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Abstrakt
Informationskoncept om kommunikation och tjänster för Stockholm Stad 
som skall kunna tas i bruk år 2010, året då Stockholm har som mål att vara 
världens tillgängligaste stad. Konceptet består av “huvudstationer” vid vilka 
man kan genom att peka på en dataskärm får information om hur man tar 
sig från en plats till en annan. Stationerna är placerade på frekvent besökta 
platser i staden, så som tunnelbanestationer, torg, gallerior, parker mm. På 
platser där det inte rör sig folk i samma utsträckning finns det “mellansta-
tioner” med karta och info om närliggande kommunikationer. För att hitta 
till respektive “huvudstation” finns även markeringar i marken i form av en 
pil av metall och glas ur vilken det strålar ljus. För att få med sig den sökta 
informationen kan man välja att antingen ladda ner den till sin mobil med 
hjälp av bluetooth, eller genom att skriva ut ett kort på vilken all sökt infor-
mation samlas på den ena sidan. På andra sidan av kortet finns en illustra-
tion av platsen där stationen är placerad med trevlig “stockholmskuriosa” 
som är attraktivt för turister.       

I N F O S T A T I O N  
concept

För att hitta till närmaste infostation finns 

markeringar  som pekar i rätt riktning 

infällda i marken. Detta bidrar även till en 

intressant och varierande markstruktur.

Icke-intelligenta informationspelare placeras 

på utvalda platser som ett komplement till 

den intelligenta stationen. Pelarna informerar 

om den närmaste miljön och även var man 

finner närmaste infostation.

Infostationen placeras på platser där mycket folk rör sig och där det finns behov av information om kommu-

nikation och tjänster. Varje station ”vet sin placering” och är även unik. Detta för att medföra ett mervärde 

till användaren. Som turist kan man alltså dels få matnyttig information samtidigt som stationen tjänar som 

”attraktion” - om man väljer att skriva ut informationen som ges medföljer även ett ”Stockholmskort” som 

fungerar som souvernir.

Kort innehållande sökt information samt 

trevlig anekdot och bild från platsen där 

stationen är placerad.

Informationen som ges i stationen 

kan laddas ner med bluetooth till 

användarens mobil. Med hjälp av ett 

GPS-verktyg kan användaren sedan 

navigera i staden till den sökta 

platsen.
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Inledning
Bakgrund
2010 har Stockholm som mål att vara världens mest tillgängliga huvudstad. 
En stor del av att en stad är tillgänglig är att informationen om hur man på 
ett smidigt sätt rör sig i staden är tydlig och lättåtkomlig. I dag är det svårt 
att få sådan information. Den information som finns är mestadels på sven-
ska, den är varken konsekvent eller tydlig, och den är på intet sett intuitiv. 
Som turist är det svårt att på egen hand resa i Stockholm vilket har resulterat 
i att många turister väljer att resa s.k. packeterat. Även för stockholmare 
kan det vara svårt att få tydlig information om ex. en kommunikation blivit 
inställd eller en hållplats flyttad. För att öka stadens attraktionskraft hos dels 
turister men även hos vanliga stockholmare - med eller utan ett funktion-
shinder - krävs tydlig information om hur man rör sig i staden. 

Projektplan
Bakgrund

Stockholms Stad har som mål att bli världens mest tillgängliga huvudstad 
senast år 2010. Genom att förbättra gångvägar, trottoarer, entréer, belysning 
och lekplatser samt anpassa toaletter ska staden göras tillgänglig för alla. 
Trappor kontrastmarkeras och räcken sätts upp. Sittvänliga bänkar med 
armstöd placeras ut och växter lämpliga för allergiker planteras. Vinsterna 
med att anpassa Stockholm så att personer med funktionshinder får ökade 
möjligheter att delta i samhällslivet är många. Ett samhälle som visar att det 
har plats för alla människor blir ett samhälle där det är lätt att bry sig. Ökad 
tillgänglighet för funktionshindrade betyder också ökad tillgänglighet för 
alla. Stadens mångfald och rikedom ökar.

Identifiering av problemområde

Den information om kommunikation som i dag finns att tillgå på bl.a. tåg- 
och busstationer är ofta bristfällig. Det är till exempel svårt att få informa-
tion om varifrån en viss buss går om man aldrig tidigare befunnit sig på 
platsen. Tidtabeller kan vara svåra att läsa och förstå, ibland saknas t.o.m. 
dessa helt på grund av vandalisering. Dessutom anges mycket sällan färdrutt 
och de olika hållplatser vid vilka bussen stannar. Det är ofta helt upp till den 
egna passageraren att själv hålla reda på var det är dags att kliva av. Man be-
höver således inte vara handikappad för att ha problem med att röra sig fritt 
och använda sig av kollektivtrafiken i staden. Som turist innebär eventuella 
språkbärriärer ytterligare en svårighet. Ett led i Stockholms tillgänglighet-
sanpassning borde vara att även förbättra sättet på vilket informationen om 
hur man enklast rör sig i staden förmedlas. Detta till såväl personer med 
funktionshinder som till vanliga stockholmare, men kanske framförallt till 
turister.

Som turist i en ny stad behöver man veta hur man smidigast tar sig från en 
punkt till en annan. Detta kan göras på olika sätt - till fots eller genom att 
använda sig av den befintliga kollektivtrafiken. Man kan även välja att åka bil 
eller taxi, men det är oftast de förstnämda alternativen som är de vanligaste. 
Här behövs alltså ett enkelt system som väsentligt förenklar situationen för i 
det här fallet turisten.
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Inom en snar framtid kommer även beslut att tas huruvida Stockholm kom-
mer att införa trängselavgift eller ej. Om detta införs kommer det innebära 
en ökning av antalet personer som dagligen använder sig av kollektivtrafi- 
ken. Det innebär ytterligare skäl till att det måste vara enkelt för människor 
att veta hur de på smidigast sätt rör sig i staden.

Målsättning

Att ta fram ett system för att enkelt förmedla information om hur man i 
Stockholm tar sig från en plats till en annan. Systemet ska innefatta den 
information som man som resenär och turist kan behöva. Det kan innebära 
information om olika kommunikationsmöjligheter, kartor över områden, 
sevärdheter, post- och bankkontor, affärer, m.m. Systemet ska vara lät-
tanvänt och passa en så stor målgrupp som möjligt, men kanske framförallt 
turister. Det innebär att det ska passa ung som gammal, kort som lång, funk-
tionshindrad eller ej. En förhoppning är även att systemet ska uppmuntra till 
att utforska staden och på så sätt förstärka den positiva bild som Stockholm 
Stad vill förmedla. Systemet ska inbjuda till användning och inte uppfat-
tas som en komplicerad teknisk produkt som avskräcker snarare än upp-
muntrar. Systemet ska kunna tas i bruk år 2010.

Idé

Tanken är att systemet ska vara en stationär informationsstation som finns 
på offentliga platser. Dessa platser skulle kunna vara torg, busstorg, tun-
nelbanenedgångar, välbesökta platser m.m. Systemet ska även kunna finnas 
på mindre fekvent besökta platser där det finns behov av information.  På 
samma sätt som parkeringsautomater och bankomater finns runtomkring i 
staden så ska det finnas tillgång till informationsstationen.

Avgränsning

Fokus kommer att ligga på att ta fram ett lättanvänt system - en produkt för 
den vanliga människan - en resenär från Sverige eller utlandet som på plats 
behöver information om hur man i Stockholm tar sig från en punkt till en 
annan. Utrymme ska ges för att produkten ska kunna användas av så många 
människor som möjligt, vare sig man har ett funktionshandikapp eller ej, 
men under projekttiden kommer systemet att anpassas till den vanliga re-
senären. Området som systemet ska användas i kommer att vara de olika 
stadsdelarna i Stockholm, men det ska finnas möjlighet till att anpassa syste-
met till hela Storstockholm och i förlängningen även resten av Sverige.

Metod

Undersökning av tidigare projekt som gjorts inom området i Sverige och i 
utlandet. Kontakta Stockholm Stad, SL, SJ, m.m. för undersökning av vad 
som görs i dagsläget för att förbättra resandet i Stockholm. Undersökning av 
hur det är att komma som turist till en helt främmande stad. Eventuellt stud-
ieresa till en eller två olika storstäder för att få en inblick i den information 
som erbjuds på en helt ny plats. Videofilmning och dokumentation av up-
plevensen. Intervjuer med turister och resenärer i Stockholm. Diskussioner 
med funktionshindrade kring deras upplevelse av resande. Insamling och 
sammanställning av den information som ska förmedlas genom produkten. 
Målgruppsanalys.
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Samarbete med beteendevetare, tekniker och programmerare för att få kun-
skap om de möjligheter som finns till förfogande för den teknik som krävs. 
Samarbete med personer med kunskaper inom området “interaction design”. 
Utarbetning av flödesschema. Skissarbete i 2D kring det grafi ska gränss-
nittet och uttrycket samt användarstudier av detta.

Research kring existerande närliggande produkters uttryck och funktion i 
dagsläget. Skissarbete i 2D för den fysiska funktionen och uttrycket i produk-
ten. 3D skisser i papper och grönskum.

Användarmodeller. Användartester av modellerna. Utvärdering. Revidering. 
Modellbygge.

Externa samarbetspartners

Kontakter skall tas med Stockholm Stad, SL, SJ, Eniro, De Handikappades 
Riksförbund.

Tidsplan

Research 1   Undersökning av vad som gjorts tidigare. Närlig  
    gande existerande produkter. Kontakta samarbet 
    spartners. Undersökning av upplevelsen av info   
    kring resande i Stockholm. 

    Studiebesök olika storstäder. Intervjuer. 

    Målgruppsanalys.

Research 2   Undersökning av utformning av olika gränssnitt.  
    Undersökning av olika möjliga tekniker och till  
    vägagångssätt. Kontakt med samarbetspartners   
    kring interaction design och gränssnitt.

Konceptskisser   Möjliga koncept.
Skissarbete 1   Skissarbete 2D - grafi skt gränssnitt.

Skissarbete 2   Skissarbete 2D - fysisk produkt. 

    Skissarbete 3D - fysisk produkt.

Modellbygge   Modellbygge

Presentation   Sammanställning Projekt
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Uppdragsgivare/samarbetspartners

Projektet utgår i första hand från Stockholm Stad som huvudsaklig samar-
betspartner. Kontaktpersoner har varit Pernilla Johnni och i ett initialt 
skede även Lars Cedergrund som arbetar med Tillgänglighetsprojektet på 
Stockholm Stad, vilket har som uppgift att se till att projekt drivs för att göra 
staden tillgängligare för alla på olika sätt. Pernilla Johnni har fungerat som 
samtalspartner och har informetat om de olika projekt som det för tillfället 
arbetas med i staden. 

Samtal med SL har förts gällande kollektivtrafikdelen i tjänsten. Per Värn-
holm som arbetar med SLs reseplanerare på Internet har informerat om 
vad som görs från SLs sida när det gäller att utveckla informationen kring 
resande. SL har även tillhandahållit de kartor över Stockholm som används i 
projektet. 

Wayfinder är ett företag som tillhandahåller en navigeringstjänst som install-
eras i användarens mobiltelefon. Med hjälp av ett gps-verktyg kan man se-
dan enkelt navigera sig i satden och få information om det tjänsteutbud som 
finns att tillgå. Wayfinder har varit delaktiga gällande möjligheten att ladda 
ner sökt information till mobiltelefon och med hjälp av gps navigera sig i 
staden. Kontaktperson har varit Ebba Lövenskiöld.

Syfte

Att öka tillgängligheten i Stockholm genom tydlig information om kommu-
nikation och tjänster på ett enkelt, tydligt och intuitivt sätt. Konceptet ska 
passa så många olika människor som möjligt, från turister till infödda stock-
holmare. Det ska även passa människor med funktionshinder av olika slag. 

Syftet är även att lyfta Stockholm som en attraktiv turiststad genom att visa 
att det är både enkelt och tryggt att på egen hand ta sig runt i staden, vare sig 
man kan det svenska språket eller ej. 

Avgränsningar

Fokus i projektet har lagts på utarbetandet av konceptet i sin helhet. Kon-
ceptet är utarbetat för att användas i Stockholms Stad, detta genom fysiskt 
utseende och innehållsmässig information. Hänsyn har endast i liten mån 
tagits till vandaliseringsaspekten. Samma sak gäller väder och vind. “Huvud-
stationen” skulle klara av att placeras utomhus, men då skulle komplement 
till formen behöva göras eftersom det i dagsläget inte finns pekskärmar som 
klarar av regn t.ex. Ett sådant komplement skulle kunna vara ett tak av något 
slag eller en skyddsyta framför skärmen. Gällande montering och underhåll 
har detta endast snuddats vid, kontinueliga diskussioner har under hela pro-
jektets gång förts med konstruktör om huruvida vissa formlösningar är möj-
liga eller ej, men den interiöra konstruktionen har inte utarbetats. Utymme 
har dock givits att i formen placera den utrustning som krävs (pekskärm, 
dator, skrivare m.m.).  

Tillgänglighetsaspekten har tagits i beaktande genom placering av skärm och 
möjlighet att med rullstol komma fram till stationen. När det gäller synska-
dade och synsvaga har de visuella delarna i projektet tillgodosetts genom hög 



9

kontrast, möjlighet att välja storlek på teckensitt och gränssnittsutformning 
samt genom generellt genomgående tydlighet i projektet genom val av färg, 
ljus och placering.

Den del av gränssnittet som presenteras är endast en liten del av hela tjän-
sten. Någon “karta” för hur systemet är uppbyggt existerar inte,  utan för att 
på bästa sätt illustrera hur tjänsten skulle kunna fungera har ett antal sce-
narion utarbetats. Dessa scenarion har försökts hållas så öppna som möjligt 
för att en så stor del som möjligt av tjänsten ska kunna presenteras.  

I konceptet ska möjligheten att se hur pass tillgänglig en resa är samt att 
söka tillgängligaste resväg till ett valt mål finnas. Denna möjlighet illustreras 
endast genom den knapp på vilken man kan trycka för att få den informa-
tionen. Hur informationen skulle presenteras har inte utarbetats.

Tid

Projektet tog sin början i mitten av augusti 2005. Projektet har på heltid 
pågått under höstterminen 2005 och redovisas den elfte januari 2006 i Kon-
stfacks lokaler vid Telefonplan i Stockholm. 
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Research
Tillgänglighet
Stockholm - världens mest tillgängliga huvudstad 2010

“År 2000 antog riksdagen den Nationella handlingsplanen för handikap-

politiken med underrubriken ”Från patient till medborgare”.  I den sägs att 

enkelt åtgärdade hinder i Sverige skall vara eliminerade  vid utgången av år 

2010!

När den nationella handlingsplanen togs i riksdagen sa Lars Engqvist: ”Han-

dikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare. Att kunna vara delak-

tig, att få komma in genom samma dörr som andra, att inte vara hänvisad till 

ingången genom lagret, att kunna välja hur många gånger jag vill träffa min 

älskade utan att vara styrd av hur många färdtjänstresor som tillåts för min 

fritid eller att jag ska våga ta bussen”. 

I den stolta planen ska t ex ”enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och 

användbarheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga 

vara åtgärdade före utgången av år 2010 i befintliga lokaler dit allmänheten 

har tillträde och på befintliga allmänna platser”. 

När DHR 2002 frågade landets kommuner om de hade gjort upp någon han-

dlingsplan för hur alla tusentals ”enkelt åtgärdade hinder” skulle elimineras 

visade det sig att bara 28 procent av kommunerna hade en sådan för sina 

egna lokaliteter. 

För det privata näringslivet var det bara 25 procent av kommunerna som 

hade någon plan. 

Det är således hög tid för stat, kommuner och landsting att komma igång 

med arbetet att förverkliga målen i den nationella handlingsplanen för han-

dikappolitiken.”¹  

Tillgänglighetsprojektet Stockholms Stad

Tillgänglighetsprojektets arbete med att göra redan byggd miljö mer tillgän-

glig för funktionshindrade sker på flera sätt. 

Ofta kommer information till stadsdelarna från invånare om att någonting i 

gatumiljön orsakar problem. Då genomför stadsdelsförvaltningen och Till-

gänglighetsprojektet tillsammans nödvändiga ombyggnader. Dessutom åt-

gärdas till exempel övergångsställen och busshållplatser successivt över hela 

staden på platser som har mycket gångtrafik. Detta sker oavsett om stads-

delen har hunnit få en tillgänglighetsplan eller inte. 

__________________________________

1 Texten hämtad från De Handikappades Riksförbunds hemsida - www.dhr.se
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Alla stadsdelar kommer år 2007 att ha en tillgänglighetsplan. I den finns 

information om var de primära stråken går i stadsdelen, uppgifter från en 

inventering av gatumiljön som listar var problemen med tillgänglighet finns, 

och ett prioriteringsordning för när de upptäckta problemen ska åtgärdas. 

Ny och ombyggd gatumiljö ska alltid utformas så att den blir tillgänglig. När 

en ny gata byggs eller en gammal byggs om är Tillgänglighetsprojektet remis-

sinstans för att säkerställa detta. 

Tillgänglighetsprojektet samarbetar med SL för att göra kollektivtrafiken 

mer tillgänglig.

Tillgänglighetsprojektet driver ett flertal projekt tillsammans med andra ak-

törer med syftet att skapa bättre tillgänglighet för funktionshindrade. 

Projekt på gång i Stockholm

Det finns ett antal projekt som pågår för tillfället i Stockholm, dessa har mer 

eller mindre kommit igång på allvar. Vissa existerar ännu bara på papperet 

medan vissa finns som prototyper. Gemensamt för alla är att det krävs oer-

hört mycket arbete för att förvekliga dem, något som tar tid men som inte 

är omöjligt, tekniken finns, det gäller bara att samordna allt och få ihop det 

till en helhet. Nedan fäljer några av projekten som Stockholms Stad arbetar 

med. 

  Gemensamt Gång och Cykelnät

Inom den lokala vägdatabasen ingår ett projekt som går ut på att digitalisera 

alla gångstråk och cykelvägar i Stockholm, detta för att det bl.a. ska bli lät-

tare för funktionshindrade att planera sin resa och röra sig i Stockholm.

Det finns idag en ny svensk standard, SS 63 70 04, för hantering av digitalt 

nätverk och för att knyta olika verksamhetsdata till det digitala vägnätet. 

Denna nya standard är grunden för Lokal Vägdatabas, LV, som nu tas i drift 

för Stockholms Stad. Den lokala vägadatabasen innehåller i dagsläget digitalt 

nät för våra vanliga gator och vägar som är upplåtna för motordriven trafik 

men saknar digitalt nät för gång- och cykelvägar. 

I staden finns många data som rör våra gång- och cykelvägar. Dessa data 

används relativt isolerat inom respektive verksamhet, mycket beroende 

på att det inte finns någon gemensam struktur att knyta an data till. Flera 

datamängder har inte staden i digital form, eftersom verktyg saknas för att 

hantera dessa data digitalt. 

Genom att Lokal Vägdatabas, LV, nu införs i staden finns den tekniska in-

frastrukturen som behövs för att lagra även ett GC-nät. Om man skapar ett 

digitalt GC-nät och lagrar i LV får man en gemensam struktur för gång- och 

cykelvägar och olika verksamheter kan då lättare se och komma åt varandras 
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data för gång- och cykelvägar. Därigenom får man bättre beslutsunderlag för 

planering och slipper också kostsamma inventeringar av sådana data som 

redan finns på annat håll i organisationen. 

LV innehåller olika funktioner som kan vara användbara när man vill knyta 

data till nätet och data, t.ex. från olika GIS-verktyg. Dessa funktioner kan 

utnyttjas av alla verksamheter som arbetar med gång- och cykeltrafik om LV 

innehåller även ett GC-nät.

Projektet gemensamt vägnät, som arbetar med införandet av LV inom GFK 

har fått förfrågningar från flera olika håll om att kunna hantera gemansamt 

digitalt material för gång- och cykelvägar inom staden. 

  Projekt ”Information TAG”

Ett projekt som med hjälp av bluetooth i mobiltelefon hjälper synskadade 

och dyslektiker att navigera i stadsmiljö. Förstudie till konceptidé har gjorts 

för att se hur idén faller ut. Tanken är att en person med dyskexi ska få hjälp 

med orienteringen pga dåligt lokalsinne. Man vet/ser var man är någonstans, 

och man vill ha konkret hjälp åt vilket håll man ska gå för att komma fram 

till en viss bestämd destination. 

Exempel: Hur tar man sig från en ankomst till Stockholm Central från en 

tågresa för en fortsatt resan med tunnelbanan?

Behovet skiljer sig från en synskadads behov, men hjälpen kan lösas med 

samma teknik. Skillnade ligger i den överförda ljudinformationen och att 

räckvidden för blåtandsenheten är längre. 

  Ringenprojektet

Sedan i december 2000 har ett projekt pågått i Ringens köpcentrum vid 

Skanstull på Södermalm. I köpcentret har det på uppdrag av gatu- och fa-

tighetskontorets Tillgänglighetsprojekt placerats ut ett antal ljudfyrar vid 

olika affärer och målpunkter. För att dessa ledfyrar inte ska ljuda konstant 

kan de aktiveras med en eller ett par knapptryckningar på en knappsats. 

Denna knappsats bär man med sig och fungerar alltså som en fjärrkontroll.

Syftet med systemet är att öka orienteringsmöjligheterna för synskadade 

i Ringen och - om projektet slår väl ut - även i andra centrum eller där be-

hovet finns. Under perioden har ett antal synskadade personer haft tillgång 

till eller haft en egen knappsats och har därmed kunnat testa systemet i 

praktiken. För denna utvärdering har dessa tillfrågats om ljudfyrarnas och 

knappsatsernas användbarhet. Samtidigt som projektet med ljudfyrarna har 

det också tryckts upp taktila kartor över Ringens köpcentrum. Tyvärr finns 

det emellertid inget underlag med personer som använt dessa kartor.
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  Entré Stockholm

Entré Stockholm är en tillgänglighetsguide över allmänna lokaler och fler-

bostadshus i Stockholm. I guiden görs ingen bedömning om tillgängligheten 

är bra eller dålig. Utgångspunkten är istället att med bilder, mått och up-

pgifter beskriva hur lokalen ser ut. Inga symboler visas, den som använder 

guiden måste själv avgöra hur tillgängligheten är utifrån de egna kraven. 

Byggettan, en avdelning inom Svenska Byggnadsarbetareförbundet, under-

sökte under åren 1994 - 1998 tillgängligheten till allmänna lokaler och fler-

bostadshus i Stockholm. I sin satsning på tillgänglighetsfrågor övertog Stock-

holms Stad registret för att göra materialet tillgängligt via internet. 

Guidens uppgifter om flerbostadshus kommer direkt från Byggettans inven-

tering. Stadsbyggnadskontoret har inte haft möjlighet att kontrollera om 

dessa uppgifter fortfarande är korrekta. För lokaler som till exempel affärer, 

restauranger och muséer har nya mätningar utförts. Både lokaler och fler-

bostadshus har kompletterats med fotografier. 

Med guiden vill Stockholms Stad informera enskilda personer om tillgäng-

ligheten till lokaler och byggnader. 

I materialet finns en kunskap om hur tillgängligheten faktiskt ser ut. Denna 

kunskap kan användas som underlag för att på sikt förbättra tillgängligheten. 

Guiden innehåller allmänna lokaler som till exempel affärer, restauranger 

och muséer. Den omfattar också trapphus i flerbostadshus (Byggettans in-

ventering). Lokaler som allmänheten inte direkt besöker, till exempel kontor 

och lager, ingår inte i guiden.

  Turism för alla

”Turism för alla” innebär att alla, oavsett funktionshinder, ska kunna resa 

till landet, inom landet och fram till den plats, sevärdhet eller arrangemang 

som man önskar besöka. I konceptet ingår att kunna äta och bo i tillgängliga 

lokaler/byggnader. Tillgänglig information om detta ska finnas på de media 

individen behöver. FNs standardregler om lika möjligheter för människor 

med funktionshinder uttalar i regel nummer 11 att ”turistmyndigheter, re-

sebyråer, hotell, frivilligorganisationer och andra som är engagerade i att 

ordna fritidsaktiviteter eller resor bör erbjuda sina tjänster åt alla”. ¹  

__________________________________

1 Publikation från Nordiska Handikappolitiska Rådet - “Turisma för alla - hur märker man 
det?” NHS 2003, Finn Petrén, Ingemar Oderstedt, Lena Wiklund
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”Den moderna resan” - nordisk designtävling 2001

Nordiska Handikappolitiska Rådet genomförde 2001-2002 i samarbete med 

trafikministerierna i Danmark, Finland, Norge och Sverige Den moderna re-

san - Nordisk designtävling om tillgänglighet i kollektivtrafiken. 

Den moderna resan är en idétävling som vände sig till designskolor och 

etablerade designer i Norden. Tävlingen utlystes vid en startkonferens den 4 

april 2001 på Dansk Design Center i København och sista datum för inlämn-

ing av bidrag var den 14 december 2001. Vid en slutkonferens den 4 april 

2002 på Finlandia-huset i Helsingfors presenterades vinnarna.

Första pris Kategori Yrkesverksamma designer: 

Rejseplan for alle – ett informations-system för reseplanering av Dams-

gaard & Lange, Danmark

Projektet handlar om att skapa ett heltäckande informationssystem för resor 

med kollektiva färdmedel, som utgår från behoven hos varje enskild resenär. 

Projektet är ett system för kartläggning och klassificering av tillgängligheten 

av resor med buss, tåg, flyg eller färjor, omfattande alla resans delar; rese-

planering, stationer och terminaler, trafikfordon och hjälpmedel. Man ska 

kunna använda systemet när man planerar resan, via internet eller telefon 

och under resan vid informationspelare. 

I systemet finns fem användargrupper: rörelsehindrade, synskadade, hör-

selskadade, allergiker och psykiskt funktionshindrade. Dessa är i sin tur in-

delade i undergrupper, och varje grupp har fått en egen symbol i form av ett 

pictogram. Målet är att kunna ge resenären information om de möjligheter 

och svårigheter som kan uppstå i samband med resan. 

När man söker information om resan uppger man resmål, tidpunkt för resan, 

färdsätt och funktionshinder. Systemet ger därefter användaren uppgift på 

tillgängligheten under resan. Det kan handla om gångavstånd eller tillgång 

till toalett på stationen, rullstolsplats på buss etc. Systemet anger om resan 

kan genomföras, om den kan genomföras med vissa problem eller om den 

inte kan genomföras. 

Systemet kan också användas av trafikföretag för att utveckla tillgänglighet-

en. En förutsättning för att systemet ska fungera är att resebiljetter, tidta-

beller och informationspelare i Norden standardiseras.

Andra pris Kategori Yrkesverksamma designer: 

Servicepunkt for NSB av Berit Herstad, Norge

Tävlingsförslaget är en vision för framtidens stationsområde. Servicepunkten 

är en informationspelare som ska stå på perrongen och vara till hjälp när 
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man kliver av tåget. Förslaget är utarbetat för NSB, men har inte realiserats. 

Det kan också fungera för andra trafikbolag.

En resa består av flera etapper. Problemen som resenärerna upplever up-

pstår oftast vid byte av transportmedel eller när resan är slut. Resenärerna, 

oberoende av om de är funktionshindrade, turister eller äldre, behöver hjälp 

av olika slag. Servicepunken har en gratistelefon med förbindelse till olika 

tjänster, till exempel hjälp med bagaget, hjälp med att byta tåg, beställa taxi, 

turistinformation, kalla på väktare med mera. Tjänsterna kan variera från 

station till station.

Servicepunkten kan stå på stora och små stationer. Idag är många statio-

ner obemannade, och utvecklingen går mot att allt fler blir obemannade. 

Automatiseringen innebär effektivitet och kostnadsbesparingar men den 

skapar också otrygghet. Det gäller inte minst personer som behöver person-

lig vägledning. Servicepunkten ger resenärerna en känsla av att NSB är när-

varande. För många är det en trygghet att väktare finns bara ett knapptryck 

bort. 

Design för alla är ett begrepp för formgivning som passar alla. En person 

med barnvagn är många gånger funktionshindrad då det kan vara svårt att ta 

sig fram, en annan person är funktionshindrad för att han eller hon inte kan 

språket. Design för alla försöker sänka tröskeln när det gäller att kunna an-

vända produkter, så att en mindre del av befolkningen blir funktionshindrad. 

Servicepunkten kan användas av alla och den är inte stigmatiserande för 

brukarna. Den passar alla användare, kortvuxna, blinda, barn och turister.

Turism
Stockholm Visitors Board

Stockholms Tourist Centre i Sverigehuset är en turistbyrå där den nyaste 

tekniken förmedlar vad Stockholm med omnejd har att erbjuda. Turistbyrån 

ska bli en upplevelseplats där såväl Stockholmare som turister ska få smak-

prov på vad som finns att uppleva.

Intervju med Marie Eberhardt - projektledare SVB

Möte med Marie Eberhardt – projektledare på Stockholm Visitors Board. 

Hon tyckte projektet verkade mycket intressant och att det låg helt rätt i 

tiden. Tillgänglighetsaspekten var mycket aktuell. SVB har själva nyligen 

gjort om sin design för att förbättra informationen till turister och kunder. 

De vill att det som Sverige står för ska synas i designen. Dessutom ska de 

olika informationskanalerna vara tydliga och enkla att förstå, det ska vara 

uppenbart var man får den information som man för tillfället behöver. 

Lokalen är uppdelad efter det som man frågar efter – resa, boende, äta och 

göra. Systemet ska vara lättöverskådligt. Marie berättade att många turister 

tycker att det är komplicerat att själva resa runt i Sverige eftersom nästan 
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alla de skyltar som finns är på svenska. Att själv ta sig runt i Sverige innebär 

att man måste vara mycket självständig. Många turister åker s.k. packeterat, 

vilket innebär att men har en bestämd rutt som man tar, ofta tillsammans 

med en guide. Marie säger att de turister som vågar resa och själva ta sig runt 

i stan ofta har en mycket positiv bild av detta. Den information som finns att 

tillgå en turist är busskarta, sl-kort och stockholmskortet. 

Jag frågade om det gjorts försök att tillhandahålla turister information på 

andra sätt, och det sa hon att det gjorts, men inte något som varit särskilt 

lyckosamt. Bl.a. innebar ett projekt att man som turist kunde hyra en mo-

biltelefon för att genom en wap-tjänst få information  på stan. Detta var 

något som inte hade slagit så väl ut då de flesta människor än så länge inte är 

helt positivt inställda till wap-tjänster. 
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Vad möts turisten av?

Informationen man möts av när man anländer till Stockholm är naturligtvis 

beroende av platsen vid vilken man anländer. Om man t.ex. kommer med 

buss till Stockholms Central är det ett antal analoga informationsskyltar och 

kartor som möter besökaren. 

Dessa ska vara utformade så att man snabbt förstår vart man ska ta vägen för 

ytterligare resa och anslutningar. 

Vad säger turisten?

Intervju - Stan Kaye och Barbara O.Korner - Florida USA

Vad tycker ni om informationen i Stockholm?

Den är ok, men kunde vara bättre. Folk är vänliga och duktiga på engelska så  

det går bra att fråga om man inte hittar. Det är dåligt att tågen på tunnelban-

ans röda linje inte är röda t.ex. Dessutom tycker vi att tunnelbanekartan som 

man får har alldeles för liten text. Kartan är däremot tydlig, man förstår mot 

vilken ritning man ska åka när man ska till en viss station, men vad vi har 

förstått så ser inte systemet i verkligheten ut som de på tunnelbanekartan. 

Biljettsystemet är väldigt krångligt. Det vore lättare om man använde sig av 

ett pollettsystem. Det finns ju olika alternativ med hur man kan betala, och 

det förvirrar bara. Dessutom kunde man inte köpa biljett på turistbyrån, det 

var dumt. 

De var trevliga och hjälpsamma på turistbyrån, men vi fick betala för att an-

vända internet, det borde vara gratis. Det borde även finnas gratispå hotellet. 

Har ni åkt buss i Stockholm?

Nej det har vi inte, vi tyckte att det verkade krångligt, tunnelbanesystemet är 

tydligare. 

Har det varit lätt att hitta tunnelbanan?

Nja, sådär. Vi var just i Gallerian och skulle ner till tunnelbanan. Vi såg in-

gen skylt någonstans, men vi gissade oss till att rulltrappan som ledde neråt 

skulle så småningom ta oss ner till rätt ställe. Tunnelbanor brukar ju ligga 

under marken...

Andra reflektioner?

Tunnelbanan är tyst, det är bra, man kan prata... Är det gummihjul? Bra att 

det syns på ljusskyltar inne i tunnelbanan vilken station man är på väg till.  

Hur gör man om man ska posta ett brev i Sverige? Det var svårt att få tag 

på frimärken. Någon sa att det inte finns några postkontor i Sverige... Hur 

funkar det där med brev här egentligen?
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Information om kommunikation i Stockholm

System

Automater

I Stockholm finns ett 

brett utbud av produkter 

med interaktion av något 

slag. Allt fån biljettau-

tomater till bankomater 

och telefonkiosker. Vissa 

delger oss mer informa-

tion än andra, men det 

gemensamma är att de 

alla har ett gränssnitt 

som måste fungera och 

kunna användas av alla. 

Detta är däremot något 

som inte alltid fungerar. 

För det mesta är informa-

tionen på svenska vilket 

direkt utesluter icke-

svenskspråkiga personer. 

En del av produkterna är 

placerade på ett sätt som 

gör att vissa personer 

med funktionshinder har 

svårt att använda sig av 

dem. Till exemplel kan 

produkten vara för högt 

placerad så att rullstols-

bundna har svårt att nå 

upp. 
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Analoga infoskyltar

En mängd analoga 

informationsskyltar 

möter oss var vi än 

rör oss i staden. De 

informerar om allt från 

var tunnelbanan finns 

till vart man ska gå om 

man vill ta ut pengar.

På grund av mäng-

den skyltar blir det 

ofta svårt att hitta det 

man är ute efter. Den 

väsentliga informa-

tionen för stunden blir 

otydlig genom en up-

psjö av spretande up-

plysningar.

Analoga skyltar passar 

för information som 

sällan förändras, men 

uppstär en förändring 

så krävs det en fysisk 

insats som ofta kan ta 

tid för att uppdatera 

informationen.
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Digitala infoskyltar

De digitala skyltarna används 

till information som ofta 

förändras - t.ex. tågtider och 

från vilken plattform ett tåg 

går. Man kan även få in längre 

information i digitala skyltar 

- om det exempelvis sker en 

förändring i trafiken p.g.a. 

förseningar eller liknande. 

Kartor och detaljerad info

Denna information kräver att 

man tar sig tid och avläser kar-

tan eller tabellen. Sättet kräver 

mer tid än de ovanstående 

varianterna men delger ofta 

även mer information. Har 

man däremot svårt för att tyda 

den här typen av information 

på grund av funktionshinder 

eller liknande uppstår ett prob-

lem. 
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SL

Reseplanerare på internet

SL reseplanerare på Internet möjliggör att man från en dator kan planera sin 

resa i förväg. Det har nyligen uppdaterats med ytterligare funktioner:

Den nya reseplaneraren har ett inbyggt adressregister. Den söker resor från 

alla hållplatser i närheten av den adress du skriver in och ger dig de snab-

baste resealternativen. Du kan till exempel få förslag på resor både från en 

busshållplats 200 meter från adressen, och från tunnelbanan 350 meter 

bort. 

När en resa hittats kan du visa den på en karta. Om du har gjort en 

aressökning kan du se både var adressen och den hållplats du ska gå till lig-

ger. Du kan också använda kartan för att tala om varifrån eller vart du vill 

åka. Då söker reseplaneraren resor på samma sätt som om du skriver in en 

adress.

Du kan själv påverka vilka resor som räknas ut. Vet du att du vill åka via en 

speciell station kan du tala om det. Om du inte vill åka med t ex tunnelbanan 

kan du ange att reseplaneraren inte ska räkna ut såna resor. Du kan också 

låta reseplaneraren byta ut den hållplats du valt om den till exempel hittar en 

direktbuss från en hållplats ett kvarter bort. 

WAP

WAP - Wireless Application Protocol, ett språk som kan skicka enkla ver-

sioner av webbsidor till gsm-telefoner. 

Här visas när SLs tåg och bussar verkligen går. Inte när de planerats avgå. 

Det är det kallas realtidsinformation.

På hållplatsskyltarna för blåbussarna i innerstan kan du se hur lång tid det 

tar innan nästa buss kommer till din hållplats. På pendeltågs-stationerna kan 

du se om ditt tåg är försenat eller inställt. Samma information får du här.

På wap.sl.se kan du använda reseplaneraren och läsa de senaste trafiknyhet-

erna. Du kan också se när nästa blåbuss i innerstan avgår från din hållplats.

För att förenkla ditt wappande kan du registrera en personlig profil. I den 

personliga profilen kan du lägga in dina favorithållplatser och dina vanligaste 

resor. Då går det snabbare att söka resvägar med telefonen.
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Köpenhamn

Information om 

kommunikation

Att vara turist i Köpenhamn 

är inte det svåraste. De har 

ett väl utvecklat system för 

kollektivtrafiken och infor-

mationen kring denna. Det 

är relativt enkelt att röra sig i 

staden och få information om 

var man befinner sig. Runtom 

i staden finns små zonkartor 

utplacerade som talar om hur 

den närmaste miljön ser ut. 

Man kan även se vilka kom-

munikationsmöjliheter som 

finns i närheten. 

Skyltsystemet känns väl sam-

manhållet med ett enhetligt 

intryck vilket medför att det 

blir lättare att förstå infor-

mationen. När det grafiska 

uttrycket förändras förändras 

alltså även informationen. 

På kollektivtrafikens infor-

mationscenter finns ett antal 

stationer med information 

om olika evenemang och hän-

delser. Stationerna är innehar 

både touch-screen funktion 

samt tangentbord där man 

själv skriver in uppgifter om 

den information man vill ha. 
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Tillgänglighet

Flertalet projekt har gjorts för att öka tillgängligheten i Danmark. Bl.a. har 

ett standardiseringssystem tagits fram för information för funktionshandi-

kappade. Systemet används bl.a. av hotell och butiker för att informera om 

vad som gjorts för att förenkla förutsättningarna för funktionshandikappade.

Kartor för synskadade. 

Damsgaard & Lange

Företaget har specialicerat sig på framför allt information kring kommuni-

kation och tillgänglighet. Med trettio års erfarenhet inom branchen har de 

arbetat med de största företagen i Danmark. D&L har bl.a. gjort den grafiska 

profilen för Danmarks flygplats och för S-banan.

Möte med Steen Lange

Lange berättade om hur de arbetar och hur de resonerade kring sitt bidrag 

till tävlingen “Den moderna resan”. Jag berättade om vad jag kommer arbeta 

med och fick mycket feedback och kommentarer som rörde projektet. 
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Metoder

Brainstorming

En av metoderna i den inledande delen av projektet var brainstorming. Här 

försöktes det få fram på vilka olika sätt det finns att förmedla information, 

hur systemet kan vara uppbygt samt hur det ska uppfattas. Ett antal person-

er i flera olika åldrar var med under processen. En del av de idéer som kom 

fram var de som följer nedan:

hög grej som klättrar på väg-
gen
ej fristående
riktmärke 
flaggstång 
skärm i ett fönster
vägledning på marken
porlande ljud
på varje finns ett litet ord-
språk
själva stationen blir en utflykt
nytänkande 
sevärdhet
udda
enkelt
fontän 
vind
något som svajar
vindflöjel

utskrift - bankomatkvitto
liten karta med kort
rabatt på ställen
gratis kaffe
poeter och konst
blindskrift
man blir fotad när man söker 
info
svensk anekdot
historik
kuriosa
älg som dör när man får info
maskinen rullar en joint och 
man får insikt
självgående skor som tar en i 
den riktning dit man ska
kulblixt som leder vägen
laser att följa
info placerad i varje vägskylt
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smutsigt
långsamt
stark zonseparering
svårt att lära känna 
folk
inte särskilt utåtriktat
viktigt med statussym-
boler
ytligt
storstadskomplex
segregering
delat
trångt
stress

blått 
vatten
vackert
rent
enkelt
mångfasetterat
frihet
hög levnadsstandard
välorganiserat
god kondition
röd, gul, okra
svartvitt
mkt färger
ljus
pittoreskt
öppenhet
högt
öar
pastellfärger
broar
trivs
friskt
natur
evenemang
vaxholmsbåtar
massa folk

Orden markerat med blått är de som använts och arbetats vidare med. Dessa 

sammanställdes i ett moodboard som har använts som “ledmotiv” under hela 

processen.

Kvantitativ undersökning

För att få en uppfattning om hur olika personer uppfattar Stockholm genom-

fördes en kvantitativ undersökning. 30 personer tillfrågades om fem saker 

som de tycker beskriver Stockholm. Nedan följer ett utdrag ur dessa.
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blått, rent, enkelt, välorganiserat, ljus, öppenhet, friskt

Moodboard
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HF - huvudfunktion, N - nödvändig, Ö - önskvärd, O - onödig

synas

fungera

verka

placeras

uttrycka

fungera

verka

verka

fungera

uttrycka

uttrycka

verka

uttrycka

uttrycka

inneha

uttrycka

inneha

uttrycka

inneha

fungera

tydligt 

signifikativt

lättigenkännligt

tillgängligt

skulpturalt

synligt 

iögonfallande

intuitivt 

attraktivt

vänlighet

mänsklighet

förtroendeingivande

“stockholmskt”

modernt

tydligt tecken

lättförståelighet

ergonomi

landmärke

personlighet

unik

N

N

N

N

Ö

N 

Ö

N 

N

N

Ö

N

HF

Ö

Ö

Ö

N

Ö

Ö

Ö

Fysiskt koncept

Funktionsanalys
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fungera

inneha

uppfattas

vara

fungera

fungera

vara

uppfattas

medge

vara

verka

uppfattas

fungera

intuitivt

enkelhet

tydlig

kontrastrik

informativt

flexibel

tillgänglig

okonstlad

passa alla

lättförståelig

direkt

konkret

unik

N

N

N

N

HF

N

N

Ö

Ö

N

Ö

Ö

Ö

HF - huvudfunktion, N - nödvändig, Ö - önskvärd, O - onödig

Tjänst

Scenarios

En metod som användes för att beskriva 

hur tjänsten skulle kunna fungera var sce-

narios. Ett exempel är när Marcus ska åka 

hem till sin kompis som bor på Vitalisvägen 

i Fredhäll, men först vill han köpa en pres-

ent till henne på Designtorget. Problemet 

är bara att han inte vet hur man åker till 

Fredhäll och han vet inte var i stan Design-

torget ligger... 



29

Men framför honom står en infostation... Marcus pekar på skärmen...

Längre fram i rapporten kan du se hur det ser ut på skärmen när Marcus pe-

kar.

Fler scenarion som har utarbetats är:

“Peter och Maria tillbringar en weekend uppe i Stockholm. De bor på hotell 

vid Aspudden och vill under lördagen besöka Sjöhistoriska museet och gå på 

bio vid Hötorget.”

“Birgitta är vid Stureplan för att shoppa. Plötsligt ringer hennes mobil, det är 

hennes dotter som ligger på Huddinge sjukhus för akut blindtarmsinflamma-

tion.” 

“Sofia 12 år har varit på bio med en kompis på Kungsgatan. Nu ska hon åka 

ut och hälsa på mormor som bor på Ljuskärrsberget i Saltsjöbaden.”    

“Martin är i Stockholm för att kolla på fotboll på Råsundastadion. Nu be-

finner han sig vid Stockholm Södra och måste först till sitt hotell vid S:t Er-

iksplan för att lämna in sin väska, sedan måste han så snabbt som möjligt ta 

sig till fotbollen. “
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Idéutveckling

Skissprocess fysiskt koncept

Projektets helhet och omfattning

Från början var tanken att endast ta fram en station av något slag, men eft-

ersom det var så många delar som måste tillgodoses så behövde tankarna 

utvecklas till någon slags helhet. Flera aspekter skulle tas i beaktande. Syste-

met behövde vara:

Dessutom skulle hela “Stockholmsaspekten” förmedlas i konceptet - det 

skulle vara tydligt att konceptet är framtaget för Stockholm och att det även 

är där det passar in.

Lite olika idéer om hur helheten kunde se ut började ta form. Stationen är 

ju till för att förmedla information, men hur hittar man egentligen till sta-

tionen? I Danmark hade man ju arbetat med analoga pelare som stod utställ-

da i staden. Dessa pelare hade information om den närmaste omgivningen 

och även en karta över denna. Skulle kanske detta kunna vara ett komple-

ment till den digitala station som jag arbetade med? Funderingar kring hur 

man skulle kunna få in ett mervärde i konceptet uppstod också. Skulle turis-

ten verkligen förstå att det är här man söker information? Hur tydlig måste 
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man vara med att det är en maskin till vilken man kan gå fram för att få in-

formation? Dessutom var det fortfarande oklart vilken funktion som tjänsten 

egentligen skulle fylla. Vilken information skulle man kunna söka efter? Rent 

toretiskt skulle det faktiskt kunna vara möjligt att koppla hela Internet till 

systemet, men då skulle det bli en offentlig dator på stan, och det var inte det 

som var syftet. Det här systemet skulle bara informera om kommunikation 

och tjänster. 

  Markering i gatan

Jag gick tillbaka och tittade på vad som kommit fram under brainstorming-

fasen, där fanns tankar på hur man skulle kunna hitta fram till systemet. 

Skulle det kanske vara möjligt att förutom den digitala “huvudstationen” och 

den analoga “mellanstationen” även ha någon slags markering i marken som 

pekar till nämaste infostation? Hur skulle en sådan kunna se ut? I dag finns 

ju redan markeringar i gatorma vid busshållplatser o.dyl. dessa är till för 

synsvaga personer, med utgör en intressant del av gatubilden. Kanske skulle 

man kunna arbeta på samma sätt, så att det är funktionellt både för såväl 

seende personer samtidigt som för synsvaga? Tankar på hur en slags marker-

ing skulle kunna ta plats i konceptet började utvecklas. 

  Att få med sig informationen

Som turist är det väsentligt att man på något sätt kan få med sig den infor-

mation man sökt. När man frågar någon om vägen måste man antingen se 

till att komma ihåg informationen i huvudet eller att skriva ner den på en 

lapp.  Om man har en mobilltelefon skulle man med hjälp av bluetooth kun-

na ladda ner den givna informationen och enkelt kunna ta med sig den på 

väg till den sökta platsen. Det skulle också vara möjligt att om man har till-

gång till ett gps-verktyg få tillgång till navigering genom mobiltelefon, alltså 

att få direkt information om huruvida man ska svänga vänster eller höger 

o.s.v. Om man däremot inte har tillgång till en modern mobiltelefon eller om 

man har en mobil som inte är kompatibel med det europeiska systemet så 

måste det finnas ett annat sätt att ta med sig informationen. Ett sätt skulle 

vara att skriva ut informationen med karta och vägbeskrivning. Här finns 

dessutom ett utmärkt tillfälle att vinkla konceptet så att det för turisten blir 

attraktivt på andra sätt än endast informationssökning.

  

  Turistsuvenir

Som turist vill man gärna få med sig något från platsen man besökt. Den all-

ra vanligaste och mest klassiska suveniren världen äver torde vara vykortet, 

det berättar om platsen man varit på och det är enkelt att ta med sig hem, det 

tar nästan ingen plats alls. Tyvärr blir det allt ovanligare med vykort efter-
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som e-mail och mobiltelefoner har tagit en naturlig plats i våra liv. I och med 

informationskonceptet skulle det nu kunna finnas en möjlighet att återinföra 

vykortet på ett annat plan. 

Om man väljer att skriva ut informationen får man således denna på ena 

sidan varpå det på andra sidan kan finnas en bild av något slag. En tanke är 

att bilden på något sätt  illustrerar platsen på vilken infostationen står. Detta 

genom ett nytaget eller gammalt foto, en illustration eller en text. 

Konceptet hade mer eller mindre hittat sin form, det skulle på något sätt 

bestå av delarna:

1 Digital huvudstation

2 Analog mellanstation

3 Markering i marken

4. Möjlighet att ladda ner information till mobil

5. Möjlighet att skriva ut information på “turistkort”

    - sid 1. samlad sökt information

    - sid 2 illustration/text om platsen

Till detta kommer även:

6.  Tjänstegränssnitt

7. Mobiltelefongränssnitt

Alla dessa delar ska vara väl sammanhållna och tydligt visa att de tillhör 

samma koncept. 
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2D - handskkisser

Några snabba handskisser för att se vad som sker med uttrycket beroende på 

hur man vänder och vinklar skärmen. 

Uttryck att behålla
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Två av de koncept som kom fram. För att få formen att kännas vänlig och 

mänsklig ville jag arbeta med skulpturala och organiska former. Konceptet 

med omslutande händer som sträcker sig mot skyn skulle kännas skyddande 

och omhuldande, något som man tyr sig till. Dessa skulle även gå att kom-

binera med flera maskiner på samma plats, de skulle tillsammans bilda ett 

slags kluster. 

Tanken med “svampen” var att använda sig av en redan existerande form i 

Stockholm. En form som folk känner igen och på så sätt har tilltro till. Svam-

pen skulle även kunna fungera som ett regnskydd. Även här var formerna 

organiska och skulpturala.

Jag valde att gå ifrån båda dessa koncept, framförallt för att det var svårt att 

ordentligt komma fram till de former som jag ville åt. Jag ville att samtidigt 

som stationen ska kännas mänsklig och skulptural så ska den även kännas 

trovärdig. Uttrycket får inte gå för långt ifrån en maskins, men det får heller 

inte utstråla alltför mycket “apparatkänsla”. 

Jag ville på något sätt få in “vattenkänslan” i maskinen och tänkte 

att genom att bryta upp formen med ett hålrum som dessutom 

skulle kunna innehålla ljus att känslan skulle bli lättare och mer 

intressant. Den här formen är dock alldeles för stel och geome-

trisk, den känns inte alls vänlig och det är tydligt att det är en 

maskin man möts av.   
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3D - lermodeller

För att finna de former jag försökte hitta arbetade jag med billera. Jag 

var ute efter organiska former för att försöka illustrera det vatten som så 

många tänker på när de tänker på Stockholm. Formen skulle dessutom vara 

uppmärksam och nyfiken - på alerten.  

För bullig och “satt”

    

För mycket stol    

Här börjar jag hitta 

nåt, men vinkeln är 

fel rent ergonomiskt, 

det är inte möjligt 

att sitta ner och sam-

tidigt se skärmen.     

Jag arbetade vidare med 

dessa och gjorde även 

några renderingar i Pho-

toshop för att se hur det 

skulle kunna tänkas se ut i 

verkligheten.   
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Photoshop, CAD

De här formerna upplevs som alldeles för galna och svängande.  

Stationens sidokontur byter riktning. I den övre delen vänder sig ytan 

bakåt och övergår sedan till att vända sig framåt i den undre delen. Det 

här var något som jag arbetade vidare med, men jag tyckte att formen 

behövdes definieras och försökte därför se hur man kunde kontrollera 

den i SolidWorks.

Resultatet känns snarare 

för överarbetat och omo-

tiverat. Formens profil be-

höver dessutom definieras 

tydligare. I bilden till höger 

känns formen diskret och 

återhållsam snarare än ny-

fiken och alert. 
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För att se hur stor modellen skulle vara skrev jag ut en sidovy i skala 1:1.

Stationen ska vara väl synlig på långt håll, jag har därför valt att göra den 

2m hög. Placeringen av skärmen måste i underläge vara ca 120cm, på den 

höjden fungerar det att både att stå upp och sitta ner. 

Storlek

Jag arbetade vidare med profilen. I bilden längst till vänster känns formen 

som tidigare nämnts alldeles för tillbakadragen och osäker. Däremot börjar 

det hända något i de andra bilderna. Uttrycket blir mer nyfiket och spän-

stigt. Riktningsvändningen i sidoytan är helt borttagen och har nu endast en 

riktning bakåt. På det sättet blir formen mer sammanhållen. Jag tyckte att 

huvudet kändes lite väl tungt i överkant och prövade hur det skulle kunna se 

ut om man plockade bort material. Genast blir formen mera intressant. Jag 

prövade att även lägga tillbaka “tomrummet” i formen, men i och med att 

profilen nu ändrats så kändes detta inte längre motiverat. Jag ville dock fort-

farande behålla ljuset i modellen på något sätt.
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Skummodeller, frigolitmodeller

Profilen började kännas bra, men det var uppenbart att det även spelade stor 

roll på vilket sätt man sedan “skar ut” formen framifrån. 
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En storleksmodell gjördes även i frigolit. Nu blev det oppenbart att “huvudet 

kändes alldeles för tungt och klumpigt. “Hakan” var dessutom alldeles för 

rund och odefinierad framifrån. Det var i första hand profilen som behövde 

en förändring. 

• Förminskning av tjockleken på profilen. 

• Tydligare markerad “haka”. 

• Mer distinkta radier. 

Utrymmet mellan den variabla sidoradien 

ger plats för ljuset som ska stråla från 

maskinen. (Blått på bilden.) På den här 

bilden har även ytan brutits upp för att ge 

plats åt i:et.

Fullskalemodell frigolit

Tecken för information
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Efter handledning var det osäkert om det 

var rätt väg att gå med att så uppenbart 

bryta upp formen med i:et. Frågan var om 

det var klokt att använda ett redan så invant 

och existerande tecken för information. 

Idén var ju att det här konceptet i sig skulle 

vara så pass starkt att folk lär sig att i Stock-

holm så är det här tecknet för information. 

Jag valde att tona ner det tydliga i:et och 

istället försöka få det mer subtilt men ändå 

starkt i sig själv. 

Istället för att ta bort material från ytan lade jag till 4 mm. Eftersom ytan inte 

bryts upp lika tydlig känns den lungnare och mer sammanhängande, men 

ändå intressant. Den föhöjda ytan ville jag även applicera på andra ytor i for-

men.
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Mellanstation

Parallellt med arbetet med huvudstationen pågick även arbetet med mel-

lanstationen. Denna skulle ha ett tydligt släktskap med huvudstationen, men 

den skulle inte vara lika utstuderat skulptural. Jag ville att det skulle synas 

att den var mindre komplex än huvudstationen. Formspråket blev därför en-

klare och mera återhållsamt. 

Ett första försök till 

mellanstation. Den 

här idén bestod endast 

av böjd plåt med en 

ljuskälla upptill. 

Här har kurvaturen an-

tagit samma form som 

tidiga skisser på huvud-

stationen. 

Jag ville försöka få mel-

lanstationen att inte 

ha varken fram- eller 

baksida, den här for-

men känns dock alltför 

komplicerad och skulle 

komma att ta över 

formspråket i huvudsta-

tionen.

Här börjar formspråket 

hitta fram till en bra 

balans i förhållande till 

huvudstationen. Den 

känns stark i sitt form-

språk samtidigt som 

den är strikt och tydlig.

Slutgiltig form. Här har det även 

lagts på ytterligare material i form av 

ett “i” på baksidan och “cirklar” på 

framsidan.
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Markering

Eftersom ljus är en så stor del i konceptet ville jag även i markeringen få 

in ljus på något sätt. Det var dessutom viktigt att att även formspråket i 

markeringen hade en tydlig anknytning till resten av konceptet.

Markering i form av 

en enkel pil, utan 

formspråk som hänger 

samman med resten av 

konceptet.

Här har stationens 

övre del i sidoprofilen 

använts och speglats. 

Uttrycket känns alldeles 

för “ornamentiskt”.

Inte tillräckligt tydligt 

att det är en pil och åt 

vilken håll den pekar.

I varianterna ovan känns det osäkert hur man på ett motiverat sätt kan få 

in ljus i modellen. Jag var länge inne på ljusdioder eftersom dessa är enkla 

och billiga i drift samt ger ett starkt sken, men jag förstod inte riktigt hur jag 

skulle försöka få in en ljusdiod i det hela.

I modellen nedan har markeringen tagit samma form som “i:et” i stationen. 

Det material som syns som vitt är klart glas genom vilket blått ljus lyser. Det 

mörka är metall.
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Fysisk helhet

Resultatet av de fysiska delarna i projektet är ett sammanhållet koncept både 

i material, färg, form och ljus. 

Huvudstationens formspråk är dynamiskt, rörligt och flexibelt, på samma 

sätt som den information som tillhandahålls i den är. Från huvudstationen 

strålar ljus från sidorna.

Mellanstationen är mer statiskt, den information som man får här är fast. 

Informationen som ges är en karta över närområdet samt vilka kommunika-

tionsmöjligheter som finns. I mellanstationen finns inget ljus.

Markeringen har en tydlig riktning och innehåller även den ljus.
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Innehåll

För att komma fram till vilka delar som skulle informeras om har flera per-

soner tillfrågats om vad de känner att man som turist och resenär saknar 

gällande information på stan. De synpunkter som kom fram sammanställdes 

i en kravspecifikation.

• Olika kommunikationsalternativ - gång/cykel, tunnelbana,   

  buss/tåg/båt, bil

• Resväg - kortast/snabbast, mest upplysta, trevligast 

• Kommunikationer på platsen

• Kommunikationer från annan plats

• Tid för avresa - snarast eller vald tid: jag vill tidigast åka  

  - jag vill senast vara framme

• Flera resealternativ

• Flera avgångstider

• Restid

• ”Börja gå riktning”

• Mellanliggande stationer

• Vägbeskrivning anpassad till valt färdsätt

• Genom att peka på karta

• Genom att skriva in text - gatuadress, hållplats

VAD KAN MAN SÖKA?

Kommunikation

HUR KAN MAN SÖKA?

TJÄNSTEN SKA:

• Passa alla

• Inneha språkval

• Förmedla information 

• Visa var jag befinner mig nu

• Visa hur jag tar mig till sökt plats

• Prioritera gående och cyklande

• Inneha hög kontrast

• Inneha tydlighet

• Inneha enkelhet

• Fungera intuitivt

• Inneha möljlighet till storleksval på text

• Inneha möjlighet att skriva ut varje visad sida

• Visa hur man hittar rätt hållplats vid byten

Skissprocess gränssnitt

Interaction design

Upplägget för hur designen av hur gränssnittet ska se ut har i första hand va-

rit inriktat på tillgänglighet och enkelhet. Ett antal personer insatta i ämnet 

har rådfrågats och kommit med synpunkter och förslag. Dessa är Bo Wester-

lund, Interactiondesigner NADA, KTH, Jakob Boije, Interactiondsigner,Erg

onomidesign och Shabnam Faraee, student GDI5. Diskussion med Monicka 

Zachari som är synskad har även förts.
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HUR FÅR MAN MED SIG 
INFORMATIONEN?

• Skriva ut relevant info

• Ladda ner relevant info med blåtand

HUR VISAS INFORMATIONEN?

• På skärm efter sökt uppgift

• Karta placerad i rätt väderstreck

• Tunnelbanekarta i förhållande till verklig karta

• Fiktiv vägbeskrivningsdemo

• Målfoto

• Visa all info samlat

• Möjlighet att samla ihop endast den info man finner relevant

• Zooma in och ut på karta

• ”Föregående” knapp

• Översikt av infostationsplacering

• Infostationer på vägen

• Varje station känner till andra stationer  

• Platsen som stationen står på

TJÄNSTEN INFORMERAR ÄVEN OM

ÖVRIGA ”FUNKTIONSKNAPPAR”

Kommunikation

• Tjänster genom branch

• Företag A-Ö

• Speciell branch eller företag i närheten

• Sevärdheter

• Kort info om sökt företag - adress, öppettid, telnr, hemsida

• Trappor på vägen

• Hissar

• Nivåskillnader

• Trottoarbredd

• Vägarbeten

• Tillfälliga hinder

Tjänster

Tillgänglighet

SÖKFUNKTION SKA FINNAS 
GÄLLANDE:

VAD KAN MAN SÖKA?
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• Varje station berättar kort om platsen den står

• Varje station unik pga baksidan

• ”Vykort” som kan skrivas ut

• Beroende på placering förändras material och färg på stationen 

• Kostnad för utskrift 5kr

Turism

FEATURES FÖR ÖKAD 
ATTRAKTIONSKRAFT:

• Karta över start, mål och färdväg

• Vägbeskrivning för valt färdsätt

• Fiktiv demo

• ”Röststyrning” - (ta till höger om 20 meter)

• GPS angivelser inom det begränsade området

• Avgångstider för kommunikationer

• Hållplatsplacering

• Knytpunkter för byte av kommunikationer

• Mellanliggande stationer 

• Info om tjänser som finns i närheten
 

INFORMATION SOM GÖRS 
TILLGÄNGLIG I  MOBILTELEFON:

Ladda ner 
information 
med hjälp av 
Bluetooth

KOSTNAD

• Debitering genom mobiltelefonräkning

• Kostnad 5kr
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Någon karta på hur programmet är uppbyggt finns inte, istället har olika sce-

narion använts för att beskriva hur tjänsten ser ut. På följande sidor får vi nu 

följa hur det ser ut när Marcus först ska ta sig till Designtorget och sedan till 

Vitalisvägen i Fredhäll.

Skärmen måste pekas på för att aktiveras. Efter det får man välja det språk 

på vilket man vill ha information. Redan nu kan man även välja att endast se 

sin placering eller var på stan respektive infostation är placerad.

På nästa sida kan du nu se tid, datum. Du kan välja om du vill förstora texten 

för att se bättre. Nu kan du välja om du vill ha information om tjänster eller 

kommunikationer. Marcus väljer tjänst eftersom han först vill till Designtor-

get. Kommunikationsfliken släcks och han får tre nya val inom tjänst.

Marcus skriver in Designtorget

Att söka information i tjänsten
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Nu kan Marcus se vilka olika Designtorgetbutiker som finns i stan. Han kan 

se placering av dessa på karta och det anges vilken butik som är närmast från 

där Marcus befinner sig. Om Marcus väljer den butik som är närmast får han 

upp följande alternativ. Eftersom han endast kan ta sig dit genom att gå så 

behöver han inte välja kommunikationsalternativ.

Men låt oss låtsas att Marcus inte vill till den närmaste butiken, utan han vill till 

den på St:Eriksgatan. Efter att han valt denna destination kan han även välja på 

viket sätt han vill ta sig dit. Marcus väljer att han vill dit på snabbast sätt, = tun-

nelbana. Sidan som visas därefter innehåller olika symboler som innehåller olika 

information. Första symbolen är en karta som visar t-banans väg.

Nu kan han även välja att 

samla, ladda ner, eller skriva 

ut den sökta informationen.

Marcus kan även 

välja att resa från en 

annan plats än den 

han befinner sig på.

Om Marcus vill 

tillbaka till den före-

gående bilden

Den valda, aktu-

ella symbolen visas 

i grönt

Vägbeskrivning hur man tar sig till platsen med valt kommunikationsalternativ.

Börja gå riktning i förhållande till hur stationen är placerad. Marcus står alltså 

och tittar på skärmen och ska sen vända sig åt vänster för att vara på väg i rätt 

riktning.

detaljerad 

beskrivning
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Den information 

som sökts ligger 

kvar på sidan och 

visas i grönt

Tid och avstånd. De sidor som SL tillhandahåller information till visas tillsam-

mans med SLs logga. 

Avgångstider. 

Marcus kan när som 

helst välja en annan 

flik. 

Mellanstationer anges för att man enkelt ska veta hur resan kommer att se ut. 

Även sambandet mellan t-banekarta och verklig karta anges.

Målfoto på hur det ser ut på den sökta platsen.

Karta helskärm med zoomfunktion. Peka på kartan eller peka på - eller +. 

Sida med all info samlad. Det är även den här sidan som kan skrivas ut på “tur-

istkortet”.

Här finns valet att 

skriva ut den stora 

kartan
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Alla infostationer i Stockholm.  Var Marcus befinner sig.

Peka på kartan för 

info om den platsen.

Marcus pekar på Vitalisvägen i Fredhäll eftersom han vet var det ligger men inte 

hur man kommer dit.
Peka här för att visa 

hur man kommer dit

Eftersom Marcus pekade på knappen om hur man kommer till Vitalisvägen 

hamnar han direkt på sidan under kommunikation och “sökt från karta”. Mar-

cus skriver in att han vill till nr 12.
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Och så börjar systemet om igen...

Utseende

Den första skissen på hur ett eventuellt upplägg skulle kunna se ut. Här syns 

all information som går att söka mer eller mindre ständigt. Det ger ett stökigt 

intryck som inte alls känns särskilt intuitivt. 
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Olika förslag på utformning av gränssnitt.

Tillgänglighet

Som synskadad är det viktigt att kontrasten i gränssnittet är hög. För de som 

är röd-grön färgblinda är det även viktigt att särskilja dessa färger tydligt och 

inte använda sig av dem på missvisande sätt. 

Storleken på gränssnittet har naturligtvis också betydelse. I just det här fallet 

har jag valt att ge användaren möjlighet att själv välja vilken storlek hon vill 

ha på gränssnittet. Jag pratade med Monicka Zachari som sade att man ofta 

brukar använda sig av teckenstorlek 20-21 om man arbetar med synsvaga. I 

systemet har jag valt att arbeta med tre nivåer på teckenstorlek - 15, 18, och 

20 punkter. Systemet är byggt kring 15 punkters storlek, men ska som sagt 

även inneha möjligheten till förstoring.  
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Turistsuvenir

Kortet som är möjligt att skriva ut från maskinen ska även ha funktionen av 

en “turistsuvenir”. Detta är även något som gör varje station unik. Kortet ska 

berätta om platsen på vilken maskinen står. Berättelsen illustreras sedan på 

något sätt av illustratör. I projektet kommer fyra illustratörer att skildra var 

sin plats i Stockholm. Texten som ska illustreras kan t.ex. lyda: “Norrmarlm-

storg hade tidigare en hamn. Här skedde handel med fisk varför Norrmalm-

storg var känt för att lukta illa.”

Olika berättelser ska finnas för varje maskin, valet av berättelse som visas är 

beroende på från vilket land turisten kommer, till exempel så kanske en viss 

berättelse är mer intressant för någon från Sverige än vad den är för någon 

från USA. 

Kostnaden för att skriva ut ett kort kommer att vara fem kronor, detta kan 

antingen betalas kontant eller med betalkortet.

Det ska även finnas en “knapp” på vilken man kan trycka för att få texten om 

platsen given på skärmen.

Ladda ner information till mobiltelefon

Möjligheten att ta med sig den sökta informationen i sin mobiltelefon ska 

också ges. Detta sker genom Bluetooth. Hur gränssnittet kommer att se ut i 

mobiltelefonen är något som i projektet inte berörts, utan anges endast som 

en möjlighet. Informationen som ges ska vara den samma som den som kan 

skrivas ut på kortet, men kan även kompletteras av vägvisning genom GPS.

Kostnad för att ladda ner informationen är fem kronor som debiteras använ-

darens mobiltelefonräkning.



54

Modellarbete 
Huvud- och mellanstation

Modellen har en kärna av extruderad polystyren. Materialet som kommer i 

skivor  limmas samman för att sedan sågas till så att profilen blir den rätta. 

Materialet slipas, gropar spacklas igen och radier och slutgiltig ytterkontur 

slipas fram. Dekoren limmas på plats.

Modellarbetet påbörjades under projektets fyra sista veckor.
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För att modellen ska stå emot smällar och slag krävs ett hårt ytterhölje. Detta 

fås genom att två lager med glasfiber limmas över hela modellen. Limmet 

som används är tvåkomponents epoxi. Limmet härdar under natten. Dagen 

efter skärs kanter och hålrum för skärm och ljus ut. 

Modellen lackeras vit och sidor av opal pet-

plast limmas fast. 

En blågön ljuslist limmas fast i skarven mellan 

den opala plasten och skalet av glasfiber. 
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Markeringen tillverkas av plexiglas och cibatol som lackeras. Ljuset i model-

len fås genom en sandwichkonstruktion av olika lager med transparent och 

opal plast samt ramar av spånskiva. Två nivåer av vita och blå lysdioder 

fästes på sidan av modellen för att passande ljus ska uppstå. 

Markering
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Informationen som kan skrivas ut ges på ett kort med måtten 206x145 mm, 

vilket är dubbla storleken för ett vykort. Detta kan vikas och får då samma 

mått som ett sådant och kan sendan användas på samma sätt. 

“Turistkort”
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“I Studio Bastun som låg på Bastugatan 39 spelade bland andra  Magnus Ug-

gla och Ted Gärestad in några av sina skivor på 1970-talet.”

Illustratör: Karin Rönmark

Stomatolskylten från 1909 på höjden 

ovanför Slussen var Sveriges första 

ljusreklamskylt. I nästan hundra år 

har både barn och vuxna stannat till 

för att se tandkrämen klämmas ut ur 

tuben.

Illustratör: Karin Ahlin

Två illustratörer hjälpte till med två exempel på bilder som vardera beskriver   

en plats där en informationsstation kan vara placerad.  
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Resultat och reflektioner

Resultatet av projektet är ett koncept som förenklar möjligheterna att röra 

sig fritt i Stockholm Stad och med det göra staden tillgänglig för alla. Kon-

ceptet består av olika komponenter med vilka man snabbt och lätt kan få 

information om kommunikationer och tjänster i staden. Målgruppen är i 

första hand turister, vilket innebär alla slags människor, både med och utan 

funktionshinder. 

Systemet förmedlar information om hur man i Stockholm tar sig från en 

plats till en annan. Det ska vara vara lättanvänt och passa en så stor mål-

grupp som möjligt. Det ska uppmuntra till att utforska staden, inbjuda 

till användning och inte uppfattas som en komplicerad teknisk produkt. 

Förhoppningen är att lyfta Stockholm som en attraktiv turiststad.
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INFORMATIONSTATIONEN placeras på platser där mycket folk rör sig 

och där det finns behov av information om kommunikationer och tjänster. 

För att synas tydligt lyser sidorna svagt av blått ljus. Den rinnande formen 

kommer av vattnet som finns runt om i staden. Stationen har ett nyfiket och 

vänligt skulpturalt formspråk för att inbjuda till användning. Placeringen 

av skärmen är något lägre än vanligt och utrymmet under skärmen tillåter 

att även rullstolsburna personer kan använda tjänsten. Varje station ”vet sin 

placering” och kan berätta om platsen där den står. Detta för att medföra ett 

mervärde till användaren. Som turist kan man alltså dels få matnyttig infor-

mation samtidigt som stationen tjänar som ”attraktion” - om man väljer att 

skriva ut informationen som ges medföljer även ett ”Stockholmskort” som 

fun- gerar som suvenir.

MELLANSTATIONERNA placeras på utvalda platser som ett komplement 

till den intelligenta huvudstationen. Pelarna informerar om den närmaste 

miljön och även var man finner närmaste informationstation.

MARKERINGAR infällda i marken som pekar i riktning mot närmaste infor-

mationstation finns utspridda över hela staden. Även dessa lyser svagt blått. 

Detta bidrar till en intressant och varierande markstruktur.

Informationen som ges kan laddas ner till mobiltelefon med hjälp av blue-

tooth. Med ett GPS-verktyg kan användaren sedan navigera i staden till den 

sökta platsen. Användaren kan även välja att skriva ut ett turistkort innehål-

lande den sökta informationen samt trevlig anekdot och illustration från 

platsen där stationen är placerad. Kortet kan sedan användas som vykort.
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Diskussion

Vid projektets början var tanken endast att på något sätt öka informationen 

om komunikation och tjänster i Stockholm. Bilden jag hade om hur projektet 

skulle gestaltas var mycket suddig, jag trodde nog att det skulle bli en maskin 

av något slag, men mer än så visse jag inte. Att projektet sedan utvecklades 

till ett helt koncept var något som skedde under resans gång. 

Det visade sig att projektet kom att bli ett mycket större formprojekt än vad 

det först var tänkt och att gränssnittdelen fick hamna lite vid sidan av. Det 

var dock något som som visade sig fungera väl, eftersom utveckling av tjänst 

och programvara ändå skulle komma att kräva mycket mera tid och kunskap 

än jag har och besitter. För projektet har det dock krävts att jag skaffat mig 

en inblick i området interaction design, detta för att illustrera de delar som 

jag vill belysa i tjänsten. Om projektet får en fortsättning kommer det däre-

mot behövas ett omfattande arbete med tjänstedelen, detta av personer med 

kunskap inom området.

Att formdelen blev så pass stor som den blev var nog en förutsättning för att 

projektet ska kännas sammanhållet och genomarbetat. Resultatet blev ett 

koncept som tydligt förmedlar att det hänger samman i de olika fysiska de-

larna, men även att de mer grafiska delarna som gränssnitt och “turistkort”  

innehar samma uttryck.     


