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Abstrakt 
Detta examensarbete är skrivet inom ämnet informationsdesign med inriktning mot 
rumslig gestaltning. Ämnet som studerats är orienterbarhet i stationsmiljöer med syfte 
att utveckla navigeringsmöjligheter på stationer vid byte mellan olika färdmedel. 
Därför har ett konceptförslag tagits fram som ska underlätta för resenärer att hitta sin 
transport, även i en tidspressad situation. De stationer som har undersökts är Uppsala 
och Västerås, men konceptförslaget ska även kunna tillämpas på andra stationer. 

Platsstudier och omvärldsanalys har legat som huvudpunkt för insamlande av data. 
Platsanalys och observation har gett mig en förståelse över platsens styrkor och svag-
heter. Utifrån omvärldsanalysen har platsernas olika aktörer och riktlinjer tagits fram, 
den har även gett en överblick om hur andra stationer ser ut. 

Undersökningarna tillsammans med teorierna har gett ett resultat som har varit stöd 
för det fortsatta arbetet samt i utveckling av mitt konceptförslag. Det som tydligt 
framkommer är att en konsekvent skyltning är att föredra. Informationen på platserna 
är varken konsekvent eller samlad, detta ökar behovet av att söka och större ansträng-
ning krävs.  

Slutsatsen av arbetet är att en konsekvent skyltning, tydlig information och rätt place-
ring kan öka vårt sätt att navigera. Genom en konsekvent skyltning kan vi skapa 
igenkänning som kan hjälpa resenärer att förstå vilken information som hör ihop. Det 
finns många sätt att navigera och vi tar till oss information olika. Därför är det viktigt 
att se över behoven som kan finnas för just den platsen. I stationsmiljöer är det 
mycket olika information en resenär kan behöva för att hitta sin transport, detta 
varierar beroende på vilken information de har sen tidigare. En informationspunkt 
kan därför bli en viktig del för navigering i en sådan miljö, då det finns möjlighet att 
välja ut den informationen som behövs för just sitt ändamål. Denna punkt kan 
tillsammans med andra skyltar knyta ihop systemet till en helhet och på så sätt 
underlätta navigeringen. Förslaget har enbart visualiserats genom bilder och har 
därför inte testats i verkligheten.  



	  

Abstract 
This thesis is written on the subject of information design with a specialization in 
spatial design. The topic of the thesis is orientatability in station environments with 
the purpose of developing navigation possibilities in stations between different modes 
of transport. Therefore, a concept proposal has been developed to make it easier for 
travelers to find their transport, even in a time-pressured situation. The stations that 
have been studied are Uppsala and Västerås, but the concept proposal is meant to be 
applied to other stations as well. 

Feild studies and intelligence analysis have been the main points of data collection. 
Site analysis and observation have given me an understanding of the sites strengths 
and weaknesses. Based on my intelligence analysis could the places of different 
actors and policies be developed, it has also given an overview of how other stations 
look. 

The investigation through theories have given a result that has been support for 
further work and in the development of my concept proposals. What clearly emerges 
is that a consistent signage is preferable. Information on the sites are neither 
consistent nor comprehensive, this increases the need to search, and more effort is 
required. 

The conclusion drawn is that a consistent signage, clear information and the right 
placement can improve the way we navigate. Through a consistent signage can we 
create recognition that can help travelers understand the information that belongs 
together. There are many ways to navigate and we retain information differently. 
Therefore it is important to review the needs that may exist for that particular site. In 
station environments there is lot of different information that a traveler might need in 
order to find their transport, this varies depending on the information they already 
have. An information point can therefore be an important part of navigation in such 
an environment, then it is possible for travelers to select the information needed for 
their particular purposes. This point, together with other signs connect the system into 
a whole and thus facilitate navigation. The proposal is only visualized through images 
and has not been tested in reality 
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1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till mitt arbete, vad det är för problematik och 
vad arbetet syftar till.  

1.1 Bakgrund 
Genom att välja kollektivt resande görs bra val för miljön, och därför finns det 
förhoppningar att resandet med kollektivtrafik ska öka. Det finns även andra fördelar 
med att resa kollektivt, det går till exempel att koppla av under sin resa. Varje år ökar 
resorna med kollektivtrafik och fler väljer detta som färdmedel. Trafikanalys har gjort 
en undersökning på detta som visar att kollektivt resande har ökat med 3 procent från 
år 2012 till 2013, och ca 32 procent sedan år 2000. Det vanligaste färdmedlet är buss, 
vilket år 2013 stod för 52 procent av det kollektiva resandet, tåg är den tredje 
vanligaste färdmedlet med 18 procent (Trafikanalys, 2014, s. 7-8, 20). Genom denna 
undersökning syns det tydligt att resandet med kollektivtrafiken ökar lite varje år, och 
inget tyder på att det kommer att minska.  

Vissa resor med kollektivtrafiken innebär byten, det kan bland annat förekomma 
byten mellan tåg och buss. Detta innebär att en resenär åker med ett tåg som ägs av 
ett bolag, till exempel SJ eller UL. Perrongen som resenären kommer stiga av på har 
Trafikverket hand om. Stationshusen där personen troligtvis kommer passera ägs och 
förvaltas av Jernhusen. Buss och hållplatser har kollektivtrafiken i landstinget hand 
om, dock har systemet ett samlingsnamn, till exempel VL. Under den korta tid bytet 
sker passerar resenären därför flera områden med olika aktörer inblandade. 

För att byta färdmedel på en station, är det viktigt att resenären hittar till rätt hållplats 
innan transportens avgång. Därför bör navigeringshjälpmedel i stationsmiljöer vara 
tydliga för att på så sätt främja wayfinding1. På stationerna idag finns ett befintligt 
wayshowingsystem och kan hjälpa resenären att vägledas till rätt transport2. 
Bussbolagen finns också på plats och kan hjälpa till med olika ärenden. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Wayfinding:	  Ett	  begrepp	  som	  beskriver	  hur	  vi	  letar	  och	  söker	  information	  för	  att	  nå	  fram	  till	  vår	  destination.	  
Begreppet	  förklaras	  grundligare	  i	  kapitel	  2.	  
2	  Wayshowing:	  Allt	  som	  hjälper	  användaren	  att	  orientera	  sig	  till	  rätt	  destination,	  till	  exempel	  ledtrådar	  i	  miljön,	  
skyltar,	  kartor	  eller	  andra	  hjälpmedel.	  Begreppet	  förklaras	  grundligare	  i	  kapitel	  2.	  
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1.2 Syfte 
Arbetet syftar till att utveckla det befintliga wayshowingsystemet så att det även 
fungerar för resenärer under tidspress. Därför har ett konceptförslag tagits fram som 
kan hjälpa resenärer under tidspress, som även kan placeras på flera stationer justerat 
efter plats. Syftet är att skapa ett enhetligt system som kan kännas igen och kopplas 
till andra stationer.  

1.3 Problembakgrund 
Det finns redan befintliga wayshowingsystem som tidigare nämnts, men även att det 
finns bussbolag på plats som kan hjälpa till med olika ärenden. Då är frågan: vad är 
problemet? När ett byte av färdmedel på en station görs har resenären en begränsad 
tid på sig att hitta nästa spår eller hållplats. Därför måste informationen vara 
lättillgänglig och synlig, men också lätt att förstå och ta till sig. Den information som 
finns på platserna idag kan hjälpa resenärer att hitta till sin transport, men de är inte 
optimerat för en tidspressad situation. Informationen som finns idag är utspridd på 
flera ställen på platserna, vilket kan öka chanserna till att upptäcka den information 
som behövs. Ett problem för resenärer kan vara dem som behöver olika typer av 
information och att den informationen då är utspridd på olika ställen. Bokstäver 
används som struktur på skyltar och i vissa fall kompletterad med en siffra, vilket 
underlättar så länge dem syns. En van resenär kan ha lättare att navigera på en ny 
tågstation, busstationer är däremot mer komplicerat, trots att systemen är liknande på 
alla stationer. Detta kan bero på att utformningen av skyltar och flödet i buss systemet 
och hållplatser är olika för varje station. En ovan resenär kan däremot ha svårt att 
även navigera sig på en tågstation. 

För att öka chanser att fler åker tåg eller buss bör därför navigeringssystemet ses 
över. Finns det brister i navigeringssystemet kan det göra att resenärerna missar sin 
transport. Då kan ett komplicerat och/eller icke fungerande system bli kostsamt för 
både resenären och bolagen. Det kan också kosta mycket för samhället och miljön, då 
resenärer kan välja bort att resa kollektivt. Ett tydligt och bra navigeringssystem 
kommer därför gynna alla. 

Min egen erfarenhet av detta problem är att det blir mest påtagligt vid ankomst till en 
ny plats. Att snurra runt på busstationerna och leta efter rätt hållplats är inte ovanligt 
då delar av informationen är svår att hitta. Detta är även ett problem som flera stött på 
både i Västerås och Uppsala men även andra stationer. När jag dessutom har berättat 
om syftet med examensarbetet har reaktionerna varit positiva då dem menar att dem 
själva tappat bort sig flera gånger på olika stationer 
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1.4 Frågeställningar 
Mitt arbete har utgått ifrån två frågor: 

§ Vilka typer av navigeringshjälpmedel lämpar sig bäst för snabb information? 

§ Vilka delar av de befintliga wayshowingsystemen kan utvecklas för att 
understödja snabb wayfinding och på så sätt underlätta för resenärer under 
tidspress att hitta sin hållplats? 

1.5 Avgränsningar 
Tåg och busstationer är en komplex miljö och det finns många delar som skulle 
kunna förändras för att optimera wayfinding. Det jag har fokuserat på i mitt arbete är 
att undersöka hur snabb information kan förmedlas till resenärer under tidspress. Jag 
har enbart tittat på hur navigeringen fungerar mellan byte från tåg till buss. En 
ytterligare avgränsning är att enbart titta på visuella hjälpmedel för navigering, och 
har därför inte valt att ändra bussarnas system och flöde. Den sista avgränsningen är 
att jag inte gjort några extra undersökningar för att underlätta för funktionsnedsatta, 
men eftersom jag undersöker en miljö som har hög prioritet för tillgänglighet, har jag 
haft det i åtanke i min gestaltning. Mina undersökningar inkluderar Västerås och 
Uppsala station. 

1.6 Målgrupp 
Den primära målgruppen är resenärer som byter transportmedel från tåg till buss 
under tidspress på ett resecentrum. En sekundär målgrupp är alla som ska åka buss 
från busstationen. 

1.7 Etiska överväganden 
Under arbetet har jag behövt tagit flera etiska beslut. Då jag använt metoder där 
deltagarna inte är medvetna om undersökningen. Det har därför varit viktigt hur jag 
presenterar det resultat jag fått fram. Detta gäller även visualisering av mitt design-
förslag, då förslaget visualiserats genom bildmontage. Eftersom jag studerat en 
trafikerad plats har det varit svårt att undvika personernas medverkan på bilderna. 
Därför har jag valt att använda filter i photoshop och illustrator, vilket har gjort att 
personerna inte blir identifierbara.   
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2. Teori och litteraturgenomgång 

I detta kapitel kommer teorier och litteratur beskrivas. De har vart en ingång i mitt 
fortsatta arbete och har gett stöd för mitt designförslag. 

2.1 Wayfinding 
Wayfinding handlar enligt Mollerup om att kunna orientera sig i en miljö för att hitta 
sin destination. Det är en problemlösningsprocess där resenären söker efter möjliga 
vägar, fattar beslut och agerar (Mollerup, 2013, s. 18-19). Mollerup beskriver att en 
resande använder sig av olika wayfindingstrategier. Han tar upp nio strategier: Track 
following, Route following, Educated seeking, Inference, Screening, Aiming, Map 
reading, Compassing och Social navigation (Mollerup, 2013, s. 26). Det är mest 
troligt att använda flera av dessa strategier i samma resa för att hitta sin destination 
(Mollerup, 2013, s. 48).  De strategier som används för navigering i stationsmiljöer, 
vilka är de mest relevanta för detta arbete beskrivs nedan:  

§ Track following: En resenär följer synliga och visuella spår, det 
kan till exempel vara i form av skyltar (Mollerup, 2013, s. 28). 
Skyltar är något som målgruppen behöver för att hitta rätt spår 
eller hållplats, vilket gör att track following är en strategi som är 
vanligt vid navigering på en station. 

§ Route following: Mollerup beskriver denna strategi där resenären 
följer en rumslig användarinstruktion, informationen ges före 
avresa (2013, s. 30). Det är troligt att målgruppen också använder 
sig av denna strategi, genom att kolla upp informationen på 
internet innan avresan eller genom att få en beskrivning. 

§ Inference: I denna strategi används strukturella egenskaper, till 
exempel gatunummer (Mollerup, 2013, s. 36). Både tåg och 
busstationer har sådana typer av strukturella egenskaper. 

§ Screening: En sökning av området sker för att leta efter desti-
nationen eller informationen som kan leda resenären i rätt riktning 
(Mollerup, 2013, s. 38). Denna strategi är relevant för resenärer på 
en station, då en sökning behöver ske för att kunna hitta rätt spår 
eller hållplats. 
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§ Aiming: med denna strategi rör man sig mot något som är lätt att 
uppfatta, det finns två typer av aiming. Genom direct aiming rör 
man sig direkt mot sin destination, genom indirect aiming går man 
mot något som finns i närheten, för att sedan ändra riktning när 
man närmar sig till sin destination (Mollerup, 2013, s. 40). 
Indirect aming är något som är vanligt på stationer, först rör man 
sig mot busstationen för att sedan rikta in sig på rätt hållplats.3  

§ Map reading: denna strategi är kartor ett hjälpmedel för att hitta 
sin destination, det kan vara portabla kartor eller ”du är här” kartor 
(Mollerup, 2013, s. 42). Det är troligt att många behöver titta på 
någon form av karta för att veta vart hållplatsen ligger, speciellt på 
en station som är ny för resenären. 

2.2 Wayshowing 
Mollerup tar upp begreppet wayshowing som är relaterat till wayfinding, eftersom 
wayshowing behövs för att wayfinding ska vara möjlig (Mollerup, 2013, s. 6). All 
information som gör det möjligt att navigera sig i sin omgivning är wayshowing 
(Mollerup, 2013, s. 50). Enligt Gibson hjälper det människor att hitta genom 
vägledning och på så sätt får människor att känna sig trygga i sin omgivning (2009, s. 
12). Genom att välja rätt information och placering kan överbelastning av information 
för användaren undvikas, ett bra sätt för detta är också att vara enhetlig. Då vet man 
vart och vad man ska söka för information, och på så sätt minska behovet för att 
scanna efter rätt information (Passini, 1996, s. 328). Det ska enbart finnas den 
information som behövs för att kunna navigera en plats, användning av mer 
information än nödvändigt bör därför undvikas (Mollerup, 2013, s. 51). 

2.2.1 Skyltar och placering 
Enligt Mollerup är skyltar ett bra sätt att skapa wayshowing, då det i många fall kan 
vara ett av de viktigaste hjälpmedlen för navigering (Mollerup, 2013, s. 60). Enligt 
Gibson kan skyltar delas upp i olika kategorier: Identifieringsskyltar, riktade skyltar, 
orienteringsskyltar och regelskyltar (2009, s. 47). Identifieringsskyltar kan hjälpa 
användarna att förstå att man nått sin destination, genom att visa namn eller funktion 
på platsen (Gibson, 2009, s. 48). Riktade skyltar är dem som visar vägen, genom 
anvisningar såsom pilar, symboler etc. (Gibson, 2009, s. 50). Dessa typer av skyltar 
kan enligt Zeng, Shimizu, & Sato (2007) spara tid för användare. Vilket då passar bra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Begreppen	  har	  valts	  att	  fortsatt	  användas	  på	  engelska,	  då	  en	  svensk	  översättning	  kan	  ge	  fel	  betydelse.	  



	   6	  

för en tidspressad situation. Orienteringsskyltar kan vara olika typer av kartor och gör 
att användarna kan få en överblick över omgivningen, dessa kartor bör fungera och 
synka med övriga skyltar (Gibson, 2009, s. 52). Regelskyltar är exempel på en 
förbjudenskylt, den visar vad som är tillåtet eller inte tillåtet på en plats (Gibson, 
2009, s. 54). Att ta hjälp av digitala hjälpmedel för navigering är också vanligt. Bland 
annat finns det digitala kiosker, det är en dator med information om navigerings-
möjligheter eller direkt service (Mollerup, 2013, s. 159). 

Vägledning kan bli enklare om bra skyltar och tydliga kartor finns på platsen. Det kan 
även vara bra att ha olika typer av information, eftersom de kan främja wayfinding då 
resenärer föredrar olika typer information under tidspress. Men det förutsätter att de 
också är rätt placerade (Zeng, Shimizu, & Sato, 2007). Vägledningsskyltar är bra till 
att bekräfta för användarna att dem är på väg i rätt riktning för att nå sin destination. 
För att det ska fungera måste skyltarna vara synligt placerade och finnas där dem 
behövs, till exempel i korsningar. Detta för att användarna ska kunna fatta beslut om 
vilken fortsatt väg man ska följa (Zeng, Shimizu & Sato, 2007). 

Vid placering av en skylt är det även viktigt att tänka på hur skylten ska läsas, till 
exempel från vilket avstånd. Där det är mycket folk som passerar samtidigt är det 
enbart de 10 första som kommer se en skylt i ögonhöjd (Mollerup, 2013, s. 138). 
Ögonhöjd ligger för en kvinna på +154,5 cm och +166 cm för en man (Bodin m.fl, 
2012, s. 108). En höjd på ca 210-240 cm är en rimlig höjd ifall den ska kunna läsas på 
längre avstånd, lite beroende på situation. För att undvika att någon krockar med en 
skylt bör den sitta på en höjd på minst 240 cm (Mollerup, 2013, s. 138-139). 

2.2.2 Strukturella egenskaper 
Uebele menar att kodning kan vara nyckeln till att hitta (2007, s. 92). För att kodning 
ska vara användbar bör inte för mycket information användas, då det kan skapa 
förvirring och vara svår att komma ihåg (Mollerup, 2013, s. 71; Uebele, 2007, s. 92). 

Färg: Färgen är vanligt förekommande för att förmedla information och är vanligt 
som färgkodning ibland annat i industrier, detta beror på att den är lätt att uppfatta 
(Ryberg, 1999, s. 42, 44). Bergström menar att skapa struktur med färg gör färgen 
funktionell, färgerna används då som struktur och återkommer för att hjälpa 
användaren att hitta rätt (2012, s. 259). Mollerup beskriver att färgkodning är ett 
effektivt sätt att vägleda, då färgen kan ses på ett längre avstånd än andra grafiska 
element. Dock bör inte för många färger användas då vi endast kan komma ihåg fyra 
till fem färger samtidigt (2013, s. 119, 125). Att använda endast färg vid kodning kan 
vara förvirrande, speciellt om färgerna ligger för nära varandra och är svåra att skilja 
på (Uebele, 2007, s. 93). Det finns även nackdelar med att använda färg, eftersom en 
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del av befolkningen lider av defekt färgseende. Ungefär 8 procent män och 1 procent 
kvinnor har svårt att urskilja färgnyanser i rött och grönt, att istället ha svårt att 
urskilja gult och blått förekommer också men är inte lika vanligt (Ware, 2008, s. 73).  

Nummer och Bokstäver: Nummer och bokstäver är ett bra sätt att öka orienteringen, 
det är ett verktyg som hjälper till vid navigering. För att det ska hjälpa måste det 
däremot komma i alfabetisk ordning (Mollerup, 2013, s. 57). Man kan välja att 
använda en bokstav eller nummer, det går även att använda båda tillsammans vid 
kodning. Detta är enligt Uebele (2007, s. 92) ett effektivt sätt att koda något som gör 
att platsen har olika betydelser, till exempel i Uppsala där både nummer och 
bokstäver används. Där kan bokstaven betyda zon och nummet kan betyda håll-
platsen. Där menar Uebele att enbart använda nummer för båda betydelser kan skapa 
förvirring (2007, s. 92).  

2.2.3 ”Du är här” kartor 
En karta kan vara användbar i en tidspressad situation, men för att vi effektivt ska 
kunna orientera oss med en karta måste vi veta varit vi befinner oss i förhållande till 
verkligheten (Zeng, Shimizu, & Sato, 2007). Att använda en ”du är här” karta på en 
specifik plats kan därför vara bra. En sådan karta beskriver den miljön du är i och för-
klarar vart du är på platsen, på så sätt kan användaren lätt jämföra sin vy med kartan 
(Mollerup, 2013, s. 62). Dessutom bör en sådan karta endast visa det nödvändigaste, 
men det finns också en nackdel med en sådan karta. Den går inte att ta med sig kartan 
vilket gör att användaren måste hålla informationen i minnet (Mollerup, 2013, s. 42).  

2.3 Kognition 
Kognition är något som är nära relaterat med design, genom att veta hur vi tar till oss 
information och den design som skapas. I detta sammanhang handlar det om att vi 
ska söka information för att orientera oss fram i en miljö. Ware menar att vi använder 
något som kallas top-down när vi söker något specifikt. Det betyder att vi har en bild 
av det vi söker och gör att vi lättare kan ta till oss den informationen, till exempel när 
vi söker efter en röd tomat så reagerar vi på allt som är rött (Ware, 2008, s. 12, 13). 
Genom att känna till det vid design av navigeringssystem kan vi underlätta för 
resenärer att veta vad dem letar efter, vilket kan hjälpa dem att hitta rätt information. 
Vi kan då ta hjälp av likhetslagen, som kan hjälpa resenärerna att förstå vilken 
information som hör ihop. Då likhetslagen handlar om att vi uppfattar liknande objekt 
som att det tillhör varandra, till exempel liknande former (Bergström, 2012, s. 231). 
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2.3.1 Pop-out 
Ifall vi söker efter något, måste vi förflytta våra ögon från en punkt till en annan för 
att kunna se detaljer. Oftast missar vi den information vi söker genom första 
ögonfixeringen. Däremot finns det föremål som är väldigt lätta att hitta och som bara 
tar en tiondels sekund att upptäcka (Ware, 2008, s. 23, 29). Dessa föremål tenderar att 
poppa ut och är svåra att missa (Ware, 2008, s. 27). Den mest självklara pop-out 
effekten är ett föremål som till exempel har en annan form än de övriga, medan resten 
istället är likadana. Det kan också ske igenom att ha stor kontrast mellan objektet och 
bakgrunden. För att lyckas skapa pop-out effekt måste ett föremål skiljas mot någon-
ting annat, detta kan göras genom färg, position eller storlek (Ware, 2008, s. 29). Det 
skapar element som drar och lockar vår uppmärksamhet genom att sticka ut 
(Bergström, 2012, s. 184). Kontrasten blir när något tydligt framträder mot någonting 
annat (Bergström, 2012, s. 232). Enligt Ching och Binggeli är det viktigt med 
kontraster för att vi ska kunna se och uppfatta något (2012, s. 85).  

2.3.2 Minnet 
För att kunna orientera oss i en miljö måste vi komma ihåg den information vi fått 
tidigare, till exempel genom kartor. Därför kan det vara bra att veta hur minnet fung-
erar vid utformning av navigeringsstöd. Vårt visuella arbetsminne kan hålla upp till 
tre föremål åt gången (Ware, 2008, s. 10-11). Visocky O'Grady menar att 
informationen kan hållas i arbetsminnet mellan 20-30 sekunder, därefter försvinner 
det eller hamnar i långtidsminnet. I långtidsminnet förvaras informationen och kan 
plockas fram när den behövs (2008, s. 58-59). Arbetsminnet är enbart till för stöd i 
pågående kognitiva processer (Ware, 2008, s. 115). 

2.3.3 Mentala rotationer 
Enligt Porathe kan kartläsning bli komplicerat då mentala rotationer kan behöva 
göras för att få den rätta bilden i verkligheten i jämförelse med kartan (2006). Porathe 
genomförde ett experiment där försökspersonerna skulle navigera genom fyra olika 
kartor i en labyrint på 6x6 meter. Kartorna var: Papperskarta, Nord-upp karta, Vy-upp 
karta och 3D karta (2006, Kap.3). Samtidigt som experimenten genomfördes gjordes 
observationer av personernas agerade och upplevelse av hur kartorna var att navigera 
med. Papperskarta och Nord-upp karta upplevdes svårast att navigera med och krävde 
därför mest koncentration. När försökspersonerna skulle navigera med en vy-upp 
karta upplevdes det enklare att navigera och färre misstag gjordes, då en vänstersväng 
på kartan är en vänstersväng i verkligheten. 3D kartan var enklast och krävdes minst 
koncentration (Porathe, 2006, s. 120-124). En av de slutsatser Porathe drog utifrån 
sina undersökningar var att med 3D kartor och Vy-upp kartor krävdes minst kognitiv 
arbetsbelastning, personerna var mer pratsamma eftersom mindre koncentration 
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krävdes (2006, s. 235). Generellt anses kartor som är uppåtvända, alltså den riktning 
som är rakt fram är uppåt på kartan som lättare att läsa av. Detta för att vänstersväng 
på kartan också är en vänstersväng i verkligheten. Ifall kartan är upp och nedvänd 
föredrar många att vända på kartan, i annat fall måste en 180° mental rotation göras. 
Detta betyder då att en högersväng på kartan i verkligheten är en vänstersväng 
(Shepard & Hurwitz, 1984). 

2.4 Källkritik 
Flera av de böcker som använts är tidigare kurslitteratur och anses trovärdiga, men 
även annan litteratur har använts. Böcker som valts är från professorer eller kunniga i 
sitt område, mestadels handlar det om orienterbarhet, grafisk design och kognition. 
De artiklar som använts är vetenskapliga artiklar. Därför anses dessa som trovärdiga. 
Elektroniska källor är från de myndigheter som studerats vilket gör att det är relevant 
information. Några av de källor som används är från några år tillbaka. Trots det har 
dessa valts att användas och upplevs fortfarande relevanta.  
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3. Metod 

I detta kapitel kommer metodval presenteras och hur jag gått tillväga för att göra 
dem.  

3.1 Metodval 
Jag har använt kvalitativa metoder, då jag anser att jag får mest ut utav dessa. Enligt 
Holme och Solvang ger kvalitativa metoder en helhetsbild över situationen, vilket 
också är dess styrka. Dem menar att en kvalitativ undersökning ger större förståelse 
och uppfattning av situationen (1997, s. 79). Eftersom jag ville ta reda på hur platsen 
ser ut, vilka skyltar som finns och var beslutspunkter ligger behövdes en analys och 
observation göras. En notation har även varit stöd för dessa metoder. Dessutom har 
även en omvärldsanalys gjorts. 

3.2 Platsanalys 
En plats kan undersökas genom en analys av platsens olika delar och på så sätt kan 
större problem upptäckas (Ching & Binggeli, 2012, s. 40). Det var viktigt i mina 
undersökningar att analysera platsen utifrån en analysmall eftersom platsen är stor 
och komplex. Det hjälpte mig att strukturera de viktigaste delarna för att se det stora 
problemet (se analysmall i bilaga 1). Ching och Binggeli (2012, s. 40) menar viktig 
information som är relevant för problemet bör samlas in. Enligt Gibson kan en analys 
även hjälpa designern att förstå miljön, på så sätt kan hinder och möjligheter 
upptäckas på en plats (2009, s. 37, 40). Det hjälpte mig att förstå hur allt samspelar 
idag, men också vad som inte samspelar och kan utvecklas.  

Trots att användande av en analysmall var nödvändig och att det hjälpte mig att få 
struktur på det som analyserats, valde jag först att besöka platserna en gång utan att ta 
hjälp av mallen. Detta gjordes för att få en överblick över platserna som helhet. 
Därefter användes mallen för resterande analystillfällen, detta gjordes vid tre tillfällen 
för varje plats. Då kunde informationen brytas ned i mindre delar och få en djupare 
förståelse av platsen. 
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3.3 Observation 
En plats funktion är viktig, den ska vara tillgänglig för besökaren och det ska fungera 
för det ändamål det är tänkt för. Funktionen i detta fall är att lätt och snabbt kunna 
hitta till sin transport. För att undersöka vart folk rör sig och då eventuella placeringar 
av artefakter var en observation nödvändig. Enligt Ching och Binggeli (2012, s. 58) 
är funktionen det viktigaste, därför bör en analys av platsens användare och 
aktiviteter göras. Observationer har ett högt värde, då man får fram det som faktiskt 
händer (Carlson m.fl., 2001, s. 13). 

Det som användes var en dold observation, där inga personer kontaktades (Holme & 
Solvang, 1997, s. 111). Det var inte nödvändigt då jag enbart analyserade rörelse-
mönster samt vilka stråk som används. Enligt Carlson m.fl. kan en strukturerad eller 
ostrukturerad observation göras. Med en strukturerad observation vet man vad som 
ska observeras och med en ostrukturerad observation har man inget mål med 
resultatet av studien (2001, s. 6). En ostrukturerad observation gjordes först, för att få 
ett helhetsbegrepp om hur folk rör sig, för att sedan få ut vilka delar av platsen som 
ska observeras mer noggrant. Då gjordes strukturerade observationer, för att kunna 
fokusera på det som är relevant för mitt projekt. Jag valde bland annat att observera 
knutpunkter och stråk som jag fått ut ifrån mina platsanalyser.  

3.4 Notation 
Rumsupplevelser och orientering i ett rum kan vara komplex att beskriva, detta kan 
notationer hjälpa till med, men för mycket detaljer bör undvikas då det kan försvåra 
tydligheten (Branzell, 1976, s. 68). Största anledningen till användandet av metoder 
är för min egen del, för att strukturera upp det som observerats. Men även för att 
kunna förklara lättare vad jag sett, eftersom det är en stor och komplex miljö. Det 
som noterats är stråk, knutpunkter och eventuella beslutspunkter, men även skyltar 
och betraktningsvinklar. Branzell menar att en notation ska vara anpassat till 
projektet, och kan bland annat innehålla användarnas rörelser eller element som är 
relevant för orienteringen (1976, s. 7, 9). Mina notationer har därför använts som ett 
hjälpmedel vid utförandet av mina analyser och observationer. 

3.5 Omvärldsanalys 
Larsson beskriver en omvärldsanalys där man försöker skapa sig en bild av hur 
omvärlden ser ut just nu men också i framtiden. Syftet är att samla in all data som kan 
ha betydelse för organisationen (2008, s. 98). Jag har utifrån detta använt mig av 
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omvärldsanalys, just för att ta reda på vilka aktörer som är inblandade i platsen. Detta 
gjordes eftersom det kan komplicera arbetet då olika företag har sina egna skylt-
program och riktlinjer. Genom omvärldsanalys kan styrkor och svagheter upptäckas, 
men också hot och möjligheter (Larsson, 2008, s. 98-99). Det har även vart relevant 
att analysera liknande platser, för att se om det är någon skillnad mellan andra 
stationer och de stationer som undersöks i detta arbete. Ifall det finns liknande brister, 
men också styrkor som liknar och skiljer platserna åt. De platser som har undersökts 
är Gävle station och Kristinehamn i Sverige, men också två tåg- och busstationer i 
Norge: Kongsvinger och Lillestrøm. Anledningen till att jag undersökt just dessa 
stationer på plats är för jag har åkt förbi dessa och därför valt att göra en kortare 
analys av dem.  

3.6 Metodkritik  
Det finns även nackdelar med de metoder som använts. Branzell skriver: ”Varje 
rumsupplevelse är subjektiv och varje redogörelse är färgad av beskrivarens 
personlighet, …” (1976, s. 68). Även Carlson m.fl. menar att observationer kan ses 
som subjektiva, det är lätt att resultatet vinklas utifrån observatörens perspektiv. 
Beskrivningen kan lätt bli felaktig och återspeglar inte den sanna bilden (2001, s. 13). 
Detta betyder att analysen, observationerna och notationerna blir färgad utifrån min 
tolkning av informationen. Däremot har dessa metoder varit viktiga för mitt arbete 
och därför valt att använda mig av dem ändå. Det resultatet som fåtts fram genom 
mina platsstudier hade inte blivit lika bra genom en intervju eller enkätundersökning 
till exempel. Däremot har jag försökt vara så objektiv jag kunnat, för att försöka få ut 
den sanna bilden av mina studier. 

Det finns också etiska aspekter att ta hänsyn till med de metoder som använts, 
speciellt rör detta observationer. Enligt Holme och Solvang (1997, s. 110) ställer 
observationer stora etiska krav. Speciellt dold observation menar Gustafsson, 
Hermerén och Pettersson (2011, s. 42) bör undvikas om det går, genom en korrekt 
etisk observation ska de observerade få information och ge samtycke. Detta kan dock 
lösas genom att ge personer anonymitet för att dem inte ska kunna spåras, det är i 
vissa fall inte ens nödvändigt att ange identiteter (Gustafsson, Hermerén, & 
Pettersson, 2011, s. 68). Vad det gäller mina studier har jag inte någon nytta av 
specifika individers identiteter och jag vet inte själv vilka personer som rört sig på 
platsen. Därför är detta i mitt fall inte ett problem.  
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Figur	   1:	   Bilden	   visar	   stråk	   som	   leder	   från	   perronger	   till	   busstationen,	   då	   undersökningen	   på	   andra	   sidan	  
perrongerna	  inte	  har	  gjorts	  har	  jag	  därför	  valt	  att	  inte	  markera	  ut	  stråk	  som	  går	  till	  dessa	  hållplatser.	  Knutpunkter	  
är	   även	   utmärkta	   på	   bilden,	   den	   med	   frågetecknet	   betyder	   att	   det	   är	   en	   beslutspunkt	   där	   många	   söker	  
information.	  	  

4. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet av mina metoder att presenteras. Tolkning av 
insamlad data kommer också att ingå i detta kapitel. 

4.1 Platsstudier 
Här kommer analysen, observationen och notationen presenteras tillsammans då det 
inte finns en tydlig gräns emellan dem och vad jag fått utav undersökningarna. 

4.1.1 Uppsala 
På Uppsalas station ligger stationshuset mellan perronger och busstation, ingen 
passage igenom stationshuset behövs för att ta sig mellan dem. Centralpassagen är en 
tunnel som måste passeras för att kunna ta sig mellan perrong 2-8 och busstationen. 
Efter centralpassagen finns en plats där människor söker vidare information om 
vägval. Busstationen kan ses från de flesta perronger och där få kännedom om vart 
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den ligger, detta är beroende av placering och 
såvida det är fri sikt. Spår 5 och 6 ligger däremot 
bakom stationen och gör det därför svårt att se 
busstationen. Det finns trappor, rulltrappor och 
hiss för att kunna ta sig från och till spåren. Totalt 
8 spår och 19 hållplatser finns. Hållplatserna är 
märkta med en bokstav och en siffra, men utifrån 
min analys av hållplatskartan så används inte 
hållplats A4 och B5. Busstationen ligger på 
samma sida som stationshuset och centrum. Fyra 
hållplatser är däremot placerade på andra sidan av 
perrongerna och saknar tydlig skyltning. Bussar 
som går därifrån är några stadsbussar och turist-
bussar. Buss systemet har en färgkodning, där 
stadsbussar är gröna, regionbussar är gula och 
turistbussar har blå färg. Busstationen är väldigt 
stor och gör att hållplatserna är utspridda på en 
stor yta. Att få en överblick över hela buss-
tationen kan därför bli svårt. Hållplatserna A1-B5 
är stora och gör det svårt att se vilken hållplats det 
är ifrån i vissa vinklar.  

 

 

Det finns olika typer av information på platsen. En karta finns tillgänglig som visar 
hela området. Denna kommer beskrivas mera ingående senare. Olika typer av 
vägvisningsskyltar finns utspridda över området på perronger, stationshus och buss-
tationen. Perronger och stationshuset använder sig av samma skyltprogram medan 
busstationen har ett annat. Digitala informationstavlor om avgångar finns placerade i 
stationshuset, centralpassagen och på busstationen. De digitala informationstavlorna 
för buss visar även hållplatsen bussen avgår ifrån. Vidare på nästa sida kommer 
information om olika skyltar att beskrivas tillsammans med bilder. 

Figur	  2:	  Bilden	  visar	  hållplatsen	  A1	  ifrån	  en	  
vinkel	   där	   det	   är	   svårt	   att	   se	   vilken	   håll-‐
plats	  det	  är	  
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1. Bilden visar Trafikverkets skyltar och är placerad direkt nedanför 
trapporna från spår 2-7. Detta är deras vägledningsskyltar som till 
exempel visar åt vilket håll väntsalen ligger. Även en hänvisning 
till bussarna visas här. Däremot saknas information om bussarna 
som ligger på andra sidan perrongerna. 

2. Denna skylt är digital och visar bussarnas avgångar och håll-
platser. 

3. Information sitter längs centralpassagen. Digitala skyltar finns för 
både buss och tåg. 

Figur	  3:	  Bilden	  visar	  vanligt	  förekommande	  skyltar	  för	  vägledning	  på	  Uppsalas	  station.	  	  
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4. Dessa skyltar är placerade vid varje stor hållplats. Den största 
skylten är till för hänvisning för hållplatsen, plats för digital skärm 
och karta är möjligt. Till de stora skyltarna finns också en 
kompletterande skylt, dessa skyltar har olika utformning beroende 
på om det är stadsbussar eller regionbussar. Skyltarna visar fast 
information som bland annat tidtabeller. 

5. De digitala skyltarna är placerade vid varje hållplats C1-C5. Till 
detta finns även kompletterande skyltar som visar vilka bussar 
som går från hållplatsen och annan fast information som behövs. 
En liknande sådan skylt finns även vid hållplats D1. 

 

Detta är Uppsalas karta för orientering 
på stationen, samt närliggande bygg-
nader. Kartan är stående oavsett place-
ring, vilket gör att det inte är en ”du är 
här” karta. Den gula färgen som är UL´s 
grafiska profil färg används mycket i 
denna karta, den används för byggnader 
som inte har något med navigering på 
stationen att göra. Det gör att det är för 
mycket information som poppar ut och 
skriker på uppmärksamhet. Den gula 
färgen är dessutom en hållplatsfärg, det 
blir då svårt att veta vilken information 
som är viktig. Kartan och andra väg-
ledningsskyltar har ingen samhörighet, 
och det finns inget som gör att de kan 
kopplas ihop. 

 

 

4.1.2 Slutsats: Uppsalas station 
Problemet med vägledning på Uppsalas station är att de använder många typer av 
information och att den är utspridd på många platser. Där det finns en knutpunkt där 
många söker efter information finns ingen, vilket gör att användarna inte vet vart dem 
ska härnäst. Alla som passerar denna punkt är dock inte på väg till en hållplats, men 

Figur	  4:	  Karta	  över	  Uppsalas	  resecentrum.	  
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Figur	  5:	  På	  bilden	  visas	  vanliga	  stråk	  och	  knutpunkter	  för	  platsen	  vid	  passage	  från	  perronger	  till	  busstationen	  via	  
stationshuset.	  I	  Västerås	  har	  ingen	  dominerande	  plats	  där	  man	  söker	  information	  upptäckts,	  samtidigt	  är	  det	  en	  
mindre	  station.	  De	  stora	  utmärkta	  knutpunkterna	  är	  dock	  en	  plats	  där	  det	  behövs	  information	  för	  att	  veta	  vilket	  
håll	  man	  bör	  gå	  för	  att	  komma	  till	  en	  specifik	  hållplats.	  	  

det är en punkt där man söker efter information om vägval. Kartan blir svår att avläsa 
då samma färg används för områdets byggnader som för hållplatser, alltså är det för 
mycket information som tar plats. Det är inte heller något som kopplar samman 
kartan med övriga skyltar, vilket hade kunna hjälpt resenärer genom igenkänning. De 
digitala tavlorna har en fördel, det visar bussarnas hållplats. Detta gör att man snabbt 
får veta buss, tid och hållplats bussen går ifrån genom dessa tavlor. De flesta skyltar 
går bara att se från två håll och gör det svårt att läsa av vid fel vinklar. Genom att 
busstationen är stor är det svårt att få överblick över området. 

4.1.3 Västerås 
För att ta sig mellan perronger 2-5 och busstationen måste passage via en gångbro 
och sedan igenom stationshuset göras. Från spår 1 kan man välja att passera stations-
huset eller gå direkt till stationen. Busstationen syns tydligt från alla spår, så länge det 
är fri sikt och står på rätt sida. Dessutom syns det tydligt från gångbron och därför 
hinner man lokalisera vart stationen ligger mellan perrongerna och väntsalen. Detta 
främjar då indirect aiming (Mollerup, 2013, s.40). Totalt finns 5 spår, spår 1, 3 och 4 
är däremot uppdelat på a och b. Det finns 11 hållplatser och som är märkta med en 
bokstav. Skyltarna med bokstäverna smälter in i miljön för att de inte finns till-
räckligt med kontraster, varken kontrast mellan skylt och bakgrund eller i storlek. 
Busstationen är däremot mindre än Uppsala och det är lättare att få överblick över 
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området. Buss systemet använder färgkodning, stadsbussarna med nummer 1-7 har en 
enskild färg och servicelinjerna har en färg gemensamt, de övriga bussar har ingen 
specifik färg. Detta skiljer sig från Uppsalas färgkodning där alla stadsbussar har grön 
och regionbussar har gul färg. 

Även i Västerås finns olika typer av information. Kartan som finns visar endast 
vägvisning för busstationen, denna beskrivs mer ingående längre ner. Väglednings-
skyltar finns också på hela området som leder resenärer till sin transport. Perronger 
och stationshuset använder sig av samma skyltprogram medan busstationen har ett 
annat. Digitala skyltar finns för både buss och tåg. Det finns även andra typer av 
skyltar som inte tas upp, till exempel linjekartor. Dessa sitter i varje busskur. 

1. Bilden visar skyltar från skyltprogrammet som togs fram av SJ. 
Detta är ett gammalt skyltprogram och Trafikverkets är det nya. 
Dessa skyltar sitter på perronger, i gångbron och i väntsalen. 

Figur	  6:	  Bilden	  visar	  vanligt	  förekommande	  vägledningsskyltar	  på	  Västerås	  station.	  
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Placeringen som är utmärkt på kartan visar enbart vart bilden är 
tagen, fler skyltar av denna typ finns i gångbron och väntsalen. 

2. Varje hållplats har information om vilka bussar som avgår 
därifrån, bilden visar hur det ser ut på de flesta hållplatser, men 
det förekommer andra också, se bild 3 och 5. Nackdelen är att 
dem enbart kan ses från ett håll och kan därför bli svårt att se ifall 
man kommer från fel sida. 

3. På stationen finns en tunnel för vind och regnskydd, härifrån går 
till exempel turistbussar. Informationen om vilka bussar som 
avgår är plottrad på fönstren och syns dålig. 

4. Informationstavlor som sitter i väntsalen. 

5. Endast hållplatsen K har denna skylt. 

6. Detta är hur övriga skyltar ser ut, dem som beskriver vilket läge 
hållplatsen har med en bokstav. Dessa är mycket svårt att avläsa 
från ett längre avstånd. 

 

Detta är kartan som visar området över 
Västerås busstation. Kartan är precis som i 
Uppsala i samma format oavsett placering 
och är inte en ”du är här” karta. De röda 
markeringarna är kartans placering på 
busstationen. Västerås karta skiljer sig 
mycket från Uppsalas, mer än att Västerås 
enbart visar busstationen. Denna karta är 
istället svår att ta till sig på grund av att det 
är väldigt lite som tar uppmärksamhet. Det 
som syns och är mest tydligt är de buss-
nummer som är i färg samt VL´s logotyp. 
Hänvisningsskyltar och kartan har en 
liknande utformning på hållplatsens läge. De 
går därför att känna igen och koppla ihop 
dem. 

 Figur	  7:	  Karta	  över	  Västerås	  busstation	  
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4.1.4 Slutsats: Västerås station 
Precis som med vägledning för Uppsalas station så används många olika typer av 
information för att vägleda, även här utspridd på flera platser. Kartan är nedtonad och 
gör att man har svårt att veta vart man ska fokusera. Det är inte heller en ”du är här” 
karta, vilket gör att man måste rotera kartan i huvudet för att kunna orientera sig med 
hjälp av denna (Shepard & Hurwitz, 1984). Vart kartan finns är utmärkt med en röd 
prick, frågan är om det är viktigt att veta vart den andra kartan är placerad. Kartans 
utformning och vägledningsskyltarna liknar varandra, problemet är att dessa skyltar 
smälter in i miljön. Många av skyltarna kan också enbart ses från ett kort avstånd och 
ifrån ett eller två håll, vilket gör att skyltarna kan vara svåra att se. Utifrån analys av 
båda platser kan man tydligt se att det finns liknande problem på platserna. 

4.2 Omvärldsanalys 
Som nämnts tidigare har olika aktörer hand om olika områden på platsen. Här 
kommer därför en kortare beskrivning av vad dessa aktörer gör och var de har ansvar 
för, detta för att få en överblick över strukturen på platsen och vem som sköter vad.  

4.2.1 Trafikverket 
Trafikverket bildades 2010 och ersatte bland annat Banverket, de ansvarar för 
planering av transportsystem som till exempel järntrafik och järnvägar (Trafikverket, 
2015). Trafikverket satsar för ett fungerande transportsystem, som ökar förut-
sättningar för pendling. Utifrån ett helhetsperspektiv utvecklar dem tillsammans med 
regioner och kommuner med att det ska bli enklare att kombinera olika färdsätt i 
samma resa (Trafikverket, 2014). Enligt Trafikverket är det viktigt med enhetlig 
skyltning, de menar att splittrade lösningar inte är att föredra. Tanken är att deras 
grafiska standard ska kunna appliceras och användas av andra inblandade aktörer. De 
anser även att det är viktigt att det finns en punkt där all information finns samlad, 
denna ska finnas vid en naturlig mötespunkt, ofta i stationshus (Trafikverket, 2013, 
ss. 108, 112). 

Trafikverkets skyltprogram: Skyltarna är mörkgråa med en ljusare grå till infästnings-
anordningar. Det gör även att det skapar kontrast mellan bakgrund och informations-
elementen som ska ligga i fokus. Då texten är vit för svensk text och gul för engelsk 
text, pilarna är gula och piktogrammen har oftast gul bakgrund med svarta 
illustrationer. Piktogrammen är utformade med rundade hörn och sidor (Trafikverket, 
2012, ss. 9, 13). 
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4.2.2 Jernhusen 
Jernhusen bildades 2001 och ägs av den svenska staten, dem äger och förvaltar ett 
flertal fastigheter längs järnvägen (Jernhusen, 2011b).  Jernhusen strävar efter håll-
barhet på sina fastigheter. De vill att deras fastigheter ska ligga nära järnvägen för att 
det ska vara lättare att resa. Dessutom strävar dem efter att miljöanpassa sina 
fastigheter (Jernhusen, 2011a). Jernhusen siktar på att resenärer ska känna sig trygga, 
därför vill dem att väntsalarna ska ha god kvalité (Jernhusen, 2011c).  

4.2.3 UL – Uppsalas Lokaltrafik 
Under 2011 gjordes ca 29,5 miljoner resor med UL. Det är kollektivtrafiken inom 
Landstinget i Uppsala som ansvarar för UL. Dem har hand om att utveckla res-
möjligheter, system och hållplatser (UL, 2014a). UL har också ett mål att tänka på 
miljön. De vill att man i första hand ska välja buss eller tåg, och dem har som mål att 
fördubbla resorna till år 2020 (UL, 2014b).  

4.2.4 VL – Västmanlands Lokaltrafik 
VL är en del av Landstinget i Västmanland och det är kollektivtrafikmyndigheten 
som ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Dem ansvarar bland annat för att utveckla 
resmöjligheter, system, hållplatser och underhåll (VL, u.å., Vårt uppdrag). Det är ett 
flertal resor som görs i länet, med både buss och tåg. Varje dag görs 28 000 resor 
(VL, u.å., Vår verksamhet). Verksamheten vill bevara miljön och ställer krav på 
bränsle för att undvika miljöförstörelse (VL, u.å, Miljö). Västerås resecentrum ska 
byggas om, men dröjer många år, bland annat kommer bussterminalen förnyas och 
utökas (Västerås stad, 2013, ss. 25, 26). 

4.2.5 Skyltprogram 
De finns idag olika skyltprogram som används för kollektivtrafik. SJ´s skyltprogram 
finns fortfarande på en del stationer. Nyare stationer eller stationer med utvecklat 
skyltsystem använder Trafikverkets skyltprogram, dessa skyltar är placerade på 
perronger och i stationshusen. Därefter finns ett skyltprogram för busstationerna som 
varje bussföretag själva står för, alltså i detta fall UL och VL. Dessa system ser dock 
olika ut för olika platser, medan tågstationerna har liknande över hela Sverige.  

4.2.6 Andra stationer 
Här kommer en kort presentation om vad jag sett från analyser på andra stationer. Jag 
kommer enbart ta upp två av dessa stationer då jag upptäckt att många stationer har 
liknande problem. Här kommer sådant som utmärker sig att beskrivas. 
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Gävle: Det jag har sett i Gävle och som utmärker sig mot Västerås och Uppsala är att 
det finns en informationstavla i stationshuset för all bussinformation som behövs. Det 
finns bland annat en ”du är här” karta över hela området som underlättar för navige-
ringen. Tavlan innehåller även en linjekarta som beskriver hållplatser för alla linjer 
samt tidtabeller. Bokstäverna för hållplatserna använder samma design på kartan som 
i verkligheten vilket skapar igenkänning och därför lätt förstår att det är en skylt för 
en hållplats. Det blir också lätt att veta vad man söker efter för typ av skyltar. 

 

Lillestrøm: I Norge används siffra för spår, precis som i Sverige. Även hållplatser för 
bussar är märkta med siffror och kan vara kompletterad med en bokstav, detta skiljer 
sig då ifrån bokstäver som används i Sverige. Båda typer är vanligt att använda vid 
kodning och därför är detta inte något problem. Det som analyserades och var 
märkvärt var att vägledningsskylten med hållplatsens nummer hade mer information 
än enbart hållplatsen (se Figur 13). Trots det var den tillräckligt stor för att synas på 
längre håll, både skylten som sådan och vilken hållplats. Skyltarna som används för 
tåg är liknande de som används i Sverige, några skillnader finns dock. 

Figur	  8,	  9,	  10,	  11:	  Bilderna	  visar	  information	  och	  skyltar	  från	  Gävle	  station.	  
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4.2.7 Slutsats 
Flera av dessa aktörer är inriktade på att det ska vara miljövänligt och att man ska 
välja kollektivt före bil. Kollektivtrafik resandet ökar varje år och de har 
förhoppningar att det ska fortsätta öka. Därför blir det då också viktigare att informa-
tionen och orienterbarheten blir bättre. Detta för att undvika att resenärer väljer bort 
kollektivt resande på grund av att de har svårt med navigering. På grund av att olika 
aktörer har hand om olika delar av platsen blir informationen lätt splittrad. För att 
lyckas behövs samarbete mellan dessa aktörer för varje station.  

Vad gäller skyltar på tågstationer finns det flera länder som har liknande skyltar, detta 
är inget jag kan dra generellt att alla har då jag enbart har sett Sveriges och Norges. 
Skyltar för bussar ser olika ut, som jag också märkt från Västerås och Uppsala. I 
Norge används siffror även för busshållplatser medan Sverige använder bokstäver, 
båda av dessa system är vanligt för kodning för navigering (Mollerup, 2013, s. 57). 
Det som generellt verkar vara något som liknar alla platser är just kodning, genom 
nummer eller bokstäver.  

Figur	  12	  &	  13:	  Skyltar	  på	  tågstation	  och	  bussterminalen	   i	  Lillestrøm.	  Den	  första	  bilden	  är	   från	  tågstationen	  
och	  är	  genomgående	  på	  flera	  stationer	  då	  det	  var	  sådana	  skyltar	  även	  i	  Kongsvinger.	  
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5. Process och Designförslag 

Under detta kapitel kommer en kort presentation om min process beskrivas. Störst 
fokus kommer dock att ligga på att beskriva mitt designförslag på ett utvecklat 
navigeringssystem som ska underlätta för resenärer under tidspress. Jag har främst 
valt att visa mitt förslag på Uppsalas station. Något exempel kommer även att visas 
ifrån Västerås station, för att visa att det går att applicera förslaget på båda 
stationer. 

5.1 Process 
Min designprocess har haft en växelverkan med mina undersökningar och teorier. 
Dessa har vart viktiga för skapandet av mitt designförslag och har därför hela tiden 
återkommit till dem vid nya förslag. Då jag arbetat med två stationer och att båda ska 
kunna ha samma system för att öka chanserna att fler stationer kan ta efter detta, har 
varje förslag analyserats utifrån litteratur och metoder. Förslagen har också testats 
genom skisser för hand men mestadels digitalt. Genom detta har jag kunnat hitta 
brister och styrkor i de förslag som tagits fram, vad kan bearbetas och vad kan tas 
bort. Därför har detta arbetssätt vart viktigt för utvecklande mitt designförslag och 
min fortsatta arbetsprocess. 

5.2 Koncept 
Tanken med konceptförslaget är att det ska kunna appliceras på flera stationer, men 
med möjlighet till justeringar efter plats. Konceptet bygger på att det ska bli ett mer 
konsekvent wayshowingsystem som gör att man kan koppla informationen till 
varandra. Det ska också göra att man lättare kan hitta all information som behövs och 
på så sätt öka chanserna till snabbare wayfinding. Tanken är att varje del av 
information ska likna varandra, vilket gör att man tydligt ska förstå att dem hör ihop, 
att skapa igenkänning genom likhetslagen (Bergström, 2012, s. 231), och främja top-
down processen (Ware, 2008, s. 12-13). Konceptet är inte helt nytt utan bygger på 
nuvarande system, bland annat har strukturella egenskaper med bokstäver och 
nummer bevarats. Detta kändes självklart då strukturella egenskaper är en 
wayfidningstrategi som används för navigering i miljöer och kan öka orienterbarheten 
(Mollerup, 2013, s. 36, 57). Konceptet inkluderar en informationspunkt, förnyade 
kartor och skyltar. 
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5.2.1 Informationspunkt 
Utifrån mina undersökningar har det tydligt framkommit att en informationspunkt 
längs stråket mellan tåg och buss saknas. Trafikverket beskriver däremot att en 
informationsknutpunkt bör finnas vid en naturlig mötespunkt, oftast i stationshus 
(Trafikverket, 2013, s. 112). Behöver inte passage genom stationshus göras (som i 
Uppsala) kan man lätt missa denna information, speciellt vid tidsbrist. I både teori 
och undersökningar har det framkommit att en informationspunkt kan vara att 
föredra, då resenären kan få samlad information. Därför är en samlad informations-
punkt en del av mitt koncept, där all information ska finnas tillgänglig om vilken 
hållplats resenären ska till. Tanken är att minska behovet för att scanna efter 
information och gör att resenären lättare ska kunna hitta rätt information om sin 
hållplats (Passini, 1996, s. 328). Placeringen ska vara vid beslutspunkten som 
framkom genom undersökningarna, se figur 1. För placeringskarta se bilaga 2. 

Vägvisning till hållplatser: Hänvisning till de olika hållplatser har samma symbol 
som kartan, vilket skapar igenkänning. Layouten till hur dessa är placerad på skylten 
är hur det ser ut i verkligheten. Tanken är att resenärerna ska lättare förstå att hållplats 

Figur	  14:	  Förslaget	  på	  en	  informationspunkt.	  Symbolerna	  för	  vägvisning	  är	  tagna	  från	  Uppsala	  resecentrums	  karta.	  
Se	  Figur	  4,	  s.17.	  Den	  gula	  och	  gröna	  färgen	  är	  utifrån	  de	  färger	  Uppsala	  använder	  för	  Stads-‐	  och	  regionbussar.	  Den	  
mörkare	   grå	   färgen	   är	   inspirerad	   och	   tänkt	   föreställa	   Trafikverkets	   gråa	   färg	   för	   infästningsanordningar	  
(Trafikverket,	  2012).	  
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D1 till exempel är bakom C5. Detta är inte exakt utifrån verkligheten då D1 ligger 
snett bakom, men eftersom D1 syns från C5 gör det inte svårt att hitta hållplatsen 
därifrån. Vet resenärerna då vilken hållplats dem ska till blir det lätt att se åt vilket 
håll den ligger. Resenären behöver då inte stanna och track following räcker som 
strategi för att hitta ifrån informationspunkten (Mollerup, 2013, s. 28). Pilarna 
kommer att sticka ut från skylten, vilket gör att det direkt pekar mot hållplatserna. 
Pilarna kommer vara på en höjd över 240 cm då det är en höjd som behövs för att 
undvika kollisioner (Mollerup, 2012, s. 138-139). 

Fast information: Tanken är att det ska finnas fast information för resenärer att ta del 
av. Den information som kan behövas, så som busstidtabeller, ”du är här” karta, 
linjekarta etc. Denna information kommer att placeras i ögonhöjd, möjligtvis lite 
under och över. Ögonhöjd ligger för en kvinna på +154,5 och +166,0 för en man 
(Bodin, 2012). 

Sök information här: På informationsskylten kommer det finnas en digital skärm där 
information kan sökas. Då den kan vara ett hjälpmedel för att ge information om 
navigeringsmöjligheter (Mollerup, 2013, s. 159). På skärmen ska man därför kunna 
söka om all information som behövs för att hitta. Vill resenären veta vart hållplatsen 
finns, vilken buss man ska med, vilka bussar som passerar rätt hållplats för slut-
destinationen eller annan information som har med buss systemet att göra ska det 
finnas tillgängligt här. 

Digital informationstavla: Denna tavla kommer visa alla avgångar via buss. Tavlan 
kommer att visa: Linje, destination, avgång och läge. I Uppsala visas idag vilket läge 
bussen går ifrån, vilket är effektivt och snabbt sätt att få reda på sin hållplats, därför 
kommer detta bevaras i konceptet och tanken är att alla stationer ska ha denna 
möjlighet. 

5.2.2 Kartor 
Utifrån litteraturen blir det tydligt att en ”Du är här” karta kan underlätta för 
förståelsen och navigeringen på en plats. Därför har kartorna gjorts om till en ”du är 
här” karta som då behöver roteras utifrån placeringen. Eftersom en sådan karta 
minskar behovet av en mental rotation och minskar kognitiv arbetsbelastning 
(Porathe 2006; Shepard & Hurwitz, 1984). Kartornas utformning kommer också 
kunna kopplas till andra delar i konceptet, såsom skyltar och informationspunkten.  
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En förändring på kartan för Västerås har gjorts. Det skulle vara att föredra att även 
denna karta visade hela området för resecentrum, men det är inget jag lagt fokus på. 
Kartan har fått ett nytt uttryck och symboler för bokstäverna har förändras. Den blåa 
färgen för VL´s profilfärg används. Då buss systemet använder färgkodning kunde 
inte färgkodning användas för skyltar, detta skulle förvirra mer än hjälpa. 

Figur	   15:	   Detta	   är	   en	   ny	   variant	   på	   Västerås	   bussterminal	   karta,	   kartans	  
hållplatssymboler	   har	   fått	   en	   färg	   som	   är	   VL´s	   grafiska	   profil	   färg	   och	   samma	   blåa	  
nyans.	  Även	  denna	   karta	  har	  blivit	  en	  ”du	   är	   här”	   karta.	  Nya	   förslaget	  på	  kartan	  har	  
utgåtts	  ifrån	  originalet,	  se	  Figur	  7,	  s.20	  
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Problemet med Uppsalas karta som den är idag, är att den använder färg till 
byggnader som är samma för hållplats, de mesta på kartan är gult och blir svår att 
urskilja vad som är viktigt. Därför har kartan tonats ner och de gula partier som då 
inte är hållplatser har tagits bort. Det gör att en större kontrast skapas och gör det 
lättare att uppfatta vad som är viktigt på kartan (Ware, 2008; Bergström, 2012). 
Förslaget visar hur den skulle se ut vid placering på informationspunkten (se figur 
15).  

5.2.3 Skyltar 
Skyltars placering är viktig, men utformningen av skyltarna är lika viktigt, dem måste 
synas. Utifrån mina undersökningar sågs det att skyltarna idag är svåra att se i vissa 
vinklar, eller från längre avstånd. De nya skyltar som tagits fram har därför blivit 3D 
skyltar och kan ses från flera håll. De är även tänkt att det ska finnas plats för annan 
information på dessa skyltar, så som linjekartor, busstider, vilka bussar som går från 

Figur	  16:	  Förslaget	  på	  en	  ny	  karta	  för	  Uppsala	  resecentrum.	  De	  gula	  partierna	  har	  tonats	  bort	  i	  en	  grå	  nyans,	  
samtidigt	  har	  den	  blivit	  en	  ”du	  är	  här”	  karta.	  Kartan	  är	  en	  ny	  variant	  och	  har	  utgåtts	  från	  originalet,	  se	  Figur	  
4,	  s.17.	  
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hållplatsen etc. Den övre delen av skylten är hänvisning till vilken hållplats det är. 
Därför är det här bokstaven för hållplatsen står, som tillsammans med en färg ska 
kunna sticka ut och synas. Skyltens övre del har liknande uttryck som symbolerna för 
hållplatser har på kartorna, under bokstäverna visas bussarna som avgår från 
hållplatsen. I Uppsala kommer gult, grönt och blått användas beroende på vilken 
hållplats det är. Tanken är att de lätt kan kännas igen och kopplas ihop, detta blir 
också en fördel för minnet. Eftersom arbetsminnet endast bevarar informationen i upp 
till 20-30 sekunder (Visocky O´Grady, 2008, s. 58-59). Det gör att informationen 
upprepas och har därför större chans att finnas kvar i minnet. Den nedre delen av 
skyltarna är tänkt vara mer neutral, därför kommer Trafikverkets gråa färg för 
infästningsanordningar att användas (Trafikverket, 2012), som då skapar en koppling 
mellan dessa system. Nedan visas förslagen i både Västerås och Uppsala. Placering 
av vart dessa skyltar finns utifrån bilderna i Uppsala kan hittas i bilaga 2. 

Figur	   17:	   Nya	   skyltar	   för	   Uppsalas	   busstation.	   Den	   gula	   färgen	   är	   tänkt	   vara	   UL´s	   färg	   för	   regionbussar,	   för	  
stadsbussar	  ska	  det	  ha	  den	  gröna	  färgen.	  Nedre	  delen	  är	  inspirerad	  och	  tänkt	  föreställa	  Trafikverkets	  grå	  färg	  
för	  infästningsanordningar	  (Trafikverket,	  2012).	  
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Figur	   19:	   Förslag	   på	   Västerås	  nya	   skyltar.	   Den	   övre	   delen	  med	  bokstäver	   har	  utgåtts	   från	   det	  nya	   förslaget	  på	  
kartan	  och	  har	  VL´s	  grafiska	  profilfärger.	   Symbolerna	   för	  bussar	  är	   plockad	   från	  Västerås	  bussterminal	  karta,	   se	  
originalet	   i	   Figur	   7,	   s.20.	   Nedre	   delen	   är	   inspirerad	   av	   och	   är	   tänkt	   föreställa	   Trafikverkets	   grå	   färg	   för	  
infästningsanordningar	  (Trafikverket,	  2012).	  

Figur	  18:	  Eftersom	  några	  hållplatser	  är	  stora	  i	  Uppsala	  är	  det	  svårt	  att	  se	  vilken	  hållplats	  det	  är	  från	  vissa	  vinklar.	  
Denna	  bild	  är	  ett	  exempel	  på	  det.	  Därför	  har	  en	  extra	  skylt	  satts	  dit	  på	  hörnet.	  Denna	  skylt	  visar	  endast	  hållplats	  
och	  bussar	  som	  avgår	  därifrån.	  
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Förutom att Trafikverket integreras i navigeringssystemet för buss, är det även tänkt 
att bussarnas symboler ska användas i Trafikverkets skyltprogram. Trafikverkets rikt-
linjer bevaras som de är men att busshållplatsernas symboler läggs till i pikto-
grammen. Riktlinjer kan hittas i Grafisk utformning: Fast trafikinformation på 
stationer (Trafikverket, 2012). För att detta ska fungera ska Trafikverkets skylt-
program även appliceras på Västerås station och därför byta ut de nuvarande skylt-
arna. För placering av skyltarna på bilden se bilaga 2. 

5.2.4 Utvecklingsbart koncept 
Det finns många delar i mitt koncept som bygger på att informationen ska vara 
enhetlig och konsekvent. Däremot har jag inte haft möjlighet att se över alla delar av 
den information som kan behövas. Därför finns det möjlighet att utveckla konceptet 
genom att även göra all annan information konsekvent med det jag tagit fram. Detta 
kan vara busstabeller, linjekartor etc. Även utformningen av information som ska 
finnas i den digitala kiosken kan tas fram utifrån konceptet. Ett utvecklat koncept 
skulle även kunna innehålla orienteringen från buss till tåg.  

Figur	  20	  &	  21:	  Den	  övre	  bilden	  är	  omgjord	  utifrån	  Trafikverkets	  riktlinjer	   (Trafikverket,	  2012).	  Symbolerna	   för	  
hållplatser	   är	   tagna	   från	   Uppsala	   resecentrums	   karta,	   se	   Figur	   4,	   s.17.	   Den	   undre	   är	   en	   bild	   från	   Uppsalas	  
station	  där	  hållplats	  symbolerna	  har	  lagts	  till.	  
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6. Slutdiskussion 
I detta kapitel kommer återkoppling av arbetet att göras, jag kommer även ge förslag 
på vidare forskning. 

6.1 Återkoppling och diskussion 
Genom litteratur och undersökningar har jag kunnat komma fram till att skyltar och 
kartor kan båda vara ett effektivt sätt att vägleda resenärer till en hållplats. Det är 
även viktigt att det finns en samlad punkt för att resenärerna ska få den information 
de behöver efter vägen. Det är inte enbart en del som kan göra navigeringen bättre, 
enklare eller mer synlig, det är många delar att ta hänsyn till. Det viktigt att skyltarna 
är tydliga och läsbara, men placeringen är lika viktig. Det finns också många sätt att 
strukturera en miljö, då genom kodning. Hållplatser och spår idag använder siffror 
och bokstäver, båda är vanligt förekommande i dessa miljöer men också andra typer 
av miljöer. Även buss systemen använder kodning med både färg och nummer, det 
gör att det blir effektivare att utveckla det som finns, istället för att skapa ett helt nytt. 
Ett helt nytt hade mer förvirrat än väglett då det blir ännu ett system att hålla reda på. 
Genom att utveckla det som finns gör även att det skapas en helhet mellan 
tågstationer, busstationer och stationshusen. Har alla ett liknande uttryck är det större 
chans att resenärer förstår att stationerna har en samhörighet och förstå systemet. Det 
kan därför hjälpa resenären att både minnas, känna igen och förstå att de är på väg i 
rätt riktning.  

Därför utgår jag ifrån detta i designförslaget, att ta fram ett konsekvent väglednings-
system som kan kännas igen. Där det finns en plats där all information finns och 
därför ökar chanserna till att allas behov fylls oavsett vad resenären behöver. 
Systemen ska även kännas igen från andra stationer och ökar chanserna att snabbare 
förstå systemet, om man besökt en annan station tidigare. 

För att återkoppla till mina två huvudfrågor drar jag en slutsats av att förmedla snabb 
information inte enbart handlar om bra skyltar, det finns därför inte ett svar på frågan. 
Men alla svar behöver samspela med varandra. Därför kan snabb wayfinding bli 
effektivare med samlad information, konsekvent skyltning, synlig placering, 
tillsammans med strukturella egenskaper. Därför har wayshowingsystemet utvecklats 
genom tydligare skyltar, någon placering har förändrats, en samlad informationspunkt 
har lagts till efter stråket vid en beslutspunkt. Men framförallt har systemet fått en 
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mer konsekvent skyltning som integrerar både busstationen, tågstationen och 
stationshuset som därför skapar en helhet. 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Det finns mycket i stationsmiljöer som kan förändras och utvecklas. Min under-
sökning har bara varit en liten del. Det jag fokuserat på är att utveckla visuella hjälp-
medel för vägledning mellan buss och tåg, för att underlätta för snabb wayfinding. 
Därför skulle vidare forskning kunna se hur wayfinding kan underlättas genom 
bussarnas flöde och hur busstationen ser ut som helhet. Att då se om orienteringen 
kan underlättas genom att skapa ett tydligt system som även kan liknas på fler 
stationer.   
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7.3 Figurförteckning 
Samtliga bilder är fotograferade eller skapade av mig Johanna Johansson (2015) om 
inget annat anges, det är jag som har upphovsrätten till dessa. Många bildmontage 
och kartor har utgåtts ifrån annat material, trots det är de nya bilderna jag som har 
upphovsrätten till. 

Figur 1: Illustrerad karta över Uppsalas resecentrum som visar stråk och 
knutpunkter. Kartan är utformad, omgjord och förnyad av mig, utifrån 
originalet från Uppsala Resecentrum, Skyltsamordning, skapad av White, 
fått via Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala. Sidan 13 

Figur 2: Fotografi, bild på hållplats A1. Sidan 14 
Figur 3: Illustrerad karta med placering av skyltar tillsammans med fotografier på 

dess utformningar. Kartan är utformad, omgjord och förenklad av mig, 
utifrån originalet, se förteckning för figur 1. Sidan 15 

Figur 4: UL, orienteringskarta över Uppsalas resecentrum, tillgänglig på:   
http://www.ul.se/Global/Resa/Kartor/Resecentrum_mars%202015.pdf, 
Hämtad: 2015-04-01. Sidan 16 

Figur 5: Illustrerad karta över Västerås busstation som visar stråk och knutpunkter. 
Kartan är utformad och förenklar av mig, utifrån en karta där ursprunget 
skapats av Samtrafiken i Sverige 2010-02-24. Tillgänglig på: 
http://www.stationsinfo.se/station/vasterascentral/, Hämtad: 2015-04-01.  
Sidan 17 

Figur 6: Illustrerad karta med placering på skyltar tillsammans med fotografier på 
dess utformningar. Kartan är utformad av mig, utifrån ursprunglig karta, se 
förteckning för figur 5.  Sidan 18 

Figur 7: VL, orienteringskarta över Västerås bussterminal, tillgänglig på:  
http://vl.se/globalassets/kartor/hallplatslage_bussterminal_2.pdf, Hämtad:   
2015-04-01. Sidan 19 

Figur 8-11: Fotografier från Gävle station. Sidan 22 
Figur 12-13: Fotografier Lillestrøm tågstation och bussterminal. Sidan 23 
Figur 14: Bildmontage, skapad i Photoshop, Illustrator och SketchUp. 

Informationspunkt. Symboler tagna från Uppsala resecentrums 
orienteringskarta, för orginalet se figur 4. Inspiration även taget från 
Trafikverkets riktlinjer (Trafikverket, 2012). Sidan 25 

Figur 15: Utvecklad och omgjord karta över Västerås bussterminal. Skapad i 
Illustrator. Utgått ifrån originalet av Västerås bussterminal karta, för 
orginalet se figur 7. Sidan 27 
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Figur 16: Utvecklad och omgjord karta över resecentrum i Uppsala. Skapad i 
Illustrator. Utgått ifrån originalet av Uppsala resecentrums karta, se Figur 
4. Sidan 28 

Figur 17: Bildmontage, skapad i Photoshop, Illustrator och SketchUp. Bild på förslag 
av nya skyltar. Inspiration hämtad från Uppsala resecentrum karta, se figur 
4, och från Trafikverkets riktlinjer (Trafikverket, 2012). Sidan 29 

Figur 18: Bildmontage, skapad i Photoshop, Illustrator och SketchUp. Bild på förslag 
av nya skyltar. Inspiration hämtad från Uppsala resecentrum karta, se figur 
4. Sidan 30 

Figur 19: Bildmontage, skapad i Photoshop, Illustrator och SketchUp. Bild på förslag 
av nya skyltar. Inspiration hämtad från Västerås bussterminal karta, se 
figur 7, och från Trafikverkets riktlinjer (Trafikverket, 2012). Sidan 30 

Figur 20-21: Bildmontage, skapad i Photoshop och Illustrator. Förslag på nya 
symboler till Trafikverkets skyltar. Symboler hämtade från Uppsala 
resecentrums karta, se figur 4. Den övre bilden är omgjord, utgåtts och 
hämtad ut Trafikverkets riktlinjer (Trafikverket, 2012). Sidan 31 

Figur 22: Illustrerad karta över Uppsalas resecentrum som visar placering av nya 
skyltar. Kartan är utformad, omgjord och förnyad av mig, utifrån originalet 
se figurförteckning för figur 1. Bilaga 2 

Figur 23-26: Fotografier omgjorda i Photoshop och Illustrator. Förebilder från 
bildmontaget av koncept. Bilaga 3 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Analysmall 
När jag gjort mina platsanalyser har jag utgått ifrån en analysmall, för att få en 
strukturerad analys och att analysera rätt delar. Mallen utgår ifrån Arne Branzells 
teorier kring Att notera rumsupplevelser (1976), där han bland annat tar upp olika sätt 
att visualisera det man ser. Under analysen använde jag mig av notationer där jag 
bland annat noterat vanliga stråk, knutpunkter och vart det är mycket rörelse. I min 
notation har jag även noterat vart relevanta skyltar finns och dess riktningar. Jag har 
även tagit hjälp av Francis D.K Ching och Corky Binggeli (2012) Interior design 
illustrated som tar upp att man ska lokalisera stråk användarna väljer. Men också att 
ta reda på läge av föremål, då jag noterat vilka lägen skyltar har. Dessutom har jag 
tittat på kvalitén på skyltar samt kontraster men också på strukturer på omgivningen 
och hur den är utformad. Hur stationerna förhåller sig till varandra är också något 
som undersökts.  

Frågor: 

§ Hur många perronger finns och vart kommer man ifrån när man 
stiger av tåget. 

§ Vilka stråk finns att välja på när man kommer från perrongerna, 
vilka är då vanligast att man väljer? Vilka vägar går till 
busstationen? 

§ Var ligger busstationen i förhållande till perrongerna, syns den 
från perrongerna eller stationshuset? 

§ Vilken befintlig information finns för att hitta sin hållplats idag? 
Var är de placerade och hur? 

§ Vilka knutpunkter finns och var finns de. Vart behöver man fatta 
beslut om vägval? 

§ Finns någon befintlig information som visar strukturen för 
busshållplatser: stadsbussar, turistbussar etc. Om så är: Hur är 
kvalitén?  
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8.2 Bilaga 2 - Placeringar 

 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Figur	  22:	  Denna	  karta	  visar	  vart	  de	  nya	  förslagen	  är	  placerade.	  Skyltarna	  för	  figur	  17	  är	  
tänkt	  ska	  finnas	  vid	  alla	  hållplatser.	  Figur	  18	  ska	  finnas	  vid	  varje	  hållplats	  A1-‐B5.	  
Markeringarna	  visar	  enbart	  vart	  på	  platserna	  visualiseringarna	  är	  ifrån.	  Enbart	  från	  
Uppsalas	  station.	  
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8.3 Bilaga 3 - Före bilder 
 

  

Figur	  23:	  Förebild	  av	  Figur	  14	  	  

Figur	  24:	  Förebild	  av	  Figur	  17	  
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Figur	  25:	  Förebild	  av	  Figur	  18	  

Figur	  26:	  Förebild	  av	  Figur	  19	  


