplat hur skyltar placerats beroende på 

den fysiska platsen och upptäckt olika lösningar på problemet. Eftersom jag anser att 

skyltar måste samspela med sin kontext valde jag att utveckla ett specifikt skyltsystem 

till ett specifikt kontor, servicekontoret i Eskilstuna. 

 

Att arbeta om formen på skyltarna som sitter ute på byggnaden ingår inte i arbetet 

eftersom de har ett standardiserade mått, det kommer vara oekonomiskt och svårarbetat 

att ändra dess form. Det finns specifika krav från stadsbyggnadsförvaltningen i 

Eskilstuna hur skyltar som placeras i centrum ska utformas och placeras (PDF 

Eskilstuna kommun 2011). Jag anser även att det stora problemet med vägledningen 

finns inne i kontoret och att det är där som mitt arbete kommer att göra skillnad.  

 

Undersökning av olika material är något som min forskning inte kommer att handla om 

eftersom det kräver utprovningar som inte ryms inom arbetets tidsram.   
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2. Teori  
 
I detta kapitel redovisas de teorier som min design grundar sig på. Mer teori som har en direkt 
koppling till gestaltningsförslaget finns under designprocessen. Källkritik kommer även tas 
upp. 
   

2.1 Teoribas  

För att förstå hur skyltar fungerar som vägledning och hur vi människor uppfattar 

skyltar har min teoribas handlat om perception, vägledning, informationsdesign och 

grafisk design.   

2.1.1 Perception 

Perception är processen som sker för att ta upp information genom våra sinnen. 

Kognition är förmågan att förstå och hantera informationen (Arthur & Passini 2002 

s.33-34). För att kunna skapa en fungerande design måste man förstå de kognitiva och 

visuella frågor som uppstår och som utformningen ska stötta (Ware 2008 s.14). 

Eftersom inriktningen är skyltar för seende människor blir den visuella perceptionen 

speciellt viktig.  

 

”Visual thinking consists of a series of acts of attention, driving eye movements and 

tuning our pattern-finding circuits.” (Ware 2008 s.3). Att se handlar om 

uppmärksamhet. Vi söker av världen med hjälp av frekventa ögonrörelser, så att viktig 

information hamnar på fovean (Ware 2008 s.20-21). Fovean är den del av ögat där 

synen är som skarpast. Fovean är placerad i den bakre delen av näthinnan, där finns det 

fotoreceptorer, celler som upptäcker ljus. Det finns två olika typer av receptorer, stavar 

och tappar. Tapparna gör att vi ser färger och de flesta tapparna är placerade i fovean 

(Martini 2006 s.559). Visuella detaljer kan bara ses i den centrala delen av det visuella 

fältet, fovean, som är lika stor som en tummnagel på armlängds avstånd (Ware 2008 

s.5).  

 

Ware (2008) förklarar hur hjärnan styrs av olika processer. Ur ett vägledningsperspektiv 

är top-down processen extra intressant eftersom den används när vi letar efter något. Att 

hitta vägen innebär oftast att man har ett mål. För att nå målet krävs uppmärksamhet. 

Letar vi efter röda prickar är det de detektorerna som signalerar högst i hjärnan (Ware 

2008 s.12). Jag anser att personer som ska till en myndighet aktivt letar efter 

information som kan leda dem till rätt myndighet. Denna information kan vara en 

vägvisningsskylt. Om man vill att något ska bli lätt att hitta ska det sticka ut från sin 

omgivning till exempel genom färg, form, orientering och rörelse (Ware 2008 s.33). 
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Viktigt att veta när man arbetar med design är hur vi människor uppfattar objekt. Vi 

organiserar objekt till enheter enligt en uppsättning av principer som kallas gestaltlagar. 

Lagarna innebär bland annat att vi läser ihop objekt som placerats nära varandra, objekt 

som ser likadana ut grupperas ihop. Vi kan fortsätta följa en dragen linje trots att den 

korsas av en annan linje (Andersson 2005 s.46-47). Gestaltlagarna är ett verktyg som 

gör det möjligt att organisera information på ett tydligt sätt, vilket hjälper människor att 

förstå och tolka information.  

2.1.2 Vägledning 

Förr var det arkitekturen som signalerade vad byggnader användes till. När byggnader 

inte längre används till den ursprungliga funktionen kunde de rivas. Så fungerar det inte 

längre. Insidan på byggnader görs om och då hamnar arkitekturens utformning på andra 

plats, vad gäller vägledning. Organisationer växer dessutom och blir allt mer komplexa 

(Berger 2005 s.21-22). Det finns många exempel på byggnader som har fått nytt liv, 

bland annat i Eskilstuna där industrilokaler byggts om till skolor. Problemet med 

arkitekturen på servicekontoret är att besökarna inte hittar. Därför blir det extra viktigt 

med skyltar eftersom arkitekturen inte stödjer vägledningen till de olika myndigheterna.    

  

Vägledning är en rumslig problemlösningsprocess, de olika momenten som finns med 

för att kunna lösa problemet är att söka information, fatta beslut och förflytta sig 

(Mollerup 2005 s.27). Ett tillräckligt antal av relevanta skyltar kan lösa det flesta 

vägledningsproblem. Den bästa lösningen ska alltid vara en förståelig miljö som stöds 

av minst antal skyltar, men inte färre än vad som är nödvändigt (Mollerup 2005 s.71). 

Det är alltså inte mängden av skyltar som bidrar till en bra vägledning, utan det 

viktigaste är att skylten är rätt placerad och utformad.   

 

Rumslig kunskap om en speciell yta kallas för kognitiv karta. Det är en mental 

representation av miljön. Att kunna förstå en skylts budskap påverkas av läsarens 

kognitiva karta (Mollerup 2005 s.41). En lämplig kognitiv karta av den omgivande 

miljön betyder att du kan placera dig i den mentala representationen (Arthur& Passini 

2002 s.23). Detta betyder att det är viktigt att förstå var i byggnaden myndigheterna är 

placerade för att kunna förstå platsen. Skyltarna måste placeras så de bidrar till att skapa 

en korrekt kognitiv karta. 

2.1.3 Informationsdesign 

”Informationsdesign är ett flervetenskapligt akademiskt ämne som omfattar ett 

helhetsperspektiv på studier av teknik och processer för utformning och användning av 

informationsmaterial.”(Pettersson 2003 s.284). Informationsdesign är fastställandet, 

planering och utformning av innehållet i ett meddelande och miljön som den presenteras 

i, med avsikt att tillgodose behov av information till de avsedda mottagarna 

(www.iiid.net).  

 

 

http://www.iiid.net/
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Bra informationsmaterial har en tydlig struktur. Det är relevant, läsligt, läsbart och 

läsvärt för de avsedda mottagarna (Pettersson 1998 s.13). Med läsligt menas förmågan 

att ta del av material, det som kan påverka är till exempel grafisk utformning och 

tekniska kvaliteter. Läsbart handlar om att man ska förstå materialet, det ska finnas en 

struktur och materialet ska ha rätt svårighetsgrad. Värdet av materialet är lika med 

läsvärdet och det handlar om placering och tajmning av materialet. 

 

Bra informationsmaterial gör vardagslivet enklare för mottagarna som behöver den 

specifika informationen och ger avsändaren en ekonomisk vinst och ökar trovärdigheten 

(Pettersson 2010 s104). Tydlighet, enkelhet, struktur och enhetlighet gör att 

informationen passar till den tänkta mottagaren (Pettersson 2010 s.101). Kontraster 

skapar tydlighet. Informationsmaterialet måste tillhandahålla klar kontrast mellan figur 

och bakgrund (Pettersson 2010 s.101). Men det handlar också om att ha ett tydligt 

typsnitt som är enkelt och läsligt (Mollerup 2005 s.129). Struktur och enhetlighet kan 

skapas med hjälp av färger, genom att använda företagsfärger i skyltar kan man skapa 

en visuell helhet (Tegnell 2006 s.27). Struktur skapas när man är konsekvent i sin 

placering av text, bild och pictogram, när placeringen blir balanserad skapas harmoni 

och struktur (Tegnell 2006 s.29).  

2.1.4 Grafisk formgivning 

Grafisk formgivning handlar om att skapa visuell kommunikation med hjälp av text och 

bilder. Genom att använda färger, symboler, typsnitt och bilder skapas 

informationsdesign där den grafiska designern avsiktligt väljer estetiska och kognitiva 

val för att skapa en effektiv kommunikation (Baer 2008 s.14). 

Pettersson (2010), Mollerup (2005) och Baer (2008) tar alla upp fördelen med att 

använda färger för att framkalla skillnader i grafisk formgivning. Genom att använda 

djärva och klara färger kan man öka uppmärksamhet. Färgkodning kan också användas 

för att öka uppmärksamheten (Pettersson 2010 s.115).   

 

Hur materialet disponeras är lika med formen. Formen får mottagarens öga att hitta rätt 

och innehållet får henne att förstå. Det är sambandet mellan form och innehåll som 

skapar det första intrycket som bildar budskapet (Bergstöm 2009 s.216). En del av den 

grafiska utformningen är typsnitt. För att kunna kommunicera effektivt med typsnitt 

måste man veta de två mest väsentliga delarna som är läslighet och läsbarhet. När det 

gäller typsnitt har bokstäver som innehåller rätt identifierings former tydlig läslighet. 

Läsbarhet är hur lätt läsaren kan förstå materialet (Whitbread 2009 s.20).   

 

En bra logotyp som är kärnan i ett företags visuella profil ska harmonisera med 

företagets affärsidé och kultur. Den ska vara lätt att känna igen och läsa, fungera i olika 

teckengrader samt både i färg och svart/vitt. Den ska även vara tidlös (Bergström 2009 

s.271). Symboler kan bidra med enkelhet, tydlighet och personlighet till ett 

vägledningssystem (Berger 2005 s.57).  
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2.2 Källkritik 

Alla de teoretiska utgångspunkterna som jag använt mig av har haft en författare som 

antingen är professor eller doktorand inom ämnena, arkitektur, informationsdesign, 

kommunikation, miljöpsykologi, design och perception. Därför anser jag att författarna 

är trovärdiga. De böcker som inte är skrivna av forskare har en tillförlitlighet eftersom 

författarna har arbetat med grafisk formgivning och kommunikation under en längre tid. 

De olika teorierna har också stöttat varandra och tagit upp liknande grunder i hur man 

skapar god informationsdesign, vilket ökar deras trovärdighet.  

Den litteratur som jag inte har använt mig av vid min formgivning är metodböcker som 

använts för att styrka mina val av data insamling. Holme och Solvang (1997) samt 

Bryman (2004) har använts vid tidigare kurser och jag anser att de på ett tydligt sätt 

styrker mina val av metoder. Trost (2001) bidrog med en mer direkt förklaring av 

enkäters olika fördelar vilket hjälpte mitt arbete framåt. Metodböckerna har 

kompletterat varandra och därför anser jag att de på ett trovärdigt sätt har bidragit med 

kunskaper kring metoder.  

Majoriteten av litteraturen är skriven på engelska, vilket betyder att jag kan ha 

misstolkat vissa delar och översatt texter fel. Men för att undvika detta så mycket som 

möjligt har diskussioner om översättningar gjorts med lärare inom ämnet och flera olika 

litteraturer har används för att ge mig en förståelse.  

De elektroniska källor som jag använt har en trovärdighet eftersom de har en tydlig 

avsändare som upplevs som seriösa.  

2.3 Förstudier  

För att kunna skapa en analysmall och utföra analysen över lokalen har jag använt 

kunskap från Analysing Architecture (Unwin 2009) och Interior Design Illustrated 

(Ching 2005). Analysen behövdes för att se flödet i lokalen och hur man använder sig 

av vägledning. Vid analys av skyltarna har basen hämtats från Wayshowing (Mollerup 

2005) och Signage Systems- Information Graphics (Uebele 2007). 
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3. Metod och empiri  
 

I detta kapitel presenteras de vetenskapliga metoder som använts under insamlingen av 
empirin. Jag redovisar också för analyser och resultat av den insamlade empirin. 
  

3.1 Val av metoder 

Kvalitativa metoder har varit grunden till empiri insamlingen. Mitt problemområde är 

kopplat till en specifik lokal och för att förstå problemet behövs kontakt med just den 

lokalen, några generaliseringar behövs inte. Kvalitativa metoders styrka ligger i att de 

kan visa en helhetsbild och öka förståelsen för sociala processer. Närheten till den plats 

som undersöks ökar också förståelsen för den enskildes livssituation (Holme & Solvang 

1997 s.7). Den kvalitativa forskaren strävar efter en förståelse av beteenden, värderingar 

och åsikter i termer av den kontext i vilken undersökningen genomförs (Bryman 2004 

s.273). För att kunna utveckla ett bättre vägledningsförslag krävs en förståelse av 

servicekontorets uppbyggnad, hur människor rör sig och använder sig av den skyltning 

som finns idag. För att lyckas med detta användes kvalitativa observationer, intervjuer 

och enkäter som metod. 

 

Det skulle vara intressant att göra en kvantitativ undersökning eftersom de metoderna 

har mer styrda regler hur insamlingen och analysen av data ska gå till. Styrkan ligger i 

att det går att göra generaliseringar, insamlingen av data och analys grundar sig inte lika 

mycket på forskarens egna erfarenheter (Bryman 2004 s.272-273). Men eftersom jag 

från början inte visste vad arbetet skulle resultera i valde jag kvalitativa metoder på 

grund av deras flexibilitet.    

 

3.2 Urval  

Urvalet blev att observera Eskilstuna servicekontor och två andra servicekontor för att 

kunna undersöka hur rörelsemönstret och vägledningen fungerar. De andra två kontoren 

låg i Västerås och Strängnäs. I Västerås servicekontor fanns Försäkringskassan, 

Pensionsmyndigheten och Skatteverket. I Strängnäs servicekontor fanns även 

Arbetsförmedlingen. Servicekontoren undersöktes för att kunna jämföra Eskilstuna 

servicekontor med kontor som har Arbetsförmedlingen i samma lokal och ett som inte 

har det. I Västerås gjordes även en kort analys och observation av Arbetsförmedlingens 

kontor som inte är integrerat i ett servicekontor. Det blev dessa servicekontor på grund 

av eget intresse och närhet till platsen. För att kunna jämföra platserna användes samma 

analysmall (bilaga 1) och flödesschema antecknades på en planskiss.  

 

Intervjuerna som gjordes den 2011-04-29 utfördes tillsammans med Sandra Vinter. Vi 

valde att intervjua en från vardera myndighetsavdelning. Urvalet blev en anställd som 

inte hade hand om något ärende och som kände att den hade tid att bli utfrågad, därför 

kan man säga att urvalet skedde slumpvis.  
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Enkäterna gjordes utanför servicekontorets entré, målet var att fråga flera delar av 

målgruppen. Det var slumpen som avgjorde vilka människor som blev utfrågade 

eftersom det var personerna själva som avgjorde om de hade tid med enkäten eller inte. 

Chansen att träffa på återkommande besökare var större än en förstgångsbesökare 

eftersom det ligger flera myndigheter under samma tak och att det är många som får 

hjälp vid flera besök. Tiden på året påverkar också vilka ärenden som är mest aktuella, 

vid undersökningstillfället var det deklarationer som var mest vanligt och 

arbetssökande.    

 

3.3 Observation 

Observation betyder enligt Holme och Solvang att man ”genom att se, höra och fråga få 

tag i det som egentligen sker ” (1997 s.110). Då jag valt att använda mig av kvalitativa 

metoder menar Bryman (2004 s.266) att kvalitativ forskning ofta tenderar att uppfatta 

socialt liv i termer av processer. Intresset ligger i att beskriva skeenden och mönster 

som utvecklas över tid. Fokus hamnar ofta på att förändra och att utveckla.  

”The only way to approach wayfinding issues intelligently is for architects and 

designers to pay attention to how people perceive and understand the environment, how 

they situate themselves in space, and how they use information in the decision-making 

and decision-executing processes.” (Arthur & Passini 2002 s.5. Precis som Arthur och 

Passini (2002) anser jag att observation är en viktig del i att förstå problematiken med 

den nuvarande vägledning och hur den kan anpassas till det bättre.  

3.3.1 Genomförande av observation  

Det fanns ingen möjlighet att berätta för alla besökarna på servicekontoren att jag 

observerade deras rörelsemönster och hur de använde sig av vägledningen. Det fanns 

dessutom en risk att besökarna skulle känna sig illa tillmods om de fick veta att de blev 

observerade på en sådan utsatt plats som ett servicekontor ändå kan vara. 

För att kunna gör en dold observation måste forskaren uppfattas som en trovärdig 

medlem i gruppen (Holme & Solvang 1997 s.112). Servicekontorens breda målgrupp 

gjorde det möjligt för mig att sitta ner i väntrumsdelen av lokalerna och observera. 

Under mitt arbete förde jag anteckningar något som jag anser inte påverkade besökarens 

rörelsemönster. De anställda som såg mig under en längre tid blev intresserade över vad 

jag gjorde och för dem förklarade jag min roll som observatör av rummet och flödet. 

Detta var dock bara ett fåtal av de anställda som frågade vilket gör att jag inte anser att 

min närvaro på platsen påverkade deras arbetssätt.  

Under 20 minuter undersökte jag besökarnas beteende när de kom in i lokalen och 

följde dem tills de nått sitt mål eller fått hjälp. Flödet i rummet skissades in på en 

planskiss och markeringar gjordes där människor tvekade eller väntade. Mitt fokus på 

en person gjorde att andra människor som kom in i lokalen inte uppmärksammades, 

men ett mönster över rörelsen i rummet upptäcktes ändå snabbt.  
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Efter observationen och skissandet valde jag att under 20 minuter bara anteckna hur 

människor betedde sig och intressanta händelser.  

Eftersom mitt problemområde är servicekontoret i Eskilstuna observerades kontoret 

flera gånger. För att göra mitt resultat från Eskilstuna servicekontor trovärdigt valde jag 

att observera under flera dagar och på olika tidpunkter. Bryman (2004 s.292) menar att 

det då går att känna sig säker på att man inte bara observerar ett beteende som bara 

gäller en viss tidpunkt. Observationen skedde från olika delar av lokalen för att inte 

missa något på grund av dålig placering. Jag anser att en person med liknande 

förkunskaper skulle få fram liknande resultat vid observation. Mitt resultat har kunnat 

jämföras med Sandra Vinter (2011) en kurskamrat som gjort liknande studier som jag. 

Vi har båda uppfattat samma rörelsemönster inne i lokalen. 

Västerås och Strängnäs servicekontors observationer användes som stöd i min 

utformning av den nya gestaltningen. Det var också intressant att undersöka om 

vägledningsproblem fanns på flera kontor. Vid observationerna gjordes även en 

platsanalys. Vid en platsanalys försöker man hitta svar på hur platsen är utformad, vilka 

funktioner som finns, vilka material och former som används med mera. För att kunna 

jämföra resultaten från de olika servicekontoren användes samma mall på alla kontoren 

(bilaga1). 

Vid undersökningen är det viktigt att föra anteckningar eftersom vi inte kan lita på vårt 

minne. Det är bra om anteckningarna är levande och tydliga och att forskaren skriver 

ner dem så fort som möjligt efter att man lagt märke till något intressant (Bryman 2004 

s. 293). Alla mina anteckningar renskrevs samma dag som observationen ägde rum. 

Människors rörelsemönster skissades in på en planskiss av lokalen. 

Observation och Analys tillfällen 2011 

Eskilstuna 
servicekontor 

Måndag fm. 11/4 
 

Analys av lokalen Kl. 10.30–11.45, 
12.00–13.00 

Eskilstuna 
servicekontor 

Tisdag fm. 12/4 Observation Kl.10.10–10.50 

Eskilstuna 
servicekontor 

Tisdag em. 12/4 Observation Kl. 14.10–14.50 

Eskilstuna 
servicekontor 

Torsdag lunch. 
14/4 

Observation Kl.12.10–12.50 

Västerås 
servicekontor 

Fredag fm. 15/4 Analys av lokalen + 
Observation 

Kl.10.30–11.20 

Västerås 
Arbetsförmedlingen 

Fredag fm. 15/4 Analys av lokalen + 
observation 

Kl. 11.30–11.50 

Strängnäs 
servicekontor 

Tisdag fm. 19/4 Analys av lokalen + 
observation 

Kl. 10.50–11.30 

Tabell 1, schema över observation och analys tillfällen. 
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Bild 1a-d, Planskisser med flödet skissat från de olika observationerna på servicekontoren, som fungerade som 

minnesanteckningar. 

 

3.3.2 Analys och tolkning av data  

Vid observationerna var det lätt att upptäcka vilka som var förstagångsbesökare och 

vilka som varit i kontakt med platsen tidigare. Under observationen i Eskilstuna den 

2011-04-12 fick jag senare veta att det var ca 550 personer som besökte kontoret den 

dagen. Människor som var där för första gången stannade precis innanför entrédörrarna 

och såg sig omkring i rummet. Den dagen när det var mycket folk uppfattade jag det 

som att det var fler som frågade ”fråga mig” om var de skulle gå. Det var både äldre och 

yngre som frågade Arbetsförmedlingens sida om hjälp angående deklaration och 

skatten, de blev hänvisade till andra sidan av lokalen.   

 

                     1b, Västerås 15/4-2011 kl: 11.00-11.20 

1c, Strängnäs 19/4-2011 kl:110-11.30 1d, Eskilstuna 14/4 kl:12.10-12.30 

1a, Eskilstuna 12/4-2011 kl 14.10-14.30 
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Alla servicekontoren har skyltar placerade på utsidan av byggnaden med 

myndigheternas logotyper och märken. I Eskilstuna och Västerås finns det skyltar över 

eller vid entrén. På alla kontoren satt myndigheternas logotyp och märken under 

skyddstaket i riktning ut från entrén så att den syns när man kommer gående på gatan i 

riktning längs med byggnaden. Skyltarna över entréerna är placerade i alfabetisk 

ordning vilket gör att Arbetsförmedlingen kommer först och så vidare. I Eskilstuna är 

Arbetsförmedlingen placerad till höger i byggnaden men skylten står först och hamnar 

då till vänster om entrén. Vilket inte bidrar till vägledning för besökaren. 

 

Servicekontoren arbetar med rollups, en fristående pappersrulle som rullas upp med 

myndigheternas logotyper och märken som placeras på olika platser i rummet, detta ger 

inte ett speciellt seriöst intryck eftersom det känns temporärt. Jag tycker det fungerar bra 

om man vill informera om deklarationen eller liknande eftersom det är tillfällig 

information.  

 

Alla entréerna har varit olika på servicekontoren. Vilket betyder att alla valt att lösa 

vägledningen på olika sätt. I Västerås låg servicekontoret en trappa upp, detta stod på en 

skylt med välkommen och försäkringskassans logotyp, under den står det 

Pensionsmyndigheten och Skatteverket på ett A4:a. Strängnäs kontor har en skylt 

placerad till höger om en dörr inne i entrén. Den består av vit sanserif typsnitt på en 

svart bakgrund. En liknande skylt finns i Eskilstuna men den innehåller även pilar. 

   

                          
Bild 2a, vägledningsskylten i Västerås servicekontorsentré.    Bild 2b, skylten på servicekontoret i Strängnäs.  

 

I Eskilstuna finns det personal med ”fråga mig” band, detta fanns inte på något annat 

kontor. I Västerås gick en man runt och frågade människor om de behövde hjälp med 

deklarationen övrig hjälp skedde vid hjälpdiskarna. Jag tycker att ”fråga mig” är ett bra 

sätt att hjälpa människor eftersom de kan guida mig rätt. Men detta gör att människor 

inte ens försöker se skyltarna utan riktar in sig på de anställda istället, och hur vet de 

anställda vem som stod på tur när det är mycket folk. Det är lättare att upptäcka ”fråga 

mig” när det är flera besökare i kontoret eftersom man kan se hur andra människor gör 

för att få hjälp och att de då ofta är fler band ute på golvet. 
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3.4 Kvalitativa intervjuer 

För att få bredare uppfattning om problemet med vägledning på servicekontoret i 

Eskilstuna utfördes kvalitativa intervjuer med anställda. Flexibiliteten i den kvalitativa 

metoden gjorde det möjligt att utveckla mina frågor kopplat till svaret. Vilket leder till 

lite styrning från forskaren och en öppenhet för ny kunskap och förståelse (Holme & 

Solvang 1997 s.80).     

3.4.1 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna gjordes i Eskilstuna servicekontor. En intervjumall (bilaga 2) användes 

under intervjun. Denna empiri samlades in tillsammans med Sandra Vinter. Vi valde att 

inte använda diktafon för att vi inte ville skapa uppmärksamhet och att 

ljudupptagningen kunde bli dålig på grund av akustiken i besöksdelen. Vi valde att 

ställa frågorna inne i besöksavdelningen för att det skulle bli som ett naturligt samtal 

och att de anställda inte uppfattade det som att vi störde dem i deras arbete. Intervjun 

genomfördes när det var lite människor på servicekontoret och varade cirka 20 minuter. 

Vi delade upp arbetet att en ställde frågor och den andra antecknade.  

3.4.2 Resultat av intervju med anställd från Arbetsförmedlingen 

Informant 1 (2011-04-29) från Arbetsförmedlingen berättade om hur de försöker arbeta 

efter ett servicekoncept som går ut på att kunden inte ska behöva vänta. Det är därför de 

arbetar med ”fråga mig” band. Tanken är att ”fråga mig” ska fånga upp besökaren och 

avgöra om ärendet kommer ta lång tid och om det behövs en nummerlapp. Om det är 

många besökare går det att ringa på förstärkning. Besökarna uppfattar informant 1 som 

glada och att det är positivt att ha alla myndigheter under samma tak.  

Lokalen är öppen och bra. När vi frågade hur de gör för att människor ska hitta förklarar 

informant 1 att de sätter upp lappar vid speciella aktiviteter som informationsträffar. Det 

är ofta människor som frågar om var Skatteverket eller Pensionsmyndigheten ligger. 

Nya besökare vet inte vart de ska gå, ibland kan det bli lite rörigt med mycket folk.  

3.4.3 Resultat av intervju med anställd från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten 

och Skatteverket 

Vi frågade Informant 2 (2011-04-29) om det är många som besöker myndigheten med 

deklarationer denna tid på året. Informant 2 berättar att det går i olika toppar och att just 

nu är det mycket deklarationer men senare i år är det mycket bostadsbidrag.  

Det är bra att samla allt på samma ställe även om det kanske inte går att få fördjupad 

kunskap inom allt kan vi ändå leda personen till specialister. Unga människor klarar det 

mesta själva på internet, det är inte så många högskolestudenter som besöker oss men 

alla åldersgrupper kommer hit. Vi är mest till för dem som har det svårt att förstå och 

fylla i blanketter. 
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Det mesta är positivt från besökarna att vi finns under samma tak, deras inställning 

beror oftast på dem själva, om man tror att det inte ska vara kö och de är det, kan dem 

bli irriterade. Meningen är att besökaren bara ska stå och vänta så fångar vi upp dem 

och ser om de behöver en nummerlapp beroende på hur lång tid ärendet tar. 

Vi frågade om nya besökare har svårt att hitta och informant 2 svarade att nya besökare 

är alltid förvirrade, vi försöker jobba med skyltar och flyttar runt dem så att de ska 

synas. Vi försöker hela tiden förändra oss och jobba vidare som tillexempel på 

blanketthyllorna är det grönt för Försäkringskassan, orange för Pensionsmyndigheten 

och de övriga är Skatteverket. Det blir lite bullrigt och sorligt när det är mycket folk.  

3.4.4 Analys av intervju  

Intervjuerna med de anställda stärker de resultat som jag fått in genom observationen, 

att nya besökare har svårt att hitta inne på kontoret. Det var intressant att höra hur de 

faktiskt försöker arbeta med vägledning och informationsdesign bland annat genom att 

färgkoda information. Arbetet med ”fråga mig” tycker båda myndighetsdelarna fungerar 

bra men de tycker också att det kan bli rörigt när det är mycket folk.   

 

3.5 Enkät 

Syftet med enkäten var att få en uppfattning över hur besökarna upplever rummet och 

vägledningen. Intresset ligger i att förstå människors sätt att reagera och urskilja 

varierande handlingsmönster och då passar sig en kvalitativ undersökning (Frost 2001 

s.22). Inom kvalitativ forskning ser man inte nominala skalor som variabler utan som 

kategorier (Frost 2001 s.18). Eftersom jag inte kommer att arbeta med variabler anser 

jag att en kvalitativ inriktning är mest användbar. Enkäten ska också stärka den empiri 

som tidigare samlats in. För att se vilka frågor som ställdes se bilaga 3. 

 

3.5.1 Genomförande av enkät 

Enkätsvaren samlads in utanför servicekontorets entré tillsammans med Sandra Vinter. 

Detta för att fånga upp besökaren precis efter deras kontakt med den befintliga platsen, 

målet var att få ett så aktuellt svar som möjligt. Enkäten lästes och fylldes i av oss men 

det fanns plats för besökarens egna kommentarer. 

Empirin samlades in under två dagar fredag eftermiddag den 2011-04-29 och måndag 

förmiddag den 2011-05-02.  Enkäten tog ca 5 minuter att svara på, antalet utfrågade 

blev fem män och fem kvinnor i olika åldersgrupper.  

3.5.2 Resultat och analys av enkätsvaren  

Att resultatet skulle bli styrt åt att de flesta var återkommande besökare var något som 

jag var medveten om. Urvalet skedde slumpvis men målet var att täcka in de olika 

målgrupper som besöker kontoret. Jag kände mig nöjd med svar från 10 personer då det 

täckte in målgruppen.    
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Eftersom undersökningen gjordes vid två olika tillfällen märktes det att lokalen 

uppfattades som mer stressig och rörig den 2011-05-02 när det var fler besökare i 

lokalen samtidigt. Besökarna hade oftast ingen speciell förväntning på besöket.  

Av de tre förstagångsbesökarna som svarade på enkäten hade alla frågat någon bekant 

för att hitta till lokalen. En enkätfråga var om de kunde beskriva skyltarna på 

entrédörrarna. En kvinna berätta att skyltarna på entrédörrarna hade svart bakgrund och 

en annan kvinna började beskriva skylten inne på pelaren, övriga kunde inte beskriva 

skyltarna.  

Slutsatsen som jag drar av detta resultat är att det svårt för både unga och gamla att 

lägga märke till skyltarna. Detta beror enligt mig på skyltarna inte fångar besökarens 

uppmärksamhet. Människor tenderar att ignorera informations skyltar som inte är 

lämpligt designade (Arthur & Passini 2002 s.34). För att människor ska se skyltar bör 

de vara placerade där de behövs. Först måste skylten upptäckas och identifierad som en 

skylt. Sen måste skylten vara läslig och förstådd (Mollerup 2005 s.179).   

4. Designprocess  
 

I detta kapitel redovisas mina reflektioner över den nuvarande skyltningen och 
idégenereringen kring min utformning. Gestaltningsförslaget presenteras och diskuteras 
utifrån den empiri och teori som gestaltningen grundar sig på.  
 

4.1 Reflektion över de nuvarande skyltarna

 

 

 

Skyltarna som är placerade över entrén är satta i alfabetisk ordning, detta hjälper inte 

den besökare som ska in i lokalen med vägledning, eftersom Arbetsförmedlingen är 

placerad i den högra delen av lokalen. Skyltarna består av myndigheternas logotyp och 

märke på en vit bakgrund. Formatet är en liggande smal rektangel.  

Bild 3a, skyltarna som är placerade över entrén med logotyp 

och märke. 

Bild 3b, skyltarna som är placerade under skyddstaket med 

riktning mot gågatan. 

Bild 3c, entrén in till servicekontoret i Eskilstuna. 
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Skylten som är placerade under skyddstaket med riktning mot gågatan är liten vilket gör 

att logotyperna knappt syns från längre avstånd. Formatet är också en liggande 

rektangel. På entrédörrarna finns ingen skylt som vägleder eller visar att besökaren har 

kommit rätt. Till vänster sitter servicekontorets öppettider uppklistrade. Hela ytan vid 

den yttre entrén känns väldigt uppdelad och geometrisk, den består av glas och metall. 

 

Inre entrén har två utskrivna A4:a 

papper i liggande format placerade 

på dörrarna. Empirin tyder på att 

besökare inte lägger märke till 

papperna. Jag anser också att de 

sitter högt upp och är 

förhållandevis små till den 

information som de innehåller. 

Pilarna är placerade framför 

respektive bakom myndigheternas 

namn. Glaset som papperna sitter 

bakom reflekterar omgivningen. 

 

 

Skylten som sitter inne på 

servicekontoret placerad på en grå 

pelare har en svart bakgrund med ett 

vitt sanserif typsnitt. En tunn vit linje 

skiljer myndigheterna åt, de står i 

bokstavsordning. Överst står det 

välkommen till. Höger om texten finns 

vita pilar. Det som jag direkt 

ifrågasatte var pilarnas placering. 

Under observationerna använde sig 

människor av skylten. Men den kan bli 

tydligare och mer informativ. 

 

 

4.2 Idégenerering  

Innan idégenereringen kontaktade jag Östen Hallberg som har arbetar som grafisk 

fromgivare i 16 år och frågande honom bland annat om vad han tycker är viktigt med en 

skylt. Precis som teorierna säger anser han att de ska synas och kommunicera bra. 

”Desto längre man håller på med detta så inser man att ingenting är grafiskt fel så länge 

det kommunicerar det som avsändaren vill. Fel blir det lätt med okunniga kunder som 

inte riktigt vet vad de vill kommunicera ut. Det spelar ingen roll vad jag gör om de 

sedan inte använder materialet rätt.” (Hallberg 2011-05-03).  

Bild 4, de inre entrédörrarna med uppklistrad vägvisning på 

A4:a papper. 

Bild 5, vägvisningsskylten som är placerad inne på 

servicekontoret på en pelare. 



22 

 

En tanke som växte fram tidigt i arbetet var att använda mig av myndigheternas 

logotyper och märken i skyltarna. För att se hur väl människor känner igen 

myndigheternas märken valde jag att göra en snabb utprovning. Undersökningen gick ut 

på att deltagaren fick se myndigheternas märken, utan text. Personen skulle säga namnet 

på det företag/myndighet som märket hörde till. Deltagarna var femton personer fem 

kvinnor och tio män i åldrarna 19-82 år. 

Resultatet av utprovningen på myndigheternas märken 

Symbol Rätt svar Fel svar, vet inte 

Arbetsförmedlingen 15 0 

Försäkringskassan 12 3 

Pensionsmyndigheten 0 15 

Skatteverket 10 5 

Tabell 2, resultatet utav utprovningen av myndigheternas märken. 

 

Det är inte konstigt att människor inte känner igen Pensionsmyndighetens märke 

eftersom den består av ett streck. Myndigheten har bara funnits sen 2010 och detta kan 

också göra att människor inte känner igen den. Övriga myndigheter är det en majoritet 

av deltagarna som känner igen, därför tror jag som Berger (2005 s.57) att användningen 

av symboler i skyltarna tillföra enkelhet och personlighet till vägledningssystem. 

För att få inspiration vad gäller pilar har jag studerat vägledningsskyltar. Den stora 

skillnaden är ifall huvudet på pilen är rundad i kanterna eller inte, även dess storlek 

varierar och såklart placeringen. Pilen kan också bli en del av skyltens form.  

Bild 6, varianter av vägledningsskyltar, där pilar har använts på olika sätt i utformningen.  

Redan vid entrén från gatan ska besökaren kunna bli vägledd in i servicekontoret. De 

stora glaspartierna vid entrén kan fungera som hjälpmedel och innehålla information om 

myndigheternas placering inne i lokalen. Här tror jag att en form kan hjälpa till att 

vägleda människor till rätt myndighet. 

Sättet som företag vägleder på säger något om företagets generella sätt och kapacitet att 

ta tag i praktiska problem och hur de bryr sig om människor. Skyltar är en del av en 

organisations kroppsspråk, den sänder ut meddelanden om organisationens färdigheter 

och attityd (Mollerup 2005 s.223).  

Hur kan jag genom skyltarna hjälpa myndigheterna att uppfattas som de 

serviceinriktade myndigheter som de faktiskt är? Hur får jag in myndigheternas 

logotyper, märken och färger på ett tydligt och estetiskt vis i skyltarna? 
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Hur kan jag integrera pilarna i skyltarna på ett informationdesignsmässigt sätt och skapa 

ett helhetsintryck? Hur kan jag vägleda med en form? Idégenerering väcker frågor, 

frågor som jag vill hitta lösningar till och på så sätt ta fram mitt förslag. För att hitta 

svaren har jag skissat, lekt med former och färger både på papper och i dator.   

 

4.3 Gestaltningsförslag 

Resultatet blev tre skyltar, med fokus på vägledning åt de olika myndigheterna ända 

från gatan in till servicekontoret. Jag tog även fram ett förslag till en vägvisningsskylt 

som ska visa var blanketter och broschyrer finns på Försäkringskassan, 

Pensionsmyndigheten och Skatteverkets sida. Förslaget bygger på den insamlade 

empirin och teorin.  

 

3.3.1 Yttre entrén 

 
Bild 7, skiss med mått på den vägledande skylten som syns utifrån gatan och som ska med hjälp av formen leda 
besökaren mot rätt sida av lokalen och till rätt myndighet.  
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Vid den yttre entrén möts besökaren av en organisk form som bryter upp mot allt det 

kantiga. Om man vill att något ska sticka ut ska man göra så att det skiljer sig från sin 

omgivning, till exempel gör en kurvig form när allt annat är rakt (Ware 2008 s.33). 

Tanken med formen är att den också ska visa riktnigen mot myndigheternas olika 

placering inne i lokalen. Att dela upp myndigheterna och placera dem på rätt sida av 

entrén tror jag kan bidra till att människor söker sig till den sidan som myndigheten är 

på. Vilket gör att flödet inne på servicekontoret blir bättre.   

Jag har valt att använda myndigheternas logotyper och märken på alla skyltarna för att 

skapa ett enhetligt uttryck. ”Information materials should have unity, an ”overall 

coherence” and togetherness” (Pettersson 2010 s.97). Logotyperna och märkena är 

placerade på en vit bakgrund för att skapa en tydlig läslighet (Pettersson 2010 

s.54)(Arthur & Passini 2002 s.50). 

För att inte behöva påverka logotyperna fungerar den vita färgen som bas, eftersom 

majoriteten av logotyperna består av mörka bokstäver. Som inramning till den vita 

formen har jag tagit myndigheternas färger. Detta för att skapa skillnader mellan de 

olika delarna i skylten och skapa ett samspel med de andra vägledningsskyltarna. 

Genom att använda företagsfärger i skyltar kan man skapa en visuell helhet. Att vara 

konsekvent gör ofta att skyltarna smälter in i miljön och upplevs som genomtänkta 

(Tegnell 2006 s.27).  

Bild 8, illustration på vägledningsskylten sett från gatan, med en ledande organisk form. 
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4.3.2 Inre entrén 

       

 

 

I den inre entrén på skjutdörrarna placeras en skylt med myndigheternas logotyper och 

märken. Namnet och märket är placerad på en vit bakgrund som vid den yttre entrén. 

Här har färgen fått en större del av utformningen för att färger i skyltar skapar identitet 

och tydliggör information (Tegnell 2006 s.27). 

För att ge ett luftigt intryck har jag valt vitt som bakgrund. Det vita hjälper till att skapa 

struktur, vilket bidrar till en harmoni som gör det lättare för betraktaren att förstå och 

tolka (Tegnell 2006 s.29). Pettersson (2010), Mollerup (2005) och Baer (2008) tar alla 

upp fördelen med att använda färger för att skapa skillnader i grafisk formgivning. 

Färgblocken har rundade hörn för att inte upplevas som kantiga och raka. Detta har en 

koppling till skyltarna med den organiska formen vid yttre entrén.  

Även pilarna har fått en rundare form. Placeringen av pilarna var något av det första 

som jag ville ändra på från den tidigare utformningen. Skyltar som visar vägen och som 

innehåller text och pilar ska alltid ha pilarna placerade på den sidan av texten som den 

pekar (Arthur & Passini 2002 s.182), (Mollerup 2005 s.175). Arthur och Passini (2002 

s.175) tror att det aldrig kommer att bli någon överrenskommelse vad som är den 

”bästa” formen på pilar. Utan de trycker mer på att det är hur designern använder sig av 

pilarna som räknas. Jag har valt att låta pilen sitta ihop med den vita textrutan för att 

skapa en tydlig riktning och för att inte stycka upp skylten i flera delar.  

Tanken är att denna skylt ska få mer uppmärksamhet än den tidigare skyltningen. 

Storleken på skylten är 45x50 centimeter vilket är betydligt större än tidigare. Färgen 

och logotyperna tror jag gör att besökarna har lättare upptäcka skylten eftersom de är på 

väg till en myndighet och letar efter information om myndigheten.  

Bild 9b, illustration på vägledningsskyltarna placerad på de inre 

entrédörrarna. 

 

Bild 9a, vägledningsskylten som placeras i den inre 

 entrén. 
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Som min utprovning visade har människor en bild kopplad till myndigheten och om de 

ser den vid entrén blir de direkt medvetna om var de ska gå. 

Placeringen av skylten är 170 centimeter från överkanten ner till golvet. Detta för att få 

skylten i ögonhöjd vilket fungerar eftersom skylten kommer att läsas på nära håll 

(Mollerup 2005 s.187). När dörrarna är öppna så kommer skyltarna hamna vid sidan 

men de kommer fortfarande att synas och täcks inte av människor lika lätt.  

4.3.3 Inne på servicekontoret 

 

Bild 10, Vägledningsskylten som placeras på pelaren inne i servicekontoret. 

Inne på servicekontoret sitter den sista vägledningsskylten till myndigheterna på den 

mörkgrå pelaren. För att hälsa sina besökare välkomna har jag lagt till ordet på skylten. 

Något som diskuteras mycket är användningen av typsnitt i skyltar, Uebele (2007 s.24) 

anser att skyltar består av en begränsad yta där antikva upplevs som fångade medans 

sanserifer är stadiga och solida. Mollerup (2005 s.129) tycker däremot att enkla typsnitt 

skrivet med gemener är tydligare då de skapar större skillnader mellan ord. Arthur och 

Passini (2002 s.162-164) trycker på att vi inte läser skyltar som vi läser böcker utan att 

vi ”scannar” texten. De är också kritiska till att ordformerna som bildas av gemener inte 

alltid skiljer sig speciellt mycket. Bokstäver med häng är också vanligare att läsa fel. 

Mycket har också med vad vi är vana att läsa för sorts typsnitt. 

 Välkommen ligger inte i ett block för att jag ville hålla skylten luftig, därför valde jag 

också ett sanserif typsnitt. Utropstecknet finns med för att jag vill ge tyngd till ordet och 

storleken bidrar också till att budskapet ska gå fram. I detta fall används gemener för att 

jag tycker att de bidrar till en rund känsla och samtidigt väldigt läsligt. Färgen svart 

känns neutral och har en tydlig kontrast mot det vita. Skyltens storlek är 45x60 

centimeter, något högre än skylten på entrédörrarna. Detta för att den ska synas även om 

det står människor framför. 
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Bild 12, gestaltning på vägvisande skylt inne på servicekontoret, som innehåller avsändare och med 

samma formspråk som de övriga skyltarna.  

 

4.3.1.1 Blankett och broschyr vägledning 
 

Mot slutet av min undersökning sattes ytterligare en skylt 

upp, eftersom detta var en vägledningsskylt arbetade jag 

fram ett förslag på hur jag skulle formgett den med 

koppling till de andra skyltarna. Skylten sitter i taket och 

består av en svart bakgrund med vitt sanserif typsnitt och 

till vänster om texten finns en grön cirkel med en vit pil i. 

Denna skylt är också utskriven och inplastad.   

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och 

Skatteverkets logotyper finns med men är väldigt små. 

 
 

För att göra det tydligare vem avsändaren är lyfter jag in färgblocken från dem tidigare 

vägvisningsskyltarna med logotyp och märke. Formspråket är den samma som på de 

andra skyltarna med en rund inramning och pil. Eftersom det är flera myndigheter som 

samsas om samma skylt har jag valt att rama in texten med en svart ram och inte med 

myndigheternas egna färger. Detta för att skapa en neutral bas som går att använda till 

olika sorters skyltar. Den svarta ramen skapar också en kontrast mot det vita taket. 

Typsnittet är en sanserif, samma som på välkommen skylten. Texten är skriven i 

gemener för att jag anser att det i detta fall ger tydligare läslighet. Skyltens mått är 

större än tidigare 110x40 centimeter och den placeras så att det blir fritt 240 cm fritt från 

golvet (Mollerup 2005 s.187).  

 

 

 

  

Bild 11, skylten som ska visa 

blanketter och broschyrer placerad i 

taket. 

 

110cm 



28 

 

4.3.1 Färg och synnedsättning 

Utgångspunkten har varit seende vilket betyder att färgblinda människor också ingår i 

min målgrupp. När jag skapade skyltarna och bestämde mig för att använda redan de 

befintliga färgerna begränsades utformningen till fyra färger. 

Jag gjorde tester för att se hur de skulle se ut för färgblinda och resultatet syns i bild 13. 

Pensionsmyndighetens logotyp blir svårast att läsa eftersom kontrasten mellan bakgrund 

och figur är liten. Pilarna är tydliga i alla försöken. Jag anser ändå att fördelarna med att 

använda logotyperna väger över.    

    

Bild 13, Till höger i bildparen sitter testet på hur skylten skulle se ut för en färgblind person beroende på vilket färgfel 
personen har. Fr.v Deuteranopi, Protanopi och Tritanopi. (www.vischeck.com)  

 
För att göra Pensionsmyndighetens logotyp tydligare för färgblinda och personer med 

synnedsättning skulle en svart markering runt bokstäverna bidra till en tydligare text. 

För att vi ska kunna se objekt måste de skilja sig från sin omgivning och oftast är den 

viktigaste delen av informationen att objektet har en tydlig kontur som går runt hela 

objektet (Ware 2008 s.45). Uebele (2007 s.66) anser att det generellt är mer 

problematiskt att använda sig av färgade bokstäver än svart och vitt. 

Gestaltningsförslaget innehåller Pensionsmyndighetens nuvarande logga men forskning 

skulle kunna visa på att den skulle bli tydligare vid en omarbetning.  

 

4.3.2  Utprovning 

Den bästa utprovningen hade varit om skyltarna kunde placeras på rätt plats i lokalen. 

Min förfrågan till servicekontoret var att få sätta upp skyltarna på de inre entrédörrarna 

men tyvärr var Arbetsförmedlingens chef inte villig att göra någon utprovning och 

hänvisade till att Arbetsförmedlingens profil ska vara enhetlig och följa den centralt 

beslutade och de får inte göra några ändringar i utformningen av skyltning, möblering 

eller övriga profiler. Detta anser jag ger lite dubbla budskap då myndigheterna vill vara 

serviceinriktade men kunde inte ställa upp på en utprovning.  

På grund av Arbetsförmedlingens inställning utfördes utprovning av skyltar på vanligt 

utskrivet papper. Tre skyltar visades, den nuvarande skylten på pelaren och min 

gestaltning av den samt entréskylten sett från gatan. Sex personer deltog i utprovningen, 

tre kvinnor och tre män i åldrarna 22-70år. Deltagarna tillfrågades vilken skylt de tyckte 

var tydligast och om de tror att en form kan vägleda besökaren vid den yttre entrén. 

http://www.vischeck.com/
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4.3.2.1 Resultat och diskussion från utprovningen 

Det var intressant att höra vad människor tyckte om gestaltningen. Alla deltagarna 

ansåg att min vägvisningsskylt i servicekontoret var tydligast. Det var enligt dem på 

grund av användningen av logotyperna och att den var i färg. Skylten visar tydlig åt 

vilken riktning man ska gå, pilarna är tydliga. Till skillnad från den nuvarande skylten 

behöver jag inte läsa så noggrant vad det står. Två av deltagarna tyckte att den 

nuvarande skylten var elegantare och snyggare, men inte tydligast.  

Vad gäller myndigheternas logotyper ansåg en man att Försäkringskassan och 

Skatteverkets var bra, de var tydliga mot bakgrunden och läsliga. Medans 

Arbetsförmedlingens var för tunn och Pensionsmyndighetens gillade han inte alls, den 

var för otydlig, men det var inte färgen som var problemet enligt honom. 

 Detta resultat bekräftar mina tidigare tankar kring utformningen, att det blir tydligare 

att använda logotyper, märken och färger. Placeringen av pilar samt skyltens storlek 

påvekar också skyltens tydlighet. Att personer ifrågasätter Pensionsmyndighetens 

logotyp styrker mina tidigare resonemang att logotypen skulle behövas utvecklas för att 

bli mer tydlig.    

 

 5. Slutdiskussion  
 

I detta kapitel återkopplar jag till rapportens syfte och frågeställning. Förslag på vidare 
forskning tas upp. 
 
 

5.1 Återkoppling och diskussion  

Syftet med min forskning var att utveckla ett vägledningsförslag till servicekontoret i 

Eskilstuna, detta för att underlätta för besökaren att hitta till rätt myndighet och öka 

flödet inne på kontoret. Tanken är att de anställda med ”fråga mig” banden inte ska 

behöva lägga tid på att vägleda besökare till rätt myndighet, utan att människor själva 

ska kunna hitta till den myndighet de vill besöka. Att göra tydliga vägvisningsskyltar är 

viktigt då arkitekturen inte hjälper till att vägleda besökaren inne på servicekontoret. 

Skyltarna hjälper människor att orientera sig på servicekontoret och gör att de inte 

behöver uppleva stress eller känna sig dumma för att de inte förstår vart de ska gå.  

Det kom fram intressanta iakttagelser under min insamling av empiri, som visade att 

besökarna inte hittade inne på servicekontoret. Enligt mina resultat uppmärksammar 

människor inte de skyltar som finns idag, vilket i sin tur visar på att skyltarna inte är 

utformade enligt god informationsdesign.  
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Jag har med hjälp av färg och form tagit fram ett förslag som ska fånga besökarens 

uppmärksamhet, vara tydlig och ha ett samspel med myndigheternas logotyper och 

märken. Besökaren ska vägledas från gatan och in i byggnaden till rätt myndighet. 

Detta har jag gjort genom att placera en skylt med en organisk form på glaspartierna vid 

yttre entrén, som vägleder besökaren till den sidan av entrén som myndigheten är 

belägen i lokalen. Detta tror jag gör att människor drar sig till den sidan av entrén som 

den myndighet de ska besöka är placerad. I mitt gestaltningsförslag har 

vägledningsskyltar placerats på de inre entrédörrarna och på en pelare inne i 

servicekontoret. Rundade former används för att knyta ihop med de yttre organiska 

skyltarna och för att inte ge ett kantigt och stelt intryck.  

Pilar används enligt god informationsdesign, alltså placerade till vänster respektive 

höger om texten. Skyltarna samspelar med varandra och har ett gemensamt formspråk 

med tydliga avsändare.     

Utprovning av märkena visar på att människor har en koppling till myndigheterna. Att 

arbeta med färg är effektivt när man vill skapa tydlig information. Användningen av 

myndigheternas befintliga färger tror jag kommer hjälpa besökaren att hitta eftersom det 

kommer sticka ut och fånga besökarens uppmärksamhet inne på servicekontoret. Det 

skapar också en visuell helhet. Jag tror att gestaltningen där man använder sig av färg 

och form för att vägleda är tydligare än den nuvarande skyltningen och att den skulle 

öka flödet inne på servicekontoret eftersom besökaren skulle uppmärksamma 

informationen.   

Formgivningen har blivit begränsad då jag valt att arbeta med logotyper och märken 

som redan finns. Även om jag inte tycker att Pensionsmyndighens logotyp är optimal 

vill jag inte ändra den eftersom jag då borde ifrågasätta alla logotyperna. Vilket skulle 

ändra på min idé att människor känner igen myndigheternas logotyper och märken. 

Förslaget som jag lämnar med att göra svart markering kring Pensionsmyndighetens 

logotyp skulle vara intressant att testa, mer forskning kring logotyper som skyltar kan 

vara en fortsättning på mitt arbete. 

Det går alltså att ifrågasätta hur bra logotyperna går att använda på skyltarna eftersom 

de är väldig olika i sina uttryck. Den svagaste logotypen enligt mig är också den nyaste, 

Pensionsmyndigheten som består av ett sanserif typsnitt i versaler på en vit bakgrund 

med orange text. Jag är orolig för att den inte har tillräckligt god kontrast mellan figur 

och bakgrund. För att lyfta fram logotypen mer används myndighetens färg som är 

orange, jag anser att färgen stöttar logotypen och gör att utformningen går att försvara.  

Det hade varit väldigt intressant att göra en utprovning på den befintliga platsen och 

detta är något som skulle behövas göras för att undersöka om gestaltningsförslaget är 

användbart eller om det behöver kompletteras på något sätt.   
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5.2 Förslag till vidare forskning  

Under mina teoriundersökningar upptäcktes det att det inte finns någon direkt 

överenskommelse om vilka typsnitt som fungerar bättre än något annat vad gäller 

skyltar (Mollerup 2005) (Arthur & Passini 2002). Det skulle vara intressant att 

undersöka de olika myndigheternas logotyper och se vilken som är mest effektiv i 

skyltar. Detta för att styrka valet av att använda myndigheternas logotyper i skyltarna, 

eller för att kunna förbättra logotyperna så att de blir tydliga i skylt sammanhang.  

Vad gäller utformningen av skyltarna skulle de behövas göras utprovningar i riktig 

storlek och i befintlig miljö. Detta för att undersöka hur formerna samspelar med sin 

omgivning och att de sänder ut rätt budskap. Vid den yttre entrén skulle en utprovning 

vara extra intressant eftersom formen har en så pass viktig del av utformningen.   
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Informant 2 anställd på Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket intervju den 2011-
04-29. 

 

6.3 Elektroniska källor 

 
www.swedengov.se  
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2462 Publicerad 6 mars 2008 
Uppdaterad 24 november 2010, hämtat den 2011-04-22. 
 
www.skatteverket.se  
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/samverkanmedandramyndigheter/servicekontorisa

mverkan.4.3a7aab801183dd6bfd380002046.html, hämtat den 2011-04-22. 

www.riksdagen.se Socialförsäkringsutskottets betänkande 2010/11:SfU10, Försäkringskassans lokala 
närvaro. 
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3120&doktyp=bet%C3%A4nkande&bet=2010%2f11%3aSfU10, 
hämtad den 2011-04-22. 

Frågor till Östen Hallberg. osten@me.com 2011-05-03 

www.vischeck.com hämtat den 2011-05-10. 

http://www.iiid.net/Information.aspx 2011-05-19. 

Riktlinjer skyltning Eskilstuna kommun PDF, www.eskilstuna.se hämtad 2011-04-26  

Pettersson, Rune (2010) It Depens: ID-Principles and Guidlines. Tredje upplagan hämtad den 
www.iiid.net. Hämtad 2011-04-25  
 

6.4 Figurförteckning 
Tabell 1. Excel, observation och analys tillfällen 2011. 

Tabell2. Excel, resultat av utprovning av myndigheternas märken. 

 

Bild 1a-d. Planskisser med rörelsemönster intecknat. 

Bild 2a-b. fotografi, skyltar i Västerås och Strängnäs servicekontor. 

Bild 3a-c. Fotografi, nuvarande skyltar i Eskilstuna servicekontor. 

Bild 4. Fotografi, nuvarande skylt i Eskilstuna servicekontor. 

Bild 5. Fotografi, nuvarande skylt i Eskilstuna servicekontor. 

Bild 6. Fotografi, skyltar mer pilar. 

Bild 7. Skiss Sketch Up, Skyltar vid yttre entrén med mått. 

Bild 8. Illustration Illustrator, skyltar yttre entrén inplacerad i fotografi. 

Bild 9a-b. Illustration Illustrator, inre entrén, skylt och skylt placerad i fotografi. 

Bild 10. Illustration Illustrator, skylt inne på servicekontoret. 

Bild 11. Fotografi, broschyr och blankett skylt från Eskilstuna servicekontor. 

Bild 12. Illustration Illustrator, broschyr och blankett skylt, min gestaltning.  

Bild 13. www.vischeck.com, illustration av färgblindas synsätt.   

http://www.swedengov.se/
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2462
http://www.skatteverket.se/
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/samverkanmedandramyndigheter/servicekontorisamverkan.4.3a7aab801183dd6bfd380002046.html
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss/samverkanmedandramyndigheter/servicekontorisamverkan.4.3a7aab801183dd6bfd380002046.html
http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3120&doktyp=bet%C3%A4nkande&bet=2010%2f11%3aSfU10
mailto:osten@me.com
http://www.vischeck.com/
http://www.iiid.net/Information.aspx%202011-05-19
http://www.eskilstuna.se/
http://www.iiid.net/
http://www.vischeck.com/
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Alla fotografier är tagna av författaren även illustrationer, skisser och tabeller nummer 
1-12 är skapade av Katarina Andersson.   

7. Bilagor  

Bilaga 1 

Analysmall Platsen 

Datum, Tid, Väder. 

1. Vad är den nuvarande helhetsupplevelsen på servicekontoret? 

2. Vilka målgrupper besöker kontoret? 

3. Vilka funktioner innehåller platsen? 

4. Vilka formelement på platsen skapar rumsligheter? VARFÖR?? 

5. Beskrivning av de olika rumsliga komponenterna, MATERIAL, Väggar, golv, fönster, rumsliga 

element. FORM, SORLEK, FÄRG, LJUS. 

6. Vilka formelement skapar riktningar, rytm och rörelse i rummet. Vilka är de nuvarande 

rörelseriktningarna.  

7. Vad finns det för information på platsen? Skyltar? Dess placering. 

Bilaga 2 

Intervjumall 

 När slogs ni ihop (till servicekontor och med arbetsförmedlingen)? 

 Vet du varför? 

 Fördelar/nackdelar med hopslagningen? 

 Vad har ni fått för reaktioner från besökare sen ni slogs ihop? 

 Vad tycker du om lokalen som arbetsplats? 

 Hur uppfattar du besökarnas sinnesställning då de kommer hit? 

 Vad tror du att det beror på? 

 Uppfattar du att besökarna vet var de ska gå? 

 Vad är tanken med ”fråga-mig-banden”? 

 Fungerar de? 

 Hur fungerar organisationen? 

 Varför har ni ingen nummerlappsmaskin? 
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Bilaga 3 

Enkätsvar 

Röt t= återkommande besökare. Grönt = förstagångsbesökare   

5stKvinna 5stMan  Ålder:  0-20 2st  20-30 4st 30-40 0st 40-60 2st 60+2st 

 

1. Förstagångsbesökare  

Ja3st Nej7st 

2. Vilken myndighet besökte du? 

 

Arb. 3st      Skatte.3st 4st       Förs.  Pension.  

 

3. Vad hade du för inställning inför besöket? 

 

Nervös/orolig Lugn/Likgiltig1st 7st        Förväntansfull 2st 

Annat: Förväntansfull för att få pengar 

 

4. Hur hittade du dit du skulle? 

 

Följde skyltar  Frågade någon 3st     Blev tillfrågad         Övrigt: Alla har varit där tidigare 

 

5. Hamnade du hos rätt myndighet direkt? 

 

Ja3st  7st Nej 

 

6. Vilken form hade ditt besök? 

 

Bokat möte 1st Lämna blankett/info1st 2st Hämta blankett/info1st 2st Rådfrågning 1st 

 

Sitta vid dator Övrigt: Personbevis Bokat studiebesök 

 

7. Kan du beskriva skyltarna på skjutdörrarna i entrén? 

 

Nej 3st 5st Ja: Svart bakgrund, rabbla myndigheten, beskrev fel skyltar 

 

8. Hur uppfattade du rummet i skala 1 – 5 där 1= lugnt, 5 = stressigt  

2,2,3 2,3,5,5,5,5,3     

9. Hur uppfattade du rummet i skala 1 – 5 där 1= organiserat, 5 = rörigt 

1,1,2,5 2,5,5,2,5, vet ej 1 

Egen kommentar: En lugn miljö, Mycket grejor Mycket folk, ingen planering alla ska va först, kaos och 

panik 

 

10. Hur var din helhetsupplevelse av rummet och miljön? 1-5 där 5 är bäst. 

4,3 vet ej 4, vet ej, 2,5,1,1,4 idag 

11. Hur länge vistades du i rummet, minuter? 

5,5,1 5,20,5,2(man kan få vänta jävligt länge) 1,2,90 

 


