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Abstract 

Back and forth is a study on wayshowing at events focusing on the Siesta festival 
in Hässleholm. For several years the interest in festivals has increased, which 
has contribute to expansion among festivals. The Siesta festival in Hässleholm is 
today one of the major festivals in Sweden, attracting 10 000 visitors each year. 
The festival’s strong expansion has contributed to disorientation in the festival 
area, because it has never been constant from year to year. A side effect of this is 
that the orientation is a constant problem. 

Therefore this study aims to investigate how a clearer route guidance systems on 
the Siesta Festival can be designed based on existing designprinciples on  
guidance and orientation and how the information can be accessable to  
wheelchair users and those with some kind of colourblindness?

Surveys among festival visitors and interviews with the festival organizers for the 
festival showed which navigation strategies that are most used on festivals. The 
studies also showed that respondents perceived that festival information may be 
unclear or inadequate. Interviews with the Siesta festival organizers showed how 
the festival worked with availability, it also emerged that the Siesta festival must 
adapt to local area and therefore can not hold a constant festival area.

Based on theories of wayfinding systems, cognitive frames of reference for  
orientation and based on studies of this report a sign system was designed to 
direct festival visitors at the Siesta Festival. The sign system is based on a  
directional sign, where the sign in it´s form shows direction, and at a higher 
height in the context the information gets visible and legible through two  
languages. 

The conclusions of this report is that further studies and evaluations is needed to 
be done to examine how this propose work in kontext and towards the  
target group. Although materials and construction should be reviewed and  
studied furthermore.  
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Abstrakt

Hit och tillbaka är en studie om vägvisning på evenemang med fokus på  
Siestafestivalen i Hässleholm. Sedan flera år tillbaka har intresset för festivaler 
ökat, och vilket har inneburit att många festivaler har expanderat.  
Siestafestivalen i Hässleholm är idag en av de större festivalerna i Sverige och 
lockar 10 000 tals besökare varje år. Festivalens starka expandering har bidragit 
till att festivalområdet aldrig har varit konstant från år till år och en bieffekt av 
detta har blivit att orienteringen är ett ständigt problem. 

Arbetet syftar till att undersöka hur ett tydligare vägvisningssystem på  
Siestafestivalen kan utformas utifrån befintliga designprinciper kring vägvisning 
och orientering och hur informationen dessutom kan göras tillgänglig för  
rullstolsbundna och de med någon form av färgblinhet?  
 
Genom enkätundersökningar bland festivalbesökare och vid intervjuer med  
festivalarrangörer för festivalen framkom vilka navigeringsstrategier som är 
mest använda på festival. Studierna visade också att respondenterna uppfattade 
att festivalinformation kan vara otydlig eller otillräcklig. I intervjuerna med  
Siestafestivalens arrangörer framgick på vilket sätt festivalen arbetat  
tillgänglighet, det framgick också att festivalen får anpassa sig till närområdet 
och därför kan inte hålla ett konstant festivalområde. 

Utifrån tidigare teorier om vägvisningssystem och kognitiva referensramar för 
orientering samt efter studierna i detta arbete formgavs ett skyltsystem för att 
leda festivalbesökarna på Siestafestivalen rätt. Skyltsystemet bygger på en form 
av ”directional sign” där skylten i sin form visar vägriktning, och med en högre 
höjd för sammanhanget blir skyltningen synlig och tydlig genom två språk. 

Slutsatserna för arbetet är att vidare studier och utprovningar behövs göras för 
att undersöka hur förslaget fungerar i sammanhanget och mot målgruppen. 
Även material och konstruktion bör ses över och studeras vidare. 



Examensarbete  Ida Lundin
ITE313 Informationsdesign - Rumslig gestaltning

iii

Förord
Inspirationen till inriktningen i detta arbete kommer ifrån Catharina  
Dyrssens avhandling Musikens rum och frågan ”Vad händer när musiken möter 
rummet?”(Dyrssen, 1995, s.13) den grundar sig också i ett starkt rotat  
musikintresse. Genom Catharina Dyrssens bok Musikens rum föddes en idé om 
att hitta en inriktning där både mitt studerande intresse för informerande rum, 
mötte mitt privata intresse för musik. Detta resulterade i arbetets  
inriktning mot festivalarrangemang.

Inspirationen till inriktningen mot tillfälliga evenemang bygger också på en  
fascination för hur arrangemanget: Cirkus, snabbt kan uppenbara sig i ett  
stadsrum, för att några timmar senare vara på väg till nästa destination.  
Cirkusen lockar snabbt besökare och leder publiken in i cirkusens imaginära värld. 

På samma sätt som cirkusen guidar publiken genom en föreställning, och den 
tillfälligt uppbyggda platsen, intresserar jag mig för hur människan rör sig  
igenom tillfälliga rum. Hur vägleder man en människa igenom ett okänt  
område, med okända funktioner och faror? Hur påverkas upplevelsen av ett  
evenemang om man inte hittar? Hur navigerar människor på okänt område? 
Hur skapar man en enkel men tydlig vägvisning, som upplevs som positiv för 
den som behöver den? Dessa frågor har gjutit grunden till ett arbete mot  
vägvisning. 

Ett stort tack till min handledare Peter Linejung och Louise Thomsson Erixon, 
för goda råd och mycket givande diskussioner! Ing-Britt och Leif Henningsson, 
tack, för att ni alltid finns där! Och ett speciellt varmt tack till  
Andreas Wikström, för att du hjälper mig i livet! 

Ida Lundin
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Inledning 
Jan Packer och Julie Ballantyne har nyligen i artikeln ”The impact of music 
festival attendance on young people’s psychological and social well-being”  
visat att musik och upplevelsen genom musikfestivaler positivt påverkar unga 
så väl som vuxnas psykiska och sociala välbefinnande (Packer, Ballantyne, 
2010, s.164). Edström et al. som har skrivit boken Evenemangsföretagande 
skriver att antalet evenemang och festivaler ständigt ökar och i takt med  
tillväxten ökar även efterfrågan på kunskaper om festival och evenemang 
(2003, s.9). Det ökade festivalintresset har i sin tur även skapat  
expansionsmöjligheter för många festivaler (2003, s.158). Edström et al. 
menar att festivaler har stor relevans för det omkringliggande samhället och 
skriver: 

För lokalsamhällets del är en etablerad festival av stor betydelse i många 
avseenden. Symbiosen mellan festival och lokalsamhälle, vilken i  
praktiken även är en symbios mellan det lokala offentliga och privata 
rummet, representerar därför en potentiell utvecklingskraft hos  
lokalsamhället (2003, s.163). 

Siestafestivalen – en expanderande festival 
Siestafestivalen i Hässleholm, är en av Sveriges över 100 olika musikfestivaler. 
Siestafestivalen grundades 2002 av kulturföreningen Markan. 2003 hade  
festivalen två scener, en inomhusscen och drygt 1000 besökare. Efter starten 
har festivalen expanderat trots motgångar och 2011 hade festivalen fyra större 
utomhusscener och 10 500 besökare (siestafestivalen.se). 

Expanderingen har gjort att festivalområdet förändras varje år  
beroende på de rådande förutsättningarna (Fredholm, 2012, se bilaga 3), en 
bieffekt av detta har blivit att orienteringen på festivalen är ett ständigt  
problem. Arrangörerna har under flera år använt handmålande skyltar på  
området och översiktskartor i lokaltidningen för att orientera festivalens 
besökare. 

Figur 1: Områdeskarta från Lokaltidningen            Figur 2: Skyltning på Siesta    Figur 3: Publik på Siesta
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Skyltarna har idag ingen sammanhängande layout, färg, storlek eller placering. 
En del av skyltarna är laminerade A4 eller A3 papper, och andra är gjorda i trä 
eller plåt.  

Syfte
Syftet med arbetet är att, utifrån befintliga orienteringsstrategier och teorier 
kring vägvisning och informativ formgivning, ta fram ett vägvisningsförslag för 
besökarna på Siestafestivalen. Förslaget syftar till att tillgängliggöra och  
förtydliga informationen på platsen. Informationen ska även göras tillgänglig 
för rullstolsbundna och de med någon form av färgblindhet. 

Problemformulering 
Det befintliga skylt- och vägvisningssystemet på Siestafestivalen har idag ingen 
sammanhängande layout, storlek eller placering. Skyltssystemet är heller inte 
enhetligt i utförandet. Dessa faktorer gör det svårt att känna igen informationen 
och uppfatta vad som kommuniceras. Skyltningens godtyckliga placering bidrar 
till ett ostrukturerat intryck, som i sin tur skapar förvirring på platsen. 

Frågeställning
Utifrån den nämnda bakgrunden syftar detta arbete till att undersöka:  

• Hur kan ett tydligare vägvisningssystem på Siestafestivalen utformas  
utifrån befintliga designprinciper kring vägvisning och orientering och hur kan 
informationen dessutom göras tillgänglig för rullstolsbundna och de med någon 
form av färgblinhet? 

Figur 4: Bilder på delar av det befintliga skyltsystemet på Siestafestivalen. 
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Omfattning och avgränsningar 
I en kort områdessanalys analyseras platsen för årets Siestafestival, för att visa 
på platsens förutsättningar. Vidare undersöks hur erfarna festivalbesökare  
uppfattar informationen vid och i samband med festival. 

Arbetet koncentreras till Siestafestivalen i Hässleholm och fokuserar  
genomgående på att ta fram ett formförslag till ett nytt vägvisningssystem.  
I korthet kommer jag även att reflektera över hur vägvisning påverkar flödet på 
platsen och hur detta inkluderar eller exkluderar besökare ur sammanhanget. 
Studierna i detta arbete fokuserar enbart på utomhusmiljöer, då det främst är 
utomhusmiljöer som berörs vid tillfälliga evenemang och  
festivaler. 

Syftet med detta arbete är inte att studera hur områdets utformning skulle 
kunna förändras, då festivalområdet är planerat och planlagt efter platsens 
tekniska och fysiska förutsättningar. Denna rapport syftar heller inte till att 
undersöka inomhusmiljöer eller information som inte rör festivalområdet eller 
platsen. Vidare är syftet inte heller att se över hur området och informationen 
skulle kunna anpassas till alla typer av handikapp, detta skulle vara ett allt för 
stort åtagande under de rådande tidsramarna. 

Arbetet syftar dock på att tillgängliggöra informationen på platsen för  
rullstolsbundna personer och personer med någon form av färgblindhet. Detta 
för att på ett bättre sätt inkludera tidigare exkluderade vanligt förekommande 
grupper. Den primära målgruppen är förstagångsbesökare där rullstolsbundna 
och färgblinda även inkluderas i det begreppet. Förslaget kommer att lämnas 
till Siestafestivalens ledning för fortsatt vidare arbete och tillämpning. 

Begrepp – förklaring och användning 
• I detta arbete beskrivs kort alkoholens påverkan på den mänskliga  
 kroppen. Syftet med att omnämna alkohol i arbetet, är för att alkohol  
 berör och påverkar festivalkulturen samt målgruppen. Syftet är alltså inte  
 ett ställningstagande för eller emot alkohol. 

• Begrepp som arrangemang, evenemang, musikfestival och festival syftar  
 alla på festival som forum och används omlott för att undvika  
 upprepningar i arbetet. 

• Siestafestivalen som är utgångspunkten för detta arbete omnämns  
 stundtals som Siesta. Detta för att det är tilltalsnamnet på festivalen, men  
 begreppet används också för att undvika repetitiva meningar och  
 förstärka läsbarheten i texten. 

• I följande texter kommer begreppet et al. användas, till litteratur eller  
 källor som har mer än två författare. Detta för att underlätta läsbarheten  
 och för att undvika långa meningar. Vidare kommer även titlar på källor  
 att kursiveras, detta för att urskilja titlar från den övriga texten och för att  
 ge läsaren en bättre läsbarhet

• Definitionen för specifika begrepp som används i arbetet följer i löptexten.
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Dåtid och nutid 
Så uppkom evenemang 
På 1600-talet i England föddes och förekom de första offentliga konserterna 
(Dyrssen, 1995, s.109). Idén om offentliga konserter var både ett socialt och 
musikaliskt fenomen, där händelsen och musiken kunde mötas i ett  
gemensamt begrepp (Dyrssen, 1995, s.108). Offentliga framförande definierades 
under denna tid som: klart namngivna föreställningar, med deklarerat innehåll 
där publiken betalade inträde, för underhållning i en särskild miljö (Dyrssen, 
1995, s.109). Med den dubbla tillhörigheten som fenomenet tillät kunde en  
autonom, självständig musikform växa sig fri från teatern och rumsligt  
distansera sig ifrån dåtidens offentliga mötesplatser så som krogar, festsalar, 
kyrkor och marknadsplatser (Dyrssen, 1995, s.108). 

Utifrån denna utveckling inom musikscenen, hölls på 1700-talet den första 
festivalen. Festivalen hölls till minne av Georg Friedrich Händel (Edström et 
al. 2003, s.14). Vid denna tidpunkt var festival som forum fortfarande nytt och 
begreppet brett. Festivaler har sedan dess spridit sitt uttryck världen över genom 
olika publika festligheter allt ifrån hyllningsfestivaler till rena dans eller glädje 
firande högtider. Årligen arrangeras över 100 olika festivaler bara i Sverige.  
Festivalen som musikforum är en speciell typ av evenemang som lockar  
hundratusentals besökare till upplevelse, gemenskap och spännande miljöer 
(Edström et al.  2003, s.16). Festivaler idag finns representerade inom flera olika 
genrer, där musikfestivaler är den mest vanligt förekommande (Edström et al. 
2003, s.13). 

Musikfestival – Var är det? 
Oxford Music Online väljer att beskriva musikfestival som en serie  
föreställningar, av festlig karaktär, som framförs under en begränsad period, ofta 
under ett återkommande datum (ep.bib.mdh.se). I boken  
Evenemangsföretagande väljer Edström et al. att beskriva festival som ”Ett 
årligt återkommande festligt evenemang” (2003, s.12). Trots att musikforumens 
utveckling har tagit många steg framåt, kan begreppet festival även liknas vid 
beskrivningen om offentliga konserter ovan: namngivna föreställningar med 
deklarerat innehåll, betalande publik och särskilda miljöer. 

Festivalarrangemang kan skilja i storlek, organisation, genre, tema och hålls ofta 
på vitt skilda och olika platser och vid olika tidpunkter. I Sverige är festivaler 
mest vanligt förekommande på sommaren. 

I en intervju beskriver Micke Fredholm, arrangör för Siestafestivalen, hur det är 
att gå på festival. 

Att åka på festival är som att leva i ett eget land, med egna lagar, för en kort  
period. Det är svårt att beskriva på något annat sätt, det är inte heller som att åka 
på semester en vecka, det är annorlunda. Man åker iväg på festival, med en enda 
målsättning: att träffa nya människor och lyssna på en väldans massa bra musik 
(Fredholm 2012, se bilaga 3).



10 (58)

Examensarbete  Ida Lundin
ITE313 Informationsdesign - Rumslig gestaltning

It began i Hässleholm*
 
*”It began i Hässleholm” är en låttitel av bandet Familjen på albumet Mänskligheten. 
Bandmedlemmarna Johan T Karlsson och Andreas Tillander sjunger under namnet 
Familjen och i låten ”It began i Hässleholm” sjunger de om den gemensamma  
hemstaden Hässleholm (svt.se). 

 
Siesta! - en gemensam kultursatsning som tog fart i  
Hässleholm
Siestafestivalen i Hässleholm är en av Sveriges över 100 olika musikfestivaler. 
2002 arrangerades Siestafestivalen för första gången. Festivalen hade då två 
scener, en inomhusscen och 1 200 besökare. Efter starten har festivalen  
expanderat, trots motgångar och hot om nedläggning (Mårtensson, 2010). 2011 
hade festivalen fyra större utomhusscener och 10 500 besökare. I år, 2012, firar 
festivalen 10 år och arrangeras den 31 maj – 2 juni.  

Siestafestivalen arrangeras av Kulturföreningen Markan som driver festivalen 
ideellt, som en förlängning av föreningens kulturhusverksamhet för ungdomar. 
Sedan 1989 är Kulturföreningen Markan belägen på det gamla regementet T4 i 
Hässleholm, där grunden till verksamheten började som en fredlig   
endagsockupation av den byggnad som idag kallas Markan (Svanell, 2010).  
Kulturföreningen Markan riktar sig till ungdomar mellan 13-25 år och kan till 
vardags erbjuda, fika, biljard, klättring, workshops m.m. (markan.se).  

Figur 5: Hässleholms kommun, Skåne       Figur 6: Stationen i Hässleholm
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2010 fick Kulturföreningen Markan ta emot Kristianstadsbladets Kultur- och 
Nöjespris för sin hängivenhet till musiken och hemorten Hässleholm  
(Johannesson, 2010). 2009 vann även arrangörerna priset som  
”Årets Hässleholmare” för sitt engagemang i kommunen och Siestafestivalen 
(Haraldsson, 2009). I takt med Siestafestivalens stigande besökarantal, har 
också organisationen varit tvungen att utökas. Festivalens starka expandering 
har också bidragit till att festivalområdet aldrig har varit konstant från år till år 
(Fredholm 2012, se bilaga 3), en bieffekt av detta är att orienteringen på  
festivalen har blivit växande problem. 

Siestafestivalen är utgångspunkten i detta arbete. Då festivalen varje år  
expanderar, ökar behovet av nya lösningar därför finns stora möjligheter att 
studera och förbättra informationen på och i samband med festivalen. Enligt 
Edström et al. krävs det runt tio år för en festival att etablera sitt namn på  
”festivalupplevelsernas karta” (2003, s.160). 2010 sattes Siestafestivalen på 
kartan när de satte publikrekord för femte året i rad (Mårtensson, 2010,  
siestafestivalen.se/information/historia). 

Figur 7: Konsert på Siestafestivalen
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Målgrupp 
Siestafestivalen riktar sig främst till personer i åldrarna 13-25 år (markan.se) 
men festivalen hyser besökare i från 13-60 år (siestafestivalen.se/information). 
I en undersökning utförd av Resurs AB för Hässleholms kommun, var  
medelvärdet på de tillfrågade 21år (Resurs AB, 2010, s.7), en siffra som  
överensstämmer med festivalens primära målgrupp. Vilket kan ses som en 
indikation på att festivalen har en profilering som når ut till målgruppen. Enligt 
undersökningen var också 85% av de tillfrågade besökarna från andra städer 
eller län (Resurs AB, 2010, s.3). Vilket gör att inresande besökare, utgör en 
betydande majoritet av målgruppen. 

Vid denna typen av arrangemang förekommer olika typer av motiv bland 
besökare. Ett vanligt motiv hos besökare är att de åker på festival enbart eller 
främst på grund av musiken och artistutbudet. Ett annat vanligt motiv är de 
besökare som lockas av den sociala interaktionen, stämningen och den  
kollektiva musikupplevelsen (Dyrssen, 1995, s.14). Det förekommer även andra 
motiv bland festivalbesökare, en del kommer i arbetande tjänst eller som  
artister till festivalen. 

I denna målgrupp kan dolda så väl som synliga funktionsnedsättningar  
förekomma. Siestafestivalen är idag delvis handikappanpassad för personer 
med rullstolsbundna funktionsnedsättningar genom ramper och  
handikappanpassade toaletter. I detta arbete kommer jag att arbeta mot att 
inkludera och tillgängliggöra områdets information för rullstolsbundna och 
personer med olika typer av färgblindhet. Detta är ett medvetet val för att  
försöka inkludera tidigare exkluderande grupper som är vanligt förekomande. 

Evenemangets ljudbaserade grund lockar främst hörande besökare och  
området är idag inte anpassat för döva. Idag är heller inte information och 
evenemangstypen anpassade för ett blint handikapp vilket bidrar till att blinda 
och döva exkluderas i sammanhanget. Arbetets omfattning har begränsat  
urvalet av inkluderade funktionsnedsättningar till rullstolsbundna och  
färgblinda handikapp. 

Alkohol en påverkande faktor
Under festivalarrangemang brukar många festivalbesökare alkohol. I en studie i 
samband med detta arbete framkom att närmare 70% av de  
tillfrågade i undersökningen dagligen brukar alkohol under  
festivalevenemang (Se bilaga 2). I boken Riskbruk och missbruk av Katarina 
Johansson och Peter Wirbing presenteras studier från folkhälsoinstitutet som 
visar att berusningsdrickandet ökat ibland unga vuxna i åldern 18-25 år (2005, 
s.32) och att den allra högsta alkoholkonsumtionen finns hos personer i ålders-
gruppen 20-22 år (2005, s.34). Alkoholkonsumtionen är alltså som störst i den 
ålderskategori som tillhör målgruppen för detta arbete.  
Alkoholbruket bland målgruppen påverkar attityden och beteendet hos 
besökarna, det påverkar deras fysiska kontroll och behov. Det är viktigt att 
förstå hur målgruppens beteende påverkas av alkohol, då detta påverkar hur de 
uppfattar den information som ska gestaltas.
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Alkoholens påverkan på kroppen
Alkoholkoncentrationen och effekten i kroppen är beroende av kroppens 
matsmältning, kroppssammansättning och alkoholpåverkan kan därför  
variera från person till person (Lauritzson, 2005, s.22). Hjärnan kan inte  
bryta ner eller omvandla alkohol, utan påverkas direkt av alkoholflödet i 
kroppen. Alkoholen påverkar hjärnans signalsubstanser som då utsöndrar 
olika ämnen som påverkar användarnas sinnelag (Lauritzson, 2005 s.24). 
Vidare får alkohol konsekvenser på kroppens reflexer och reaktionstiden 
fördröjs (Lauritzson, 2005, s.24). Även minnet, den spatiala förmågan och 
hjärnans tidsuppfattning försämras (Lauritzson 2005, s.24). Alkohol kan 
sammanfattningsvis ha både stimulerande som dämpande effekter  
(Johansson, Wirbing, 2005, s.265).

Effekten av att målgruppen brukar alkohol, är att beteendet hos besökarna 
avviker från den fakta som finns om hur människor uppfattar, använder och 
brukar vägvisning. På grund av målgruppens avvikande beteende, minskar 
generaliserbarheten för scenario och situationer där alkohol används.

Figur 8: Illustration över alkoholens påverkan på kroppen (i promille). 
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Teori
Nedan kommer teori om begreppen wayfinding och wayshowing presenteras. 
Detta för att begreppen grundar sig på orientering, den mest grundläggande 
funktionen för människan. Vidare presenteras även studier kring vägvisning och 
uppfattning av rum som har relevans för arbetet på olika sätt. De teorier som 
presenteras ligger till grund för arbetets resultat.

Orientering – ett grundläggande behov
I samband med stora folkflöden, ovanliga situationer och okända platser, ökar 
det grundläggande behovet av orientering. Tillfälliga evenemang byggs upp 
väldigt fort, områden ändrar utseende och samlar stora mängder människor på 
ovanligt koncentrerade ytor. Ordning eller förutsägbarhet kan vara stor hjälp vid 
orientering och även om det i vissa evenemang förekommer en viss ordning  
menar David Gibson, författare till boken The Wayshowing Handbook, att 
”Order is no garantee for understanding” (2009, s.12). Uppfattningen om en 
viss ordning bygger på den individuella bilden av ordning, logik, hierarki och 
behov. Därför är mänskliga behov ofta en grundläggande faktor för orientering. 
Orientering är också ett individuellt begrepp för människans uppfattning av ett 
område. 

Kognition
Colin Ware, författare till boken Visual thinking for design, bygger sin  
forskning kring perception och hur vi människor tänker visuellt. Denna 
förståelse för kognition – hur hjärnan fungerar kan fungera som stöd i  
utformandet av information (Ware, 2008).

Ware menar att människan ser väldigt lite vid varje givet ögonblick, men att vi 
kan hämta information ifrån omgivningen när vi behöver det (2008, s.2).  
Alkoholkonsumtionen i målgruppen försämrar besökarnas uppfattning, detta 
kan vara en trolig förklaring till varför information lätt missas, eller förbises och 
varför det är lätt att gå vilse, eller tappa uppfattning om vart man befinner sig. 
Vilket indikerar på att en person som dricker alkohol troligtvis uppfattar  
information långsammare än en person som är nykter.

Ware påpekar att den visuella tydligheten hos ett objekt eller information bygger 
på hur de visuella egenskaperna är i den miljön och skriver vidare att graden 
av kontrast mellan ett objekt och omgivningen avgör hur tydligt information 
uppfattas av mottagaren. Enligt Ware uppnås denna tydlighet, pop-out effekt, 
genom färg, orientering, storlek och rörelse. Föremål, objekt eller information 
med så kallad hög pop-out effekt uppfattas av en enda ögonrörelse och på  
mindre än en tiondel av en sekund (Ware, 2008, s.29).
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Beteende i rum 
Stadsplaneraren och arkitekten Kevin Lynch är en av de första att beskriva och 
konkretisera hur människans beteendemönster kan studeras. Lynch menar att 
människans beteendemönster kan stödjas i stadsrummet och genom att anpassa 
offentliga rum till människans beteende kan orienteringen och uppfattningen av 
rummet förändras, underlättas och förtydligas (Lynch, 1960). 

Lynchs teorier och forskning blir genom David Gibsons perspektiv om att 
stadsrum är organiska, (2009, s.12) högst applicerbara på rumsligheter i stort. 
Gibsons syftar i sina teorier om stadens organiska uppbyggnad på att städer och 
bebyggelse aldrig är konstanta eller logiskt konstruerade, utan följder  
människans utveckling och behov. 

Utifrån ett perspektiv som bygger på att ett stadsrum är en samlingsplats, en  
integrationsplats, en kommunikationsplats, en konsumtionsplats och ett  
offentligt rum, framstår Lynchs teorier som högst relevanta även för  
Siestafestivalen, då Siestafestivalen som arrangemang, rymmer alla dessa 
funktioner. Hans teorier om människans beteende befästs vid den mänskliga 
reaktionen i rum, och i den vida bemärkelsen är hans teorier applicerbara på 
rumsligheter i stort.

Rummet som bild och referens
”The enviromental image of the city” (Lynch, 1960, s.4) är en bild av den direkta  
upplevelsen och minnet av tidigare upplevelser. En mental bild av städers  
uppbyggnad kan fungera och verka som referensramar för att förstå världens 
olika miljöer och system. Denna kännedom om städers uppbyggnad påverkar 
också människan till en känslomässig trygghet och säkerhet. I processen att  
hitta rätt väg är människan beroende av omgivningens utseende, eller av  
omgivningens utseende i dennes ögon. Det kan därför vara väldigt svårt att 
förstå andra individers vägbeskrivningar (Lynch, 1960 s.4).

Festival som arrangemang är inte alltid uppbyggt på en förutsägande logik, utan 
en festival och dess område är ofta uppbyggt efter en plats fysiska  
förutsättningar. Detta gör att ett festivalområde kan sakna den förutsägbarhet, 
som Lynch skriver om och detta kan vara en bidragande faktor till att  
orientering är ett problem vid festivaler. Däremot så upplevs orientering kanske 
inte som ett problem för en van festivalbesökare, då de har vissa förkunskaper 
om evenemanget som sådant. Enligt Lynch skapar en sådan kännedom om en 
plats, vissa referensramar som hjälper människor att förstå olika system och 
platser. 

Lynch skriver vidare att otydliga gränser, flytande punkter, isolering,  
kontinuitetsbrott, vegetation och avsaknad av karaktär är bidragande orsaker till 
en otydlig eller osammanhängande bild av ett område (1960, s.25).  
Avslutningsvis skriver Lynch i The image of the City att om man kan ta vara på 
den publika bilden av ett område och anpassa utformningen så att det stödjer 
den publika uppfattningen, så kan man skapa en miljö som är mer  
lätt orienterad (1960, s.116). 
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Wayfinding & Wayshowing 
Begreppet wayfinding (sv. Orientering) syftar till att beskriva människans väg 
att hitta från en punkt till en annan och begreppet wayshowing  
(sv. Vägvisning) syftar på det som beskriver vägen, en vägvisning, pil, en  
riktning eller en skylt. Per Mollerup beskriver sammanhanget mellan  
begreppen i uttrycket ” Wayshowing is the means. Wayfinding is the end” 
(2005, s.11). I detta arbete används wayfinding och wayshowing både som  
begrepp för sändare och mottagare av information, men också som en typ av 
metod för att studera och beskriva hur festivalbesökare orienterar sig på  
festival. 
 
Wayshowing & Wayfinding som process och metod 

Att förflytta sig från en punkt till en annan kräver enligt Arthur och Passini 
(2002, s.27) att en person kognitivt går igenom följande steg:

• Tar in och sätter samman tidigare erfarenheter

• Läser och bedömer omgivningens sammanhang

• Försöker förstå de rumsliga egenskaperna 

• Tar in information som visas på skyltar, kartor och andra indikationer

• Bedömer olika val

• Överväger tid, intresse och säkerhet som kommer med den valda vägen 

Punkterna som tas upp är grundläggande förutsättningar för orientering.  
Mollerup beskriver på ett liknande sätt om hur orientering är beroende av olika 
steg och konstaterar att människor omedvetet eller medvetet använder olika 
principer för sökning, beslut och rörelse och använder begreppet wayfindning 
som ett samlingsnamn för detta (2005, s.43). Genom att ge de olika  
principerna och handlingarna namn, och förstå dem menar Mollerup att de 
omvandlas till tumregler och normer för hur vägvisning kan förbättras (2005, 
s.25). 

Mollerup menar att ”wayfinding strategierna” eller orienteringsstrategierna 
nedan representerar människors vanligaste typer av informationsinhämtning. 
Han menar också att strategierna är beroende av den tillgängliga  
informationen och den information som omgivningen erbjuder.  
Strategierna bygger på att läsa omgivningen och många av dem utgår ifrån en 
byggd omgivning, i kontrast till det vilda är de till stor del beroende av  
vägvisning och skyltning (Mollerup, 2005, s.43). Det är även vanligt att   
människor blandar och kombinerar dessa olika strategier  (2005, s.69). 

Strategier vid Wayfinding:

• Track following - att följa linjer, pilar eller andra spår

• Route following - att följa en plan eller en vägbeskrivning

• Educated seeking - erfarenhet som leder till slutsatser
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• Inferance - utnyttja ledtrådar för att lista ut större struktur och dra  
 slutsatser från sekvenser

• Screening - systematisk avsökning 

• Aiming - visuellt målsökande 

• Map reading - använda och följa en karta

• Compassing - använda och följa en kompass

• Social navigation - följa efter andra (Mollerup, 2005, s.42) 

Då jag i arbetet varit intresserad av att studera orientering på festival, användes  
dessa stategier i en enkätundersökning för att beskriva möjliga  
orienteringsmetoder hos respondenterna (se Metoder och Resultat). 
Detta var också ett sätt att få en uppfattning om orienteringen på  
Siestafestivalen då festivalen inte var uppbyggd inom ramen för detta arbete. 
På grund av Mollerups teori om att flera av strategierna går att kombinera, fick 
de tillfrågade i undersökningen alternativet att markera flera olika metoder. 
I frågorna för enkätstudien gavs inga namn på de olika strategierna, utan de 
beskrevs utifrån tillvägagångssätt (Se vidare under Resultat och Bilaga 1). 

Vägvisning – genom skyltning
Den mest utbredda och vanligt förekommande vägvisningsformen är skyltar. I 
olika bredd, storlekar, med olika placering, text och teckensnitt kommunicerar 
de information. Per Mollerup, beskriver hur information kan förmedlas på 
olika sätt, men fokuserar i boken Wayshowing på skyltning och visuella  
meddelande i skapad eller naturlig miljö (2005, s.8).

Mollerup beskriver bredden av begreppet skyltning, och menar att skyltning är 
spatiala instruktioner, som är utplacerade efter behov. De varierar i budskap 
och skyltning kan innehålla allt ifrån vägvisning till alla typer av användbar 
information så som påbud och förbud. Begreppet skyltning inkluderar också 
kommersiella märken (2005, s.8).

Vidare fortsätter Mollerup fortsätter resonemanget och menar att skyltar inte 
ensamt kommunicerar information i form av vägvisning, de fungerar  
tillsammans med omgivningen och andra typer av information (2005, s.8). 
Kontexten för skyltning påverkar hur vi avläser den. Samma skylt kan  
kommunicera olika budskap i olika omgivningar. Mottagarnas kultur,  
deras kunskap och attityd påverkar också avläsningen av informationen  
(Mollerup, 2005, s.9).  
 
Vidare nämner Mollerup att skyltning placerad över det genomsnittsliga  
ögonmåttet tillåter att fler människor att se informationen samtidigt (2005, 
181). På grund av säkerhetsskäl måste också utryckningsfordon kunna  
passera under informationen, vilket kräver en bottenhöjd på 210-240cm  
beroende på den rådande situationen (Mollerup, 2005, s.181). 

En högre höjd försvårar även för besökare att avsiktligt komma åt och riva ner 
skyltningen (Mollerup, 2005, s.187). En högre skylthöjd minskar också den  
visuella konkurrensen (Mollerup, 2005, s189) då färre objekt finns på denna höjd.
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Brister vid skyltning 
Bristande skyltning kan bero på att de inte existerar någon skyltning. Detta 
kan även uppstå när skyltar inte syns, eller befinner sig i konstiga eller  
malplacerade sammanhang. Skyltar kan vara för små och oläsliga på grund 
av att språkförståelse saknas hos mottagaren, skyltar kan sakna skötsel och 
kan då ibland missta sin funktion. De kan även på grund av ålder vara  
missanpassade eller missvisande. Ibland har skyltning heller inte tillräckligt 
hög färgkontrast för att sticka ut mot bakgrunden. Även skyltars yta, blank 
som matt kan missvisa eller förvränga informationen gör den oläslig  
(Mollerup, 2005, s. 95). 

Vägledningssystem
Andreas Uebele skriver i  boken Signage systems + information graphics att 
vägledningssystem är mer än bara vägtecken och symboler. Såväl som den 
praktiska funktionen hjälper ett vägvisningssystem också till att skapa en  
platsidentitet och en dekorativ flärd. Uebele beskriver regler för vägvisning 
och hur de i sin tur kan brytas för att skapa effektiva vägvisningssystem. 

Uebele skriver också om olika motsägelsefulla parametrar inom vägvisning 
där skyltning ska vara synlig men inte distraherande, informativ men inte  
allomfattande, koncis men inte förvirrande. Att hitta balansen, menar Uebele 
är viktigt för att skapa ett vägledningssystem som fungerar för sammanhanget 
(Uebele, 2007). 

Källkritik 
Trots att wayshowing och wayfinding är relativt nya begrepp, finns det  
omfattande litteratur som tar upp dessa. Förutom ovanämnda Mollerup, har 
jag även studerat begreppen genom flera andra litteraturer bland annat  
The wayfindning Handbook skriven av David Gibson, Signage and  
wayfinding design skriven av Chris Calori, Wayfinding – people, signs and 
architecture skriven av Paul Arthur och Romedi Passini och slutligen  
Wayfinding författad av Craig M. Berger. 

The Wayfinding Handbook av David Gibson fokuserar på idé och skapande 
processen för ett vägvisningssystem och Gibson skriver om  
formgivningsyrket som sådant och redogör för befintliga lösningar som finns 
idag. Boken beskriver grafisk design på ett yrkesmässigt plan, utan att gå  
vidare i något djupare resonemang om varför vissa form val är bättre än  
andra och hur formvalen påverkar mottagarna (Gibson, 2009). Jag anser  
därför att Gibson saknar reflekterande och motiverande argument och  
metodkritiskt perspektiv till de formlösningar som diskuteras och tas upp och 
därför har jag inte hänvisat till Gibson i någon större utsträckning i detta arbete.
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Signage and wayfinding design av Chris Calori beskriver vägen från idé till  
lösning genom att beskriva designprocessen. Calori har ett tillverknings  
inriktat perspektiv, med en djupare historisk förankring i yrket (EGD  
Environmelntal graphic design och dess utveckling (Calori, 2007). Till  
skillnad mot föregående litteratur tar denna bok upp ett förklarande  
perspektiv till val av formgivning. Dock så fokuserar boken inte på detta i lika 
utförligt som Mollerup och därför hänvisas främst Mollerup. 

Wayfinding av Craig M. Berger har ett något mer holistiskt perspektiv till 
wayfinding, och beskriver hur olika designdiscipliner möts i  
wayfindingdesign, men fokuserar inte på skapande processen vid  
wayfinding (how to). Författaren skriver själv att boken kan ses som en guide 
till hur vägvisningssystem används i olika projekt och på vilka olika sätt  
specialiteter arbetar med varandra och inför varje kapitel ges en kort  
historisk anknytning diskuterande ämne (Berger, 2005).  Boken kan med 
fördel användas som inspiration och vara en god referenskälla, men angriper 
inte wayfinding ur ett formgivningsperspektiv och därför har jag valt att  
istället hänvisa till Mollerup och Uebele. 

Slutligen tar Arthur och Passini i boken Wayfinding – people, signs and 
architecture upp vägvisning genom arkitektur, grafisk form och mänsklig 
påverkan. Arthur och Passini beskriver grundligt problem av dålig  
vägvisning, faktorer som kan påverka vägvisning, de beskriver även  
begreppet wayfinding - hur wayfinding är en grundläggande metod för att 
hitta i en omgivning och att wayfindning bygger på olika processteg hos en 
mottagare. Vidare skriver de om wayfindningdesign, och om hur  
vägvisning anpassas till olika behov och målgrupper för att slutligen  
presentera ett längre kapitel om vägvisning genom arkitektur (Artur och 
Passini, 2002). Boken grundar sina påstende på många av Lynch teorier och 
eftersom Lynchs forskning har studerats i detta arbete hänvisas främst till 
Lynch. 

Gemensamt för dessa böcker är att de på ett liknande sätt skriver om  
wayfinding och wayshowing, flera utav författarna nämner även Lynch och 
beskriver honom som en urfader i vägvisnings sammanhang. Då jag i detta 
arbete har varit intresserad av av att studera hur människor uppfattar  
information och hur man på bästa sätt formger vägvisning för en målgrupp, 
med inkluderade funktionsnedsättningar har jag främst hänvisat till Per 
Mollerup och Andreas Uebele, utan att utesluta den övriga litteraturen.
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“Skillnaden mellan olika  
metoder ligger i vad för 
slags information de kan ge, 
hur frågorna formuleras och 
framför allt i hur  
informationen samlas in”
(Andersson, 1985, s.12).
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Metod och Resultat
För arbetet användes både kvalitativa och kvantitativa studier. Nedan följer en 
kort förklaring och reflektion om metodernas för och nackdelar, samt resultaten 
från undersökningar. 

Kvantitativ metod
Kvantitativa metoder syftar till att säga något om omfattningen av fenomen och 
samband mellan olika företeelser (Tufte, 2011, s.71). Den kvantitativa metodens 
styrka ligger i att visa på utbredning av fenomen. Metoden är mer formaliserad 
än kvalitativa undersökningar, och kräver därför mer tid (Tufte, 2011, s.72). Det 
viktigaste i en kvantitativ metod är att kunna mäta det material som  
framkommer genom en sådan undersökning. Därför bör varje fråga eller 
påstående mäta det som avses mätas (Tufte, 2011, s.80). Därför kan det vara vik-
tigt vid skapandet av en kvantitativ undersökning att se till att alla  
möjligheter finns, så att det inte skapas ett bortfall i undersökningen på grund 
av avsaknad på korrekta eller passande alternativ och därför beroende av urval 
(Tufte, 2011, s.81).

Kvalitativ metod 
Kvalitativa metoder syftar till att ge riklig information om få undersöknings 
enheter. Metoden tillåter också en följsamhet för bästa möjliga återgivning av 
situationen (Holme och Solvang, 2008, s.78). Kvalitativa metoder har sin styrka 
i att visa på totalsituationen (Holme och Solvang, 2008, s.79). Denna typen av 
metoder ger svar som inte går att mäta eller omvandla till siffror, och är därför 
beroende av socialtolkning (Holme och Solvang, 2008, s.76).

Syftet med undersökningarna i detta arbete
I detta arbete utfördes enkätundersökningar, för att kunna säga något om  
massan, festivalbesökare och deras uppfattning om orientering. Trots att  
målgruppen för detta arbete främst riktar sig till besökare utan kunskap om om-
rådet och arrangemanget festival så valdes tidigare besökare som målgrupp för 
enkätundersökningen. Detta för att personer som besökt festival besitter kunskap 
om arrangemanget och kan ha en åsikt om hur de uppfattade  
informationsflödet vid festival. Några av frågorna i undersökningen syftade också 
till att få en uppfattning om variabler, exempelvis alkohol som kan  
påverka besökarnas uppfattningsförmåga, respondenterna tillfrågades också om 
artistutbud då publiktrycket på de enskilda konserterna är betydande för flödet 
och informationen på platsen.

Vidare gjordes intervjuer med Siestafestivalens arrangörer, Micke Fredholm och 
Jenny Wesséus. Syftet med intervjuerna var att studera hur de såg på  
vägvisning, informationsflöde och om de uppfattat att det finns brister i  
informationen till festivalbesökare. 
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Intervju som kvalitativ undersökande metod
Intervju är en social utfrågningsmetod som ger djupare information och kräver 
kontakt mellan avsändare och mottagare (Andersson, 1985, s.25). Den sociala 
kontexten gör att intervjuaren ges möjlighet att förklara och möjligtvis  
omformulera frågor så att den tillfrågade förstår frågans innebörd. Detta ger 
hypotetiskt sett ett mer exakt svar med högre reliabilitet (Andersson, 1985, 
s.24). Allt för öppna frågor, bör användas med försiktighet, då öppna frågor ofta 
resulterar i långa svar som kan vara svåra att i efterhand klassificera och tolka 
(Andersson, 1985, s.21). Negativa aspekter av intervju som metod är att intervju 
ofta tar längre tid och blir dyrare än användandet av ett frågeformulär  
(Andersson, 1985, s.21).

Intervju 
För att få en djupare inblick i arrangörens bild av informationen på  
Siestafestivalen genomfördes intervjuer med Micke Fredholm och Jenny  
Wesséus arrangörer av Siestafestivalen (För fullständiga intervjuer, se bilaga 
3-4). 

Intervjuresultat 
Intervjuerna visade att arrangörerna inte såg några problem i festivalens  
informationsflöde, men de båda påpekade att festivalen varje år får ta hänsyn 
och anpassa festivalområdet efter de boende och de övriga funktionerna som 
finns i närområdet. De har även försökt att arbeta mot tillgänglighet på  
festivalen genom handikappramper vid scenerna, ledsagare får även gå in gratis 
på festivalen för att inte skapa någon merkostnad för de som behöver hjälp och 
stöd. Nytt för i år är även att festivalen inför ljudzoner, som begränsar  
ljudnivåerna på festivalen (Se intervjuer i bilaga).  

Enkät som kvantitativ undersökande metod 

Enkäter är en kvantitativ insamlingsmetod för att nå ytlig information om fakta 
och attitydfrågor (Andersson, 1985, s.75) och syftet med en enkät är att den 
ska vara talande och instruktiv och kunna stå för sig själv oavsett sammanhang 
(Andersson, 1985, s.26). Eftersom enkäten är beroende av ett större svarsantal 
är det viktigt att reflektera över bortfall i samband med enkätundersökningar 
(Andersson, 1985, s.27). Bortfall i samband med enkätundersökningar påverkar 
reliabiliteten på informationen, det vill säga i vilken utsträckning metoden är 
känslig för slumpmässiga händelser (Andersson, 1985, s.22). 

Webbenkät 
För att får reda på vilket behov av information som finns vid en festival,  
skickades 200 webbenkäter ut till personer i olika åldrar och med olika  
förhållning till festivalarrangemang. 
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Målgruppen för enkätundersökningen var personer som vid något tillfälle 
besökt festival. Trots att målgruppen för denna studie riktar sig till  
förstagångsbesökare, ansåg jag att det var viktigt att rikta enkätundersökningen 
till erfarna besökare då de besitter kunskap som förstagångsbesökare ej  
besitter. Enkät utskick skedde via e-post, och via det sociala nätverket  
Facebook. 

Urval
Vid urvalet av deltagare till enkätundersökningen framstod slumpmässigt urval 
inte som någon lämplig metod. Undersökningen skulle då nå ut till personer 
utanför målgruppen och ge ett mycket skevt resultat. Istället tydliggjordes  
målgruppen för enkätstudien och skickades ut bland studenter i Eskilstuna, 
enkätundersökningen skickades även ut till en urvalsgrupp av erfarna  
festivalbesökare, och slutligen skickades även enkätstudien ut till KF akustik, 
som är en musikförening som arbetar vid festivaler och arrangerar  
musikevenemang.

Utskick 
En urvalsgrupp kontaktades sedan via e-post och det sociala nätverket  
Facebook, då Nordicom menar att det dagliga användandet av sociala medier 
har ökat på samtliga punkter sedan 2009 och att ökningen sannolikt beror på 
den ökande populariteten för socialt nätverkande t.ex. Facebook (Nordicom 
Internetbarometer, 2010, s.7). Nordicom redovisar också att e-post är den mest 
vanligt förekommande kommunikationsformen över internet i åldersgruppen 
25-44 år (Nordicom Internetbarometer, 2010, s.7). Och då statistik visat att 
79% av ungdomar i åldern 15-24 år och 49% av vuxna i åldersgruppen 25-44 år 
dagligen användander någon form av sociala medier  
(Nordicom Internetbarometern, 2010, s.7) ansågs e-post och Facebook vara 
lämpliga kommunikationsformer för sammanhanget. 
 
En webbbaserad enkät ansågs också som lämplig i sammanhanget då en  
webbenkät genererar en hög svarsfrekvens och kan nå en stor geografisk  
spridning hos respondenterna. En elektronisk enkätundersökning gav också 
deltagarna möjlighet att svara på enkäten, vid ett för dem passande tillfälle.  
En nackdel med en webbbaserad enkät är att den inte kan nå ut till personer 
som saknar internet. Detta kan vara en brist i den elektroniska  
undersökningsmetoden. 

Enkätundersökningen genomfördes via den kostnadsfria tjänsten BAS hos 
http://sv.surveymonkey.com/. Genom att använda denna elektroniska tjänst, 
kunde datainsamlingen av enkätsvaren underlättas.
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Svarsfrekvensen för undersökningen var 40 av 200 personer, vilket kan ses 
som ett allt för stort bortfall. Men då samtliga personer för enkätstudien har 
liknande bakgrund och erfarenhet av festival, anser jag att denna frekvens 
ger tillräckligt med information för att få en kvantitativ uppfattning om  
festivalbesökares erfarenheter om information på och vid festival. 

Samtliga respondenter som startade enkätundersökningen, avslutade även 
den. Då det inte förekom något bortfall i form av avhopp eller nedstängning 
av webbsidan, anser jag att detta bidrar till undersökningens och  
svarsfrekvensens reliabilitet. I enkätundersökningen förekom endast en  
avvikelse, då en respondent svarade nej på frågan:  Anser du att  
informationen du som besökare får på, vid och innan en festival 
är tillräcklig för att hitta det du behöver på festivalens område? 
Och vid detta tillfälle inte svarade på följdfrågan som löd: Om nej, vad är 
det för information du har saknat? 

Detta kan vara en ren miss av respondenten, det kan också ha varit en  
medveten avvikelse alternativt kan den tillfrågade ha haft svårt att svara på 
frågan eller inte haft något svar. Denna avvikelse hade kanske kunnat  
motverkas om frågan varit ställd på ett annat sätt. I svarsfrekvensen kommer 
detta betraktas som ett naturligt bortfall, och bortfallet i denna undersökning 
är så pass litet att jag anser att det inte påverkar reliabiliteten för  
undersökningen.  
 
För att se enkätundersökningen, se bilaga 1. 
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Resultat av enkätundersökningen
Undersökningen nådde en ålderspridning från 18-45 år och visade att de 
mest vanligt förekommande navigeringsstrategierna hos respondenterna var 
att navigera och orientera efter andra (Social navigation) och fråga efter  
vägen och följa en vägbeskrivning (Route following). Vid frågan vilka  
strategier respondenterna troligtvis skulle använda sig av på festival, blev 
svaret liknande (Se bilaga 2). Vidare frågades respondenterna om de tyckte 
att informationen på, vid och innan en festival var tillräcklig för att de skulle 
hitta de det var i behov av på ett festivalområde? 85% svarade ja, och 15% 
svarade nej. Vid följdfrågan: Om nej, vad är det för information du har 
saknat? Löd svaren: 

”skyltar, områdeskartor”

”guider och kartor, gärna en personlig gps”

”karta över festivalområdet i de fall området är större än siestas”

”mer skyltar framför allt!”

”allmänna kartor över området”

Respondenterna tillfrågades också om de konsumerade alkohol i samband 
med festivalbesök, 70% svarade att de brukade alkohol varje dag och 5% 
drack inte alls (Se bilaga 2). Följdfrågan för de som svarat att de drack  
alkohol var; Vid vilka tillfällen dricker du helst? Där 75%, av  
respondenterna svarade; på kvällen eller innan en konsert (Se bilaga 2). 

Vidare var respondenterna överens om att det var viktigt eller relevant att 
toaletter, vatten, mat och sjukstuga finns lättillgängligt och synligt (Se bilaga 
2). Slutligen tillfrågades också respondenterna vilka artister, i ett urval ur  
Siestafestivalens artister 2012, som de var mest intresserade av och skulle 
vilja se om de fick eller hade möjlighet. De fem populäraste artisterna blev; 
Timbuktu & Damn, Den svenska björnstammen, Familjen, Lars Winnerbäck 
och The Hives (Se bilaga 2). 
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Områdesanalys
En problematik med att studera tillfälliga evenemang är att de sätts upp och 
arrangeras för en kort period. Det finns därför oftast inget fysiskt område att 
besöka eller observera och som Helena Holgersson skriver i boken Många 
möjliga metoder: ”Hur en plats ska se ut och användas, samt vad den ska 
symbolisera, avgörs aldrig en gång för alla utan är under ständig förändring” 
(2011, s.220). Av den anledningen genomfördes en områdesanalys, för att 
beskriva de fysiska förutsättningarna och användningen av platsen, då  
Siestafestivalen och dess område inte fanns uppbyggt innan slutinlämningen 
för detta arbete. 

Då detta arbete äger rum före årets festival, fanns det heller inte möjlighet 
att utföra studier under själva festivalen. Därför finns det många variabler 
som i sammanhanget inte är kända för mig och författarperspektivet för 
detta arbete. Nedan presenteras en områdesanalys, som belyser platsens 
förutsättningar och bygger alltså inte på det faktiskt uppbyggda  
festivalområdet. 

Platsen för Siestafestivalen är ett före detta regementsområde som idag  
rymmer diverse verksamheter som Kulturföreningen Markan, hunddagis, 
skola, SFI- verksamhet, byggföretag, cykelmakare och bostadshus, som alla 
lockar till rörelse på området. Många bilar kör också i närområdet då det 
sedan en tid tillbaka är en plats som många av kommunens alla trafikskolor 
använder som samlingsplats vid uppkörning. 

Markmaterialen gräs, stenplattor och asfalt varieras ömsom på området  
tillsammans med träd, planteringar. I kärnan av området ligger en mur i 
form av en halvrundad oval som är smyckad med bänkar och i mitten av 
denna halvoval står ett flera meter långt T, och på marken ligger en 4 för att 
understryka det tidigare regementet T4 (Se figur 10). Det stora T:et är ett  
visuellt riktmärke och är synligt från områdets alla håll. Märkbar är också 
ingången till området som pryds av två valv och en jättelik järngrind (Se figur 
12). Områdes forna användningsområde avspeglas också i staket i form av 
tjocka kedjor som bärs upp av stenstolpar (Se figur 11). 

Alla byggnader i området, förutom några få tegelhus, är gula med vita inslag. 
I vårtid är omgivningen grön och marken går i mörkgråa toner (Se figur 9). 

Figur 9: Omgivningen kring T4 området
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Figur 10: Visuellt riktmärke    Figur 11: Inramning av området

Figur 12: Entré till T4 området
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Form och design 
Under detta avsnitt kommer teori om wayfinding, wayshowing, kognition, 
perception och informativ design att vävas samman med  
beskrivningen av det visuella uttrycket och de olika gestalningsvalen som 
gjordes i designarbetet.

Då undersökningar visade att ”route following” var den vanligaste  
wayfindningsstrategin i festivalsammanhang fokuserar detta arbete på 
vägvisning (Se bilaga 5, skissprocess). Vidare konstaterades också att  
festivalområdet på Siestafestivalen inte har varit konstant och att detta  
orsakat förvirring på platsen, för att motverka detta har arbetet fokuserat 
på att ta fram en informationslösning för den fysiska platsen. Jag har 
därför arbetat med skyltning som Mollerup benämner directional signs – 
skyltar som beskriver vad som komma skall (2005, s.105). En sådan typ 
av skylt ger information på tre olika sätt. Positionen där informationen 
står ger en viss indikation, platsen dit skylten pekar ger en indikation och 
slutligen ger texten eller informationen på skylten en viss indikation.  
Mollerup menar också att en vägledande skylt ger indirekt information om 
vad som inte, finns i en viss riktning (2005, s.113). 

Figur 13: Skisser på olika typer av directional signs. För att reducera visuella  
element valdes droppformen längst till vänster för projektet. 

Formförslag
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Form
Pilar används ofta för att beskriva riktningar. Pilen som symbol är inte det 
enda grafiska medlet för att beskriva en riktning, en pekande hand  
används i samma syfte. Grafiska fotspår, eller riktning i form av en  
springande rörelse exempelvis vid skyltning av nödutgångar, beskriver också 
tydligt en riktning (Mollerup, 2005, s.143). 

Mollerup skriver att formen i olika vägvisningssystem ofta inte har någon 
betydelse för orienteringen. Men påpekar att skyltar i sig kan anta former som 
blir till  meddelande för mottagaren och kommunicerar exempelvis riktningar 
(Mollerup, 2005, s.171). 

Jag har använt mig av en droppform som syftar i sin form på att visa  
en färdriktning. Detta för att reducera element, så som pilar eller liknande och 
skapa en bättre visibilitet för ögat, då ögat har lättare att uppfatta få objekt 
(Mollerup, 2007, s.224).

Andra typer av vägvisning, som exempelvis linjer i marken, valdes bort i detta 
sammanhang då mark och underlag vid festival får utstå en enorm  
påfrestning, var risken att denna typ av vägvisning nötts bort av slitage  
(Mollerup, 2005, s.151). Som vägvisning är också linjering i marken  
dubbeltydigt och visar på riktning åt två håll vilket lätt kan skapa  
desorientering och förvirring. 

Figur 14: Form 
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Gruppering 
Som Mollerup påpekar i boken Wayshowing kan skyltar ibland  
förekomma i oorganiserade kluster och ge mottagaren ett rörigt intryck 
(2005, s.175). I mitt formförslag har jag tänkt över detta och genom att 
ge skyltarna en symmetrisk form som går att omvandla till ett  
repetitivt mönster kan skyltarna, där det finns behov av flera placeras 
omlott. Detta för kunna att sammanfoga flera skyltar på ett och samma 
ställe som en mer unison enhet och ge mottagaren en enhetlig, samlad 
bild.

Placering
Vägvisning är beroende av placering för att information ska framgå i rätt 
kontext. Platsens förutsättningar styr också var det är lämpligt att  
placera skyltar. I detta formförslag är skyltningen utplacerad vid  
knutpunkter eller vägskäl. Där mottagaren ställs för olika val, då det är 
vid dessa tillfällen som förvirring kan uppstå. 

Som jag nämnde tidigare försämrar alkohol kroppens uppfattning, och 
för att skyltningen ska vara tydlig för de som brukar alkohol, är  
skyltningen på området placerad så att den kan ses från olika håll och 
den är även placerad på ett sådant sätt och med sådana  
mellanrum att om man befinner sig vid en skylt ska nästa vara synlig. 
Detta ska ge mottagarna en tydlig överblick över informationen om 
området. En högre höjd för skyltningen har också valts, detta för att göra 
informationen lättöverskådligt för större folkmassor och  
rullstolsbundna besökare, detta resonemang utvecklas under  
rubriken höjd.   

Figur 15: Skyltkluster
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Festivalområdet och platsen är inhägnat med ett två meter högt staket, 
detta fäller skuggor på området och på flera skyltar. För att motverka 
låg visibilitet i samband med skuggor, väder och ljus valdes en  
kontrastrik färg, detta för att få en tydlig kontrastverkan mellan  
skyltning och bakgrund. En mer detaljerad motivering kring färgval 
följer under avsnittet färg. För att skyltningen, ska fungera vägvisande 
under ljusets alla timmar, bör den belysas kvällstid, resonemanget 
utvecklas under rubriken ljus. 

Figur 16, 17: Skyltning i Siestafestivalens miljö, karta med utplacerad skyltning

Toalett 
Toilet

Fiesta
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Höjd 
Enligt Uebele (2007, s.12) är placering av information lämplig i den ”gyllene 
ögonhöjden” 163 cm. Detta grundar han på att personer ofta sänker blicken 
för att ha koll på vart de ska och vägen. Denna regel är dock enligt mig inte 
universal och kan inte tillämpas på alla typer av informationsbärande  
skyltning. 

På ett festivalområde rör sig en stor mängd människor, inkluderat  
rullstolsbundna som har en lägre ögonhöjd. Detta medför att rullstolsbundna 
besökare exkluderas ifrån denna information på grund av dålig sikt orsakat 
av skyltningens höjd och trängsel. Det är då mer lämpligt att placera  
informationen på en högre höjd, så att situationer där besökare exkluderas 
från informationen undviks. Trängsel är även en bidragande siktminskande 
faktor för gående som innefattas av den gyllne ögonhöjd, därför går inte 
detta gyllene mått att applicera på dessa. 

En högre skylthöjd valdes i detta förslag då Siestafestivalen genom åren 
haft problem med att skyltning rivits ner. En höjd på 230 cm försvårar för 
besökare att avsiktligt komma åt och riva ner skyltningen (Mollerup, 2005, 
s.187). En högre skylthöjd minskar också den visuella konkurrensen (Mol-
lerup, 2005, s.189), och gör att fler människor kan ta del av informationen 
samtidigt samt låter räddningsfordon passera under informationen (Mol-
lerup, 2005, s.181)..

Figur 18: Illustrerad höjd
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“The function of colour is to 
make the world even more 
visible” 
(KG Nilsson, professor i Graphic art, citerad i Mollerup, 2005, s.164).
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Färg 
Färg är det grafiska element som kan urskiljas från längst avstånd. I  
vägvisning är differentiering det första och främsta syftet med färg.  
Färgkontrasten mellan en skylt och bakgrund, avgör hur synligt  
informationen framträder. Färgkontrast mellan olika skyltar kan också 
användas för att få olika budskap att träda fram (Mollerup, 2005, s.161). 

Färgerna gult och svart sägs vara de färger som har högst kontrastverkan, 
och upptäcks lätt med blicken. Mollerup menar dock att svart mot gult 
är aggressiv färgkombination som varken estetiskt eller praktiskt platsar 
i alla sammanhang. Svart mot gult används också i flera varningsskyltar 
och kan därför också få mottagaren att associera denna typen av skyltar 
med fara (Mollerup, 2005, s.167).  

          Figur 19: Användning av gult och svart på varningsskyltar 

6% av alla män och 2% av alla kvinnor har genetiskt nedsatt syn genom 
färgblindhet (Mollerup, 2005, s.167). Färgblindhet finns i olika former och 
förvränger en persons färgåtergivning. Den vanligaste typen av  
färgblindhet kallas Deuteranope, och är en form av färgblindhet där ögat 
inte kan urskilja rött från grönt. Protanope, är även det en form av  
färgblindhet där ögat inte kan skilja mellan rött och grönt. Det finns även 
en ovanligare typ av färgblindhet kallad; Tritanope. Tritanope försvårar 
för ögat att urskilja blått mot gult (vischeck.com). 

För att se till att skapa en bra kontrastverkan gjordes färgkontroller på 
skisser på vischeck.com. Sidan har en funktion där valfri bild kan laddas 
upp, och sedan bör man välja en utav de ovannämnda typerna av  
färgblindhet. Sidan simulerar sedan hur färgåtergivningen påverkas av 
vald synnedsättning.  Med reservation för hur exakt färgåtergivningen på 
bildskärm stämmer överens med den verkliga synnedsättningen. 

Denna typen av information begränsar utbudet av färger som kan använ-
das för god kontrastverkan. I en utprovning framgick att färgerna nedan 
var de som höll en jämn och god kontrastverkan mot övriga färger.  
Slutligen valdes den ljusare gråa färgen nedan. Detta för att den gav god 
kontrastverkan, var neutral och ur produktionssynvinkel bäst för  
produktion. 
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 Figur 20: Färgutprovning, kontrastverkan för olika typer av synnedsättning
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Text 
Mollerup hävdar att ett bra, och ibland förenklat språk kan öka  
tillgängligheten, användandet av skyltar medan ett dåligt språk kan försvåra 
eller otydliggöra informationen. Mollerup menar att text på skyltar ska vara 
så kort och koncis som möjligt. Långa ord bör undvikas, då även i de bästa 
förutsättningarna, då långa ord skapar problem för mottagare med nedsatt 
syn, få språkkunskaper och nedsatt inlärningsförmåga. Mollerup skriver 
vidare att det är en avvägning hur information ska framställas, precisa 
termer eller förståeliga termer (2005, s.121). I detta designförslag har texten 
på skyltarna försökts hållas koncis som möjligt, också för att informationen 
lättare ska uppfattas av berusade personer. 

Språk 
Ett förslag i skyltningen är att både engelska och svenska används, för att 
göra informationen tillgänglig för utländska artister så väl som besökare 
från utlandet. Eftersom att festivalen främst lockar besökare från Norden 
och Europa valdes Engelska som det mest tillmötesgående språket, då 
Engelska är andraspråk för de flesta Nordiska och Europeiska länder med 
undantag för Finland. 

Typsnitt
Då informationen vid Siestafestivalen inte består av några längre textstråk, 
och då skyltningen ska kunna ses och uppfattas på håll valdes ett san serif 
tysnitt för formförslaget. I sammanhanget ansågs det vara viktigare att 
sträva mot tydlighet än en egenhet, detta är ytterligare ett argument varför 
ett san serif typsnitt valdes. 

Uebele (2007) hävdar att ett typsnitt med serif har bättre läsbarhet och  
lättare uppfattas av ögat, men hävdar att detta främst gäller i längre texter 
och han påstår att det är därför ett serif typsnitt som Times New Roman 
passar bra i brödtexter och böcker eller liknande. Han fortsätter sedan 
resonemanget med att  påpeka att det sällan förekommer längre textstycken 
i vägvisningssammanhang och att typsnitt för vägvisning måste vara så 
”straightforward and direct as possible” (2007, s.24). Uebele påpekar vidare 
att ett serif typsnitt bildar fler oregelbunda ytor än ett san serif typsnitt, och 
därför uppfattas ett san serif typsnitt fortare och tydligare (2007, s.25).  
Utfrån detta resonemang menar Uebele att ett san serif typsnitt är att  
föredra vid skyltning och vägvisning.  

Figur 21: Exempel på text och språk 
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Teckensnitt 
Ett lättläsligt teckensnitt ska innehålla klar distinktion mellan bokstäver. 
Mollerup och Uebele hävdar båda, att i skyltning är ett tätt och kompakt 
teckensnitt att föredra framför att brett då det lättare uppfattas av blicken 
och tar upp en mindre yta (Uebele, 2007, s.22). Uebele menar också att det 
är viktigt att välja ett teckensnitt med öppna slut, se bild, för att mottagaren 
lätt ska urskilja de olika bokstäverna mot bakgrunden (2007, s.20), dock 
tillägger Mollerup att denna typ av teckensnitt kan påverka läsligheten av 
information från sneda vinklar (2005, s.129). 

Uebele hävdar att en text, oavsett teckensnitt, skriven med både gemener 
och versaler är mer läsbart än text skrivet i versaler, detta för att gemener 
och versaler tillsammans bildar mer varierande ordkluster som personer 
med synnedsättning har lättare att uppfatta och urskilja (2007, s.32).  
Mollerup instämmer och menar att uppmaningar som ”STOP” ändrar inte 
regeln, utan i dessa fall ligger vikten istället på att åsyfta auktoritet över 
läsbarhet (2009, s.129). 

För formförslaget valdes teckensnittet Arial, som är att brett typsnitt med 
klar distinktion mellan bokstäver och tydliga öppna slut (Se figur 22, 23) .

Figur 22: Teckensnitt
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Storlek
Mollerup hävdar i boken Wayshowing att ”Size matters.” Storleken har  
betydelse. Vid skyltkonstruktion gäller det att hitta en balans mellan att  
informationen når fram på önskat sätt, samt att skyltningen storleksmässigt 
passar in i den omkringliggande miljön (2005, s.169). Uebele (2007, s.40) 
diskuterar lämplig storlek på text och menar att textstorleken bör väljas  
efter avståndet exempelvis en text med en x-höjd på 100 mm får ett avstånd 
på 10 meter. Skyltstorleken bör sedan utgå efter vad som är passande i  
sammanhanget för att informationen ska gå fram så tydligt som möjligt. 

Som nämnt tidigare kan alkoholkonsumtionen bland målgruppen påverka 
deras uppfattning av information. I hopp om att motverka detta har  
skyltsystemet fått en större storlek. Utifrån en högre höjd och med målet att 
skyltningen i gestaltningsförslaget tydligt ska vara synlig på håll. Har jag  
utgått ifrån ett mått på 70 x 50cm (se figur 25), där textstorleken i  
formförslaget har anpassats till storleken på skyltningen.  

Figur 23: Arial

Figur 25: Mått 
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Piktogram 
Att använda piktogram ska vara högst motiverat. Ett piktogram ska avbilda 
ett koncept eller en funktion så, så att mottagaren genast förstår. Piktogram 
bör vara ikoner eller mer precist bilder och piktogrammen bör vara kända 
för målgruppen (Mollerup 2005, s.137). 

I formförslaget har piktogram som står för sjukvård och  
rullstolsanpassning använts. De piktogram som jag har använt tillhör ISO 
7001 som är en beteckning för vissa internationellt standardiserade  
piktogram (Mollerup, 2006, s.139).  

Jag antar att dessa två piktogram, kan tillhöra de mest vitt spridda. Bilderna 
nedan är ett urval av dessa symboler i olika utförande, i olika länder. För 
att piktogrammen ska hålla samma stil som den övriga formgivningen har 
jag låtit bakgrundsfärgen gå igen i piktogrammet för rullstolsanpassning. 
Däremot anser jag att röda korset, piktogrammet för sjukvård är starkt rotat 
i många kulturer och därför har jag valt att behålla grundfärgerna, vit  
bakgrund och ett rött kors.

Figur 26: Piktogram rullstolsanpassat

Figur 27: Piktogram sjukvård
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Ljus
Belysning av skyltning kan vara vackert, praktiskt och i vissa situationer helt 
väsentliga för att informationen ska framgå. En nackdel med belysta skyltar 
är kostnaden. Belysta skyltar med fel ljus, kan blända mottagarna (Uebele, 
2007, s.14). Mollerup nämner i boken Wayshowing även andra olika sätt att 
arbeta med ljus, han beskriver till exempel att skyltning kan belysas genom 
indirekt, genom annan belysning i omgivningen (2005, s.191). 

Ur ett energisparande perspektiv skulle den mest gynnsamma lösningen 
vara att indirekt belysa skyltningen på Siestafestivalen. Men eftersom att 
evenemanget bygger på konserter där artister och scener ska vara i fokus, 
hade en sådan ljusspridning och indirekt upplysning stört detta fokus. Det 
hade vid en sådan belysning också funnits risk för att blända mottagarna 
och besökarna. 

Ett annat alternativ hade varit att konstruera bakgrundsbelysta skyltar,  
detta alternativ uteslöts på grund av flera alternativ. Produktionsmässigt 
skulle det skulle vara kostsamt, det skulle även kräva en större teknisk 
utrustning och det skulle vara svårt att byta ljuskälla under de rådande  
omständigheterna. En sådan typ av lösning hade också krävt ett  
halvtransparent underlag, som skulle kunna påverka kontrastverkan mot 
omgivningen. Även ytan på ett sådan material skulle kunna skapa  
speglingar, reflektioner eller liknande.

Därför föreslår jag i denna lösning att varje skylt lyses upp, ovanifrån av en 
mindre spots eller liknande ljuskälla som tål utomhusbruk. Belysningen 
ovanifrån bör dock ske med försiktighet, så att detta inte bländar eller stör 
besökare från deras vinkel. 

Vinsterna med denna typen av koncentrerad belysning är att risken för att 
störa och blända besökare minimeras. Ljussättningen i denna koncentrerade 
form tar även upp mindre fokus från besökare som vill uppleva konserterna 
på området, en sådan här belysning tillgängliggör också informationen och 
skyltningen under hela evenemanget oavsett tid och dagsljus. 

Figur 28: Skyltning och belysning illustrerad på Siestafestivalen. 
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Inkludering 
En del av de åtgärder som följer inkluderande design är att tillgängliggöra 
information för de med olika typer av funktionsnedsättning (Mollerup, 
2005, s.199). En problematik med att arbeta mot detta är att en del typer av 
funktionsnedsättning, där ibland nedsatt syn, kan kräva en repetivitet och 
konstsanitet (Mollerup, 2005, s.199). Något som inte går att garantera på 
Siestafestivalen, där arrangörerna är beroende av omkringliggande  
verksamheter för att få tillgång till delar av festivalområdet. Detta har tagits 
i åtanke vid skyltningens storlek och placering, då skyltarna är relativt stora 
och placeras tätt skapas en visuell repetivitet. Som enligt Mollerup främjar 
vägvisning för den med nedsatt synförmåga.

Diskussion 
Syftet med arbetet var att studera hur kan ett tydligare vägvisningssystem på 
Siestafestivalen kan utformas utifrån befintliga designprinciper kring  
vägvisning och orientering, och hur informationen dessutom kan göras 
tillgänglig för rullstolsbundna och de med någon form av färgblinhet? 

Som studier visat använder Siestafestivalen ett okonsekvent skyltsystem, 
som är okonsekvent i form, färg, material och placering. Via studier  
framkom också ett behov av tydligare information vid festival, vidare 
konstaterades också att ”route following”, orientering genom vägvisning  
eller vägbeskrivning var den mest använda metoden på festival. 

Tidigare teorier och forskning tyder på att det finns många åtgärder för att 
tydliggöra ett vägvisningssystem, Artur och Passini (1992), samt Mollerup 
(2005) skriver om hur beteende i orientering så kallade wayfindning  
strategier, kan utnyttjas för att stödja den mänskliga orienteringen i rum.

Utifrån den mest använda strategin “route following” har jag i detta arbete   
därför fokuserat på vägvisning genom skyltning för att stödja  
respondenternas orientering på festival, trots att det finns andra  
vägledningsmetoder. Digital vägvisning i form av kartor, eller applikationer 
till telefonen hade exempelvis uteslutit dem utan den tekniken. Genom att 
konstruera ett fysiskt vägvisningssystem på plats, ges alla besökare tillgång 
till informationen. Detta val av vägvisningssystem är sätt att arbeta mot 
tillgänglighet och tydlighet. 

Då den fysiska platsen ändrar utseende från år till år, anser jag också att ett 
vägvisningssystem förtydligar olika förändringar, genom att visa på och  
förtydliga platsens funktioner. 

Vägvisningssystemet bygger på en skyltning i form av en ”directional sign” 
där skylten i sig påvisar en riktning. Jag anser att vinsterna med denna 
typen av formgivning är att informationen reduceras och enligt Ware (2008) 
tar hjärnan lättare upp få objekt eller koncentrerad information. Formen 
som sådan kan diskuteras, då den även förmedlar en tung sida som kan 
missvisa riktningen, genom att förvilla ögat. För att kunna bedömma den 
lämpligaste och tydligaste formen för sammanhanget, krävs en utprovning 
bland målgruppen. Då en utprovning inte har legat inom ramarna för detta 
projekt, finns en osäkerhet i valet av form, vilket kan vara en brist i förslaget.  
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Färgen som har valts till skyltningen är en ljus grå, som bryter av mot 
omgivningen. Tanken är att skyltningen och färgen ska hållas enkel då det 
finns många distraktionsobjekt på festival. Skyltningen har även placeras 
på en ovanligt hög höjd då informationen ska vara tillgänglig på håll, en 
högre höjd gör också att folkmassor inte skymmer informationen och flera  
personer kan ta del av informationen samtidigt.   

För att med säkerhet kunna säga att systemet fungerar efter dessa  
principer, behövs en fysisk utprovning och utvärdering.  Det finns också 
många faktorer som påverkar informationsinhämtningen i  
festivalsammanhang och som forskningsämne är festival ett väldigt 
nytt begrepp. Därför saknas grundläggande forskning om de speciella 
förutsättningar som festival innebär.  Det finns exempelvis en osäkerhet 
kring hur alkoholanvändandet i målgruppen påverkar hur informationen 
når mottagaren och hur de med funktionsnedsättningar uppfattar  
informationen i det verkliga sammanhanget. Detta är något som kräver 
vidare studier. 

Dock så har jag i formförslaget försökt tillgängliggöra informationen genom 
större storlek på skyltar och jag har arbetat mot att uppnå en repetivitet i 
placering och information. Detta för att på bästa sätt skapa mer tillgänglig 
och tydlig information. 

Då detta arbete har fått en grundlig karaktär inom området har jag inte haft 
möjlighet att gå djupare i material och konstruktion av systemet, något som 
skulle kunna göras vid vidare studier. Material och konstruktion påverkar 
som jag tidigare nämnde hur informationen når mottagarna och detta  
behöver givetvis undersökas. Då formförslaget inte har kunnat utprovas har 
fokus i detta förslag legat på att teoretiskt motivera hur vägvisning på  
Siestafestivalen skulle kunna se ut, och det har resulterat i formförslaget i 
detta rapport.



43 (58)

Examensarbete  Ida Lundin
ITE313 Informationsdesign - Rumslig gestaltning

Källförteckning
Andersson, Bengt-Erik (1985) Som man frågar får man svar: en introduktion i 
intervju- och enkätteknik, Norstedts Akademiska Förlag: Stockholm  
ISBN: 91-7297-505-9

Arthur, Paul, Passini, Romedi (1992), Wayfinding - People, Signs and  
Architecture, McGraw-Hill Ryerson: Toronto ISBN: 0-9731822-0-2

Berger M. Craig (2005), Wayfinding, RotoVision SA: Schweiz  
ISBN: 2-88046-818-3 

Calori, Chris (2007), Signage and wayfindning design, John Wiley & Sons: 
Canada ISBN 987-0-471-74891-5

Dyrssen, Catharina (1995) Musikens rum – institutioner, metaforer, ritualer,  
Bo Ejeby Förlag: Göteborg ISBN: 91-88316-13-0

Gibson, David (2009), The wayfinding handbook – information design for  
public places, Princeton Architechtural Press: New York  
ISBN: 978-15-6898769-9 

Haraldson, Markus (2009) “Siesta årets Hässleholmare” (Elektronisk)  
Kristianstadsbladet 6 November 2009. Tillgänglig: >http://www.kristianstads-
bladet.se/hassleholm/article941733/Siesta-aringrets-haumlssleholmare.html< 
(2012-04-20)

Holgersson, Helena (2011) ”En platskänslig sociologi ” i Fangen, Katrine, Sell-
erberg, Ann-Mari RED, 2011, Många möjliga metoder, Lund, Studentlitteratur 
AB. ISBN: 978-91-44-07422-1

Holme, Magne Idar, Solvang, Krohn Bernt (2008) Forsknings metodik om 
kvalitativa och kvantitativa metoder, Studentlitteratur: Polen  
ISBN: 978-91-4400211-9

Johansson, Katarina, Wirbing, Peter (2005) Riskbruk och missbruk, Natur och 
Kultur, NordBook: Norge ISBN: 91-27-09865-6

Johannesson, Sune (2010) “Siesta! - För kärleken till musiken”(Elektronsik)
Kristianstadsbladet 28 september 2010. Tillgänglig: >http://www.kristian-
stadsbladet.se/noje/article1251557/Siesta-faringr-priset.html< (2012-04-20)

Kulturföreningen Markan (2012) Siestafestivalen (Elektronisk) Tillgänglig: 
>http://www.siestafestivalen.se/node< (2012-01-30)

Kulturföreningen Markan (2012) “Om föreningen,” (Elekronsik) Tillgänglig: 
>http://www.markan.se/om-foreningen< (2012-04-23)

Kulturföreningen Markan (2012) “Om Siesta!” (Elektronsik) Tillgänglig: 
>http://www.siestafestivalen.se/information/om-siesta< (2012-04-11)

Lauritzson, Ola (2005) Om alkohol, Forma publishing Group, Falun  
ISBN:91-534-2634-7



44 (58)

Examensarbete  Ida Lundin
ITE313 Informationsdesign - Rumslig gestaltning

Lynch, Kevin (1960), The Image of the City, MIT press: USA  
ISBN: 0-262-12004-6

Mollerup, Per (2005), Wayshowing - A Guide to Environmental Signage  
Principles & Practices,  Lars Muller Publishes: Italien ISBN: 3-03778-055-X

Mårtensson, Anders (2010) “Siesta vägrade ge upp” (Elektronisk)  
Kristianstadsbladet 3 januari 2010. Tillgänglig: >http://www.kristianstads-
bladet.se/noje/article917309/Siesta-vaumlgrade-ge-upp.html< (2012-04-20)

Nordicom (2010) Nordicom-Sveriges internet barometer 2010. (PDF)  
(Elektronisk) Tillgänglig: > http://www.nordicom.gu.se/common/publ_
pdf/340_ibar2010.pdf < (2012-05-09)

Oxford Music Online, Oxford University Press (2012) (Elektronisk)  
Tillgänglig: >http://ep.bib.mdh.se:3609/subscriber/article/grove/music/J14
8800?q=Festivals&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit< (2012-04-23)

Packer, Jan, Ballantyne, Julie (2010) “The impact music festival attendance of 
young people’s psychological and social well-being” Publicerad i Psychology 
of Music 2011 39: 164, publicerad online 1 oktober 2010. Tillgänglig: >http://
pom.sagepub.com/content/39/2/164< (2012-02-19)

Resurs AB (2010) Siesta 2010 (PDF) (Elektronisk) Tillgänglig:>  
Via Siestafestivalen< (2012-04-01)

Svanell, Adam (2009) “Siestafestivalen växer så att det knakar” (Elektronisk) 
Sydsvenska Dagbladet 27 maj 2009. Tillgänglig:>http://www.svd.se/kultur/
siestafestivalen-vaxer-sa-det-knakar_2957535.svd<  (2012-04-20)

SVT (2012) “Familjen, Andreas Tillander och Sofia Järnkrok” (Elektronisk)
Tillgänglig: >http://svt.se/2.152068/1.2394500/familjen_andreas_tillian-
der_och_sofia_jannok< (2012-04-20)

Tufte, Per Arne (2011) ”Kvalitativ metod” i Fangen, Katrine, Sellerberg, Ann-
Mari RED, 2011, Många möjliga metoder, Lund, Studentlitteratur AB. ISBN: 
978-91-44-07422-1

Vischeck.com (Elektronisk) Tillgänglig: >http://www.vischeck.com/vischeck/
vischeckImage.php< (2012-04-15)

Ware, Colin (2008) Visual thinking for Design, Morgan Kaufman: USA  
ISBN: 978-01-2370896-0



45 (58)

Examensarbete  Ida Lundin
ITE313 Informationsdesign - Rumslig gestaltning

Bilaga 1
Enkätformulär 
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Bilaga 2
Sammanställd information från enkätundersökningen

Observera att fråga fem besvarades skriftligt. Resultatet presenterades under 
rubriken Resultat (Se sida 22). 
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Bilaga 3 
18/5 2012 
10.40-11.20 

Intervju med Micke Fredholm

På vilket sätt skulle du vilja beskriva att Siestafestivalen har arbetat 
med tillgänglighet?

-Alltså, hur menar du med tillgänglighet?

Ja, alltså hade jag varit en festivalarrangör hade jag ju velat nå ut 
till så många människor som möjligt, till en specifik målgrupp. Så 
hur gör ni för att arbeta med tillgänglighet, så att besökarna får den 
informationen de behöver? 

- Ja, du. Hur ska man börja där?  Att jobba med en sådan här grej, handlar om 
att skapa ett varumärke så att säga, som är förknippat med med ett budskap.

Vi har ju varit jävligt noga med Siesta som varumärket ska vara förknippat med 
kvalité. Mer kvalité än kvantitet. Och framför allt har vi hela tiden profilerat 
det här med kärleksbudskapet i alla våra utskick och även i hur vi presenterar 
Siesta. Vi vill visa att det är viktigt umgås, ha trevligt och ta hand om varandra. 
Vi inleder och avslutar till exempel alla våra pressutskick med ”Tro, hopp och 
kärlek”. Det har varit en grej som har hängt med och vi är en ideell förening 
som driver Siesta, vi är inget företag och inget bolag. Vår egen inställning till 
vår verksamhet och vårt jobb, handlar om att göra något tillsammans. På något 
sätt har vi byggt upp vårt varumärke, genom att Siesta är gött, och trevligt. 
Här trivs man och tar hand om varandra på något sätt. Vi har även fått mycket 
positiv kritik utifrån, när andra människor beskriver hur vi jobbar, så beskrivs 
vi ofta som en festival som drivs av människor med hjärta och själ. Här är det är 
inte pengarna som styr utan, det är framför allt hjärta och själ, så att säga, och 
engagemang. 

Ja, det här med engagemang, det syns ju. Ni har fått olika priser från 
Hässleholms kommun bland annat. 

- Ja. 

Siesta har ju expanderat så himla mycket. Från att vara den här lilla 
lokala festivalen, till att bli en av de större festivalerna i Sverige. Hur 
tror du att den här expansionen har påverkat besökarna?  Hur tror 
du en besökaren som har varit här årligen, uppfattar expansionen? 

Och vad är skillnaden för den personen som kommer utifrån och aldrig har 
varit här och besöker Siesta för första gången? Tror du har olika upplevelser av 
Siesta? 

- Ja, det tror jag absolut. Under de första åren hade vi ett bredare tänk, trots det 
var vi var en lokal företeelse. Har man varit med på resan, från det att vi hade 
kanske 1000 besökare tills nu när vi har nästan 11 000 besökare. Det är klart att 
det är en förändring.
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Jag upplever ändå att, de människor som jag har pratat med, som har varit 
med om förändringarna upplever att det är jävligt positivt. Jag tror att 
många ungdomar är jävligt stolta över att ha Siesta i Hässleholm. Det tror jag 
helt klart. 

Jag menar Siesta har på sistone också blivit en festival, på riktigt. Det finns 
dem som har sagt att 2009 var året då Siesta blev en festival på ”riktigt”. Och 
nu är vi en av Sveriges fem-sex största rena musikfestivaler, om man tar bort 
statsfestivaler och liknande. Så jag tror nog att de flest ser positivt på den 
expanderingen, helt klart. I och med att vi har kunnat expandera  
besöksmässigt, så har vi så klart också kunnat höja ribban för våra artister. 

Som lokalbefolkning, tar det kanske ett tag innan man förstår  
vinsterna av att ett sådant här evenemang? 

- Absolut! 

Även kommunens vinning och de personliga vinsterna med  
festival?

- Ja, ja jag menar det är kanske först nu de två senaste åren som som  
kommunen verkligen har börjat fatta vad det här ger Hässleholm. Det två 
sista åren har vi också, beställt undersökningar av ett företag som gör  
oberoende undersökningar och det har ju visat sig att, förra året så  
spenderade besökarna cirka 18 miljoner  kronor i Hässleholm under Siesta 
perioden och ca 7-8 miljoner av det här, är rena skatteintäkter som då är 
fördelade på stat, landsting och kommun.  Och bara till kommunen gick det 
nästan två miljoner i rena skatteintäkter. Så det är ju en inkomstkälla, inte 
bara för oss, utan för hela kommunen, hela regionen med på något sätt. 

- Privatpersoner har nog insett den möjliga vinsten nu på senare år. Nu  
börjar det dyka upp lägenheter, hus och rum som hyrs ut enbart under 
festivalen. Jag tycker att det är roligt, det talar ju för någon form av spin-off 
effekt på det som vi gör. Och det blir ju då till en positivet som sträcker sig 
utanför vår arrangörsbubbla.

Har ni vid något tillfälle fått kritik för sättet som ni informerar 
besökare på?  Som jag har förstått så tillverkar Lokaltidningen 
Hässleholm och tidningen Norra Skåne, egna festival-bilagor. I 
dessa situationer är det då deras informations urval som når ut 
till besökarna, och inte ert. Hur ser du på detta? Hade du velat nå 
ut till besökarna på ett annat sätt? 

- Jag tycker det är positivt ur flera bemärkelser att informationen når ut på 
detta sättet. Vi har ju vårat sätt att nå ut till besökarna via olika kanaler och 
jag tycker att det är positivt att en oberoende aktör går in och sprider  
information Siestafestivalen. Att de sprider information om festivalen tyder 
på någon form av ställningstagande, där de har en åsikt om Siestafestivalen 
och vill sprida information om den. Så det ser jag bara positivt på.   
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- Den allra viktigaste feedbacken är ju den man får utifrån. Och jag har aldrig 
känt att vi behöver in och peta i det som exempelvis tidningarna har skrivit.  
Sparbanken 1826 en av Siestas huvudsponsorer och de är med och stöttar  
Siestafestivalen ekonomiskt. Vi levererar varumärket och får responsen på köpet. 

Siestafestivalen är den enda koncentrerade musikfestivalen i Skåne, 
och enligt statistiken lockar Siestafestivalen festivalbesökare från 
hela landet.  Tror du att det finns någon vinning i att satsa på bättre 
vägvisning? 

- Ja, alltså förra året introducerades ett nytt koncept där vi stationerade ut  
funktionärer vid stationen här i Hässleholm. De hade i uppgift att svara på 
besökarnas frågor och visa och vägleda besökarna rätt. I år kommer vi att  
samarbeta med en gymnasieklass, som ska vara stationerade på stationen och 
ledsaga besökarna rätt, de ska också kunna svara på frågor och fungera som rena 
informatörer. 

-Och sedan börjar skyltningen mot Siesta, när man börjar närma sig  
festivalområdet. Många idag kollar ju upp information på nätet och så, annars är 
det ju bara att följa stråket från tågstationen. Om man kör bil till festivalen är det 
skyltat vid alla infarter. Så jag tror inte att det uppfattas som ett problem i  
dagsläget, men det är säkert något vi kan bli bättre på. Jag tror, jag inbillar mig, 
att det är någonting som vi blir bättre på från år till år. 

Ni har ju exempelvis fått mycket kritik de senaste åren då festivalen 
har expanderat som mest, campingen har flyttats längre och längre 
bort från området. Idag ligger campingen ca. 1 km ifrån  
festivalområdet.

- Ja, vi har ju fått mycket kritik för detta. Det har gått att läsa på olika forum och 
liknande, men jag att det främst var i början när vi började flytta området som 
vi fått kritik för detta. Än så länge har det inte dykt upp någon mer kritik. Vi kan 
helt enkelt inte ha campingen närmre festivalområdet, med tanke på vilken  
omfattning den campande massan har. 

Siestafestivalen ligger väldigt speciellt, mitt i stan men ändå utan-
för stadskärnan. Och området här rymmer flera bostadshus, skolor, 
hunddagis m.m. Känner du att ni har kunnat utnyttja området som 
planerat?  

- Vi har ju jävligt mycket att ta hänsyn till. Det är boende, företag och folk som 
behöver ha tillgänglighet till platsen. Så det är klart, att det sker en anpassning av 
området varje år. Samtidigt så har vi ett bra stöd från kommunen när det gäller 
användandet av platsen. Det stora problemet idag är väl att det byggs mer och 
mer på det här området. Tillslut kommer vi antagligen nå en punkt där, byggen 
ställer till det för oss. Så det är väl det stora problemet idag, vad gör vi om vi inte 
kan vara kvar här? 
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Hur skulle festivalen påverkas av oväntat många besökare? 

- Det går inte. Vi säljer ju bara ett visst antal biljetter för att minimera en 
överbefolkning på festivalen, vi vill heller inte överstiga områdets kapacitet. 
Vi har räknat ut och anser att denna ytan vi har idag, har en kapacitet för 14 
000 besökare. Målsättningen är att 2012-2013 ha utsålt, att nå 14 000 sålda 
biljetter. Skulle vi nå det målet, vill vi gärna försöka stanna där sen. Skulle vi 
expandera ytterligare blir det ju problem att ha kvar festivalen på denna  
platsen, det krävs i så fall också att kommunen går in och röjer på området, 
för att Siestafestivalen ska kunna bli större. Så målsättningen idag, är ju att nå 
upp till den 14 000 besökarna. Vi har ju diskuterat om vi skulle flytta  
festivalen, ner till Hässleholmsgården och vara där. Men i dagsläget är vi för 
stora för att flytta dit. 

Läget, gamla regementet T4 med hus, företagare och skolor, borde 
ju försvåra planeringen för festivalen? Hade det inte varit lättare 
att utgå ifrån ett öppet fält? 

- Samtidigt, här uppe i detta området finns en befintlig infrastruktur, här är 
ström och vatten redan draget och vi har tillgång till flera byggnader i områ-
det. Att bygga upp festivalen på ett öppet fällt skulle ge oss enorma  
initialkostnader, det har vi i dagsläget också men inte på samma vis.  
Dessutom hade det krävs kontorslandskap till personalen, kök att bereda mat 
i. Alla de funktionerna har vi gratis på en plats som denna. 

Kan man hämta inspiration från andra festivaler, se vad de har 
gjort bra respektive mindre bra? 

- Absolut, jag är ju själv runt på flera festivaler varje sommar. Och ofta åker 
man också till andra festivaler för att träffa och  möta branschfolk. Men  
absolut hämtar man inspiration från varandra, man tar också lärdom av  
varandra. Siestafestivalen har ju fått besök, till exempel av Hultsfredskom-
mun, som var intresserade av att se hur vi möte lokalsamhället och de boende 
här i området, då vi faktiskt får in väldigt få klagomål. Vi ger exempelvis de 
boende här i området gratis biljetter, och försöker inkräkta så lite som möjligt 
på bostadstomterna så att de faktiskt kan sitta i trägården och kolla på  
artisterna på stora scen. Så genom olika sätt har vi arbetat med att vara 
tillmötesgående med arbetare, skolor och boende här vid festivalen och vunnit 
mycket lokal positivet på det. 

Är detta ett sätt för er att arbeta med tillgänglighet?  

- Absolut, och det har ju resulterat i väldigt lite negativ kritik kring festivalen. 
Men det finns ju alltid folk som har invändningar på att festivalen skräpar ner, 
att det ser stökigt ut. De människorna ser kanske inte de ständigt går städ-
patruller på festivalen och faktum är att två dagar efter festivalen går det inte 
att se att det har varit en festival här. Men som sagt, det finns alltid  
motståndare till allt. 

- Vi har ju alltid bemött våra motståndare med positivet och framåtanda. När 
det ringer folk till mig och är irriterade eller arga, så bemöter jag dem positivt. 
Jag tänker att det måste finnas en anledning till att de är uppröra och försöker 
alltid lägga fram informationen positivt, så att de vet vilka åtgärder vi kommer 
att ta till och hur det gynnar dem. 
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Avslutningsvis hur skulle du beskriva känslan att gå på festival? Var-
för är det så speciellt? 

 - Ja, om jag ska utgå i från mig själv. Den första festivalen jag åkte på var till 
Roskildefestivalen någon gång på 80-talet. Min första festival, hur ska jag 
beskriva den.. Alltså jag hade nog inga förväntningar på vad en festival var och 
vad det innebar, trots att jag varit på hur många konserter som helst. Mina 
kompisar sa att ”du måste hänga med” och så gjorde jag det och det var en 
totalupplevelse. Jag svävade på moln de första tre veckorna efter festivalen, det 
var bara en sådan enorm glädje och lycka. Jag åkte dit med fem-sex kompisar 
och bodde i ett sådant där ”camp”. Och Roskilde är så häftigt för där träffar du 
människor från hela världen! Efter den gången pratar jag mycket och varmt 
om de förväntningarna som byggs upp. På något sätt är man som besökare av 
en festival, med och skapa förväntningar och förhoppningar. Och efteråt pratar 
man förhoppningsvis som jag om hur gött man hade det och hur bra allting var. 
Efter mitt festivalbesök på Roskilde, så var man helt tom i huvudet och sedan 
började man längta tills nästa gång. 

På vilket sätt är festival en totalupplevelse? 

- Det är som när jag försöker beskriva festivalcamping för folk, det är en helt 
annorlunda värld för fyra- fem dagar där du träffar likasinnade människor, som 
är där av samma anledning; för musiken, festen, för att ha det gött och roligt. 
Att åka på festival är som att leva i ett eget land, med egna lagar, för en kort 
period. Det är svårt att beskriva på något annat sätt, det är inte heller som att 
åka på semester en vecka, det är annorlunda. Man åker iväg på festival, med en 
enda målsättning: att träffa nya människor och lyssna på en väldans massa bra 
musik.
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Intervju med Jenny Wesséus

Hur ser du på att Siesta har expanderat inifrån och ut? 

-Expansionen har bidragit till att organisationen har växt, och blivit stabil. 
Genom åren har vi fått kontakt med nyckelpersoner som har bidragit till en 
stärkt organisation. 

Har ni upplevt att det finns problemområden på festivalen? 

-Problemet med själva området är att det byggs överallt. Ny bebyggelse 
tillkommer ständigt. Det skulle vara hemskt om vi inte kunde vara kvar, men 
det beslutet tar ju kommunen. Folk som har varit på festivalen och som  
kommer hit vid ett annat tillfälle brukar fråga; Var är festivalen? Annars har ju 
en problematik alltid varit grannarna i området, det är först nu på senare tid 
som de kan se positivt på festivalen och se att det gynnar kommunen.

Hur påverkar läget festivalplaneringen? 

-Det bästa hade ju varit att ha en stor yta för festivalen, då hade det varit lätt 
att planera vart allt skulle ligga. Det hade varit mer lättarbetat. Nu får vi låna 
mark och röja upp skogsområden. En fördel är att vi har vårt hus, och att 
produktionskontoret ligger mitt på festivalområdet. Det underlättar för oss 
under själva festivalen. 

Utför ni en riskanalys? 

-Ja, det gör vi inom olika områden hela tiden. Vissa bestämmelser och regler 
är redan givna, andra brister t.ex. oupplysta och mörka områden har vi fått 
rätta till i efterhand. Vi brukar också jobba med att planera spelschemat efter 
publiktruck och musikgenre. Vi kan gå in på youtube.com och kolla hur  
mycket publik en artist drar och agera utefter det. I samband med stora  
artister utför vi kanske extra åtgärder, extra vakter o.s.v. Ibland kan mörker 
försvåra säkerhetsarbetet. Vi arbetar även med säkerhet genom visitering vid 
festivalområdets entré och följer vissa standard regler, så som att man inte får 
ha med paraply, vassa föremål, glasflaskor med in på området. Utöver detta 
genomför varje arbetsgrupp, efter avslutad festivaldag en skriftlig analys. I 
samarbete med GYRO, Hultsfreds gymnasium, utför vi även utvärderingar 
bland besökare, funktionärer och arbetare, där de får utvärdera allt ifrån mat, 
till spelningar. 

Hur har ni genom åren arbetat med tillgänglighet? 

-Vid vissa av scenerna finns handikappramper och så. Vi låter även ledsagare 
gå in gratis på festivalen, för att inte skapa någon merkostnad för de som är i 
behov av hjälp och stöd. Nytt för i år är att vi även har infört ljudzoner, som 
begränsar ljudnivåerna inom vissa områden. Vi har även arbetat med  
tillgänglighet av olika funktioner inne på området.
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Om du ser tillbaka på Siestafestivalen, skulle du vilja ändra någonting? 

-Personligen skulle jag inte vilja ändra på någonting, hade vi inte gjort som vi gjort 
hade vi inte ridit på denna framgångssaga. Men jag hade önskat att vi hade haft en 
annan musikinriktning, men den breda stilen vi har idag har ju lockat våra  
besökare. Personligen hade jag velat att vi stannade kvar vid ”indie-stämplen” som 
vi hade från början.

Vad vill du att besökarna ska ta med sig ifrån festivalen? 

-Att de ska känna att Siesta är en ”riktig” festival och inte bara ett arrangemang. 

Vad skiljer Siestafestivalen från ett arrangemang? 

-Siestafestivalen började ju som ett arrangemang, Festival blå, men har övergått 
till att bli en festival. Den största skillnaden för oss som jobbar här, är att vi arbetar 
året runt med Siestafestivalen. 

Vad är det viktigaste för dig, för att du ska gå på en festival? 

-Jag går ju knappt på festival längre, när jag var ung åkte jag ju till Roskilde  
festivalen, för att det var en fantastisk stämning. Jag var även på Hultsfredsfesti-
valen, men där jobbade jag. Nu för tiden händer det ibland att jag går på Way Out 
West, vi brukar ha möte med organisationen där. Förra året hade de också  
fantastiskt bra bokningar. Men nu för tiden skulle jag aldrig lägga mig i ett tält och 
nu när jag har barn så tänker jag ju även på att det ska vara barnvänligt. 

Med åldern kanske behoven för ett festivalbesök förändras? 

-Absolut, även fast vi vill nå ut till en målgrupp från 13-90 år, så finns det alltid en 
överrepresentation av vissa åldersgrupper.
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