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Abstract 

The purpose of this essay is to investigate if signage for tourists in Stockholm is enough to 

easily find your way to attractions and public modes of transport and how the city works with 

the issue. Triangulation was chosen for the essay, that is, a mix of qualitative and quantitative 

methods. A survey of 100 tourists was carried out in the Old town of Stockholm and 

interviews were made with stakeholders in the tourism industry and signage policy in 

Stockholm. The survey showed that most of the tourists found it easy to find their way in 

Stockholm and that they were content with the signage. Few of the tourists thought it was 

difficult to find their way in Stockholm. The tourists thought there were enough signs in 

English, with arrows and pictograms. Stakeholders were of the opinion that signage is 

important for tourists. Many stakeholders also thought there should be more English signs. At 

the present point in time, stakeholders are collaborating in different projects, for example 

putting up new orientation signs and working towards a more uniform signage for pedestrians. 

Stockholm Public Transport aims to be clear by using Swedish text and pictograms. They 

have deliberately chosen not to sign in English because it would take up space on the signs 

and make the texts smaller and consequently difficult to read. The conclusion was made that 

signage in Stockholm is acceptable, but can be improved. The stakeholders believe that the 

use of GPS will increase among tourists. Some stakeholders think that signage will not have 

the same importance in the future as technology becomes more and more accessible and 

widespread.  

Keywords: Tourism, signage, Stockholm, information design, guidance. 
 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om skyltningen för turister i Stockholm är 

tillräcklig för att lätt orientera sig till attraktioner och kollektivtrafik och hur staden arbetar 

med frågan. Vi använde oss av triangulering i arbetet, det vill säga en mix av kvalitativ och 

kvantitativ metod. Vi utförde en kvantitativ enkätundersökning bland 100 turister i Gamla 

Stan i Stockholm och intervjuer gjordes med aktörer inom skyltning och turismindustrin i 

Stockholm. Enkätundersökningen visade att de flesta turisterna verkade ha lätt att hitta i 

Stockholm och att de ansåg att skyltningen var tillfredsställande. Ett litet antal turister ansåg 

att det var svårt att hitta i Stockholm. Turisterna ansåg att det finns tillräckligt med skyltar på 

engelska, med pilar och piktogram. Aktörerna anser att skyltningen har en stor betydelse för 

turisterna. Många aktörer ansåg också att det bör finnas fler skyltar på engelska för att det ska 

vara mer turistvänligt. I nuläget arbetar aktörer i staden (organisationer, kommunen och 

privata företag) i olika skyltningsprojekt, som att placera ut orienteringsskyltar på turiststråk 

och med en mer enhetlig skyltning i Gångplan Stockholm, vars syfte är att göra det lättare att 

ta sig fram som fotgängare i Stockholm. Stockholms Lokaltrafik arbetar mycket på att vara 

tydlig genom att använda sig av svenska texter och piktogram. De har medvetet gjort ett val 

att inte skylta på engelska för att inte göra texten på skyltarna mindre och svårare att läsa 

eftersom fler språk på skylten tar upp plats. Vi drog den slutsatsen att Stockholm har en 

tillräcklig skyltning, men den kan förbättras. Aktörerna tror att användningen av GPS kommer 

att öka bland turisterna och vissa aktörer tror att skyltningen inte kommer vara lika 

betydelsefull på grund av att tekniken blir alltmer lättillgänglig. 

 

Nyckelord: Turism, skyltning, Stockholm, informationsdesign, vägledning 



 

Förkortningar 

SL – Stockholms Lokaltrafik 

SVB – Stockholm Visitors Board - Stockholms offentliga turistorganisation.   

PBL – Plan- och bygglagen  

App – kortform av applikation  

PDA – Personal Digital Assistant  

GPS – Global Positioning System 

 

 



 

Förord  

Denna kandidatuppsats skrevs inom ramen för turismvetenskap vid Södertörns Högskola i 

Stockholm under år 2013-14. Vi hoppas att denna studie kan bidra till att göra Stockholm till 

en än mer tillgänglig och attraktiv stad för turister och besökare och i det långa loppet främja 

en bättre image av Stockholm som destination. 

 

Vi vill även passa på att tacka de personer som medverkat till uppsatsens utformning. Tack till 

de som deltog i enkätundersökningen och till Marilyn Zubert, turist, som gav oss inspiration 

till denna studie. Ett speciellt tack till de personer som vi har intervjuat: 

  

 Johnny Andersson, Turistinformatör, Stockholm Visitor Center 

 Gio Olla, Arkitekt och stadsdesigner, Stadsliv AB 

 Stefan Hagdahl, Arkitekt, SL 

 Klas Modin, Bygglovshandläggare, Stockholms Stad 

 Eva Camél, Director, Stockholm Visitors Board 

 Helena Wallemo, Marknadsansvarig, Nobelmuseet 

 Louise Bill och Hanna Borg, Trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms Stad 

 Matilda Sabel, Landskapsarkitekt, Stockholms Stad 

Stort tack till vår handledare på Södertörns Högskola, Christian Widholm för konstruktiva 

synpunkter och vägledning under arbetets gång. Vi uppskattar även andras tankar och förslag 

som har förbättrat vårt arbete.  

 

Stockholm, 2014  

Fanny Hermansson och Kristin Haipus  
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1. Inledning 

Turismen har stor betydelse för staden och spelar en strategisk roll för stadsplaneringen 

(Europeiska kommissionen 2000). Beslutsfattarna blir allt mer medvetna om att turismen 

bidrar till ekonomisk utveckling och satsar därför på den (Europeiska kommissionen 2000). 

Stockholmsstrategin 2020 (2013) arbetar med flera frågor som rör turismen i Stockholm där 

en av dem är skyltningen i staden.  

Skyltningen i staden har betydelse för turisterna som besökare. En skylts grundläggande syfte 

är att den är informationsbärare (Cilingiroglu 2006). Den är ett kommunikationsverktyg med 

exempelvis budskapet hur turisten ska transportera sig för att komma till önskad 

turistattraktion (Cilingiroglu 2006).  

 

”I do not recommend others visit Stockholm unless they have Swedish friends who will guide 

them.”  
      

    (Marilyn Zubert 2013, återkommande turist, se bilaga 14) 
 

En turist från USA uttryckte sig så här i ett e-mail efter att hon hade besökt Stockholm. Hon 

tyckte att det var dåligt skyltat i Stockholms stad. Hon ansåg att det var svårt att hitta 

information på engelska och att det var svårt att veta var hon skulle hitta busshållsplatserna. 

Hon menade att hon inte skulle ha hittat om det inte hade varit för att hon kände någon på 

plats i Stockholm som kunde visa henne rätt.  
 

Detta skapar frågor om skyltningen för turisterna i Stockholm är tillräcklig för att lätt 

orientera sig till attraktioner och kollektivtrafik och hur staden arbetar med frågan. 
 

1.1 Bakgrund 
Stockholm hade 10,7 miljoner kommersiella övernattningar under år 2012 vilket gör staden 

till Europas tionde mest attraktiva destination (Stockholm Visitors Board 2013). Antalet 

gästnätter i Stockholm ökade med 270 000 under 2012, vilket är den största ökningen i landet 

(SVB 2013). Samhället är ägare och förvaltare av attraktionsresurser, som nationalparker, 

kulturminnen och infrastruktur och kan påverka turismens utvecklingsmöjligheter. Turismens 

förutsättningar påverkas också av en mängd andra beslut, lagstiftning och regelverk som 

regleras inom många olika politikområden (Tillväxtverket, 2012). 

 Ur byggnadsordningen har följande saxats som har med skyltningen i staden att göra: 

”Skyltning anpassas till stadsbilden och utformas så att den berikar staden, samverkar 

med byggnaderna, och underordnas det kulturhistoriska värdet.” (Stockholms 

stadsbyggnadsnämnd, 2009)  

 

”Skyltning utformas med arkitektonisk och konstnärlig kvalitet /…/ i samspel med  

bebyggelsen, både den enskilda byggnaden och omgivningen inklusive omgivande skyltar.  

Skyltar utformas till stadens förskönande med sådan kvalitet att den motsvarar sin plats och  

betydelse i staden” (Stockholms stadsbyggnadsnämnd, 2009). 

 

Det finns ett antal aktörer som påverkar skyltningen i Stockholm idag. Kommunen är den 

viktigaste aktören och de har tagit fram råd och riktlinjer för skyltningen i staden. De är även 

den aktör som trafikplanerar, ger bygglov till skyltning och sätter upp skyltar. Det finns ett 



2 

skönhetsråd i Stockholm, en rådande instans vars uppgift är att värna om Stockholms stads 

skönhet. Skönhetsrådet granskar bland annat bygglovsärenden. SL är en aktör i Stockholm 

som ansvarar för skyltningen gällande kollektivtrafiken som tar turister till attraktioner. SL 

samarbetar med kommunen. Polisen är en aktör där man söker markupplåtelse för skylten och 

de samarbetar också med kommunen. Stockholm stad är även ägare till en offentlig 

turistorganisation: Stockholm Visitors Board (SVB) som nu arbetar nära till exempel 

privatägda Stadsliv AB i Stockholms stad. SVB har uppgiften att positionera Stockholm som 

”The Capital of Scandinavia” (SVB 2012). Det finns flera marknadsförare av Stockholm som 

samarbetar med SVB och kommunen, så som Stockholm Visitor Center och City i 

Samverkan. För att läsa mer om dessa aktörer se bilaga 1.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Destinationer är komplexa system (C-F, Lee et al. 2005). Det finns många influenser som 

inverkar på turistupplevelsen och om tillfredsställelse uppnås (C-F, Lee et al. 2005).   

Kokko (2011) menar utifrån C-F Lees artikel (2010) att skyltar primärt tjänar som 

mellanlänkar, vilka förbinder besökare med turistprodukter och tjänster, och således förbättrar 

tillgängligheten i ett område. Skyltningen är viktig för marknadsföring på grund av fördelarna 

den ger som kommunikationsverktyg (Bitner 1992, ur Kellaris 2010).                                                

Findlay & Southwell (2004) skriver om skogsturism och menar att besökare kan planera sin 

skogsvisit i förväg eller göra ett spontant besök i skogen efter att de sett en skylt på vägen.  

Skyltar kan alltså enligt dem inspirera turister att besöka en attraktion som de först inte tänkt 

besöka (Findlay & Southwell 2004).   

I en motion (2008:53) av Åsa Hagelstedt, vänsterpartiet, föreslås att Stockholm bör satsa på 

tydligare skyltning till turist- och evenemangsställen. Stadsledningskontoret svarar med att 

säga att om staden ska leva upp till visionen om ett Stockholm i världsklass 2030 och 

varumärket ”The Capital of Scandinavia”, krävs god skyltning och information till icke-

svensktalande boende och besökare och att detta blir extra viktigt då befolkningen och antalet 

besökare ökar. Staden bedriver redan via olika nämnder och bolag ett arbete med att förbättra 

informationen för turister och engelsktalande. Hagelstedt menar att det kan vara svårt att vara 

turist då utrop i kollektivtrafiken och skyltar endast är på svenska. På flygbussar och på 

Arlanda Express ges information på engelska men när man reser inom staden tvingas turister 

att fråga sig fram, säger Hagelstedt. Trafik- och renhållningsnämnden som har huvudansvaret 

för skyltningen i staden, samarbetar exempelvis med Vägverket i projekt för att förbättra 

strategisk skyltning.  

Att det finns personer som anser att skyltningen är otillräcklig är ett problem. Skyltningen i 

Stockholm fungerar som marknadsföring för turistattraktioner och dessa riskerar således att 

förlora tillgänglighet om inga skyltar finns. Är staden medveten om skyltningens betydelse 

kan förbättringar göras som underlättar för turisterna som besöker staden. Om inte Stockholm 

satsar på engelsk skyltning till turistattraktioner samt kollektivtrafik riskerar en stor grupp 

turister att gå förlorad. Detta kan bidra till förlorade intäkter för staden.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår uppsats är att undersöka om skyltningen för gående utländska turister i 

Stockholms innerstad är tillräcklig för att lätt orientera sig till attraktioner och kollektivtrafik 

och hur staden arbetar med frågan. 
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Frågeställningar 

 

1. Vad anser turister och aktörer inom skyltning och turism om skyltningen till 

attraktionerna och till kollektivtrafik?  

2. Hur väl är skyltningen i Stockholms innerstad anpassad för de utländska gående 

turisterna?  

3. Hur vill turisterna och aktörerna att skyltningen i Stockholms innerstad ska utvecklas?  

 

1.4 Avgränsning  
Vi har avgränsat vår studie till att omfatta orienterings- och hänvisningsskyltning för 

gångtrafikanter i Stockholms innerstad, eftersom vi tror att de flesta turister tar sig fram till 

fots i innerstan och att det är här skyltningen behövs. Med anledning av detta tar vi inte upp 

pendeltågen som färdmedel när kollektivtrafiken behandlas. I enkätundersökningen har vi 

avgränsat oss till turister som är på besök i Stockholm. Vi intervjuade personer i alla åldrar 

undantaget yngre barn, turister som nyanlänt till Stockholm, turister som inte kunde tala 

engelska samt svenska turister. 
 

1.5 Disposition 

 

Teoretisk 

referensram   

Kapitel 3 

 

Inledning   

Kapitel 1 

 

Slutsats   

Kapitel 7 

 

Diskussion   

Kapitel 6 

 

Analys   

Kapitel 5 

 

Empiri   

Kapitel 4 

 

Metod   

Kapitel 2 

 

I metodavsnittet beskrivs vilka metoder som använts och 

hur vi har gått tillväga för att samla in data till vårt arbete. 

Urval av källor motiveras och en källdiskussion och 

metoddiskussion förs.   

I teoriavsnittet presenteras det teoretiska underlaget för 

analysen av vår empiri. Teorierna lägger grunden för 

förståelsen av skyltningens betydelse för staden och 

turisten och berör orienteringsprocessen, semiotik och 

samverkan, samt turismsystem.   

I det inledande kapitlet beskrivs problemformuleringen, 

syfte och avgränsning för det föreliggande arbetet. Här ges 

även en kort bakgrund till skyltningen i Stockholms stad.  

I empiriavsnittet presenteras det material som insamlats 

genom våra intervjuer, enkätundersökning och 

observation. 

I analysavsnittet analyserar vi vår empiri med teorierna vi 

valt ut.  

I det avslutande diskussionsavsnittet diskuterar vi empirin, 

teorin och vår analys.  

I slutsatsen svarar vi på vårt syfte och frågeställningar 

baserat på vår teori, empiri och analys samt ger förslag till 

vidare forskning.   



4 

2. Metod 
 

2.1 Val av metod 
Kvalitativ och kvantitativ metod är två olika sätt med vilka man kan analysera data på.  

Kvalitativ metod tar sig an ord eller text och kvantitativ metod är mer inriktad på analys av 

siffror (Hjerm & Lindgren 2010). Vi har valt att använda oss av en mix av kvalitativ och 

kvantitativ metod för att få svar på våra frågeställningar och för att angripa vårt ämne från 

flera vinklar. Användandet av en så kallad triangulering (Bryman & Bell 2005) är när 

undersökaren samlar in och analyserar data, integrerar undersökningsresultaten, och drar 

liknelser genom att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder och synsätt i en enskild 

studie (Johnson et. al. 2007). Att både använda sig av en kvalitativ och kvantitativ metod gör 

att metoderna kan stärka varandra i arbetsprocessen (Holme och Solvang 1997). 

  

Enligt Denzin och Lincoln (2011) studerar forskaren saker i deras naturliga miljö genom att 

använda kvalitativa metoder. Det finns flera olika metoder att välja på inom den kvalitativa 

forskningen, bland annat intervju, observation, analys av text eller dokument och bruk av 

visuella media (Ryen 2004, sid 14). Vi utförde djupintervjuer med aktörer inom skyltning och 

turism samt en observation. Enligt Bell (2006, s. 13) handlar kvantitativ forskning om att 

samla in och studera relationer mellan olika uppsättningar av fakta och att mäta och använda 

vetenskapliga tekniker som kan ge kvantifierbara och kanske även generaliserbara slutsatser. 

Kvantitativa metoder passar bra när man vill undersöka åsikterna hos många 

undersökningsenheter (Halvorsen 92, s. 87). Vi använde denna metod eftersom vi ville 

generalisera utifrån data vi fick in och utförde en enkätundersökning bland turister. 

Enkätundersökningen är också avgörande för att kunna besvara vårt syfte. 

 

Vi kombinerade metoderna eftersom vi anser att den kvantitativa enkätundersökningen 

kompletterar de kvalitativa intervjuerna och vår observation. Även Bryman (2013) menar att 

en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning kan ge ett fruktbart resultat.  
   

2.2 Urval   
Utifrån vårt syfte tog vi fram skriftligt underlag från böcker, Internetkällor och vetenskapliga 

artiklar. De vetenskapliga artiklarna har vi hittat med hjälp av Internetsöktjänsten Google 

Scholar och databaser via Södertörns Högskolas Bibliotek. Sökord som användes var: 

skyltning i Stockholm, tourism/t signage, tourist signs, tourism planning och the importance 

of tourism signage.  

 

För att få en överblick över Stockholms skyltning gjorde vi en undersökning på webben. På 

detta sätt fick vi idéer om vilka vi skulle kontakta, sedan skedde omfattande telefonkontakter 

med olika aktörer som hade skyltning inom sitt ansvarsområde eller berördes av 

skyltningsfrågan, som attraktioner. Alla personer som vi fick kontakt med var inte relevanta 

för vår undersökning på grund av att de inte hade ansvar för skyltningen som berörde 

gångtrafikanter och attraktioner. 
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Tabellen nedan illustrerar de kvalitativa och kvantitativa undersökningarna vi har utfört.   

 

KVALITATIV KVANTITATIV 

 

Intervjuer med:  

 Turistinformatör, Stockholm Visitor 

Center (STC), cirka 32 min, STC 

 

 Arkitekt och stadsdesigner, Stadsliv 

AB cirka 48 min, kontor i Gamla Stan 

 

 Arkitekt, SL, cirka 35 min, SLs 

huvudkontor 

 

 Bygglovshandläggare, Stockholms 

Stad, på 38 min, Tekniska nämndhuset 

 

 Direktör, Stockholm Visitors Board, ca 

23 min, SVBs huvudkontor 

 

 Marknadsansvarig, Nobelmuseet, cirka 

20 min, Nobelmuséet 

 

 Trafik- och renhållningsnämnden, 

Stockholms Stad, cirka 60 min, 

Tekniska nämndhuset 

 

Mailintervju med:  

 Landskapsarkitekt, Stockholms stad 

Egna observationer av skyltningen i 

Stockholms innerstad. Cirka sex timmar, med 

stopp.  

 

100 enkäter till turister i Stockholms 

innerstad. 

 

2.2.1 Observation 

För att få en överblick över Stockholms skyltning gjorde vi en observation. Se bilaga 13. Vi 

utförde den som om vi vore turister som tidigare aldrig hade varit i Stockholm och utan andra 

navigeringshjälpmedel än skyltningen. Observationer går ut på att observera och anteckna 

iakttagelser på ett så objektivt sätt som möjligt (Bell 2006). Vi gjorde en strukturerad 

observation, det vill säga att vi i förväg skrev ned vad som skulle observeras enligt ett 

observationsschema (Bell 2006). Parfitt (2005, s.100) beskriver ett observationsschema i form 

av ett enkelt rutnät där forskaren kan notera sina iakttagelser. Denna metod passade vår 

observation bäst. Vi skrev upp turistiska platser i rader, och noterade i motsvarande kolumner 

om en skylt till denna plats observerats samt skyltens informativa innehåll. Vi sammanställde 

detta i Excel. Vi observerade tunnelbaneuppgångarna vid Gamla Stan och T-centralen på detta 

sätt. På resten av platserna var observationen mer ostrukturerad.  
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Vi hade även egna funderingar kring vår observation, var det skulle kunna finnas skyltar. 

Våra egna observationer av turiststråk i Stockholms innerstad var användbara som underlag 

till våra intervjufrågor. Vi skapade oss på så sätt även en egen uppfattning om hur skyltningen 

i Stockholms innerstad fungerar. Se bilaga 13. 

2.2.2 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer har den fördelen att antalet intervjuer som ska genomföras inte måste 

bestämmas på förhand utan att det är en bra strategi att varva intervju och analys så man kan 

avgöra vilka man vill intervjua härnäst (Zetterquist & Ahrne, 2011 s. 44). På så vis kan man 

avgöra när man uppnått mättnad. Även enligt Bell & Bryman (2005, s. 474) är det fördelaktigt 

att göra en kvalitativ intervju genom att man då kan anpassa frågorna och ordningen man 

ställer dem utifrån situationen på ett helt annat sätt än om man är bunden vid helt 

standardiserade frågeformulär. 

 

I vår undersökning har vi valt att göra semi-strukturerade och personliga intervjuer. Vi valde 

denna metod för dess flexibilitet. En semi-strukturerad intervju innebär enligt Bryman & Bell 

(2005) att forskaren har en lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras (kallas 

oftast för en intervjuguide), men att intervjupersonen har en stor frihet att utforma svaren på 

sitt sätt. Frågor som inte ingår i denna kan också ställas, om intervjuaren anknyter till något 

som den intervjuade sagt. 

 

Alla våra intervjuer spelades in och dokumenterades, för att sedan kunna skrivas ut. Detta 

eftersom det är viktigt att fånga intervjupersonernas svar i deras egna ordalag, så att speciella 

fraser och uttryck inte går förlorade (Bell & Bryman 2005). Före våra intervjubesök med 

aktörerna såg vi till att vi hade en generell intervjuguide färdig. Våra frågor var öppna så att 

informanterna fick svara fritt på dem. Öppna frågor kan ge fördjupning och insikt i ämnet som 

forskaren själv inte tänkt på men som är relevant för undersökningen (Bryman & Bell 2005). 

Då vi intervjuade åtta olika aktörer med olika uppgifter och kunskap, gav öppna frågor en 

bred kunskap och fördjupning i ämnet. Våra frågor utformades efter intervjupersonens 

ansvarsområde. Vissa frågor var gemensamma. Vi behövde inte alltid ställa alla frågor 

eftersom informanterna ofta redan hade gett svar under tidigare frågor. Av de åtta intervjuer 

som har genomförts var sju av dem personliga. 
 

Vår urvalsprocess till de kvalitativa intervjuerna var varierande, med både strategiska urval, 

där vi kontaktade de personer vi ansåg skulle bidra med mest relevant kunskap om det valda 

ämnet, och tips från informanter om andra informanter att intervjua, den så kallade 

snöbollseffekten (Halvorsen, 1992). Snöbollseffekten är bra när man vill vinna personers 

förtroende. Genom intervjun med en av våra aktörer fick vi även en skriftlig mailintervju med 

ytterligare en aktör. Våra intervjufrågor vidarebefordrades direkt till den gällande person som 

sedan efter en tid svarade på frågorna och skickade svaren till oss.       

 

2.2.3 Enkätundersökning            

Vi gjorde en enkätundersökning för att ta reda på vad turisterna ansåg om skyltningen till at-

traktioner och kollektivtrafik och för att få en förståelse för hur de upplever Stockholm som 

turistdestination och på så sätt besvara vårt syfte. Under våren 2013 utförde vi 100 stycken 

enkätintervjuer för att få ett så trovärdigt och bra resultat som möjligt. I vår undersökning 

valde vi utländska turister i Stockholm som vår population. Vårt urval var turister som vistats 

mer än ett fåtal timmar (två-tre) i Stockholm, ungdomar och vuxna samt engelsktalande turis-

ter. Vi valde att fånga upp turisterna i Gamla Stan som är ett attraktivt turiststråk i Stockholms 

innerstad. Vi stod på Västerlånggatan, de små shoppinggatorna, vid stora torget och slutligen 
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vid Kungliga slottet. Urvalet blev ett tillfällighetsurval, vi som forskare frågade de turister 

som råkade passera (Halvorsen 92). I början var det svårt att ta kontakt med människor ef-

tersom det var svårt att veta vilka som var turister. Många av de äldre turisterna och bland 

andra Kineser ville inte ta kontakt med oss på grund av att de trodde att vi sålde någonting, 

eller att de inte hade tid att svara på en enkät. En möjlig förklaring är också att turisterna inte 

kunde engelska eller endast hade liten kunskap i språket. De som var mest hjälpsamma och 

intresserade av att svara på vår enkät var ungdomar och de i yngre medelåldern. 

  

Vår enkät var anonym, det vill säga inga namn kunde kopplas till svaren (Patel & Davidsson 

2011). Under enkätutformningsprocessen utförde vi en pilotundersökning i form av en enkät-

undersökning bland studenter på Södertörns högskola för att få reda på vad som behövde för-

bättras i vår enkät eftersom det inte går att justera frågorna när enkätundersökningen är slut-

förd. Detta för att se om utomstående personer lätt kunde förstå våra frågor. Vi bad 15 stycken 

studenter fylla i enkäten och förbättrade enkäten utifrån deras åsikter. Detta gjorde enkäten 

bättre och tydligare. Enkäten var strukturerad, vilket innebär att vi hade fasta svarsalternativ 

(Patel & Davidson 2011). Längst ned i enkäten gav vi turisterna möjlighet att skriva sådant de 

ville tillägga genom att ha ett fält för övriga kommentarer. Enkäten var också standardiserad, 

det vill säga att frågorna och situationen var detsamma för alla intervjuade (Trost 2012). En 

strukturerad och standardiserad enkät med slutna frågor gör det lätt att bearbeta svaren (Bell 

& Bryman 2005). Genom att numrera våra frågor gav det oss en bra överblick och underlät-

tade arbetet. Efter genomförd enkätundersökning sammanställdes alla svar och ställdes upp i 

diagram och tabeller. 

  

När vi utformade våra enkätfrågor eftersträvade vi att använda tydliga och enkla formulering-

ar för att turisterna lätt skulle kunna besvara frågorna. Vi var även noga med att använda kor-

rekt språk. Enligt Trost (2012, s.79) är det ”viktigt att en fråga verkligen är en fråga och inte 

flera frågor i en”, vilket vi medvetet tänkt på. Vi utformade både frågor med endast ”ja” och 

”nej”- alternativ och frågor med flera svarsalternativ. De flesta turister förstod frågorna lätt 

och tog sig tid att svara på alla frågor. På en fråga använde vi bilder att välja mellan istället 

för text för att vara så konkreta som möjligt. 

 

2.3 Reliabilitets- och validitetsdiskussion                                                       

2.3.1 Kvantitativa bedömningskriterier 

Reliabiliteten bestäms av hur forskarna utför mätningarna och hur noggranna de är vid 

informationsbearbetningen (Holme & Solvang 1997) och innebär huruvida resultaten i en 

undersökning skulle bli likadana om undersökningen gjordes igen (Bryman & Bell 2013) 

under i övrigt lika omständigheter (Bell 2006). Vi gjorde ett bekvämlighetsurval, det vill säga 

att vi frågade dem som råkade passera vid tillfället. Detta sänker troligtvis reliabiliteten i vår 

enkätundersökning. Det sänker således även den externa validiteten, vilken innebär en 

begränsning av möjligheten att generalisera resultaten till en större grupp individer (Ryen 

2004). Extern validitet gäller ett resultats överensstämmelse med verkligheten, det vill säga 

om det är ”sant eller falskt” (Andersen 1994). Reliabiliteten i vårt arbete kan ha påverkats av 

att turisterna kan ha missuppfattat våra enkätfrågor, eller att turisten var stressad och gav 

ogenomtänkta svar, vilket ju också kan vara positivt då det speglar uppfattningen i den 

situationen turisten befinner sig i just då. Det som gör vårt arbete reliabelt var att vi hade 100 

turister som deltog i vår enkätundersökning. Även att vi utförde enkäten på ett turistiskt stråk, 

och under en dag, anser vi verkar för en hög reliabilitet, men om vi hade varit på flera platser 

förutom Gamla Stan hade vi kanske kunnat öka reliabiliteten ytterligare.  
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Validitet är ett annat begrepp som handlar om huruvida slutsatserna som dragits från en 

undersökning bedöms hänga ihop, om ett begrepps mått verkligen mäter begreppet som ska 

mätas (Bryman & Bell 2013, Sohlberg & Sohlberg 2013). Utifrån validitetens definition anser 

vi att vi har valida resultat då vi konkret har mätt turisternas åsikter och uppfattningar 

gällande skyltningen i staden. När vi formulerade enkäten och skulle översätta ordet ”lagom” 

valde vi ordet ”moderate”, ett kanske inte helt passande val då det i ordbok översätts till både 

”lagom”, ”medelmåttig” och ”rätt bra” och på så sätt kan uppfattas på olika sätt av 

engelsktalande. 

 

Intern validitet innebär hur väl överensstämmande forskarens observationer och teoretiska 

idéer som han eller hon utvecklar är (LeCompte & Goetz 1982, refererad i Bryman & Bell 

2005 ), alltså om en slutsats som rymmer ett kausalt (orsak-verkan) förhållande mellan två 

variabler är hållbar eller inte (Bryman & Bell 2005, s. 48). De intervjupersoner vi har valt är 

relevanta för arbetets syfte och frågeställning. Vi gör bedömningen att de slutsatser vi dragit 

är överensstämmande med de resultat vi fått fram i empirin.     

Ekologisk validitet handlar om tillämpligheten av samhällsvetenskapliga resultat i människors 

vardag och naturliga sociala miljö (Bryman & Bell 2013). Vi anser att vår studie har en hög 

ekologisk validitet då vi har intervjuat turisterna på plats där de inte hunnit reflektera eller 

efterkonstruera. Våra aktörer har vi intervjuat i deras arbetsmiljö där de fått tala fritt om sina 

pågående projekt och fått ta del av vår observations resultat och blivit medvetna om att deras 

jobb är betydelsefullt. I framtiden hoppas vi att vårt resultat kan ge en inblick i 

skyltningsfrågan och därmed hjälpa aktörer att utveckla turistnäringen i Stockholm.    

2.3.2 Kvalitativa bedömningskriterier 

Kvalitativa undersökningar har två grundläggande bedömningskriterier: trovärdighet och 

äkthet. Trovärdigheten utgörs av följande fyra delkriterier: pålitlighet, överförbarhet, 

tillförlitlighet och bekräftelse (Guba och Lincoln 1985, refererad i Bryman & Bell 2005).  

Pålitlighet är motsvarigheten till reliabilitet i kvantitativ forskning och har att göra med att 

forskarna ger en fullständig och tillgänglig redogörelse av forskningsprocessens faser 

(Bryman & Bell 2013). Denna uppsats anser vi uppnår en hög grad av pålitlighet eftersom en 

redovisning av allt material finns i arbetet och i bilagor. Vi har ett stort antal källor i vårt 

arbete som gör vårt arbete pålitligt.  

Överförbarhet handlar om hur överförbara resultaten är till en annan miljö och är 

motsvarigheten till extern validitet i kvantitativ forskning. En fyllig redovisning eller en ”tät” 

beskrivning ger utomstående en form av databas, utifrån vilken de avgör hur överförbara 

resultaten är till en annan miljö (Guba och Lincoln 1985 s. 316, refererad i Bryman & Bell 

2013). Aktörer kan följa vår uppsats genom våra bilagor där vi utförligt presenterar våra 

sammanfattade redovisningar av intervjuerna och observationen. Dessa har hjälpt även oss att 

bearbeta vårt arbete. Flera aktörer kan ta del av vår databas och kan därmed bedöma hur de 

kan använda resultaten för sitt eget syfte och i andra sammanhang.  

För att resultaten i ett arbete ska vara tillförlitliga, behöver forskningen utföras med 

existerande regler i åtanke och att forskarna delger de intervjuade personerna resultaten för att 

de ska bekräfta att forskaren uppfattat den intervjuades verklighet rätt (Guba och Lincoln 

1985, refererad i Bryman & Bell 2013). I vår undersökningsprocess har vi följt de regler som 

getts, till exempel har vi frågat våra informanter om publicering av deras namn och 

deltagande i inspelning. Våra aktörer har inte fått ta del av intervjusammanfattning för att få 

läsa sina kommentarer och korrigera eventuella missuppfattningar. Detta kan ha påverkat 

resultatens tillförlitlighet i vår undersökning.  
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Bekräftelse innebär att forskaren inte medvetet låtit sina personliga värderingar och teoretiska 

inriktning färga av sig på utförandet av och slutsatserna från en undersökning (Guba och 

Lincoln 1985, refererad i Bryman & Bell 2013). Enligt oss så har vi låtit våra informanter 

uttala sig om skyltningsfrågan utan påverkan från oss, men vi tror att vi utifrån vår 

observation kan ha påverkat informanternas respons.   

Guba och Lincoln (1985, refererad i Bryman & Bell 2013) skriver om ett antal kriterier på 

äkthet där ett kriterium är en rättvis bild av åsikter och uppfattningar hos den grupp av 

människor som studerats. Samtliga personer vi har intervjuat är trovärdiga och besitter 

synpunkter och kunskap vilket vi anser har gett oss en rättvis bild av uppfattningarna om 

skyltningen i Stockholm. I efterhand anser vi dock att vi kanske hade fått en mer tydlig bild 

och djupare förståelse av skyltningens betydelse om vi hade intervjuat en skyltningsexpert 

eller någon från Skönhetsrådet.  

Pedagogisk autenticitet har att göra med om deltagarna fått en bättre bild av hur andra 

personer i miljön upplever saker och ting i miljön (Guba & Lincoln 1985, refererad i Bryman 

& Bell 2005). Vi tror att deltagarna kan dra nytta av vår studie genom att läsa vår observation 

och varandras intervjuer och på så sätt få en bättre bild av skyltningsfrågan.  

Ontologisk autenticitet gäller huruvida undersökningen hjälper personerna som deltagit att 

komma fram till en bättre förståelse av sin sociala situation och miljö som de lever i (Guba & 

Lincoln 1985, refererad i Bryman & Bell 2005). Studien kan troligtvis hjälpa någon på 

kommunen i sin miljö, inför nya undersökningar till exempel.            

Katalytisk autenticitet har att göra med hur undersökningen gör det möjligt för de 

medverkande att förändra sin situation (Guba & Lincoln 1985, refererad i Bryman & Bell 

2005). I och med att aktörerna får ta del av vår studie, kanske de reflekterar över frågan och 

kan påverka sin situation genom att lägga fram frågan på bordet.    

Taktisk autenticitet rör frågan om undersökningen gjort att deltagarna fått bättre möjlighet att 

vidta de åtgärder som krävs (Guba & Lincoln 1985, refererad i Bryman & Bell 2005). Vi 

anser att resultaten från vår undersökning kan bidra till större förståelse och fortsatt utveckling 

av skyltningen i framtiden. Vi hoppas att våra förslag till framtida forskning ska förmå aktörer 

driva samtliga frågor om skyltning framåt.    

Observationen av skyltningen gjorde vi så objektivt och uppmärksamt vi kunde. Vi kan inte 

påverka skyltningen på platsen men vi kan observera, anteckna och förmedla våra iakttagelser 

och tankar till aktörer som kan påverka skyltningen.     

2.4 Epistemologi och Ontologi 
En epistemologisk frågeställning handlar om vad som är eller kan betraktas som godtagbar 

kunskap inom ett ämnesområde (Bryman & Bell 2013) och vad som skiljer kunskap från åsikt 

(Jacobsen 2002). Epistemologi består av två grenar: positivismen och hermeneutiken. 

Jacobsen använder uttrycket tolkningsbaserad vetenskap istället för hermeneutik (Jacobsen 

2002). Positivismen menar att naturvetenskapliga metoder ska användas vid studiet av den 

sociala verkligheten. Positivismen är således inriktad på absolut kunskap (Thurén 2007). 

Hermeneutiken står för teori och metod gällande tolkning av människors handlingar. Ontologi 

handlar om de sociala entiteternas natur (Bryman & Bell 2013). Inom objektivismen, som är 

relaterad till positivismen, uppfattas dessa som objektiva enheter, som för de sociala aktörerna 

besitter en yttre verklighet som de inte kan påverka (Bryman & Bell 2013). 

Konstruktionismen är relaterad till hermeneutiken och ifrågasätter detta synsätt och menar 

istället att sociala företeelser och deras mening kontinuerligt skapas av de sociala aktörerna 

(Bryman & Bell 2013). Det geografiska rummet (platsen) existerar redan och de intervjuade 

aktörerna kan förändra och utveckla platsen utifrån hur de ser på området, genom att placera 

skyltarna utifrån var de anser det vara bäst. Enskilt och gemensamt kan organisationer 
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påverka rummet. De kan gemensamt komma överens om råd och riktlinjer och nya lösningar 

för skyltning i staden ur konstruktionistisk synpunkt. Vi har riktat in oss på ett 

konstruktionistiskt perspektiv i vårt arbete då vi valt att se på fakta utifrån att de inte är 

objektiva. 

2.5 Etikdiskussion  
Enligt Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning” (Vetenskapsrådet 2002) finns det fyra allmänna huvudkrav som konkretiserar det 

grundläggande individskyddskravet. Grundläggande individskyddskrav innebär att personer 

ska skyddas mot otillbörlig insyn i till exempel sina livsförhållanden och får inte heller 

utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet 2002). 

De fyra allmänna huvudkraven är informationskravet, samtyckandekravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi har tagit hänsyn till dessa på följande sätt:   

Informationskravet  

Enligt vetenskapsrådet ska aktörerna som berörs informeras om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet 2002, s.7). Alla aktörer som vi intervjuade 

informerade vi om vilka vi var, om vår undersökning samt syftet med vår uppsats.  

Samtyckeskravet  

Deltagaren i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

(Vetenskapsrådet 2002, sid 9). Efter att vi hade informerat våra aktörer, antingen via e-post 

eller per telefon, fick de själva besluta om de ville delta eller inte.  

Konfidentialitetskravet  

Enligt Vetenskapsrådet ska uppgifter om alla aktörer som deltar i undersökningen ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2002, sid 12). Samtliga intervjuer vi gjorde var 

personliga och de spelades in med hjälp av mobil. Ingen av våra aktörer önskade att vara 

anonym i vår undersökning eller att vi undanhöll viss information.  

Nyttjandekravet  

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet 2002, sid 14). Det som har kommit fram i intervjuerna används enbart i 

denna uppsats. 

2.6 Kritik av eget arbete 

2.6.1 Metoddiskussion  

Vårt val av mixad metod kan diskuteras. Att använda oss av både kvalitativ och kvantitativ 

metod gjorde vår undersökning väldigt omfattande. Tack vare detta har vi fått ett rikt material 

som gett oss möjlighet att ta ut det väsentliga för vårt arbete. Att vi fick ännu en intervju 

utöver de sju har även det varit glädjande. Hade vi dock uteslutande intervjuat aktörerna hade 

arbetet känts ofärdigt då turisternas åsikter saknats och vise versa. Båda behövdes för att svara 

på vårt syfte och våra frågeställningar. Observationen var nödvändig för vår förståelse och 

inför våra intervjuer. Att vi inte transkriberade intervjuinspelningarna direkt efter att vi 

genomfört dem försvårade transkriberingen då vi inte kom ihåg intervjun lika bra som vi hade 

gjort annars. Detta påverkade troligtvis våra sammanfattningar av intervjuerna. 
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Något som kan ha inverkat på vår uppsats är att vi skickade in frågorna för sent till några av 

våra intervjuobjekt vilket bidrog till att de inte hann förbereda sig tillräckligt. Undersökningen 

innehåller ett stort empiriunderlag med både observation, intervjuer och en enkätundersökning 

med många informanter. Underlaget är unikt och användbart för många aktörer, såsom 

Stockholm stad med flera. Vår observation gav oss bra information om fotgängarens 

perspektiv, men observationen hade kunnat göras mer omfattande och då gett oss en mer 

heltäckande bild.   

2.6.2 Teorikritik 

Xia et als teori rör parklandskap och frågan kan ställas om denna är överförbar till 

stadsmiljöer. Den är dock relevant för vårt ämne, enligt oss. Vi hade önskat att hitta fler 

teorier om skyltning i städer. Klustermodellen beskriver hur drivkrafter, klusterbildningar och 

inverkansfaktorer ger klusterdynamik och kan därmed användas i vår uppsats för att 

exempelvis kunna förklara aktörers samarbete gällande ett enat skyltprogram i Stockholm.    

Pages turismsystem handlar först och främst om transportmedel och turisters upplevelse när 

de använder sig av dessa, där skyltning inte är en central faktor i systemet. Vi anser dock att 

denna modell kan anpassas till vår studie där skyltningen ges den centrala rollen.  

Stockholms skyltprogram är i sig visserligen inte en teoretisk text enligt oss, utan enbart 

utarbetade föreskrifter och definitioner, men informationen i den bygger troligtvis på 

forskning och innehåller information som hjälper oss att förstå skyltningens nuvarande form 

och i relation till intervjupersonernas svar.  

Det fanns teorier som kopplade skyltning med cyklism och bilism och butiksskyltning, men vi 

inriktade oss på skyltning för gångtrafikanter vilket gjorde att vi valde bort dessa i vår studie.  
 

2.6.3 Informantkritik 

Vi kan möjligtvis ha påverkat vissa aktörer genom att vi inledde intervjuerna med att berätta 

om våra erfarenheter utifrån observationen och genom vår amerikanska turists uttalande om 

skyltningen i Stockholm. Detta kan ha påverkat aktörernas svar i en viss riktning. 

Tack vare resultatet av 100 turister fick vi ett bra underlag för vår studie, dock hade kanske 50 

– 100 ytterligare gett ett ännu säkrare resultat. Dessutom hade resultatet kanske också blivit 

annorlunda och mer varierande om vi förflyttat oss till olika platser.  

Enkätresultaten kan ha påverkats av ett antal faktorer: att turisten kände sig stressad, 

misstolkning av frågorna, fel val av svarsalternativ eller att de inte kunde så bra engelska.  
I vår undersökning har vi av informanterna fått olika uppgifter på vad orienteringstavla och en 

hänvisningskylt är. Det kan bidra till att det blir missförstånd i kommunikationen mellan olika 

aktörer och att man inte använder samma definitioner. Dock har vi i vårt arbete konsekvent 

använt de definitioner som finns i Skyltprogrammet. 
 

Det som stärker vår uppsats är att vi intervjuat informanter verksamma inom olika områden 

som berör skyltning, vilket har gett oss ett bra och varierat underlag. Det hade varit intressant 

att ha fått tag på någon kunnig forskare inom skyltning eller någon på statlig nivå för att få 

bredare kunskap och flera infallsvinklar inom skyltningen.     
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3. Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensramen består av teorier inom tre huvudområden som berör turisten, 

orientering och aktörssamverkan, och är valda för att kunna svara på vårt syfte och våra 

frågeställningar. Teorierna syftar till att skapa förståelse för skyltningen i staden och vad som 

påverkar den och hjälpa till att bilda en helhetlig bild av den.  

3.1 Turisten 
Skyltar kan inspirera turister att besöka en attraktion som de först inte tänkt besöka (Findlay 

& Southwell 2004).   

3.1.1 Turismsystem 

Figuren nedan illustrerar turism som ett system, med en region som genererar turism, en 

turistdestination, utgående flöde av turister, resande turister samt återvändande flöden av 

turister. Vi har tagit med denna modell i vår uppsats eftersom den berör turisters användning 

av transportmedel till en destination och vi undersöker skyltningen till dessa. Användandet av 

systemet har huvudsyftet att det hjälper forskaren att rationalisera och förenkla turismens 

komplexitet till ett antal begrepp och komponenter som belyser turismens interrelaterade natur 

(Page 1999). Systemet har som analysverktyg den fördelen att den tillåter forskaren att 

överväga effekten av förändringar på turismsystemet för att bedöma den troliga inverkan på 

andra komponenter och den totala turistupplevelsen (Page 1999).  

 

 
 
Figur 1: Ett turismsystem (Page, J Stephen, 1999). 

 

3.2 Orientering 
Bonfanti (2013) menar att skyltning utgörs av information som hjälper användaren att ”styra” 

över osäkerheten att röra sig i ett främmande område.  

3.2.1 Orienteringsprocess 

Xia et al. (2008) beskriver i sin artikel hur turister orienterar sig inom ett parklandskap 

(koalacenter) baserat på deras bekantskap med miljön. Författarna tar upp fyra olika modeller 

för att illustrera processen som äger rum när en turist försöker hitta vägen. Denna process ser 

annorlunda ut beroende på hur bekant personen är med platsen, därför finns det fyra modeller. 

Det visade sig att för dem som var bekant med platsen var den kognitiva kartan mer 

utvecklad. Figuren nedan visar en av modellerna och hur processen ser ut för en turist som 

inte är bekant med platsen sedan tidigare och därmed inte har någon kognitiv karta av platsen, 

och använder sig av vägledningshjälp. Det visade sig att för 99 av de 111 turister som besökte 

koalacentret för första gången var navigeringshjälp viktig. De förväntade sig att landmärken 

skulle göra det lättare för dem att hitta (Xia et al. 2008). Vägledningshjälpen kan vara skyltar, 

Personal Digital Assistant (PDA) eller karta. 
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Figur 2: The wayfinding process without a cognitive map assembled prior to travel but with landmark utility 

(Xia et al. 2008). 

3.2.2 Skyltförståelse  

Turister som kommer till Stockholm kommer från olika delar av världen och för att förstå 

skyltarna kan olika tecken även behövas. Semiotik (tecken) utgör grunden för mycket 

kulturell analys och handlar om hur språk använder sig av tecken för att skapa mening (Selby, 

2005). Enligt De Saussure (1966, i Selby 2005) består ett tecken av två komponenter: 

betecknaren (the signifier) och det betecknade (the signified) där betecknaren är ett uttryck 

med ett budskap och det betecknade är konceptet det representerar. Piktogram tar mindre plats 

på skyltarna och alla förstår dem. Bonfanti (2013) påpekar att piktogram (ikoner) som 

sammanfattar ett språk som oftast är mycket mer komplicerat kan användas istället för att 

upprepa samma budskap på flera språk och dirigera användare på internationell nivå.  

3.3 Aktörssamverkan 

3.3.1 Klusterbildning  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Klusterbildning inom mötesindustrin och dess stödaktörer i Stockholm (Andersson 2006)  

Klustermodellen beskriver hur klusterdynamiken skapas av drivkrafter, klusterbildningar, 

inverkansfaktorer som ger klustereffekter så som samarbetskultur, marknadsföringssynergi, 

komplett erbjudande och planeringskoordinering (Andersson, 2006). Kluster kan ses som ett 

Wayfinding                            

Action 
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värdeskapande system där ett antal aktörer tillsammans skapar ett konkurrenskraftigt samlat 

näringsliv i en region.  

3.3.2 Skyltprogram Stockholm stad            

Stockholms stadsbyggnadsnämnd har tagit fram råd och riktlinjer gällande skyltning i 

Stockholm. Enligt skyltprogrammet (Stockholm stadsbyggnadsnämnd, 2009, s. 7) ska 

skyltningen ”anpassas till stadsbilden och utformas så att den berikar staden, samverkar med 

byggnaderna och underordnas det kulturhistoriska värdet”. Det krävs bygglov för att sätta upp 

en skylt (Stockholm stadsbyggnadsnämnd, 2009, s. 4).  

  

”Orienteringsskylt är en gemensam skylt som sätts upp för att vägleda till olika verksamheter 

inom ett område. Dessa typer av skyltar underlättar för transporter och besökande att hitta. 

God vägskyltning minskar behovet av hänvisningsskyltar. Orienteringsskyltar innehåller ofta 

en karta över området, olika verksamhetsnamn, pilar, adresser med mera. När man utformar 

en orienteringsskylt är det bra att tänka på att den ska vara samordnad och välformad samt att 

skylten är placerad vid en entré som kan var bra för områdets identitet och vara ett tillskott för 

miljön. Informationen på orienteringsskylten bör vara kortfattad, mycket text försvårar 

läsbarheten” (Stockholm stadsbyggnadsnämnd, 2009, s. 13).  

 

”Hänvisningsskyltar är skyltar som visar vägen till verksamhet som finns längre bort. Dessa 

tillåts endast undantagsvis (annars skulle Stockholm fyllas av skyltar). Undantag kan till 

exempel vara allmän service som vårdcentral, bibliotek och liknande. Om många enstaka 

hänvisningsskyltar skulle sättas upp inom ett område utan samordning är det risk för ett det 

ger ett skräpigt intryck och detta kan till och med försvåra möjligheterna att hitta” (Stockholm 

stadsbyggnadsnämnd, 2009, s. 4). 

 

Bildväxlande skyltar är skyltar som ändrar utseende och kan vara till exempel bildskärmar 

eller rörliga diodskyltar (Stockholms stadsbyggnadsnämnd, 2009, s. 9).  



15 

4. Empiri/undersökningsresultat  
  

4.1 Observation i Stockholms Stadskärna 
Vid Sergels torg och Hötorget observerades två orienteringsskyltar av fem som är uppsatta på 

prov i Stockholm av City i samverkan. Dessa skyltar var de mest informativa vi observerade 

och hade information på engelska samt symboler. Se foto nedan. 

 

I Gamla Stans tunnelbana såg vi ingen extra information på perrongens namnskyltar. Detta 

tyckte vi var konstigt. Vi ansåg att det kunde skyltas vilka attraktioner som finns, eller i alla 

fall namn på gator. På samma plan som spärrarna fanns dock skyltar som angav vartåt Gamla 

Stan och Riddarhuset låg. Inga skyltar fanns utanför tunnelbanan som visade riktningen till 

Kungliga slottet, stortorget, nobelmuseet, storkyrkan eller gamla stans turistbyrå. På 

Järntorget i Gamla Stan upptäcktes dock en skylt som pekade mot Slottet. Denna skylt var på 

engelska, utan symbol och avståndsangivelse. Vi promenerade 

Västerlånggatan/Drottninggatan ned mot city. På Mynttorget, som är en plats där många 

turister passerar, fanns inga centralt placerade skyltar som visade riktning till attraktioner, 

förutom till slottets ägor. Dessa skyltar var placerade vid slottet. Likaså fanns det i korsningen 

Riksbron/Strömgatan inga skyltar, trots att Operan och Kungsträdgården ligger i närheten. Vi 

tog av till Stadshuset. Vi hade inte sett några skyltar dit från Drottninggatan. Men när vi 

närmade oss byggnaden hittade vi skyltar, dessa var på engelska utan symbol. Den ena 

skylten var under en bro och när vi fortsatte promenera fann vi ytterligare en skylt men denna 

var inte på engelska. Vi hittade totalt fyra skyltar till Stadshuset. Sedan gick vi till Vasagatan 

utanför centralstationen. Där fanns inga skyltar till attraktioner. Stockholm Tourist Center 

ligger på denna gata, och vi hittade en skylt till detta center här. Vi fortsatte till T-centralen 

vid Drottninggatan. Vi såg här inga skyltar till Kulturhuset, Konserthuset eller S:ta Klara 

Kyrka. Dock såg vi en hänvisningsskylt vid Sergels torg som visade vägen till 

Kungsträdgården, Gamla Stan, Kungliga slottet, spårvagn och Stockholm C. 
 
Orienteringsskylt 

Foto: Fanny Hermansson  
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4.2 Sammanfattning av intervjuer  

4.2.1 Aktörernas synpunkter om skyltningen till attraktionerna och till Kollektivtrafiken   

Andersson (Intervju 2013), Turistinformatör på Stockholm Tourist Center, har fått 

kommentarer från turisterna att de anser att skyltningen är dålig både till attraktioner och till 

lokalbussarna samt att skyltarna i innerstaden i stort sett bara är på svenska. På de busskartor 

som finns på Stockholm Tourist Center så saknas till exempel information om åt vilket håll 

man ska åka, vilket gör att personalen får ge ut den informationen och vägleda turisten. 

Positivt var att turisterna inte upplevde det svårt att hitta till tunnelbanan eller att ta sig runt 

med spårvagn.   
Olla (Intervju 2013), Stadsarkitekt, ansåg att styrkan med skyltningen i Stockholm var att 

svenskarna idag har en Iphone eller en smartphone så alla har kartor i dem. Svagheterna 

menar han är att det inte finns någon översiktplanering inom skyltning och information i 

Stockholm. Enligt honom vore den bästa lösningen att SL och stadsplanerare samarbetar och 

tillsammans skapar ett kart- och skyltsystem. Han tror det är möjligt att alla aktörer samlas 

under samma tak och samarbetar. Olla (Intervju 2013) anser att det vore bra med mer 

kommersiell verksamhet på skylten som då kan gå att finansiera och säger att London redan 

har infört sådana.  
 

Hagdahl (Intervju 2013), Arkitekt och projektledare på SL, anser att svagheterna med 

skyltningen i kollektivtrafiken är att det finns för många olika skyltprogram som de måste 

följa och för många skyltar som gör att det kan se litet ostrukturerat ut. Han ser hellre att man 

enas om ett och samma skyltprogram, som gäller för alla.  
 

Modin (Intervju 2013), Bygglovshandläggare, anser att intresset är stort för skyltningsfrågan i 

Stockholm men det är ganska dåligt skyltat till attraktioner. Han tror att den bakomliggande 

anledningen är att det är svårt att hitta platser för dessa skyltar på grund av att det finns så 

många privata aktörer och andra verksamheter. Det kan lätt bli för mycket skyltar som kanske 

inte är relevanta. Camél, Director Leisure Travel and Tourist Services på SVB, anser rent 

allmänt att det är ganska dåligt skyltat i staden till turistattraktionerna men menar att våra 

utländska besökare ändå generellt uppfattar att det är oerhört lätt att hitta i Stockholm. Det är 

en liten stad som är distinkt uppdelad på grund av att den är uppbyggd på öar. Hon har inte 

hört något negativt om skyltningen i allmänhet. Men Camél (Intervju 2013) har ett önskemål 

om att skyltningen ska bli bättre och att det ska finnas fler skyltar. Hon anser att det är viktigt 

för en turist att kunna ta sig runt och om det fanns fler skyltar i staden skulle turisterna 

troligen känna sig mer välkomna. Det skulle visa att man har tänkt på turistens behov och 

underlättat för den.   

Styrkan med Stockholm anser Camél (Intervju 2013) är att staden är lättillgänglig, har gott om 

gatunamnsskyltar på fasaderna, är lätt att hitta i och att Svenskarna är bra på att prata andra 

språk. Bill (2013), chef för tillståndavdelningen på trafikkontoret, berättar att Stockholm är så 

trafikintensiv och verksamhetstät att det blir för plottrigt om man skulle skylta till allt i staden 

och att det mer stjälper än hjälper besökarna om staden skulle vara överbelamrad med skyltar. 

Wallemo (Intervju 2013), Marknadsansvarig på Nobelmuseet, anser att det vore mycket bra 

om det fanns tydligare skyltar i Gamla Stan som gör att människor har lätt att hitta men hon 

nämner att hon inte vet själv hur lätt eller vanligt det är att man som attraktion har en skylt 

idag. Hon upplever inte att besökarna verkar ha svårt att hitta till övriga attraktioner. Hon 

berättar att många turister idag även använder sig av till exempel telefoner för att hitta till 

platserna. Bill (Intervju 2013), chef för tillståndavdelningen på trafikkontoret, anser att 

svagheterna gällande skyltningen i Stockholm är att man har för dålig kunskap ännu inom 
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området och att styrkorna är att allt ligger på promenadavstånd. Sabel (Intervju 2013), 

Landskapsarkitekt, anser att svagheterna är att samordningen mellan skyltning och vägvisning 

för gående, cyklister och bilister är bristfällig. Med det menar hon att det inte finns något 

helhetsgrepp och inga tydliga avgränsningar mellan olika typer av skyltning och att en 

övergripande strategi saknas. Staden har inte arbetat aktivt med detta ur ett 

fotgängarperspektiv de sista tio åren och hon anser skyltar behövs, oavsett antal turister. 

Stadens varumärke stärks av ett enhetligt skyltsystem och det ska användas av alla.    

4.2.2 Aktörernas åsikter om hur väl skyltningen är anpassad för turisterna.  

Camél (Intervju 2013), Director Leisure Travel and Tourist Services på SVB, berättar att för 

att kunna lösa skyltningsproblemet har SVB startat ett projekt där de samarbetar med City i 

Samverkan och Stockholms handelskammare för att få upp flera hänvisningskyltar. Enligt 

Andersson (Intervju 2013), Turistinformatör, så kom dessa skyltar till genom att City i 

Samverkan kontaktade dem på Stockholm Tourist Center för att se om de ville delta i deras 

projekt. Det började med att man skickade en arbetsgrupp till London för att undersöka de 

hänvisningsskyltar som fanns där. Man ansåg att dessa var så bra att man ville införa dem i 

Stockholms Stad. Enligt Andersson (Intervju 2013) ansåg man att dessa behövdes för att 

turismen har ökat otroligt mycket. Det har varit en självklarhet att få upp dessa för man vill att 

Stockholm ska framstå som en stad i världsklass. Andersson (Intervju 2013) har varit med och 

hjälpt till att ta fram de viktigaste turistmålen och byggnader som skulle finnas med på dessa 

hänvisningsskyltar. Bill (Intervju 2013) berättar att hon själv inte har deltagit i City i 

Samverkans projekt med hänvisningsskyltar, men trafikkontoret har varit delaktiga i projektet 

genom att de har upplåtit mark för skyltarna.   
Olla som är Stadsdesigner fick förfrågan av City i Samverkan om han ville vara delaktig i 

projektet. Målet med hänvisningsskyltarna var att komplettera kommunaltrafiken. De skulle 

vara lättillgängliga för folk som kom ifrån tåg eller busstransport. Man ville också stödja 

näringslivet men det skulle inte finnas reklam på skyltarna. Syftet med dessa skyltar är att 

hjälpa folk att orientera sig i staden. ”Du måste guida turisten”, menar Olla (Intervju 2013).     

Vad dessa hänvisningskyltar skulle innehålla beslutades av SVB och turistbyrån och Ollas 

uppgift var att göra alla kartor och illustrationer (Olla 2013, intervju). Dessa skyltar innehåller 

mest information om museer, kultur, teater, bibliotek och de mest kända hotellen. Enligt 

Andersson (Intervju 2013), Turistinformatör, så finns det idag hänvisningsskyltar placerade i 

de turistiska huvudstråken vid Cityterminalen, Drottninggatan, Sergels torg, Kungsträdgården 

och vid Hötorget. Dessa hänvisningsskyltar har en gul remsa högt upp på tavlan som gör att 

man lätt känner igen dem. De är också rätt höga och det gör dem synliga för turisterna. 

Tanken är att det ska vara en promenad på fem minuter mellan varje skylt, så att turisterna 

hela tiden hänvisas vidare. Han nämner också att dessa hänvisningsskyltar är på prov och de 

håller på att utvärderas av City i Samverkan idag. I framtiden planerar man att sätta upp flera i 

Stockholms stad, bland annat vid Norrbro, i slutet av Drottninggatan, på Gustav Adolfs torg 

nere vid Strömkajen, på Nybroplan och Stureplan, utanför Arlanda express och vid 

centralstationen. Andersson (Intervju 2013) anser att hänvisningsskyltarna är bra. Andra 

personer/aktörer som också varit delaktiga i projektet är bland annat Sabel, landskapsarkitekt, 

och SL. Sabel (Intervju 2013) berättar att det har fungerat som ett bra test på vad staden med 

sina invånare och turisterna behöver, vad som krävs för att skyltar ska fungera ur ett 

tillgänglighetsperspektiv, vad som fungerar ur ett driftperspektiv med snöröjning, sopning et 

cetera och vad det kostar att producera sådana skyltar. Det finns dock fortfarande en del 

brister.  

SL:s  ansvarsområde är att skylta till och från tunnelbana och buss. Enligt Hagdahl (Intervju 

2013), Arkitekt och projektledare på SL, så använder de på SL sig av skyltmanualer som de 
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går efter. Man skyltar stationsnamnet och gatunamn till den gata som 

uppgången/stationen leder till. Detta är ett effektivt sätt att skylta på. Ibland skyltar de till en 

specifik målpunkt/attraktion, till exempel Stadion, Operan och Friends arena, men annars är 

det mycket reglerat och de försöker undvika att skylta till enskilda attraktioner. SL arbetar 

mycket med planering och försöker minska antalet skyltar för att det ska bli tydligt. Vad 

gäller bussarna, så finns det kartor i nästan varje busskur som hjälper turisterna att orientera 

sig, men en nackdel är att det ändå är svårt för turister att tyda i vilka riktningar dessa bussar 

går. SL arbetar också mycket med digital information och med så kallade analoga kartor som 

sitter i ramar, där man kan analysera vart bussarna är på väg. Idag finns det digitala skyltar 

som informerar när bussen och tågen kommer och går. SL satsar mycket på att vara tydliga 

genom att använda sig av svenska texter och piktogram. Hagdahl (Intervju 2013) säger att 

fördelen med att använda sig av piktogram är att man inte är beroende av språk. SL har gjort 

ett medvetet val att inte skylta på Engelska på grund av att de inte vill ta speciella hänsyn till 

turister, för skulle de ha med flera språk på skyltarna så skulle texterna vara mindre på 

skylten. Det går inte heller att översätta stationsnamnen. Idag finns kartor på engelska samt på 

övriga språk som turister kan hitta på turistbyråer och på SL Center. Han tror dock att man 

ropar ut på engelska i tunnelbanorna och han anser att man självklart ska tänka på turisterna 

på grund av att det finns så många besökare i Stockholm. Hagdahl (Intervju 2013) berättar att 

många turister anser att det är ofullständigt skyltat ibland, samt när det sker förändringar i 

kollektivtrafiken anser de också att det är otydligt skyltat. Han nämner också att han själv 

menar det är svårt att hitta, bland annat till färjorna vid slussen, men SL har inte något ansvar 

för Djurgårdstrafiken utan det är Vaxholmsbolaget som sköter och kan påverka skyltningen 

där.  

Modin (Intervju 2013), Bygglovshandläggare, anser att staden tar väldigt få initiativ vad det 

gäller att skylta. Enligt vad Modin kan se så finns det ett stort intresse för skyltning till 

turistiska attraktioner idag men de på bygglovsavdelningen behandlar inte så ofta den sortens 

skyltansökningar. Många av attraktionerna som finns i Stockholm är redan så väletablerade att 

de flesta finns på alla kartor. Han anser att skyltningen gör att staden blir levande, främst på 

bottenvåningarna, för man känner sig trygg med belysning. Wallemo (Intervju 2013), 

marknadsansvarig på Nobelmuseet, berättar att de inte har arbetat aktivt med att få en skylt till 

deras attraktion. Namnet Nobel är så känt att de flesta hittar dit ändå. SVB har ett stort 

engagemang och arbetar ständigt med skyltningsfrågorna och dessa finansieras delvis av 

kommunen.  

Bill (Intervju 2013), chef för tillståndavdelningen på trafikkontoret, nämner att idag finns det 

vid företagsområden orienteringstavlor, som kan vägleda och informera besökarna i staden 

och man har även påbörjat ett projekt som heter ”Gångplan Stockholm” och på kommunens 

översiktsplan använder de ordet ”Promenadstaden”. Syftet med detta projekt är att de vill 

uppmuntra fler människor att gå, att det ska vara lätt att hitta och att det ska vara lätt att ta sig 

fram som fotgängare i Stockholm. Sabel (Intervju 2013), Landskapsarkitekt, anser att den 

gångplan som nu tas fram pekar på olika behov som gående har av vägledning, vilket stöder 

arbetet med ett gemensamt skyltprogram för staden med fokus på gående personer. 

4.2.3 Aktörernas förslag på utveckling av skyltningen.  

Andersson (Intervju 2013), Turistinformatör, tror att vi i framtiden kommer att se flera 

orienteringsskyltar i Stockholms stadskärna. Han tror att flera skyltar på engelska kommer att 

komma till och att GPS kommer att användas i större utsträckning av turisterna. Olla (Intervju 

2013), Stadsdesigner anser att visionen med orienteringsskyltarna är att de ska hjälpa både 

svenska och utländska besökare att hitta och att man ska placera ut dessa skyltar strategiskt så 

man kan inrikta sig på något mål, till exempel öppna nya stråk. Hagdahl (Intervju 2013), 
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Arkitekt och projektledare, tror att man kommer att införa interaktiva skärmar som skulle 

hjälpa till att hitta med symboler bland annat för busshållsplatserna. En annan sak som finns 

och är ett bra hjälpmedel är SL:s reseplanerare som finns på deras hemsida och som en app. 

Med hjälp av den kan man lätt se på en karta hur bussarna går och den ger olika förslag på 

bästa sättet att ta sig till destinationen. Det här är något som kommer att utvecklas ännu mer i 

framtiden tror Hagdahl. För framtiden vill SL att man ska enas om ett system så att man hittar 

och känner igen sig, tydlighet är SL:s mål. Han tror att digitala kartor kommer att vara mer 

aktuellt och utvecklas i snabbt takt.  

Modin (Intervju 2013), Bygglovshandläggare, tror att man i framtiden kommer att vilja satsa 

mer på skyltningen till attraktioner i staden. Han tror även att skyltningen kommer att vara 

mer återhållsam. Han säger att han redan kan se vissa trender i skyltningen på grund av att vi 

idag lever i ett samhälle där tekniken finns överallt. Det finns smartphones med mera som gör 

att vi hittar saker ändå och då behöver vi inte längre skyltar som hänvisar oss tio kvarter 

bort. I marknadsföringssyfte finns sociala medier och liknande och han tror att de kan nå ut 

med budskapet på ett enklare sätt än att man sätter upp en stor skylt. Han tror ändå på att 

skyltningen kommer att behövas även i framtiden och att vi också kommer att se nya 

lösningar på skyltning som vi inte ser idag. Han tror att vi kanske har bildväxlande skyltar 

men att de kommer att vara välanpassade till stadsmiljön. Camél (Intervju 2013), Director 

Leisure Travel and Tourist Services SVB, tror att skyltningen inte kommer få någon ökad 

betydelse och att kartor alltid kommer att användas men frågan är om det blir papperskarta 

eller om man går efter en GPS. Det är något man inte vet än. Wallemo (Intervju 2013), 

Marknadsansvarig på Nobelmuseum, berättar att om de fick sätta upp skyltar till deras 

attraktion skulle de vilja placera dem i de områden där man kliver av i Gamla Stan som till 

exempel tunnelbanan nerifrån Skeppsholmen. Beträffande tankar och planer om att sätta upp 

skyltar till attraktionen i framtiden, är en kostnads- och prioriteringsfråga. Bill (Intervju 

2013), chef för tillståndavdelningen på trafikkontoret, och Borg (Intervju 2013), 

områdesplanerare på trafikplaneringsavdelningen, har i sin framtida vision att det ska vara 

lätt att hitta i Stockholm och Sabel (Intervju 2013), Landskapsarkitekt, tror och hoppas på att 

skyltningen kommer att förbättras och samordnas över hela staden i framtiden. Hon tror också 

på att det kommer att finnas digitala hjälpmedel som appar och kartor i Smartphones, detta är 

ett mycket bra komplement som kommer att öka. Kanske detta bidrar till att de fysiska 

skyltarna i staden inte kommer att vara lika betydelsefulla, men de måste samordnas och 

stämma med informationen man får till exempel via telefonen. Dock måste man komma ihåg 

att inte alla använder sig av digitala hjälpmedel.    

  

4.3 Resultat av enkätundersökningen 
I vår enkätundersökning ville vi få fram vad turisterna ansåg om skyltningen till attraktioner 

och skyltningen till lokaltrafiken (buss, tunnelbana, spårvagn och färjor) i Stockholm. Vi ville 

också ta reda på hur lätt turisterna tyckte det var att hitta till attraktionen och vilka hjälpmedel 

de använde sig av för att ta sig fram. Till sist lämnade vi en rad för egna kommentarer, om de 

hade mer att tillägga samt om de hade förslag på hur man kunde förbättra skyltningen för 

turister i Stockholm. En av de intervjuade svarade inte på så många frågor i enkäten och vi 

uteslöt den personen ur undersökningen. Således har vi en undersökningsgrupp på 100 

personer. Av dessa var 70 stycken förstagångsbesökare i Stockholm och 30 stycken hade 

besökt Stockholm tidigare. Det var 8 stycken som reste ensamma och 92 stycken reste med 

någon.  
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4.3.1 Turisternas synpunkter om skyltningen till attraktionerna och till Kollektivtrafiken 

På frågan hur lätt eller svårt det var att hitta till attraktionerna i Stockholm svarade 46 % av de 

turister som vi frågade att det var lätt, medan 46 % svarade lagom. Endast 4 % upplevde det 

svårt (se i figur 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Hur lätt eller svårt turisterna ansåg att det var att hitta till attraktionerna (Egen undersökning, 2013, 

bilaga 11, fråga 3). 

 

I den målgrupp som tyckte det var lätt att hitta till attraktionerna reste 42 personer 

tillsammans med någon och 4 personer reste ensamma. För 25 personer var det första gången 

i Stockholm och 21 personer hade varit i Stockholm förut. I den målgrupp som svarade 

lagom, var det 44 personer som reste med någon och 2 reste ensamma. 9 personer hade varit i 

Stockholm förut och 37 personer var förstagångsbesökare.  
 

Undersökningen visade också att en tredjedel av turisterna ansåg att det var lätt att hitta 

skyltar till turistbyrån, en tredjedel tyckte det var svårt och lika många hade ingen synpunkt 

om skyltningen dit. Gällande frågan om det generellt finns tillräckligt många skyltar för att 

leda turisterna till attraktionerna, visade undersökningen att ungefär lika många var nöjda  

(45 %), som missnöjda (40 %) med skyltningen i staden (se figur 5). 
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Figur 5: Finns det tillräckligt många skyltar för att hitta till attraktionerna (Egen undersökning, 2013, bilaga 11, 

fråga 6). 
 

 

Gällande frågan om att hitta skyltar till kollektivtrafiken tyckte de allra flesta att det var lättast 

att hitta skyltar till tunnelbanan. Näst lättast att hitta var bussarna och svårast att hitta var 

skyltar till färjan och spårvagnen (se figur 6). 
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Figur 6: Hur lätt eller svårt turisterna ansåg det var att hitta skyltar till kollektivtrafiken (Egen undersökning, 

2013, bilaga 11, fråga 9).   

 

41 % var nöjda med skyltningen inne i tunnelbanestationerna medan 25 % var missnöjda. 

Angående skyltningen utanför tunnelbanestationerna var lika många turister nöjda (35 %) som 

missnöjda (35 %).   
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4.3.2 Hur väl är skyltningen i Stockholms innerstad anpassad efter turisterna? 

I stort sett alla turister i vår undersökning hade besökt några attraktioner under sin 

Stockholmvistelse. De flesta turisterna promenerade eller använde sig av tunnelbanan för att 

hitta till attraktionen (se figur 7). 
 

 
 

Figur 7: Vilket transportmedel turisterna använde för att ta dig till attraktionerna (Egen undersökning, 2013 

bilaga 11, fråga 2). Staplarna blir inte 100 % totalt då respondenterna kunde välja flera svarsalternativ.  
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Det visade sig att turisterna använder sig mest av kartor (86 %) och lokalbefolkningens hjälp 

(44 %) för att hitta till sina attraktioner. Mindre del använder sig av webbsidor, skyltar och 

turistbyråer. Minst använder sig turisterna av GPS i telefonen (16 %) och andra 

(ospecificerade) metoder för att hitta fram till attraktionen (Se figur 8).       

 

Figur 8: Vilket navigeringshjälpmedel turisterna använder sig av för att hitta till attraktionerna (Egen 

undersökning, 2013, bilaga 11, fråga 12). Staplarna blir inte 100 % totalt då respondenterna kunde välja flera 

svarsalternativ. 

4.3.3 Turisternas förslag på utvecklingen av skyltningen 

I enkätblanketten finns det en bildfråga om vilken av skyltarna som turisterna föredrog (se 

bild 1 och 2 nedan).  

 

Bild 1. Orienteringstavla                                             Bild 2. Hänvisningsskylt 
Det visade sig att de tyckte mer om orienteringstavlorna än om hänvisningsskyltarna  

(se figur 9). 
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Figur 9: Vilken av skyltarna som turisterna föredrog (Egen undersökning, 2013, bilaga 11, fråga 7).  
 

I vår enkätundersökning tyckte de allra flesta turisterna att det finns tillräckligt många skyltar 

på engelska, med pilar och pictogram. 32 % tyckte att det fanns för få skyltar med 

avståndsangivelse (se figur 10).     
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Figur 10: Finns det tillräckligt många skyltar på engelska, med pilar, pictogram och avståndsangivelser (Egen 

undersökning, 2013, bilaga 11, fråga 8).    
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Några av turisternas egna kommentarer i enkäterna:  
(Se bilaga 12) 

  

”Vid T-banan är det inte långt att hitta den rätta utgången.” 

”Engelska på tågen är viktigt, även på mataffärerna.” 

”Tala om avstånden till attraktionerna.” 

”Jag tror turisterna behöver mera engelska skyltar.”  

”En intresserad turist behöver mer information och skyltning på engelska.” 

”Mer engelsk hänvisning och skyltning.” 

”Kanske mer skyltar och mer engelska.”  

”Jag skulle vilja se mer engelska skyltar med en kort historik över området.” 

”Många gator, skulle hjälpa med mera skyltar.” 

”Mer Skyltar!”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

5. Analys 
 

5.1 Turisten 
Från den turistgenererande regionen, exempelvis Norge, åker turisten till Stockholm eller en 

Stockholmsattraktion. Den turistgenererande regionen kan i vår analys även vara turistens 

hotell på destinationen och turistdestinationen den attraktion eller det område som turisten 

åker till. Denna kan vara Stockholm eller en specifik attraktion, som Nobelmuseet. Turisten 

anländer i ett möjligt scenario med tåg till exempelvis T-centralen, därefter tar den 

tunnelbanan till sitt hotell och sedan åker eller går turisten till en attraktion, exempelvis 

Nobelmuseet eller Gamla Stan. Modellen kan således appliceras etappvis och fånga turistens 

upplevelse av skyltningen till ett visst transportmedel eller attraktion. När turisten återvänder 

hem (återvändande turistflödet) till den turistgenererande regionen (Norge) kan denne berätta 

om sina upplevelser på destinationen och så påverka de utgående turistflödena genom positiv 

feedback.       

Skyltningen är en del som har inverkan på turismsystemet. Skyltning till transporter kan 

inverka på turistens upplevelse av resan. Detta kan i sin tur inverka på den totala 

turistupplevelsen. En förbättring av skyltningen till lokaltrafiken exempelvis förbättrar därför 

turistens totala upplevelse av turistdestinationen.  

Många turister är, enligt turistinformatören Andersson (Intervju 2013), missnöjda med 

skyltning till lokalbussarna i Stockholm och att det inte finns så mycket skyltning på engelska. 

Skyltningen blir således en komponent som inverkar på resten av systemet och turistens totala 

upplevelse av Stockholm. Enkätundersökningen i denna studie bekräftar även detta. I 

undersökningen uppgav endast en liten andel av turisterna att det var lätt att hitta skyltar till 

lokalbussarna, spårvagn och färjorna. Detta kan man förmoda hämma turismsystemet i 

Stockholm. Genom att förbättra skyltningen förenklar man för turisten och turistflödena kan 

öka. På så sätt ökar turismen till Stockholm som destination och turistens totala upplevelse av 

destinationen förbättras. Figuren nedan visar hur skyltningen påverkar turismsystemet.  

Turistdestinationen är Stockholm och den turistgenererande regionen är platsen som turisten 

åker ifrån, som genererar turister som åker till turistdestinationen.   

 

 

 

Figur 11: Ett turismsystem (Page, J Stephen 1999). Bearbetad av Hermansson & Haipus 2014. 

 

Skyltning 
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Findlay & Southwell (2004) menar att skyltar kan inspirera turister att besöka en attraktion 

som de först inte tänkt besöka. Ett exempel på en attraktion som inte har arbetat aktivt med 

skyltning är Nobelmuseet. De menade att varumärket Nobel är känt så att de flesta hittar dit. 

De förlitar sig därför helt på sitt varumärke och förlorar förmodligen turister som inte hade 

tänkt besöka museet.   

 

5.2 Orientering 
En turist som är förstagångsbesökare har inte en kognitiv karta och behöver därför mer 

vägledningshjälp (Xia et al. 2008). I en modifierad modell av Xia et al. (2008) visar vi hur 

orienteringsprocessen för en turist i Stockholm kan se ut. Se figur nedan.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 12: The wayfinding process without a cognitive map assembled prior to travel but with landmark utility 

(Xia et al. 2008). Bearbetad av Hermansson & Haipus 2014. 

I orienteringsprocessen använder sig turisten av navigeringshjälpmedel. De flesta i vår 

enkätundersökning svarade att det var lagom lätt (moderate) att hitta i Stockholm. Vi kan se 

att av dem som tyckte det var svårast att hitta så var de förstagångsbesökare. I vår 

undersökning frågade vi vilka navigeringshjälpmedel de använde. De kunde välja flera 

svarsalternativ. Kartan var det som turisterna använde sig mest av. Både förstagångsbesökare 

och de som besökt Stockholm tidigare använde sig mycket av att kommunicera med 

lokalbefolkningen. De som varit i Stockholm tidigare använde sig mer av skyltningen än 

förstagångsbesökarna. Förstagångsbesökarna använde sig något mer av Webb och turistbyrå 

jämfört med dem som besökt Stockholm tidigare. Minst använde turisterna sig av GPS. 

Stadsdesignern Olla (Intervju 2013) menar dock att styrkan med skyltningen i Stockholm är 

att svenskarna idag har en iphone eller smartphone så att alla har kartor i dem. Wallemo 

(Intervju 2013) nämner också att många turister använder sina mobiler för att hitta. Det är 

intressant att aktörerna nämner det när vårt enkätundersökningsresultat visar att turisterna 

använde sig minst av GPS. Att använda sitt vanliga mobilabonnemang att mobilsurfa med 

under utlandsvistelsen innebär i de flesta fall höga roamingavgifter på mobildata (Zirn 2012). 

1. Turist som kommer för första gången till 

Stockholm. Turisten bestämmer sig för att 

orientera sig till en destination.  

2. Turisten använder sig av hjälpmedel (skyltar, 

kartor med mera) för att hitta vägen. 

3. Processen för att hitta vägen till önskad 

destination.  

4. Turisten kan behöva upprepa processen från 

steg två genom att använda sig av hjälpmedel 

för att hitta vägen. 

5. Turisten är framme vid destinationen och 

processen kan börja om genom att turisten vill 

hitta till andra destinationer.   

Processen 

att hitta 

Navigationshjälp (kartor, skyltar) 

Turist orienterar sig i Stockholm 

Turist framme vid destinationen 

Enhet Process 
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2 
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GPS-användning utomlands kostar däremot ingenting, eftersom GPS fungerar utan datatrafik 

(Wieselgren 2012). Dock behöver man hämta kartor till mobilen i förväg för att kunna 

orientera sig, eftersom sådan surf utomlands inte är gratis (Wieselgren 2012). Det bästa sättet 

att begränsa kostnaden är att köpa ett kontantkort på plats och använda det istället.  

 

Turisterna anser att skyltningen är dålig både till attraktionerna och till lokalbussarna och att 

skyltarna i innerstaden i stort sett bara är på svenska, enligt turistinformatören Andersson 

(Intervju 2013). Positivt är att turisterna inte upplever det svårt att hitta till tunnelbanorna. 

Enligt Hagdahl (Intervju 2013), arkitekt och projektledare på SL anser många turister att 

skyltningen är ofullständig ibland. Samtidigt menar Camél (Intervju, 2013) som arbetar på 

SVB att besökarna anser att det generellt är oerhört lätt att hitta i Stockholm. Hon uppger att 

hon inte hört något negativt om skyltningen. Själv anser hon att det kan vara dåligt skyltat till 

attraktionerna, men att det finns gott om gatunamnsskyltar. Bygglovshandläggaren Modin i 

Stockholms stad (Intervju 2013) uppger att det finns ett stort intresse för skyltningsfrågan men 

att det idag är ganska dåligt skyltat till attraktioner och att den bakomliggande anledningen till 

detta är svårigheten att hitta platser för dessa skyltar, då det finns många privata aktörer och 

andra verksamheter. Enligt honom kan det lätt bli för mycket skyltar som kanske inte är 

relevanta. Även Bill (Intervju 2013) anser att om vi skulle skylta till allt i staden skulle det bli 

för plottrigt, vilket mer skulle stjälpa än hjälpa besökarna. Camél (Intervju 2013) och 

Wallemo (Intervju 2013) uttrycker båda att besökarna inte verkar ha det svårt att hitta till 

attraktioner. Samtidigt anser Wallemo (Intervju 2013) att det vore bra om det fanns tydligare 

skyltar som gör att människor har lätt att hitta i Gamla Stans område. Aktörerna har olika 

åsikter beträffande skyltningen, om den är tillräcklig eller inte i Stockholms stad och om det 

är lätt att hitta.   

 

Observationen vi gjorde visade att det inte fanns skyltar i den utsträckning som vi behövde för 

att klara oss utan andra navigeringshjälpmedel. Det saknades skyltar på flera ställen, vilket vi 

reagerade på. Har turisten ingen karta kan det troligen vara svårt enligt vår mening att 

navigera sig fram. I vår observation hittade vi få skyltar på engelska. Vår undersökning visade 

på att ett stort antal turister hade behov av att ta hjälp av lokalbefolkningen för att hitta till 

attraktionerna och de flesta av dessa var förstagångsbesökare i Stockholm. Detta kan bero på 

att det finns brist på skyltar på engelska och få skyltar till attraktioner. Samtidigt såg vi i vår 

enkätundersökning att de allra flesta turister tyckte att det finns tillräckligt många skyltar på 

engelska, med pilar och piktogram. Dock finns det spontana kommentarer i 

enkätundersökningen att de vill ha mera skyltar och skyltar på engelska. I vår egen 

observation såg vi att skyltar med piktogram främst fanns på tunnelbanestationen men 

saknades på många andra ställen. Under vår observation såg vi inga skyltar för gående 

personer med avståndsangivelse till målet. Enligt enkätundersökningen tyckte nästan hälften 

(47 %) att det fanns tillräckligt med skyltar med avståndsangivelse. 

 

Enligt Bonfantis (2011) kan piktogram användas istället för att upprepa ett budskap på flera 

språk och på så sätt vägleda internationella användare, i vårt fall turister. Hagdahl (Intervju, 

2013), arkitekt och projektledare på SL, uppger att SL använder sig av symboler (piktogram) 

och texter på svenska och medvetet valt att inte skylta på engelska. Anledningen är att de inte 

vill ta speciell hänsyn till turister, för om de skulle ha med flera språk på skylten skulle 

texterna bli mindre, vilket stämmer in på Bonfantis (2011) utlägg. Hagdahl (Intervju, 2013) 

tror att SL i framtiden kommer införa interaktiva skärmar med symboler för bland annat 

busshållsplatser. 
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5.3 Aktörsamverkan  
I enlighet med Anderssons klustermodell (2006) kan vi se att aktörer i staden samverkar för 

att förbättra skyltningen och göra den till en stad i världsklass. För att anpassa skyltningen 

efter turisterna har staden tillsammans med olika aktörer arbetat med ett projekt för att främja 

turismen och göra staden lättillgänglig. Kommunen arbetar med ”Gångplan Stockholm” med 

fokus på gående personer medan SL arbetar mycket med piktogram för att anpassa 

skyltningen efter turisternas behov. Detta har gjort att skyltningen har kunnat förbättras. 

Stockholms stad har arbetat för att göra staden mer turistvänlig genom att tillsammans arbeta 

fram en orienteringsskyltning. Detta enligt en modell som man studerat i London. 

Enligt vår enkätundersökning föredrog de flesta turisterna orienteringsskyltar framför 

hänvisningsskyltar vilket visar på att City i samverkan, SVB och kommunen är på rätt väg. 

 

De aktörer vi har intervjuat i denna studie som arbetar med turism i Stockholm stad har en 

gemensam drivkraft - Stockholm ska bli i världsklass. De menar att det då ska vara lätt att 

hitta till attraktionerna och till lokaltrafiken i Stockholms innerstad och därmed större 

tillgänglighet. Detta för att turismen i staden ska växa. Det finns påverkbara (man kan sätta 

upp skyltar för att underlätta) och icke påverkbara (stadens utseende) drivkrafter.  

Klusterbildningar skapas när flera aktörer (kommunen, företag och ideella organisationer) 

gemensamt beslutar om skyltningens utveckling och arbetar gemensamt för att stärka 

skyltningen. Inverkansfaktorer kan vara att kommunen stöttar med skattemedel, politiska 

åsikter i kommunen. Andra inverkansfaktorer är hur skyltningen redan är till det aktuella 

stället och hur aktörerna beslutar att sprida nyheter, till exempel via webbsidor och på 

turistbyrån.  

Klusterdynamik skapas av stadens drivkrafter, som att man vill göra staden lättillgänglig till 

attraktionerna och lokaltrafiken i Stockholm innerstad och genom det stärka stadens 

varumärke. Klustereffekterna kan vara att man skapar en bra samarbetskultur kring 

framtagande av styrdokument så som ett skyltprogram eller liknande.  
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Landskapsarkitekten Sabel (Intervju 2013) i Stockholms stad uppger angående skyltning och 

vägvisning för trafikanter att samordningen mellan dem är bristfällig, det vill säga att av-

gränsningarna är otydliga mellan olika typer av skyltning och att en övergripande strategi 

saknas. Sabel menar att skyltningen behövs för att stärka stadens varumärke. Även bygglovs-

handläggaren Modin (Intervju 2013) i staden instämmer i frågan om att det tas få initiativ att 

skylta i staden. Stadsarkitekten Olla (Intervju 2013) säger att det vore bra om man enades om 

ett skyltprogram. Även enligt Hagdahl (Intervju 2013) vore det bäst om man enades om ett 

skyltprogram för alla parter. Han menar att svagheterna med skyltningen i kollektivtrafiken är 

att skyltprogrammen och skyltmodellerna är för många och att det kan bidra till att det ser lite 

ostrukturerat ut. Ett väl utvecklat samarbete för att ta fram råd och riktlinjer för skyltning i 

staden så som ett skyltprogram eller liknande samt framtagande av orienteringsskyltar med 

mera, är exempel på klustereffekter som klusterdynamiken skulle kunna ge om de olika aktö-

rerna samarbetade mer och skapade olika klusterbildningar samtidigt som olika inverkansfak-

torer finns. Drivkrafterna är som vi ser det mycket lika för aktörerna, att man vill att Stock-

holm ska vara en stad i världsklass, detta genom att bland annat erbjuda bra och enhetlig 

skyltning i staden. Se exempel i figur nedan.   

 

  
Figur 13: Klusterbildning inom mötesindustrin och dess stödaktörer i Stockholm (Göran Andersson 2006). 

Bearbetad av Hermansson & Haipus 2014.  

I skyltprogram Stockholm stad tas det upp råd och riktlinjer. Man tar mycket hänsyn till 

riktlinjer. Det är bra att det finns råd och riktlinjer för att det inte ska spåra ur vad det gäller 

skyltning. Det är bra att skyltprogram finns så att turistiska företag och övriga företag själva 

kan ta reda på vad som gäller om man skulle vilja sätta upp en skylt, exempelvis 

Nobelmuseet. Under vår observation hade vi tankar om var skyltar kunde placeras men i 

efterhand fick vi svar på våra frågor gällande varför det inte finns så mycket skyltar. Vi fick ta 

del av råd och riktlinjer gällande skyltningen med tydliga definitioner mellan 

hänvisningsskyltar och orienteringsskyltar.  

Andersson (Intervju 2013) tror att man i framtiden satsar på fler engelska skyltar och 

orienteringsskyltar på strategiska turiststråk, vilket innebär ett minskat behov av 

hänvisningsskyltar enligt skyltprogrammet. De flesta tror att det kommer mera interaktiva 

skyltar och bildväxlande skyltar. De tror att användningen av smartphones kommer att öka 

och bli ett komplement till kartor och skyltar. Man hoppas att skyltningen kommer att 

samordnas alla aktörer emellan. 

 
 

Skylt-

program 

Bra och enhetlig 

skyltning i staden 

 

Staden samarbetar 

med flera aktörer  

 

Projektledning 

av staden 

Bra samarbetskultur och 

planeringskoordinering 

kring framtagande av 

styrdokument till 

exempel skyltprogram.  
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6. Diskussion  

 

De ansvariga gällande skyltningen är konsekventa och logiskt tänkande. Utbyte av tankar och 

idéer gällande skyltning kan påverka och utveckla skyltning i staden. Utifrån vår 

ursprungskälla Marilyn Zubert, återkommande turist 2013, ansåg hon att skyltningen i 

Stockholm var mycket bristfällig. Vår enkätundersökning visade på att turisterna var i stort 

sett nöjda med skyltningen till attraktioner och kollektivtrafik. Denna motsägelse är intressant 

men inte osannolik, eftersom turister inte är en homogen grupp. Det visar snarare på att olika 

typer av navigationshjälpmedel behövs, både skyltar, kartor, GPS och turistbyråer. Det visar 

sig i Marilyn Zuberts berättelse att hon inte fick tag på en karta förrän efter en vecka. Vår 

observation stämmer överens med Marilyns upplevelse, att det är svårt att hitta i Stockholm 

med hjälp av skyltar utan karta. Vår enkätundersökning visar att de aktörer som anser det är 

dåligt skyltat inte behöver vara för kritiska mot skyltningen i staden, men skyltningen kan 

alltid utvecklas och förbättras så att Stockholm blir en stad i världsklass.  

  

Aktörerna som utvecklar skyltningen arbetar på olika sätt, SL arbetar mer med piktogram och 

övriga arbetar med orienteringsskyltar och hänvisningstavlor (kommunen, SVB), vilket är bra. 

De tänker olika och båda behövs. Man kan inte veta vem den individuella turisten är, och då 

är det också svårt att veta vilket sätt det är bäst att göra det på. Aktörerna har olika åsikter 

kring skyltningen men är eniga om vissa punkter, exempelvis att för många skyltar gör staden 

plottrig. Intressant ska bli att se hur stadens aktörer förenas och utvecklar ett gemensamt 

skyltprogram för att underlätta för aktörerna i deras framtida projekt. Vi anser att man ska 

skylta konsekvent så att det inte blir förvirrande för turister. En av våra aktörer på kommunen 

menar att svagheten är att man har för dålig kunskap gällande skyltningen idag, de är 

medvetna om frågan och kan skaffa sig kunskap inom området för att förbättra staden 

ytterligare. 

  

I vår undersökning visade det sig att turisterna använde sig av flera metoder än skyltning för 

att hitta till sitt mål. Enligt Xia et al. (2008) måste man tänka på att alla inte kan läsa kartor. 

Utifrån vårt enkätresultat visar det sig att turister förlitar sig mest på kartor för att hitta, på 

andra plats kommunikation med lokalbefolkningen och på tredje plats använder de sig av 

skyltar för att hitta till sitt mål. Vårt resultat visade att turisterna använde sig mer av att 

kommunicera med lokalbefolkningen för att hitta till attraktionerna och lokaltrafiken än av 

skyltning. Det kan bero på att turisten vill interagera med lokalbefolkningen snarare än att det 

är brist på skyltar. En fördel är att lokalbefolkningen kan engelska. Detta tror vi kan bidra till 

att staden inte förlorar sina turister. Men det visar kanske också på att mer skyltar behövs, så 

turisten slipper fråga. Vi tror det har att göra med att turister vill ha bekräftelse eller 

förtydligande att de är på rätt spår eller så gillar turisterna att kommunicera med 

lokalbefolkningen.   

 

Turisterna använde sig minst av GPS för att hitta enligt vår enkätundersökning. En trolig 

anledning till att turister inte använder sig av GPS i den utsträckning som Olla och Wallemo 

menar, kan vara att turisten är rädd för höga kostnader vid användning och att de inte vet att 

kartor kan laddas ned till GPS:en innan resan, vilket bidrar till att de inte vågar använda det 

hjälpmedlet på resan. 

 

Intressant att se att nästan hälften av turisterna i enkätundersökningen tyckte att det fanns 

tillräckligt många skyltar med avståndsangivelse medan vi i vår observation inte såg sådana 

skyltar. Vi undrar därför om vi missade dessa eller om turisterna var för stressade när de 
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fyllde i enkäten eller om de missuppfattade frågan. Turisterna tycker att det finns gott om 

skyltar på engelska. Detta kan bero på att orienteringsskyltarna innehåller engelsk text. 

 

Enligt vår observation kan vi förstå varför de flesta turisterna i enkätundersökningen föredrar 

orienteringsskyltarna. De är innehållsrika genom att de innehåller en karta som visar var 

turisten är, har populära attraktioner listade, skyltning på engelska, är synliga och 

lättöversiktliga. Vi är glada att se att samtliga aktörerna har arbetat med att få upp dessa 

skyltar. Vi finner det glädjande att se att staden har börjat utveckla skyltningen i staden för 

turister, till exempel att kommunen satsar på ”Gångplan Stockholm”.   

 

Vi anser att hänvisningsskyltarnas fördelar är att de dirigerar turisten i direkt riktning mot sitt 

mål och vi anser att båda typer av skyltar behövs och kompletterar varandra. Enligt de 

kommentarer vi fick i enkäten uppgav några att de ville ha fler skyltar på engelska. Ett förslag 

är att generellt placera ut flera skyltar på engelska för att gynna turisten och även 

verksamheterna, exempelvis att man har en hänvisningsskylt till Nobelmuseet.  

 

Enligt vår enkätundersökning tyckte en liten andel att det var lätt att hitta skyltar till 

lokalbussar, spårvagn och färjorna. Hälften tyckte det var lätt att hitta till tunnelbanan. Enligt 

oss kan SL med flera satsa på att skylta till lokaltrafiken. Anmärkningsvärt är att aktörerna 

inte innan har tänkt på dessa frågor och arbetat aktivt med dem.    

 

En stor andel turister anser att det var lätt att hitta till attraktionerna, vilket stärker Caméls 

uttalande att turisterna anser det är lätt att hitta, vilket är ett bra betyg för staden. Anledningen 

till att vi inte hittade till attraktionerna med hjälp av endast skyltning i vår observation kan 

vara att vi inte använde något annat navigeringshjälpmedel än skyltar, till exempel karta. 

Största delen av turisterna använde sig av karta och har då troligtvis haft hjälp av 

gatunamnsskyltarna för att hitta till attraktionerna eftersom både attraktioner och gatunamn är 

utmärkta på kartan.  

Det är intressant att ensamåkarna tyckte det var mindre svårt att hitta till attraktionerna än de 

som reste med någon. Detta kan tyda på att de kanske har mer resvana än de som reser med 

någon. Det kan också bero på att en ensamåkare är mer förberedd, fokuserad och måste lita på 

sig själv, jämfört med att åka i sällskap med någon som kan hjälpa en. De som hade varit i 

Stockholm tidigare använde sig mer av skyltningen än förstagångsbesökarna. Detta är ett 

intressant resultat eftersom man kan tycka att det borde vara tvärtom. Det kan vara så att en 

återkommande turist har minne av var turistmålen ligger och därför inte behöver använda sig 

av karta i lika stor utsträckning som en förstagångsbesökare utan litar mer på skyltar och sin 

mentala karta av platsen.    
 

Vi ställer oss frågan om korttidsresenärer (ett dygn) är mer beroende av skyltning jämfört med 

långtidsresenärer och därmed behöver mer skylthänvisning till turistiska attraktioner för att 

spara tid och kunna vara mer effektiv under sin vistelse. Utifrån att man inte vet turisters syfte 

med resan vore det bra om aktörerna anpassade skyltningen att tillgodose alla typer av 

turister.  

 

En mer utvecklad skyltning kan ge en bättre turistupplevelse vilket kan ge upphov till word-

of-mouth (mun-till-mun) på den turistgenererande regionen vilket i sin tur ökar turistflödena 

till turistdestinationen (nya och återvändande turister). Om det finns en god skyltning i 

Stockholm kan staden få ryktet om sig att vara effektiv och turistvänlig.  
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När det kommer till hur staden skyltar till attraktioner och lokaltrafiken kan det diskuteras hur 

skyltningen påverkar turisten. Hur än staden är tydlig med skyltar så kanske turisten ändå 

frågar sig fram på grund av olika mänskliga faktorer, som till exempel att turisten är nervös 

eller tankspridd samt ofokuserad. Detta tror vi kan påverka turistens mottaglighet och behöver 

inte bero på stadens skyltning.   

Dock kan vi inte veta vad turisterna tänkte när vi nämnde skyltning i vår enkät (förutom när 

det specifikt uttrycktes), vilken skyltning de hade i tankarna. Turisten kan ha haft gatuskyltar i 

tankarna, vilket vi inte hade.  

 

Utifrån intervjuerna kan vi se att de flesta aktörer tror mer på digitala hjälpmedel, som digitala 

kartor, appar och interaktiva skyltar. De flesta tror att skyltarna kommer vara viktiga i 

framtiden men att det kommer finnas andra digitala hjälpmedel, som digitala kartor, appar och 

interaktiva skärmar som utvecklas. Camél menar att skyltningens betydelse inte kommer att 

öka. Andersson tror att vi kommer ha mer skyltar på engelska och att fler orienteringsskyltar 

kommer att komma till. Det vore bra om man tänkte på grupper som inte kan engelska och 

utvecklade den digitala skyltningen på flera språk, exempelvis kinesiska och ryska. Vi menar 

att det inte endast går att förlita sig på tekniska hjälpmedel, utan vi behöver skyltningen 

eftersom teknik kan krångla och tekniska hjälpmedel inte passar alla. 

 

Intressant att Nobelmuseet inte har någon skylt till sin attraktion och inte prioriterat detta trots 

att det är en turistisk attraktion på ett turiststråk. Även om museet är välkänt och centralt kan 

det fortfarande förlora turister. Vi tror att en skylt skulle kunna gynna museet. Att museet är 

välkänt behöver inte betyda att turisten lätt hittar dit, och en tydlig skylt kan underlätta för 

turisten att hitta.     
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7. Slutsats  

 

I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser och svarar på vårt syfte och våra frågeställningar.  

Syftet med vår uppsats var att undersöka om skyltningen för gående utländska turister i 

Stockholms innerstad är tillräcklig för att lätt orientera sig till attraktioner och kollektivtrafik 

och hur staden arbetar med frågan. I kapitel 5 gör vi de analyser som behövs för att dra våra 

slutsatser gällande turisten, orientering och aktörssamverkan samt besvara våra 

frågeställningar.  

Vad anser turister och aktörer inom skyltning och turism om skyltningen till attraktionerna 

och till kollektivtrafik?  

 

Sammanfattningsvis kan vi, baserat på våra undersökningar, dra slutsatsen att turisterna 

överlag är nöjda med skyltningen till attraktioner och kollektivtrafik. De flesta turisterna i vår 

enkätundersökning ansåg att det var lätt eller lagom lätt att hitta till attraktionerna. Det var 

något fler turister som ansåg att det fanns tillräckligt många skyltar till attraktionerna, än det 

var som inte tyckte det. De flesta tyckte det fanns tillräckligt med skyltning på engelska, med 

piktogram och pilar. Detta är ett gott resultat eftersom det visar på att staden har tänkt på att 

variera skyltningen. Aktörerna var mer kritiska till om skyltningen är tillräcklig eller inte. Vi 

drar slutsatserna att om man som aktör, exempelvis kommunanställd eller arbetar på 

turistbyrå, har kontakt med en turist gällande skyltningen i staden så är det gällande ett 

klagomål eller liknande och därför skapar sig en bild av att turisterna är missnöjda med 

skyltningen. Många av aktörerna anser att det bör finnas flera skyltar på engelska för att det 

ska vara mer turistvänligt och gynna besökarna. Våra intervjuade aktörer var även eniga om 

att skyltningen till attraktioner och till lokaltrafiken har en stor betydelse för turisterna och är 

därmed viktig. Baserat på vår enkätundersökning kan vi dra slutsatserna att man som 

förstagångsbesökare är mer påläst genom webb och har införskaffat karta. De som besökt 

Stockholm tidigare använder sig mer av att kommunicera med lokalbefolkningen och även av 

skyltar jämfört med förstagångsbesökare. Turisten använder sig alltså även av andra 

navigeringshjälpmedel och skyltningen fungerar som komplement till dessa och vise versa. 

Turisten använder sig, oavsett som förstagångsbesökare eller inte, i första hand av kartan. 

Skyltningen kan därför anses tillräcklig men kan förbättras.   

 

Hur väl är skyltningen i Stockholms innerstad anpassad efter turisterna?  

Om man kommer som engelsktalande turist, helt oförberedd till Stockholm, kan det vara svårt 

att hitta till attraktionerna med hjälp enbart av befintlig skyltning. Aktörerna är medvetna om 

skyltningens betydelse för turisterna. För att anpassa skyltningen efter turisterna har SVB 

startat ett projekt där de samarbetar med andra aktörer för att sätta upp orienteringsskyltar 

framtagna med turisterna i åtanke. SL skyltar till vissa attraktioner, som Friends Arena och 

Operan men har medvetet gjort valet att inte skylta på engelska på grund av att de inte vill ta 

speciell hänsyn till turister då det skulle ta upp plats på skylten.   

Hur vill turisterna och aktörerna att skyltningen i Stockholms innerstad ska utvecklas?  

Staden har tagit fram råd och riktlinjer för skyltningen i staden i ett skyltprogram. Det finns 

dock flera aktörer i staden som har egna skyltprogram, till exempel SL. För att utveckla 

skyltningen i staden är en samordning och enighet kring ett gemensamt skyltprogram något 

som behövs enligt ett flertal av de aktörer vi intervjuat. Vår enkätundersökning visar att 
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turisterna är mest nöjda med skyltningen till tunnelbanorna vad gäller skyltningen till 

kollektivtrafik men anser att staden bör satsa mer på skyltningen utanför 

tunnelbanestationerna för att även vidare lättare hitta rätt. Staden arbetar med frågan och har 

ambitioner att förbättra skyltningen för att anpassa den efter dagens turister.  

 

Förslag till framtida forskning 
Ett förslag till framtida forskning är att undersöka samverkan för ett gemensamt kart- och 

skyltsystem då ett sådant skulle underlätta och förbättra utvecklingen av skyltar i Stockholm.  

Enkätundersökningen i vår uppsats avslöjade att turister använder sig mindre av GPS än vi 

trodde. Detta skulle kunna undersökas vidare genom att ta reda på orsakerna till detta och hur 

staden skulle kunna undersöka hur man skulle kunna underlätta för en turist att hitta 

information gällande GPS-användning.  

Aktörerna talade mycket om digitala skyltar. Forskning om hur digitala skyltar kan tillämpas 

för att göra orientering i staden lättare och mer interaktiv vore därför intressant. Intressant 

vore även bildväxlande skyltar som kan marknadsföra turistattraktioner med information om 

adress. Dessa skulle kunna placeras på centralstationen för att inte uppta plats på gator och 

gärna kombineras med T-bane kartorna. Detta skulle kunna öka effektivitet och leda turisten 

rätt. Detta kan sen utredas efter en testperiod på ett år och se hur resultatet blir. 

London är Västeuropas största stad med åtta miljoner invånare (Ingelshed 2011). Staden har 

en vision om att år 2015 vara världens mest fotgängarvänliga stad och Londons 

transportmyndighet lanserade 2014 en plan för att uppnå denna vision (Ingelshed 2011). 

Bristande information var en av faktorerna som hindrade resande till fots och därför 

utvecklade de ett sammanhängande och konsekvent skyltsystem för att lösa detta problem. 

Londons skyltning har influerat andra städer, till exempel Sydney, Hamburg och Schweiziska 

Biel. En komparativ studie skulle kunna göras mellan Stockholm och Hamburg, där 113 

stycken skyltar är utsatta på ställen i innerstaden. New York är också en stad som arbetat med 

skyltningsfrågan (NYC 2014) men som använt sig av ett annat skyltsystem. En jämförelse 

mellan dessa städers skyltning Stockholm och New Yorks skyltning vore därför intressant.  

För att kommunen och övriga aktörer ska få konkret feedback på sitt arbete kan de varje år vid 

samma tidpunkt utföra en enkätundersökning bland turisterna för att få reda på turisternas 

åsikter om skyltningen. Detta kan långsiktigt hjälpa Stockholm att utvecklas till en 

toppdestination som lever upp till visionen om ett Stockholm i världsklass.    
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Bilaga 1: Aktörer som påverkar skyltningen i Stockholm 

idag  
 

Skönhetsrådet 
Rådet bildades 1919 och har till sin uppgift att värna om Stockholm stads skönhet. Man ville 

bevaka stockholmarens intressen i en stad som snabbt växte och förändrades. Värna om den 

konstärliga och kulturhistoriska värdefulla stadsbilden samt stadens och dess omgivningars 

övriga skönhets- och naturvärden. 

Rådets huvudsakliga verksamhet innebär granskning av remitterade detaljplaner och 

bygglovsärenden från stadsbyggnadskontoret. De får även frågor om 

byggnadsminnesförklaringar, ärenden från gatu- och fastighetskontoret, andra förvaltningar 

och privatpersoner som rör stadsbilden.  

Skönhetsrådet är inte en myndighet med beslutsrätt utan en rådgivande instans. 

 

Stockholms Lokaltrafik (SL) 
SL har det överordnade ansvaret för att alla människor som bor i eller besöker Stockholms län 

ska ha tillträde till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. SL har också 

ansvaret för stora delar av infrastrukturen i kollektivtrafiken. SL styrs av Stockholm läns 

landstings trafiknämnd och de samarbetar också med trafikförvaltningen som sköter om 

upphandling, uppföljning och planering av SL-trafiken. Idag reser ca 700 000 personer med 

den allmänna kollektivtrafiken det vill säga med tunnelbana, lokalbuss, pendeltåg och 

lokalbanor. SL sluter avtal med olika företag som sköter transporterna. SL ska vara expert på 

övergripande planering, beställning och uppföljning, och trafikentreprenörerna är ansvariga 

för den detaljerade planeringen, leveransen och mötet med kunden.  

Sedan 2011 har Trafiknämnden ansvar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för personer 

med funktionsnedsättning. De har det övergripande ansvaret för planering, upphandling av 

trafiktjänster och uppföljning av verksamheten. Den ska även fungera gemensamt med 

närliggande kommuner, landsting samt andra intressenter för att uppnå väl fungerande 

trafiklösningar i regionen. 
 

Stockholm Visitors Board (SVB) 

SVB är Stockholms offentliga turistorganisation. De är ett dotterbolag till Stockholm 

Business Region och ägs av Stockholm stad.  SVB arbetar med marknadsföring och har som 

uppgift att positionera Stockholm som "The Capital of Scandinavia" och utveckla Stockholm 

och Stockholmsregionen som resmål. Målet är att etablera Stockholm som norra Europas 

främsta resmål och en stad i världsklass år 2030.          

 

Stockholm Visitor Center  

Stockholm Visitor Center är en turistbyrå i Stockholm. Dit kan turisterna vända sig för att få 

personlig service och hjälp med turistinformation, sightseeing, utflykter, bokning av hotell 

och vandrarhem samt köpa Stockholmskort och evenemangbiljetter.  

 
City i Samverkan 
City i samverkan är en ideell, icke vinstdrivande medlemsförening och de som deltar är 

Stockholms Stad, fastighetsägare, handeln, SL, Polisen samt enskilda företag och 

organisationer. City i samverkans mål är att göra Stockholms citykärna till en vacker, trygg, 

händelserik och attraktiv plats, öppen för alla.  
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City i Samverkan har ständigt många olika projekt och ett av dem är hänvisningsskyltar 

(orienteringstavlor, författarens kommentar) som är under pågående process just nu. Dessa 

skyltar är till för både turister och inbodda stockholmare. De ska underlätta orienteringen i 

City samt informera dem som vill fördjupa sin citykunskap. Idén kommer från bland annat 

London, där man använder liknade informationsskyltar. De som deltog i projektet var bland 

annat Stockholm Visitors Board (SVB) som satte ihop en arbetsgrupp och såg till att det fanns 

ekonomiska resurser för att stödja detta projekt. Andra aktörer var Trafikkontoret, Polisen, 

Skönhetsrådet och Stockholm Business Region som tillsammans har gått igenom kartmaterial 

och informationsbroschyrer för att kunna ta beslut om vilken information dessa två meter 

höga skyltar ska innehålla. City i Samverkan har hjälpt till med det praktiska arbetet och 

skyltdesignen. De har placerat ut fem stycken skyltar i City på prov i ett år. Dessa skyltar är 

utplacerade vid Cityterminalen, på Drottninggatan, vid Sergels Torg, vid Strömbron, vid 

korsningen Kungsgatan-Hötorget och vid Kungsträdgården. Tanken är att man efter 

utvärdering ska placera ut skyltar på ett 30-tal platser 2013, och de ska innehålla detaljerade 

stadskartor, viktiga telefonnummer och information om närmaste totaletter, hållplatser, 

besöksmål, kultur, service och shopping.  

Detta projekt kostar totalt 1 400 000 kr att genomföra och finansieras externt (City i 

samverkan)       

  

Trafik - och renhållningsnämnden, Stockholms kommun 

Trafiknämnden och renhållningsnämnden arbetar med strategisk trafikplanering för 

utveckling av trafiksäkerhet och för trafikövervakning. De arbetar också med 

investeringsansvar för gator, vägar, torg och vissa parker. Nämnden har ansvar för att den 

lagstadgade avfallshanteringen sker på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt. De ska 

upprätta förslag till renhållningsordning och avfallsplan samt upprätta förslag till taxor och 

samordna stadens agerande vad gäller producentansvaret.  

 

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, Stockholms kommun 

För att sätta upp en skylt krävs det bygglov och det söker man via Miljö-, bygg- och 

hälsoskyddsnämnden som prövar anpassningen i stadsbilden och den estetiska utformningen. 

Ärendet remitteras till gatukontoret, som prövar lämpligheten utifrån i princip samma kriterier 

som för markupplåtelse nedan.  
 

Polisen och markupplåtelsen  

När man sätter upp skyltar och skyltanordningar krävs det tillstånd enligt ordningslagen om 

skyltningen står på en offentlig plats. Om man söker tillstånd för skyltar på och ovan fastighet 

och på byggnader, när dessa riktar sig mot offentlig plats, krävs det också tillstånd enligt den 

lokala ordningsstadgan.  

För att söka markupplåtelse får man vända sig till polismyndigheten som remitterar ärendet 

till kommunen. Hos kommunen prövas lämpligheten och bedöms villkoren vad avser skötseln 

av den offentliga platsen, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik. Man måste ha 

kommunens godkännande för att få tillstånd. För att polismyndigheten ska ge sitt tillstånd 

krävs det vissa handlingar. Det som krävs är att ansökningsblanketten är ifylld och 

undertecknad, av både anordnaren (Fysiska personen) och sökanden (juridiska eller fysiska 

personen). Man måste motivera ett syfte med skylten eller anordningen, vilken verksamhet 

den gör reklam för eller lämnar information om och tiden för vilken markupplåtelsen önskas 

gälla. För att man ska få tillstånd bör man kunna visa upp en skalenlig ritning som visar 

skyltens placering (situationsplan) och beskrivning av dess utformning beträffande typ av 
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skylt, material, färger, storlek samt eventuell skyltbelysning. Utformningen kan också 

presenteras som ett fotomontage. 
När man söker tillstånd hos polisen ligger avgiften på 600 kronor per ansökan oavsett om din 

ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt. Denna avgift måste man betala in innan polisen påbörjar 

handläggningen av ärendet. Stockholm stad tar också ut en avgift för nyttjandet av den 

offentliga platsen.     
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Bilaga 2: Intervju med Johnny Andersson, 

Turistinformatör på Stockholm Visitor Center  
Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som turistinformatör? 
2. Vad ingår i ditt jobb? 
3. Vilka styrkor och svagheter finns det med skyltningen i Stockholm? 

4. Vad tycker du om skyltningen till turismattraktioner och lokaltrafik i Stockholm? 
5. Hur tänker du kring skyltning av turistiskt intressanta områden och attraktioner? Hur 

planerar ni för dem? 

6. Vad tror du om skyltningens betydelse för turismen i Stockholm? 
7. Vilken uppfattning finns det om skyltningens betydelse för turismen bland olika aktörer 

inom kommunen?   
8. Har turister klagat på brist på skyltning till attraktionerna? 

  om ja, vad har de påpekat? 

9. Har turister klagat på skyltning till/i lokaltrafiken? 
10. Är det något på gång i kommunen gällande skyltning till turistiskt intressanta                 
  attraktioner?   Stockholm? 

11. Vilka regler och lagar finns det om att sätta upp skyltar till turistiskt intressanta områden 

och attraktioner? 
12 Vilken påverkansmöjlighet har ni på kommunens aktörer gällande skyltningen i     

13. Hur hänvisar ni turister till olika attraktioner, vilka hjälpmedel använder ni?  
14. Vad tror du om GPS som framtidens alternativ till skyltar? 

15.  Vad tror du kommer ha hänt om 10-20 år med skyltningen? 
16. Om du jämför Stockholm med någon annan stad, tycker du Stockholm är bättre än till 

exempel Berlin? 

 

Intervjusammanfattning 

Andersson är turistinformatör på Stockholm Tourist center. Hans ansvarområden är att ge 

information till Stockholms turister via disken, via telefon och via mail. Han besvarar också 

på brev som kommer in till dem från olika länder som Tyskland och Frankrike. Han har också 

ansvar för citybikes som de säljer. Han samarbetar dels med citybikes om det gäller avtal 

m.m. och lite med Strömma där de arbetar med olika utflykter där han kommer på förslag och 

idéer. Han har också varit delaktig i projektet med orienteringsskyltarna som finns i 

Stockholms stadskärna.  
 

Enligt Andersson har turisterna påpekat att det är dåligt skyltat och de flesta skyltar som finns 

är mestadels på svenska samt att det är svårt att hitta till lokalbussarna. På Stockholm Tourist 

Center finns det busskartor men det saknas information om till exempel till och från och vilket 

håll man ska åt. Personalen får ge ut den informationen. Turister tycker däremot att det inte 

var svårt att hitta till tunnelbana eller att åka spårvagn.  

 

Andersson anser att skyltningen har varit extremt dålig för turisterna men tycker att det har 

blivit en förbättring jämfört med förut då man bara skyltade på Svenska och man såg betydligt 

flera människor som använde sig av karta. Idag har man skyltar på engelska på bland annat 

Centralstationen och hänvisningsskyltar som hjälper turister att hitta till attraktionerna.  

 

När man planerade dessa hänvisningsskyltar kontaktade City i Samverkan dem på Stockholm 

Tourist Center för att se om de ville delta i projektet. Det var en grupp som åkte till London 

för att undersöka de hänvisningsskyltar som fanns där. Man ansåg att dessa var så bra att man 
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ville införa dem i Stockholm stad. Andersson hjälpte till att ta fram de viktigaste turistmålen 

och valde ut byggnader som skulle finnas med på dessa hänvisningsskyltar. Det krävs en del 

engagemang och en del planering ifrån olika aktörer som bland annat trafik och 

renhållningsnämnden och skönhetsrådet med flera, samt att det fanns ekonomisk finansiering 

till projektet. Idag finns det redan cirka fyra hänvisningsskyltar som är placerade i de 

turistiska huvudstråken som bland annat finns utanför Cityterminalen, Drottninggatan, Sergels 

torg, Kungsträdgården och vid Hötorget. Enligt Andersson är dessa hänvisningsskyltar bra för 

att det har en gul remsa högt upp på tavlan som gör att man lätt känner igen dem samt att det 

är rätt höga som gör att de är synliga för turisterna. Dessa hänvisningsskyltar är på prov och 

just nu håller City i samverkan på att utvärdera dem. I framtiden planerar man att sätta upp 

flera i Stockholms stad bland annat vid Norrbro, i slutet av Drottninggatan, Gustav Adolfs 

torg nere vid Strömkajen, Nybroplan, Stureplan, utanför Arlanda express och centralstationen. 

Tanken är att det ska vara en promenad på fem minuter mellan varje skylt, så att turisterna 

hela tiden hänvisas vidare. Andersson nämner att det har varit lätt att få igenom projektet, 

eftersom politikerna har deltagit i processen. Anledningen till att man har beslutat att sätta upp 

dessa hänvisningsskyltar var att man ansåg att dessa behövdes för att turismen har ökat 

otroligt mycket. Det har varit en självklarhet att få upp dessa för att Stockholm ska bli en stad 

i världsklass, som man vill att staden ska framstå som. Andersson anser att skyltningen är bra 

och han tror att flera hänvisningsskyltar kommer att komma upp samt att flera skyltar på 

engelska kommer att komma till. De flesta attraktioner vill ju att det ska vara lätt för turisterna 

att hitta till dem så de samarbetar ju med Stockholm Tourist Center för att synas och höras på 

bland annat informationsutställningar som är både på engelska och svenska.   

 

I framtiden tror Andersson att man kommer att se flera hänvisningsskyltar i Stockholm 

stadskärna och att GPS kommer att användas i större utsträckning av turisterna. 
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Bilaga 3: Intervju med Gio Olla, Arkitekt och 

stadsdesigner på Stadsliv AB i Stockholm  
 

Intervjufrågor: 

1. Hur länge har du arbetat som arkitekt och stadsdesigner?                                                                                             

2. Vad ingår i ditt jobb? 

3. Vilka styrkor och svagheter finns det med skyltningen i Stockholm? 
4. Vad fick dig att vilja vara med i det här projektet? 
5. Hur och varför startades projektet?   
6. Vad var visionen med skyltarna? 
7. Vad var viktigt när du utformade skyltarna? 

8. Vilka aktörer var inblandade i projektet? 
9. Har ni tagit beslut om vilka verksamheter som ska finnas med på hänvisningsskylten eller 

har verksamheterna efterfrågat det? 

10. Hur mycket bidrog kommunen med ekonomiskt i projektet? 
11. Vem bestämmer om de här skyltarna sätts upp eller inte? 
12. Hur gick processen till när ni gjorde hänvisningsskyltarna?   

13.  Vad tror du om skyltningens betydelse för turismen i Stockholm? 
14. Hur tänker du kring skyltning av turistiskt intressanta områden och attraktioner? 
15. Hur planerar ni var dessa skyltar ska sättas upp? 

16. Om man jämför med skyltarna som sätts upp London så saknas det avståndsangivelser, 

hur kommer det sig? 

Intervjusammanfattning 

Olla arbetar som stadsarkitekt och stadsdesigner i Stockholm. Hans ansvarsområde är bland 

annat att rita stadsplaner där han skissar och ritar stadsdelar. Han samarbetar också med City i 

Samverkan, med hänvisningsskyltningsprojektet, där han gör alla kartor och illustrationer. 

Olla anser att styrkorna inom skyltningen i Stockholm är att svenskarna idag har en Iphone 

eller en smartphone och att alla har kartor med sig.  

Svagheterna tycker han är att det inte finns någon översiktplanering inom skyltning och 

information i Stockholm. ”Visit Stockholm” är en enskild del, SL arbetar på egen hand då de 

har sina egna kartor att jobba med bland annat och skyltningen är en annan och museer 

arbetar på eget håll. Detta gör att man har svårt att se ett samband mellan dessa områden. Han 

anser att det bästa vore om SL och Stadsplaneraren samarbetar, genom att de fick ta del av 

alla SLs komponenter och slog ihop med deras kartor eller att de tillsammans skapar ett 

kartsystem. Enligt honom vore det bra om man hade papperskartor som såg precis likadana ut 

som skyltarna, på det viset behöver man inte lära sig ett nytt system varje gång utan allt ser 

likadant ut. Han tror att det är möjligt att alla aktörer skulle kunna samlas under samma tak till 

exempel Stockholm stad eller City i Samverkan där de alla samarbetar och arbetar inom hela 

Stockholm och inte bara i stadskärnans område.  

Anledningen till att de engagerade sig i City i Samverkans hänvisningsprojekt var att detta 

projekt hade diskuterats i tio år av Stockholm Visitors Board agenter, men det var inte förrän 

nu som de beslutade att projektet skulle genomföras och stadsarkitekten fick förfrågan om att 

vara delaktig i processen. Andra aktörer som också är delaktiga i projekt är SVB, politikerna 

och Trafikkontoret med flera. De som betalar för projektet är trafikkontoret men de är inte 

själva ansvariga för hur projektet ska genomföras.  
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Visionen med hänvisningsskyltarna är att de ska hjälpa både svenska och utländska besökare 

att hitta och att man ska placera ut dessa skyltar strategiskt så man kan inrikta sig på något 

mål, till exempel att öppna nya stråk. ”En turist ska inte tänka nånting. Du måste guida 

honom”, menar Olla.   

Målet med hänvisningsskyltarna var att komplettera kommunaltrafiken. De skulle vara 

lättillgängliga för folk som kom ifrån tåg eller busstransport. Man ville också stödja 

näringslivet men det skulle inte finnas reklam på skyltarna. Innehållet på dessa skyltar 

beslutas av SVB och turistbyrån. Dessa skyltar innehåller mest information om museer, 

kultur, teater, bibliotek och de mest kända hotellen. Syftet är att hjälpa folk att orientera sig i 

staden. Olla själv tycker att det vore bra med mer kommersiell verksamhet på skylten, som 

kan gå att finansiera. Sådan finns i till exempel London.  

För att söka och få tillstånd att sätta upp bland annat hänvisningskyltar får man vända sig till 

trafikkontoret. Tiden från att man skickar in projektet till att man får ett klart tillstånd kan 

variera och när man sökte tillfälligt tillstånd för hänvisningsprojektet tog det cirka tio år. 

Processen till att genomföra hänvisningsprojektet är i tre steg. Första steget var att markera ut 

de viktigaste stråken, det andra var transportvägar med bussar och tunnelbanan och det tredje 

steget är att tänka ut sekundära stråket. Dessa tre steg är riktlinjer för att markera ut de 

områden som är mest tänkbara att sätta en skylt i. 

När det gäller skyltningens betydelse för turismen i Stockholm anser han att kartor är viktiga 

för besökare och att de är lättillgängliga. Kartor har det syftet att de ska guida och underlätta 

för personer att hitta till platserna. Det är utvecklat så att det finns kartor på olika sätt, allt 

ifrån papperskartor till digitala kartor samt att vissa byggnader eller gator är ett landmärke 

eller en igenkännandefaktor för människor, som gör att de kan orientera sig i området. Vad 

det gäller skyltar så har de en historik, de berättar en historia om sin plats.  

För framtiden tror Olla att skyltningen kommer att förbättras genom att man börjar använda 

sig av enkla åtgärder som inte är kostsamma att göra till exempel man gör en hemsida med 

kartan som redan finns, eller man lägger till kartan på Visit Stockholm till exempel. Om man 

börjar skapa den här länken mellan situationerna, som gör det enklare för turisterna att hitta, 

och trycka papperskartor för turisterna och för cyklisterna. Och sen jobba med SL. 

Om trafikkontoret bestämmer sig för då att det blir fortsättning på hänvisningsskyltarna så det 

blir 33 stycken totalt. 
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Bilaga 4: Intervju med Stefan Hagdahl, Arkitekt och 

projektledare inom lokaltrafiken SL 
 

Intervjufrågor 

1. Vad ingår i ditt jobb? 
2. Beskriv lite kortfattat vad SL är för verksamhet. 

3. Vilka svagheter och styrkor finns inom skyltningen i kollektivtrafiken i Stockholm? 

4. Hur planerar ni skyltningen inne i tunnelbanestationerna, centralen och till 

busshållplatserna? 

5. Hur skulle en mer utförlig skyltning till busshållsplatser kunna göras? 

6. Vad tror du om skyltningens betydelse för turismen i Stockholm? 

7. Vilken hänsyn har tagits till turister i utformningen av SLs skyltning? 

8. Anser du att det behöver göras mer i denna fråga? 

9. Vilka aktörer samarbetar ni med när det gäller skyltningen? 

10. Hur har skyltningen på centralen, i tunnelbanestationer, till bussarna och till attraktionerna 

utvecklats genom tiden? 
11. Vi har observerat att det flesta skyltar är på svenska och att det saknas skyltar på engelska, 

Hur kommer det sig? 

12. Vad har ni fått för feedback från besökarna angående skyltningen i tunnelbanan, 

lokalbussarna, tvärbanan och färjorna? 

13. Har ni hört om City i samverkan och deras projekt med hänvisningsskyltar? Har ni varit 

delaktiga i det? 

14. Vad har ni för framtidsplaner angående skyltningen inom SL? 
15. Vi har märkt när vi har åkt tunnelbana att det ges bara ut information på svenska och inte 

så mycket på engelska. Hur kommer det sig? 
16. Hur går processen till när ni lägger upp skyltar? 

17. Samarbetar ni mycket med kommunen? 
18. Har ni någon kundundersökning gjord? Vi tittade på er hemsida men hittade ingen. Inte 

heller skyltprogrammet. 

Intervjusammanfattning 

Haglund arbetar som kundmiljöstrateg på SL kontoret i Stockholms kommun. Hans 

ansvarsområde är att ta hand om SL:s miljöer, där resenärerna befinner sig, på en 

övergripande strategisk nivå. Det består bland annat av att de håller på att ta fram ett nytt 

skyltprogram. Syftet är att försöka förena de olika trafikslagen. Systemet mellan buss, 

tunnelbana, tvärbana och pendeltåg är dåligt och man vill därför ha ett fungerande 

system. Haglund anser att svagheterna med skyltningen i kollektivtrafiken är att det finns för 

många olika skyltprogram som de måste följa och för många skyltar som gör att det kan se lite 

ostrukturerat ut. Han ser hellre man enas om ett och samma skyltprogram, som gäller för alla.  

De på SL använder sig av skyltmanualer som de går efter. Man skyltar stationsnamnet och 

gatunamnen till den gata som uppgången/stationen leder till. Detta är ett väldigt effektivt sätt 

att skylta på. Haglund berättar att de ibland skyltar till en specifik målpunkt, till exempel 

Stadion, men annars är det väldigt reglerat i till exempel T-banestationerna.   

De på SL har krav på sig att vara tydliga när de skyltar till olika saker. De ska också kunna ge 

ut information till alla sina målgrupper, till exempel handikappade, barn och synskadade. Det 

är viktigt att arkitekturen är tydlig och visar naturligt var ingången och utgången är. Det 

tycker han att de har lyckas förmedla hyfsat tydligt, framför allt i Tunnelbanorna, var allt 

ligger med hjälp av pilhänvisningar och trappor, hissar och bussar. Något som är viktigt att 
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tänka på är att man inte har för mycket information för tidigt utan att man bara placerar 

information där det behövs och där man har vägval. De arbetar mycket med planering och 

försöker minska antalet skyltar för att få det ska bli tydligt. Vad det gäller bussarna finns det 

kartor i nästan varje busskur som hjälper turisterna att orientera sig fram, men en nackdel är 

att det ändå är svårt för turister att tyda i vilka riktningar dessa bussar går. De på SL arbetar 

mycket med digital information och med så kallade analoga kartor som sitter i ramar, där man 

kan analysera vart bussarna är på väg. Haglund anser att skyltningen har blivit bättre då den 

har blivit tydligare nu jämfört med på 50- och 60-talet. Idag finns det digitala skyltar som 

informerar när bussen och tågen kommer och går.   

Haglund anser han man skulle införa interaktiva skärmar som skulle hjälpa till att hitta till 

symboler bland annat för busshållsplatserna. En annan sak som finns och är ett bra hjälpmedel 

är SLs reseplanerare som finns på deras hemsida och som en app. Med hjälp av den kan man 

lätt se på en karta hur bussarna går och den ger olika förslag på bästa sättet att ta sig till 

destinationen. Det här är något som kommer att utvecklas ännu mer i framtiden tror Haglund. 

Han anser att skyltningen självklart har en betydelse även för turister som också är SL:s 

målgrupp. Dessa turister är beroende av kollektivtrafiken för att kunna ta sig till 

attraktionerna. SL har gjort ett medvetet val att inte skylta på Engelska på grund av att de inte 

vill ta speciella hänsyn till turister. Om man skulle ha med flera språk på skyltarna då skulle 

texterna vara mindre på skylten och idag finns kartor på engelska samt på övriga språk som 

turister kan hitta på turistbyråer och på SL Center. Det skulle också vara svårt att översätta 

alla stationsnamn, för det finns inte en naturlig översättning till ett annat språk. Han tror att 

man ropar ut på engelska i tunnelbanor och tycker att man självklart ska tänka på turisterna, 

för det finns så många besökare i Stockholm. SL satsar mycket på att vara tydliga med 

skyltningen genom att använda sig av svenska texter och piktogram som talat om vart man är 

på väg. Haglund säger att fördelen med att använda sig av piktogram är att man inte är 

beroende av språk. De skyltar till de stora attraktionerna till exempel operan och Friends 

arena, men annars försöker SL undvika att skylta till enskilda attraktioner. SL:s  

ansvarsområde är att skylta till och från tunnelbana och buss. För resten ansvarar andra 

aktörer som Stockholm Stad och Gatukontoret. När det gäller skyltning samarbetar SL mycket 

med kommunen och landstinget och en del med Stockholm stad. SL lyssnar och 

kommunicerar med dem om hur de vill att SL ska skylta till olika områden som till exempel 

till Statliga museum och bibliotek, eller om de vill göra ett namnbyte på en station.   

SL, men inte Haglund själv, har till viss del varit delaktig i hänvisningsprojektet som 

Stockholm city har påbörjat. Han tycker att det fortfarande finns mycket att göra angående 

skyltningen, speciellt med pictogrammen.  

Haglund berättar att många turister tycker att det är ofullständigt skyltat ibland samt när det 

sker förändringar tycker de också att det är otydligt skyltat. Han nämner också att han själv 

tycker det är svårt att hitta, bland annat till färjorna vid slussen, men SL har inte något ansvar 

för Djurgårdstrafiken utan Waxholmsbolaget. 
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Bilaga 5. Intervjun med Klas Modin, Bygglovshandläggare 

inriktning på skyltar, Stockholm stad  
 

1. Vad ingår i ditt jobb? 
2. Vilka styrkor och svagheter finns det med skyltningen i Stockholm? 
3. Vad är din uppfattning om skyltningens betydelse för turister i Stockholm? 

4. Har ni hört om City i samverkan och deras projekt med hänvisningsskyltar? 
Har ni varit delaktiga i det? om ja hur har ni varit delaktig i projektet?    
5. Vilka aktörer samarbetar ni med mest? och hur samarbetar ni med dem? 
6. Vilka kriterier krävs för att en attraktion ska få en skylt samt vad krävs det för 

kollektivtrafiken? 

7. Vad för förundersökning gör ni för skyltning till en attraktion eller skyltning till 

kollektivtrafik? och hur går processen till? 

8. Under en observation vi gjorde i Stockholm, märkte vi att det inte finns så mycket skyltar 

till lokalbussar och t-banan, hur ser ni på denna fråga? 
9. Har det varit något fall där någon attraktion inte fått sin skyltning beviljad på ett specifikt 

område? 

10. Ungefär hur lång tid kan det ta från med att man har ansökt om att sätta upp en skylt till 

exempel till en attraktion eller till kollektivtrafik till att den kommer upp? 
11. Vad kostar det att skylta till en attraktion eller till kollektivtrafik? 

12. Hur många skyltar får man sätta upp inom ett område? 
13. Hur kommer det sig att det inte finns så många skyltar till attraktioner i Stockholm? 

14. Hur ser policyn ut bakom skyltning till turistiska attraktioner? 
15. Hur ser intresset ut för skyltning till turistiska attraktioner? 

16. Hur kommer skönhetsaspekten in i det hela? 

17. Vad skiljer sig mellan statlig skyltning och marknadsföringsskyltning till en attraktion? 

18. Hur kommer Stockholms skyltning att se ut i framtiden tror du? 

 

Intervjusammanfattning 

Modins ansvarsområde är att bevilja bygglov främst för skyltar i Stockholms område. Det är 

han och en person till som är ansvariga för skyltningen.  

Modin anser att styrkorna med skyltningen i Stockholm är att det finns ett stort intresse i 

frågan och därmed sätter man värde på att skyltningen ska bli bra. Svagheterna är att det finns 

många aktörer som vill säga sitt och har mycket åsikter och detta gör att det inte blir lätt att 

komma överens och det kan bli för mycket skyltar som kanske inte är relevanta. Modin anser 

att skyltningen har en stor betydelse, främst för turister.  

Bygglovsavdelningen på kommunen är en behandlande myndighet. Aktörer som vill ha en 

skylt får skicka in ett förslag till dem som de därefter bearbetar. De har hand om allt ifrån de 

stora etablerade skyltfirmorna till enskilda aktörer, samt arbetar med trafikkontoret, 

stadsdelsförvaltningarna och City i Samverkan. Bygglovansvarige är med och ser till 

förutsättningarna för att man ska kunna ha den sorters skyltning, de skapar förutsättningar.  

Modin berättar att när en skyltfirma ansöker om en skylt så skickar de in ett underlag till 

bygglovsavdelningen. På en medföljande karta har de markerat ut alla områden där de vill ha 

skyltningen. Ibland åker bygglovhandläggaren ut till området och tittar och bedömer utifrån 

stadsbilden och tänker till om det är möjligt, samt om skyltningen är väl anpassad. Efter att de 
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har bedömt och godkänt, skickas ärendet ibland vidare till trafikkontoret som ska göra sin 

bedömning utifrån trafikaspekten, framkomligheten, tillgängligheten, att skylten inte får störa, 

utgöra en fara, eller vara ett hinder för allmänheten. Efter att trafikkontoret och 

bygglovhandläggaren har gett sitt godkännande så skrivs det ut ett beslut av 

bygglovhandläggaren. 

Det finns ett lagkrav att det får ta högt tio veckor från att man har ansök om en skylt till att 

den är på plats. Ofta går det fortare, om det inte gäller gatumark eller allmän mark för då 

måste bygglovansvarige hänvisa ärendet vidare till trafikkontoret som får ta ställning till om 

skyltningen är lämplig på den platsen. Kostanden för en skylt varierar och styrs av en taxa 

som bestäms av kommunfullmäktige och ändras en gång om året. En liten skylt kostar idag 

cirka 1200 kr och den största skylten kostar 8800kr.  

Handläggarna samlar också in intern information om bra och dålig skyltning, som kan 

användas i ett referensbibliotek.       

Modin berättar att när det gäller skyltar för kollektivtrafiken så är det ordningsstadgan för 

trafik som har ansvar och de har en speciell lagstiftning, vägmärkesförordningen. 

Bygglovansvarige har inget ansvar för skyltningsfrågan inom kollektivtrafiken.  

Beträffande skyltning till attraktioner kan man få tillstånd att sätta upp hänvisningstavlor. 

Exempel på där man kan finna sådana är bland annat på Djurgården. Enligt Modin är det 

viktigt att tänka på skyltens utformning. Dels för att den ska vara funktionell - den ska vara 

avläsbar, uppfylla sitt syfte och vara informativ, dels att en skylt ska vara tillgänglig för alla 

målgrupper, även synskadade. Det är också viktigt att tänka på var skylten ska placeras. Extra 

viktigt är det när man ska skylta till turistiska attraktioner, då det är bra att de är synliga och 

att man kan lätt hitta till dem. Syfte med att skylta är ju man vill synas och att den ska leda 

folk vidare och då är viktigt att man inte sätter upp för många skyltar i samma område för 

detta kan göra att det blir för rörigt. 

Det inte finns ingen begränsning på antalet skyltar man kan sätta upp i ett område men de ska 

vara anpassade efter verksamhetens storlek. Anledningen till att man inte vill ha för många 

skyltar i ett område är att läsbarheten minskar för varje skylt som tillkommer. Modin tror att 

anledningen till att det inte är så bra skyltat till attraktioner är för att det är svårt att hitta 

platser för dessa skyltar på grund av att det finns så många privata aktörer och andra 

verksamheter.  

Beträffande turistbesöksmålen som till exempel slottet så är det staten som har ansökt om 

skyltar och inte staden. Staden tar väldigt få initiativ vad det gäller att skylta. Enligt vad 

Modin kan se så finns det ett stort intresse för skyltning till turistiska attraktioner idag men de 

på bygglovsavdelningen behandlar inte så ofta den sortens skyltansökningar. Många av 

attraktionerna som finns i Stockholm är redan så väletablerade att de flesta finns på alla kartor 

och därför anser man att man inte behöver skyltningen för att hitta till dem utan attraktionerna 

i sig driver folk att hitta dit.         

Policyn bakom skyltningen till turistiska attraktioner är att den ska vara relevant och 

informativ. Den få inte innehålla en massa reklam utan skylten ska hänvisa till den specifika 

attraktionen. Modin tror att i framtiden kommer man att vilja satsa mer på skyltningen till 

attraktioner i staden. Staden har sedan 20 år tillbaka avtal med två stora skyltfirmor som har 

rätt att placera ut extremt många skyltar av olika slag med reklam. När skyltfirmornas avtal 

går ut om något år kommer man att ta ett helhetsgrepp och se över, plocka bort, lägga till och 

kanske utforma nya former av skyltar som till exempel en skylt som City i Samverkan har 
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gjort försök med redan. Alla skyltar till exempel reklamskyltning, som finns idag på gator i 

staden är framtaget tillsammans med staden och dessa skyltfirmor som har arbetat med olika 

skyltmodeller, som till exempel runda stadsinformationspelare och busskurerna.  

Vad det gäller skönhetsaspekten anser Modin att skylten ska vara väl anpassad, när det gäller 

det offentliga rummet så ställs det höga krav. Något som man har valt att tänka på är 

färgsättningen som ska följa en röd tråd i systemet.  Det finns olika smak om vad som är 

snyggt och fult, det viktiga är att det inte är extremt i någon färgsättning, att den inte avviker 

från platsen där skylten ska stå eller att skylten inte har irriterande belysning eller dylikt.  

Modin säger att själva skyltningen i sig påverkar staden oerhört mycket och då det är viktigt 

att det finns kvalitet på skyltningen.  

Modin anser också som vi att det borde vara mer skyltat till de stora attraktionerna på 

engelska för att det ska vara turistvänligt och gynna besökarna.  En stor del av svenska 

målgruppen förstår och pratar bra engelska.  

I framtiden tror Modin att skyltningen kommer att vara mer återhållsam. Han säger att han 

redan kan se vissa trender i skyltningen. Den behöver inte vara så stor längre och man 

behöver inte ha extremt mycket skyltning eftersom vi idag lever i ett samhälle där tekniken 

finns överallt. Det finns smartphones med mera som gör att vi hittar saker ändå och då 

behöver vi inte längre skyltar som hänvisar oss tio kvarter bort. I marknadsföringssyfte finns 

sociala medier och liknande och han tror att de kan nå ut med budskapet på ett enklare sätt än 

att man sätter upp en stor skylt. Han tror ändå på att skyltningen kommer att behövas även i 

framtiden och fast tekniken kommer att ha en stor effekt tror han att vi också kommer att se 

nya lösningar på skyltning som vi inte ser idag. Han tror att vi kanske har bildväxlande skyltar 

men att de kommer att vara välanpassade till stadsmiljön. Han anser att skyltningen gör att 

staden blir levande, främst på bottenvåningarna, för man känner sig trygg med belysning.    
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Bilaga 6. Intervju med Eva Camél, Director Leisure 

Travel and Tourist Services, Stockholm Visitors Board 

(SVB), Stockholm  
 

1. Vad ingår i ditt jobb? 

- Berätta gärna lite kortfattat vad är SVB 
2. Hur har turister kommenterat över hur det är att hitta till attraktioner? 
3. Vilka styrkor och svagheter finns det med skyltningen i Stockholm? 
4. Vad tror du om skyltningens betydelse för turismen i Stockholm? 
5. Hur skulle fler skyltar till attraktioner påverka Stockholm (som destination)?   
6. Hur ser du på skyltning som ett varumärke för Stockholm? 
7. Hur skulle skyltning kunna bli ett varumärke för Stockholm? 

8. Vad tycker du skulle vara en god skyltning av turistiska attraktioner? Hur skulle du vilja att 

skyltningen såg ut i Stockholm? 
9. Vilken relation har ni till aktörer som City i samverkan och kommunen? 
10. Hänvisningsskyltarna som City i samverkan har satt upp, är det lösningen på skyltningens 

problematik i Stockholm? Vad mer kan man göra åt saken anser du? 
11. Hur tänkte ni kring hänvisningsskyltens uppbyggnad? 
12. Vad har ni för befogenheter att påverka kommunen i skyltningsfrågan? 
13. Hur arbetar ni för att förbättra Stockholms stad genom skyltning och information till 

turisterna?   
14. Har bristerna i skyltningen på engelska påverkat besöksantalet i staden? 

15. Tror du att skyltning och kartor kommer att ha betydande roll i framtiden eller tror du mer 

på framtida tekniska funktioner? 
16. Tycker du att kommunen bidrar tillräckligt både i engagemang och ekonomiskt i 

skyltningsfrågan? 

17. Hur kan man med enkla medel förtydliga skyltningen till olika attraktioner och till 

lokaltrafiken i staden? 
18. Vart i Stockholm stadskärna tycker du att det är bra skyltat och vilka områden tycker du 

att man skulle behöva lägga till flera skyltar. Varför tror du att det är så? 
19. Fanny: Jag är lite nyfiken på det här Stockholmskortet. Vi läste nånstans en annons där det 

stod om att turister väljer paketerade resor för att det var lättare. Nu vet jag inte om det kan 

kopplas med vårt, men jag är ändå lite nyfiken. Hur fungerar Stockholmskortet? 

 

Intervjusammanfattning 

Enligt Camél är SVB Stockholm stads turistorganisation som är ett helägt dotterbolag till 

Stockholm stad. Deras moderbolag är Stockholm Business Region som består av två olika 

dotterbolag. Det första är Stockholm Bussiness Region development och den andra heter 

Stockholm visitors board. SVB:s uppgift är att locka till sig så många människor till 

Stockholm som möjligt. SVB:s uppdrag är att marknadsföra Stockholm internationellt för att 

locka ett så stort antal tillfälliga besökare till Stockholm som det går, och att tillhandahålla 

turistservice. SVB arbetar med att marknadsföra mot olika segment och dessa segment är då 

uppdelat på två avdelningar: Stockholm Convention byrå, där man riktar sin marknadsföring 

mot vetenskapliga kongresser, företagsmöten och evenemang. Den andra avdelningen heter 

privatresor och turistservice som Camél ansvarar för. Här ansvarar de för all marknadsföring 

mot privatresesegment vilket menas turister på deras prioriterade marknader. Just nu pågår det 

två projekt på deras avdelning, det ena är ” Stockholm gay & lesbian network” där de arbetar 
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med att marknadsföra Stockholm just till den målgruppen. Den andra heter ”Stockholm cruise 

network” där de samarbetar med Stockholms hamnar och partners för att locka många 

kryssningsfartyg in till Stockholm. Camél har det yttersta ansvaret för Stockholmskortet som 

också känd som Citycard som finns tillgängligt på SVB, och Stockholm Tourist Center samt 

vid deras enheter i kryssningshamnarna på sommaren. Deras vision är att de ska bli Norra 

Europas ledande besöksdestination.  

Camél berättar att de själva inte gör egna undersökningar om hur turister uppfattar 

skyltningen i staden utan det är City i samverkan, som de samarbetar med, som mer har koll 

på just den frågan. Rent allmänt anser Camél att det är ganska dåligt skyltat i staden till 

turistattraktionerna. För att kunna lösa detta skyltningsproblem har SVB startat igång ett 

projekt tillsammans med City i Samverkan och Stockholms Handelskammare för att få upp 

flera hänvisningsskyltar. Dessa skyltar är samfinansierade av SVB och trafikkontoret samt 

Stockholms handelsbank och City i Samverkan. De turister som besöker Stockholm är till två 

tredjedelar svenskar och en tredjedel är utländska turister. Enligt Camél tycker våra utländska 

besökare rätt generellt att det ändå är oerhört lätt att hitta i Stockholm på grund av att det är en 

liten stad samt att staden är distinkt uppdelad för att den är uppbyggd på öar. Talar man om 

skyltningen i allmänhet har Camél inte hört allt för negativt om frågan från andra men att de 

på SVB har som önskemål att skyltningen ska bli bättre. Svagheten med skyltningen förutom 

att de skulle behövas sätta upp flera är att de gärna skulle vilja har flera skyltar på engelska. 

Styrkan är att staden är lättillgänglig och lätt att hitta i.  

Hon anser att det är viktigt för en turist att kunna ta sig runt. För att hitta till en plats så tänker 

man i vanligaste fall att man använder sig av hänvisningsskyltar men andra skyltar är också 

bra ha med som till exempel fasadskyltar som berättar vilken gata som man befinner sig på 

och dessa finns det gott om i Stockholm. Det är välorganiserat med skyltar. Camél nämner 

också att om det fanns fler skyltar i staden skulle turister troligen känna sig mer välkomna, att 

man har tänkt mer på turisten behov och underlättat för den.  

Camél anser att fast det är brist på skyltar som är på engelska har det inte påverkat 

besöksantalet i staden tack vare att dem på SVB uppfattar att det generellt är väldigt lätt att ta 

sig fram av den anledningen och att många i Stockholm är väldigt duktiga på att prata på 

många olika språk.  Hon tror inte att skyltningen kommer få någon ökad betydelse. Kartor 

kommer man alltid att använda men frågan är om det blir papperskarta eller om man går efter 

en GPS. Det är något man inte vet än. Enligt Camel har efterfrågan på tryckta kartor inte 

minskat utan snarare tror hon att den är nödvändig för att man vill ha översikt i en stad. Dessa 

kartor hjälper turisterna att orientera sig i nya staden och planera vilken väg de ska ta till sina 

besöksmål. SVB har stort engagemang och arbetar ständigt med skyltningsfrågorna och dessa 

finansieras delvis av kommunen. SVB ansvarar för att marknadsföra hur man på enkelt sätt 

köper en biljett för tillfälliga besökare medan landstinget ansvarar för lokaltrafiken och har 

också där med ansvaret för skyltningsfrågan  
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Bilaga 7. Intervju med Helena Wallemo, 

Marknadsansvarig, Nobelmuseet, Stockholm  
 

Intervjufrågor till Marknadsansvarig Helena Wallemo, Nobelmuseum 19/04 

Vad är Nobelmuseum för verksamhet?  
Vad ingår i ditt jobb?  

1. Hur tycker du att skyltningen är i Gamla stans område?  
2. Hur har turister kommenterat över hur det är att hitta till er attraktion? 
3. Vad tror du om skyltningens betydelse för turismen i Stockholm? 
4. Vad tror du om skyltningens betydelse för attraktioner i Stockholm? 
5. Hur kommer det sig att ni inte har någon skylt som visar vägen till ert museum?  

6. Om ni hade en skylt som hänvisar till Nobelmuseum, hur skulle den se ut och vart skulle 

den vara placerad någonstans i området?   

7. Vad tycker du skulle vara en god skyltning av turistiska attraktioner? Hur skulle du vilja att 

skyltningen såg ut i Stockholm? 
8. På vilket sätt arbetar ni för att turister ska hitta till er?  
9. Hur tänkte ni när ni utförde er vägbeskrivning på er hemsida?   

10. Har ni några planer på att sätta upp en skyltar i framtiden? 
   
Intervjusammanfattning 

Wallemo arbetar som marknadsansvarig på Nobelmuseum och hennes arbetsuppgifter är att ta 

hand om marknadsföring, press och pressfrågor. 

Museet kom till redan 2001 i Gamla stan och från början var det mer som en tillfällig 

utställning än ett museum. I framtiden planerar de att så småningom flytta från Stortorget till 

ett nybyggt område bakom nationalmuseum. Ända sedan de invigde Nobelmuseet, har antalet 

besökare ökat varje år.   

Enligt Wallemo finns det ingen direkt skyltning till deras attraktion. Det är ingenting de har 

arbetat aktivt med och hon vet inte vilka möjligheter det finns för att man ska kunna ha 

tydligare skyltningar.  Nobelmuseet ligger centralt på Stortorget och de får många besökare 

dit på grund av att det rör sig mycket turister i området. Wallemo tycker att det vore väldigt 

bra om det fanns tydliga skyltar i Gamla Stan som gör att människor har lätt att hitta, men hon 

vet inte hur lätt eller hur vanligt det är att man har en skylt idag. Om de fick sätta upp skyltar 

skulle de vilja ha dem på platser där man kliver av i Gamla stan som till exempel tunnelbanan 

nerifrån Skeppsholmen. 

Personalen på Nobelmuseet hjälper ofta turisterna vidare att hitta till övriga platser och 

attraktioner samt till Tunnelbanestationerna med hjälp av kartor som de eller turisterna själva 

har. Wallemo själv upplever inte att människorna verkar ha en stor frustration över att hitta till 

övriga attraktioner. Hon anser att skyltning i stan är ett bra sätt för att turisterna ska hitta. Idag 

använder sig många turister även av till exempel telefoner för att hitta till platserna. Wallemo 

anser att kartor fortfarande är viktiga för att hitta till attraktionerna. 

Nobelmuseets strategi för att få besökare är att de försöker följa turisterna från början till slut, 

från att turisten tar beslutet, ända fram till besöket. Sen från museet till att de återvänder hem 

igen. Wallemo berättar att de har som mål att följa turistens resandeprocess, för att i slutändan 

lämna ett avtryck av upplevelsen som gör att de sprider information om museet vidare till sina 
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närmaste, och på så vis kommer det flera besökare från olika håll. Idag hittar turister 

information med olika metoder, det viktiga är att tänka sig in i var turisterna befinner sig just 

nu, samt vilken form av målgrupp som skulle vara intresserad av att besöka just deras 

attraktion. Det är viktigt är att planera och att ha information på de platser där turisterna 

befinner sig, till exempel i hamnarna, på flygplatserna och på olika turistbyråer.  Hon anser att 

turistbyråer är viktiga för Nobelmuseet. I samtliga broschyrer som Nobelmuseet har, finns det 

ganska noggranna instruktioner om vilka transportmedel man kan ta för att komma dit. De har 

också provat att ha en karta med en streckad linje, då man har utgått från en plats till exempel 

turistbyrån, men denna idé visade sig inte fungera så bra alla gånger på grund av att turisterna 

kom från olika håll i Gamla Stan. Denna idé kan man utveckla och förbättra anser Wallemo.  

Museet drar till sig turister bara genom att det är ett starkt och välkänt namn. Nobel var en 

unik person och det gör att folk intresserar sig för honom. Många känner till Nobelpriset 

innan de kommer till Sverige och i vissa besöksländer är intresset större än i andra.  

Beträffande tankar och planer om att sätta upp skyltar till attraktionen i framtiden, är det något 

de absolut kan tänka sig överväga att göra men det är en kostnads- och prioriteringsfråga. 
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Bilaga 8. Intervju med Louise Bill och Hanna Borg, 

Trafik- och renhållningsnämnden, Stockholmstad  
 

Berätta lite kortfattat om vad Trafik och renhållningsnämnden gör? 

Vad ingår i ditt jobb?  
Berätta lite kortfattat om vad Trafik och renhållningsnämnden gör?  

1. Vilka styrkor och svagheter finns det med skyltningen i Stockholm?  
2. Vad är din uppfattning om skyltningens betydelse för turister i Stockholm? 
3. Hur ser intresset ut för skyltning till turistiska attraktioner? 
4. Vilka aktörer samarbetar ni med angående skyltning till attraktioner och lokaltrafiken? och 

Hur samarbetar ni med dem?   

5. Har ni hört om City i samverkan och deras projekt med hänvisningsskyltar? 
Har ni varit delaktiga i det? Hur har ni varit delaktig i projektet?    

7. Vad är det för regler och lagar som gäller när man skyltar till turistiska attraktioner?  

8. Vad är det för skillnad mellan hänvisningsskyltar och orienteringsskyltar? 
9. Vilka policys gäller när man skyltar till lokaltrafik som till exempel lokalbuss, 

Tunnelbanan, färjor och tvärbana?  

10. Hur kommer skönhetsaspekten in i det hela? 
11. Hur skulle en ökad turism i Stockholm kunna påverka skyltningsfrågan i framtiden?   

12. Vart i Stockholm område tycker du att det är bra skyltat till attraktioner och lokaltrafiken 

och vilka områden tycker du att man skulle behöva lägga till flera skyltar. Varför tror du att 

det är så? 

13. Hur mycket engagemang och budget läggs på skyltning till attraktioner och lokaltrafiken 

idag?  
14. Hur planerar ni var dessa skyltar ska sättas upp och hur går processen till?  

15. Hur skulle en mer utförlig skyltning till lokaltrafiken kunna göras till exempel till 

busshållsplatser, Tunnelbanor, färjor och tvärbanan?  
16. Hur kommer skyltningen till attraktioner och till lokaltrafiken att utvecklas i framtiden?  
 

Intervjusammanfattning  

Borgs är områdesplanerare på trafikplaneringsavdelningen och ansvarar för allt som rör 

trafiken, strategiska frågor och ombyggnationer för områdena Enskede/Årsta. Har även 

deltagit i framtagandet av anvisning för bilhänvisning i Stockholm stad. 

Bill är chef för tillståndavdelningen på trafikkontoret som har hand om det som rör 

myndighetsutövning, till exempel att skriva ut lokala trafikföreskrifter och planera 

trafikomläggningar inför gatuarbeten. De har också hand om upplåtelser på offentliga platser 

så som till turistiska attraktioner bland annat. 

För att skylta till turistiska attraktioner gäller trafikförfattningarna. Är det en trafikhänvisning 

gäller vägmärkesförordningen. Det ska vara de klassiska lokaliseringsmärkena med vit botten 

och svart text. Man får inte sätta sin egen logga eller märke på. Eftersom det är stadens mark 

sätter staden upp dem också. För att sätta upp en skylt med reklam krävs bygglov och 

markupplåtelse med polistillstånd.  

Trafikkontoret har varit med och skapat City i Samverkans skyltar, som egentlig är mer en 

orienteringstavla. Stockholm är så trafikintensiv och verksamhetstät att det blir för plottrigt 

om man skulle skylta till allt i staden och att det mer stjälper än hjälper besökarna om staden 
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skulle vara överbelamrad med skyltar. Vid företagsområden finns det orienteringstavlor som 

kan vägleda och informera besökarna i staden. 

När vi pratade om vad skyltningen har för betydelse för turisterna i staden tycker de att de har 

en bra koll gällande skyltningen för cyklister och bilister men när det kommer till skyltning 

för fotgängare anser de att de ligger lite efter. När man ska skylta bör man ha en struktur på 

vad man vill hänvisa till eftersom man inte kan hänvisa till allt. Skyltningen för icke hjulburna 

kan förbättras och det är just det projektet ”gångplan Stockholm” håller på att ta reda på nu. 

På kommunens översiktplan använder de ordet ”Promenadstaden”. Syftet med titeln är att de 

vill uppmuntra fler personer att gå, att det ska vara lätt att hitta och att det ska vara lätt att ta 

sig fram som fotgängare i Stockholm. För att detta ska bli möjligt är det viktigt att personer 

från kommunen känner till och samlar in kunskap om vart folk går och vart man vill att de ska 

gå och så vidare. Idag har man kommit igång med processen, framförallt i innerstan, och man 

har satsat en del pengar på det. 

Idag finns det ett antal orienteringstavlor, stadsinformationstavlor och på vissa av dem finns 

det en karta. Det görs också försök med digitala vitriner, till exempel på Hamngatan, under 

bron. Kommunen har inte varit delaktig i vad dessa vitriner skulle innehålla, men man vet att 

det finns kartor på dem.  

Kommunen samarbetar med SL, City i Samverkan med flera. På frågan hur man kan göra det 

lättare att hitta till attraktionerna, till exempel. Nobelmuseet i Gamla stan och sedan tillbaka 

till tunnelbanan eller lokalbussarna, fick vi svaret att det är mer komplicerat än man tror vid 

första anblicken. De eftersträvar en överskådlighet och en tydlighet samtidigt som man vill att 

staden ska se snygg ut och inte upplevas som extremt plottrig.  

Bill berättar att hon själv inte har deltagit i City i Samverkans projekt med hänvisningsskyltar, 

men trafikkontoret har upplåtit marken. Man måste ha en upplåtelse med polistillstånd när 

man gör något som marken inte är tänkt för. När man ska placera ut dessa skyltar gäller det att 

planera strategiskt och se till att dessa inte står iväg för människor och hindrar dem att komma 

fram. 

De anser att Svagheten med skyltningen idag i Stockholm är att man har för dålig kunskap 

ännu. Styrkorna är att allt ligger på promenadavstånd.  

Visionen för framtidens skyltning i Stockholm är att det ska vara lätt att hitta enligt Borg. 

Borg insåg att hon inte hade så mycket att tillföra till vår undersökning utan hänvisade oss till 

Matilda Sabel som är landskapsarkitekt på trafikkontoret för att få utförligare svar på våra 

frågor.  
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Bilaga 9. Mailintervju med Matilda Sabel, 

Landskapsarkitekt, Stockholmstad 
 

1. Vilka styrkor och svagheter finns det med skyltningen i Stockholm?  
2. Vad är din uppfattning om skyltningens betydelse för turister i Stockholm? 
3. Hur ser intresset ut för skyltning till turistiska attraktioner? 

4. Vilka aktörer samarbetar ni med angående skyltning till attraktioner och lokaltrafiken? och 

Hur samarbetar ni med dem?   
5. Har ni hört om City i samverkan och deras projekt med hänvisningsskyltar? 
Har ni varit delaktiga i det? Hur har ni varit delaktig i projektet?    
7. Vad är det för regler och lagar som gäller när man skyltar till turistiska attraktioner?  

8. Vad är det för skillnad mellan hänvisningsskyltar och orienteringsskyltar? 
9. Vilka policys gäller när man skyltar till lokaltrafik som till exempel lokalbuss, 

Tunnelbanan, färjor och tvärbana?  

10. Hur kommer skönhetsaspekten in i det hela? 
11. Hur skulle en ökad turism i Stockholm kunna påverka skyltningsfrågan i framtiden?   

12. Vart i Stockholm område tycker du att det är bra skyltat till attraktioner och lokaltrafiken 

och vilka områden tycker du att man skulle behöva lägga till flera skyltar. Varför tror du att 

det är så? 
13. Hur mycket engagemang och budget läggs på skyltning till attraktioner och lokaltrafiken 

idag?  
14. Hur planerar ni var dessa skyltar ska sättas upp och hur går processen till?  

15. Hur skulle en mer utförlig skyltning till lokaltrafiken kunna göras till exempel till 

busshållplatser, Tunnelbanor, färjor och tvärbanan?  

16. Hur kommer skyltningen till attraktioner och till lokaltrafiken att utvecklas i framtiden?  

 

Intervjusammanfattning  

Arbetsuppgifter: Leder en arbetsgrupp som tar fram en gångplan för staden. 

Sabel anser att svagheten inom skyltningen i Stockholm är att samordningen mellan skyltning 

och vägvisning för gående, cyklister och bilister är bristfällig. Hon menar att det inte finns 

något helhetsgrepp och inga tydliga avgränsningar mellan olika typer av skyltning och att en 

övergripande strategi saknas.  

Sabel anser att skylningens betydelse är viktig, både för turisterna och för invånarna i staden, 

men hennes uppfattning är att staden inte har arbetat aktivt med detta ur ett 

fotgängarperspektiv de sista tio åren. 

Sabel leder en grupp som arbetar med att ta fram ett nytt skyltprogram för gångtrafikanter i 

staden. De har planerat och utrett frågan under 2013. De hoppas att få fram konkreta exempel 

och prototyper under 2014 så att skyltningen i staden för fotgängare blir mer enhetlig och 

genomtänkt i framtiden. Aktörerna de samarbetar med varierar, till exempel stadsmuseet, 

stadsdelsförvaltningarna och trafikkontoret. 

Sabel berättar att de har varit delaktiga i City i Samverkans projekt gällande 

hänvisningsskyltar. Det har fungerat som ett bra test på vad staden med sina invånare och 

turisterna behöver, vad som krävs för att skyltar ska fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv, 

vad som fungerar ur ett driftperspektiv med snöröjning, sopning et cetera och vad det kostar 
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att producera sådana skyltar. Man undersökte dessa frågor innan det fanns ett helhetstänk och 

en strategi för skyltning av denna typ och detta bidrog till att de har en del brister.  

Beträffande lagar och regler för skyltning till turistiska attraktioner så får inga kommersiella 

intressen styra informationen. Staden som avsändare måste vara helt neutral. Skyltar måste 

vara anpassade för funktionshinder av olika slag och de får inte stå i vägen i gatumiljö.    

Enligt Sabel är skillnaden mellan hänvisningsskyltar och orienteringsskyltar att 

hänvisningskyltar/vägledning består av korta enkla budskap som med fördel visas på mindre 

skyltar med symboler och ett avstånd alternativt gångtid. Orienteringsskyltar har oftast någon 

form av karta, samt har plats även för annan information om platsen.  

Det finns ingen policy gällande skyltning till lokaltrafiken enligt Sabel, men om staden är 

avsändaren så ska text och budskap utformas i enlighet med övriga skyltar, utan loggor och 

avvikande färger, helst med enkla symboler till buss, T bana eller färjor så att även icke 

svenskspråkiga kan förstå. Frågan om hur man kan skylta mer utförligt till kollektivtrafiken är 

svår att besvara p.g.a. det är en del av skyltsystemet, men naturliga platser för sådan 

information är till exempel busskurer, busshållplatser och T-banenergångar. Arbetsgruppen 

utreder nu om det är att bra att blanda sådan skyltning med annan vägvisning som till exempel 

till parker och museum i skyltprogrammet.  

Sabel säger att gällande Skötehetsaspekten måste man följa riktlinjer som staden har vad det 

gäller färger och material. Park & Stadsmiljö på trafikkontoret ansvarar för att alla objekt 

samordnas ur ett sådant perspektiv och passar in i staden på just denna plats.   

Skyltning behövs, enligt Sabel, oavsett antal turister. Stadens varumärke stärks av ett enhetligt 

skyltsystem och det ska användas av alla. Sabel anser att det inte är så bra skyltat någonstans i 

Stockholmsområdet idag och därför har de påbörjat arbetet med ett nytt skyltprogram. Det 

krävs ett genomtänkt system för att sätta upp skyltar till olika målpunkter i staden. Den 

gångplan som nu tas fram pekar på olika behov som gående har av vägledning, vilket stöder 

arbetet med ett gemensamt skyltprogram för staden med fokus på gående.  

I framtiden tror och hoppas Sabel på att skyltningen kommer att förbättras och samordnas 

över hela staden. Det kommer att finnas digitala hjälpmedel som appar och kartor i 

Smartphones, detta är ett mycket bra komplement som kommer att öka i framtiden. Kanske 

bidrar detta till att de fysiska skyltarna i staden inte kommer att vara lika betydelsefulla, men 

de måste samordnas och stämma med informationen man får till exempel via telefonen. Dock 

måste man komma ihåg att inte alla använder sig av digitala hjälpmedel.       
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Bilaga 10. Enkät till turisterna i Stockholm 

 
Survey questions - Signage in Stockholm city 

 

Please circle your response 

 

I am:  

 

Traveling alone                             Traveling with someone 

 

 

My first time in Stockholm            Have visited Stockholm before 

 

 

1. Have you visited some attractions in Stockholm for example the Royal palace, Vasa 

museum, Old town, City Hall? 

 

Yes  No 

 

 

2. What methods of transport did you use to get to these attractions? 

You may choose several alternatives. 

 

By bus              By subway/metro                      By walking                By tram 

 

 

3.  How easy or difficult was it to find your way to these attractions? 

 

Easy             Moderate            Difficult 

 

 

4. Were you ever in need of direction from the local people to get there? 

 

Yes      Sometimes                   No 

 

 

5. Is it easy to find a sign to tourist information centers in Stockholm? 

 

Yes              No 
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6. Overall, do you think there are enough signs to help you find your way to the attrac-

tions in Stockholm? 

 

Yes          I don’t know           No    

 

 

7. What kind of sign do you prefer? 

 

 

 

8. Do you think there are enough signs with:  

 

English language                     Yes             No 

 

Arrows                                  Yes             No  

 

Pictograms (symbols)              Yes              No 

 

Distance to the attractions      Yes              No     

 

 

9. Is it easy to find signs in Stockholm to: 

 

Local buses          Yes     No 

 

Subway/ Metro    Yes    No 

 

Ferries           Yes    No 
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 Tram                     Yes    No 

 

10. Do you think the signs inside the subway/metro stations give you enough information 

where to go?  

 

Yes                    No 

 

11. Do you think the signs outside the subway/metro stations give you enough infor-

mation where to go? 

 

Yes                No     

 

12.  What tools do you use most to find your way to your attractions                                                     

You may choose several alternatives. 

 

Maps       The Stockholm tourist center       GPS by phone    signs  

 

Communication with the local people       Web sites      Other       

 

 

Other comments suggestions to improvements:  
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Bilaga 11: Undersökningsresultat  
 

Fråga 1. Har du besökt några attraktioner i Stockholm, till exempel Kungliga slottet, Gamla 

Stan eller Stadshuset?   

 

Ja  95 

Nej  5 

 

 

Fråga 2 Vilket transportmedel använde du för att ta dig till attraktionerna? 

 

Buss 29 

Tunnelbana  58 

Promenera 90 

Annat  8 

 

Fråga 3 Hur lätt eller svårt var det att hitta till 

attraktionerna?   

 

Lätt 46 

Lagom  46 

Svårt  4 

Vet ej  3 

 

 

Fråga 4 Behövde du någon gång fråga lokalbefolkningen om vägen? 

 

Ja  22 

Ibland  39 

Nej  39 

 

 

Ja  

2 stycken reste ensamma och 20 stycken reste tillsammans med någon  

5 stycken har varit i Stockholm förut och 17 stycken var förstagångsbesökare 

 

Ibland  

Endast 1 person reste ensam. 14 stycken har varit i Stockholm förut och 25 stycken var 

förstagångsbesökare   
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Nej 

4 stycken reste ensamma och 35 stycken reste tillsammans med någon 

27 stycken var första gången i Stockholm och 12 stycken har varit i Stockholm förut  
 

Fråga 5. Är det lätt att hitta skyltar till turistinformationcenter? 

Ja  35 

Nej  33 

Vet ej  32 
 

 

Fråga 6. Generellt, tycker du att det finns tillräckligt många skyltar för att hitta till attraktionerna? 

Ja  45 

Nej   40 

Vet ej  15 
 

 

Fråga 7. Bildfråga: Vilken av skyltarna föredrar du? 

Orienteringstavla       66 

Hänvisningsskylt  31 

Har ej svarat på frågan  3 

 

 

Fråga 8. Tycker du att det är tillräckligt många skyltar till attraktioner i Stockholm med engelska, pilar, 

pictogram och avståndsangivelse. 

 

Svar Engelska Pilar Piktogram Avståndsangivelse 

Ja 39 32 28 16 

Lagom 42 43 41 31 

Nej 13 10 13 32 

Vet ej 6 13 17 20 
 

Fråga 9. Hur lätt eller svårt är det att finna skyltar i Stockholm till kollektivtrafiken? 

          Buss Tunnelbana Spårvagn Färja 

Lätt 37 51 23 28 

Lagom 31 35 30 27 

Svårt 7 4 13 13 

Vet ej 25 10 34 32 
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Fråga 10. Tycker du att det är tillräckligt mycket skyltar inne i Tunnelbanestationen? 

Ja  41 

Nej  25 

Vet ej  34 
 

Fråga 11. Tycker du att det finns tillräckligt många skyltar utanför tunnelbanestationerna som 

hänvisar dig till attraktionen? 

 

Ja  35 

Nej  35 

Vet ej  30 
 

Fråga 12. Vilket verktyg använder du dig mest av för att hitta till dina attraktioner? Man kan välja 

flera alternativ 

Kartor 86% 

Turistbyrå 22% 

GPS i telefonen 16% 

Skyltar  26% 

Kommunikation med lokalbefolkningen  44% 

Webbsidor  32% 

Annat  3% 

 

 Turister som reser med någon  

 
 

 92 
 Turister som reser ensamma 8 

 

Turister som första gången besöker Stockholm  70 

Turister som har besökt Stockholm tidigare  30 
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Bilaga 12. Övriga kommentarer från turister/Förslag på 

hur man kan förbättra  

 

21 stycken lämnade någon form av kommentar  

En person ritade ett hjärta 

Lycka till!  

Ciao! 

Smiley face   

Vid T-banan är det inte långt att hitta den rätta utgången. 

Jag tycker att allt är roligt.  

Ni skulle behöva ha mer gratis attraktioner för turister för att man behöver betala för 

alla.  

Dyra museer, men bra.  

Engelska på tågen är viktigt, även på mataffärerna. 

Tala om avstånden till attraktionerna.  

Jag tror turisterna behöver mera engelska skyltar.  

En intresserad turist behöver mer information och skyltning på engelska. 

Mer engelsk hänvisning och skyltning. 

Vi älskar Stockholm! Och ett hjärta.  

Kanske mer skyltar och mer engelska.  

Jag skulle vilja se mer engelska skyltar med en kort historik över området. 

Alla är hjälpsamma! Det skulle vara trevligt om museum vore gratis. Stockholm är 

väldigt trevligt.  

Många gator, skulle hjälpa med mera skyltar. 

Mer Skyltar!   

Information på hotell.  

Stockholm är fint att besöka, mycket trevliga människor i Sverige!  
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Bilaga 13. Observationsschema över Stockholms innerstad 

 
Attraktioner           

Gamla Stan (från t-bana)        

          

Hänvisningsskylt (stationstavla):  Ingen extra turistinfo, endast stationsnamn  
 
 
Skylt till:  Ja Nej  

Skylt 
med:   Symbol Engelska Avstånd 

Slottet   x (dock på Järntorget)     

Stortorget  x        

Nobelmuseet  x       

Storkyrkan  x       

Gamla Stan x     Buss, pil, hiss   

Turistbyrå  x       

          

T-centralen (från T-bana)        

          

Skylt till:   Ja Nej Skylt med: Symbol Engelska Avstånd  

T-centralen   x       

Kulturhuset  x       

Konserthuset         

S:ta Klara kyrka  x       

          

          

          

Kollektivtrafiken         

I T-centralen         

Tunnelbana Inga skyltar på engelska i t-banan (dock symboler). Inte till cityterminalen,   

  pendeltåg, lokalbuss.      

Buss          

Tvärbana          

Färja          
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Bilaga 14. Marilyns upplevelse av Stockholm 
 

Being a experienced traveler there first thing I try to get in a new city is a map. This usually 

requires finding a tourism office. I never found Stockholm's Tourism office. Eventually, over 

a week into my stay, I got a map from a TGI Fridays. It is likely that more places had maps 

but they were not sitting out. At TGI Fridays I had to ask for a city map and even then the 

employees were not aware they had them but went to find out.  

The transportation of Stockholm was also not user friendly. I certainly could not have 

managed to find a train pass card, known where to get it, or which kind to get without a 

Swedish guide. The buses were equally as confusing and even with a Swedish guide we had 

trouble finding the right bus stop. These troubles would have been even greater had I been 

alone as most of the signs were not also in English. However, it is to Stockholm's advantage 

that they have so many citizens that speak English. 

Most cities in Europe have a habit of tucking their street signs in hard to find places on the 

sides of buildings. This makes it difficult to know the name of the street you are on and the 

name of the street that is intersecting yours. Many cities in Europe, especially capitol cities or 

cities with high tourism appeal, have made it easier for visitors to find key areas. They have 

placed signs throughout their city indicating which direction and how far in that direction 

famous, religious, historical, political and cultural structures are. Stockholm had no such 

signs! I walked by old buildings but didn't know what they were, how old they were or why 

they were significant. After two weeks in Stockholm I only came across one informative sign 

in a old district explaining about the neighborhood's history. Even on this sign, however, the 

English was not as informative as the Swedish text. As for not having helpful direction signs, 

who knows how many interesting things may have been around the next corner but I didn't 

know because there were no signs! In Oslo, Berlin, Kopenhaven, Brussels, Munchin and 

many other cities across Europe a tourist will see signs pointing them in the direction of the 

port, cathedrals, market, park or town hall. In Stockholm a visitor will find no such help, for 

this reason, despite its great beauty, I do not recommend others visit Stockholm unless they 

have Swedish friends who will guide them. 

 

 


