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Sammanfattning 

Vallby Friluftsmuseums museichef Katarina Frost gav oss i uppgift att göra en 
informationskarta till museets entré eftersom deras ursprungliga 
informationsmaterial enligt henne är inaktuellt och icke funktionellt. De ville 
också att vi skulle ta fram skissförslag på hur informationsskyltar inom området 
skulle kunna se ut. Vi utvärderade museets ursprungliga informationsmaterial med 
hjälp av en enkätundersökning som visade att det är långt ifrån fungerande.  

Efter att vi hade producerat den nya informationskartan gjorde vi ytterligare en 
enkätundersökning och resultatet blev att utprovningspersonerna kunde navigera 
betydligt bättre inom museiområdet. Vi gjorde även skissförslag på 
informationsskyltarna. Samtliga informationsskyltar skulle tillsammans kunna 
bilda en väl fungerande skyltning som skulle resultera i att museets besökare 
skulle kunna utnyttja museet ytterligare. Detta skulle förmodligen innebära att 
museets besökare upplevde att ett större utbud finns att tillgå och därmed ge större 
kunskap. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Jan Brandt som har hjälpt oss under 
arbetet med vårt examensarbete. Han har gett oss ett stort stöd och många goda 
råd under vägen. Vi vill även tacka museichef Katarina Frost och 
museimedarbetare Nina Larsen på Vallby Friluftsmuseum för vänligt bemötande 
och givande samtal. Slutligen vill vi tacka de personer som trotsade vädret och 
ställde upp som utprovningspersoner. 
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Inledning 

Eftersom Vallby friluftsmuseum vill förmedla information till sina besökare är det 
av yttersta vikt att informationen är väl disponerad. Därför behöver god 
informationsdesign tillämpas.  
 Vallby friluftsmuseums museichef Katarina Frost anser att dagens skyltning 
inte är funktionell. Hennes önskan är att vi ska ta fram en ny informationsskylt till 
entrén samt ett förslag på hur informationsskyltning inne på museiområdet skulle 
kunna se ut. 
 Denna rapport avser att kartlägga hur vi har gått till väga under arbetet med att 
framställa nytt informationsmaterial till Vallby Friluftsmuseum. Vi kommer först 
att berättar bakgrunden och vårt syfte och mål. Därefter formulerar vi problemet 
samt kopplar ihop vårt arbete med informationsdesign. Vi redovisar även hur 
finansieringen av projektet gick till. Därefter kommer ett antal forskningsfrågor. 
Sedan redovisas planering och arbetsprocessen som följs av analys av data och 
diskussion. Slutligen redovisas slutsatsen. 
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Bakgrund 

Vallby Friluftsmuseum grundades 1921 och ligger ca två km utanför Västerås 
innerstad.  
Museets ledande vision är att bli ett Västmanland i smått. De vill belysa den 
gamla västmannakulturen. Museets önskan är att besökarna ska uppleva en 
kulturhistorisk miljö. I dessa miljöer kan man som besökare vandra genom fyra 
olika sekler, 1600-1900 talet,1 och få en inblick i hur människor i Västmanland 
levde förr i tiden. 

1861 grundades Västmanlands fornminnesförening av Richard Dybeck 
(författare till Sveriges nationalsång). År 1917 köpte föreningen in en gammal 
bodlänga, (en större bod). Detta var det första steget mot ett västmanländskt 
friluftsmuseum. 1919 fann Sven T. Kjellberg (fackutbildade museitjänsteman) 
Vallbyområdet och ansåg det vara den idealiska platsen för ett friluftsmuseum. 
Vallby Friluftsmuseum har öppet året runt, detta innebär att de även har besökare 
året runt. 

För ca 1 år sedan fick Vallby Friluftsmuseum brun skyltning (skylt som 
informerar allmänheten om att museet är en sevärdhet av kulturhistoriskt värde) 
längs E18. I och med att allmänheten görs medveten om att museet existerar så 
finns det en möjlighet att trycket ökar på museet och dess kvalitet. Därför behöver 
det finnas tydlig skyltning så väl vid entrén som inne på området. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Larsen, Nina. (2006-05-26). Telefonintervju 
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Syfte/mål 

Syftet med detta examensarbete är att besökarna till Vallby Friluftsmuseum ska ha 
tillgång till information om museets alla sevärdheter och dess läge inom området. 

Besökarna ska uppfatta informationsmaterialet som lättillgängligt, de ska direkt 
kunna få en övergripande bild av vad museet har att erbjuda dem samt hur de 
navigerar inom museiområdet. De ska via informationskartan kunna se var alla 
butiker ligger, var djuren finns samt vad de olika områdena och de specifika husen 
heter. Det ska också gå att uppskatta avstånd inom museiområdet. 
Informationsmaterialet ska även ha ett tilltalande uttryck som harmoniserar med 
Vallby Friluftsmuseums anda. 
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Problemformulering/Tidigare forskning 
 
Eftersom Vallby Friluftsmuseum har en önskan om att kunna visa allmänheten 
vilka sevärdheter de har så är det viktigt att de har väl fungerande 
informationsmaterial som besökarna lätt kan ta till sig och förstå och på så vis ha 
en större chans att kunna orientera sig inne på museiområdet. Enligt Katarina 
Frost är deras informationsmaterial icke fungerande och behöver förbättras.  
 Per Mollerup är en framstående forskare i grafisk formgivning, han har gedigen 
erfarenhet inom branschen och har bl a skrivit flera böcker inom ämnet. Han 
nämner hur det fungerade när han designade skyltar åt en flygplats, han säger 
”vårt arbete med design av skyltar för flygplatser handlar om just logik, om att 
bringa ordning i kaos. Det kräver att vi använder den stringenta delen av huvudet, 
om att se till vad som är väsentligt och vad som är överflödigt, se vad som kan tas 
bort utan att budskapet går förlorat”2. Detta sammanfattar bra hur vi såg på vårat 
arbete med Vallby Friluftsmuseum informationsskyltar. Per Mollerup menar 
också att ”formgivning är inte ett mål i sig utan är människans materiella svar på 
tillvarons problem och det handlar snarare om att arbeta med funktionens rent 
estetiska uttryck.”3 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Calimero Journalistik och Fotografi (2001) http://www.calimero.se/mollerup.html 
3 Calimero Journalistik och Fotografi (2001) http://www.calimero.se/mollerup.html 



 10 

Koppling till informationsdesign 

Examensarbetets koppling till informationsdesign är den att vi under hela arbetets 
gång arbetade efter Rune Petterssons modell i figur.1. Rune Pettersson menar att 
”informationsdesign (ID) är ett flervetenskapligt ämne som har beröringspunkter 
med flera andra kunskapsområden. De viktigaste av dessa är språk, konst och 
estetik, kommunikation, information, kognition, ekonomi och juridik, medier och 
teknik.”4 (se fig. 1). 

Under vårt arbete var vi noga med att arbeta med varje del av modellen som 
tillsammans bildar god informationsdesign. Textinnehållet fick vi första gången 
tillfälle att tillämpa vid sammanställningen av hela informationskartan. 
Textinnehållet på informationskartan består av enstaka ord som visar vart 
respektive sevärdhet finns belägen inne på museiområdet. Denna typ av text 
innebar främst att vi skulle välja ett lämpligt typsnitt som lämpar sig för just detta 
ändamål. Bilden däremot hade en stor betydelse för kommunikationen och 
informationen. Den hade inte bara ett estetiskt värde utan även ett kommunikativt 
värde. Kommunikationen bestod av att besökarna skulle kunna känna igen husen 
bara efter bilden. Texten ökade ytterligare informationskartans förmåga att 
kommunicera med besökarna. Bilden och texten skapade tillsammans viktig 
information. Informationen i informationskartan berättar för besökarna var de är, 
var de kan gå, var de olika sevärdheterna finns och så vidare. Vid utprovningarna 
kom kognitionen in. Samtliga utprovningspersoner verkade ta till sig 
informationstavlan på ett sätt som gjorde att de kunde hitta inne på museiområdet.  
 
   
            

 
Figur.1 Bilden illustrerar Rune Petterssons modell över de viktigaste beröringspunkterna 
inom kunskapsområdet informationsdesign. 

 

                                                 
4 Pettersson, R. Bild och form för informationsdesign (Danmark 2004) s. 17. 
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Finansiering av projekt 

Vallby Friluftsmuseum är ett museum som är beroende av anslag för att kunna 
göra investeringar som gynnar museet. Katarina Frost gjorde på ett tidigt stadium 
klart för oss att budgeten för arbeten av vår karaktär är väldigt begränsad. Vi kom 
därför överens om att museet skulle få den stora informationskartan gratis. Museet 
bidrog med kapital för det material som användes under framställningen av allt 
informationsmaterial. 
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Forskningsfrågor 

Informationen som ska förmedlas på museets entréskylt är museets öppettider 
samt en karta över museiområdet. Det ska även finnas information om var det 
finns butiker, var djuren finns samt vad de olika husen och områdena heter. Det 
ska även framgå var det finns stigar, gräsytor, träd och så vidare. 

Förslagen till informationsskyltarna inne på området ska innehålla fakta som 
berättar om ett specifikt djur och ett specifikt område. Vi ska även ta fram ett 
skyltförslag med enbart text. Vårt arbete har varit att producera bildmaterial samt 
att utforma dessa skyltars layout. Textmaterial har vi fått ifrån Nina Larsen. 

För att få en djupare inblick i vilken typ av information som behövs så har vi 
utformat en forskningsplan. Vi har preciserat forskningsplanens syfte med ett 
antal frågeställningar. Forskningsfrågorna rörande det nyproducerade 
informationsmaterialet gäller bara för informationskartan eftersom vi enbart har 
gjort utprovning på denna och inte på resterande informationsmaterial. 

Frågeställningar kring Vallby Friluftsmuseums ursprungliga informationsmaterial: 

· Vilket informationsmaterial finns att tillgå för besökarna och var finns det? 

· Vilka möjligheter finns det för att utveckla Vallby Friluftsmuseums 
informationsmaterial? 

· Hur ser det ursprungliga informationsmaterialet ut? 

· Hur uppfattar besökarna det ursprungliga informationsmaterialet? 

· Har besökarna några konkreta förslag på hur informationen inom området 
skulle kunna bli bättre? 

 

Frågeställningar kring den nyproducerade informationskartan vid museets entré.  

· Hur uppfattar besökarna informationskartans informationsvärde? 

· Underlättar informationskartan besökarnas chanser att navigera inne på 
museet? 

· Var borde informationskartan vara placerad? 

· Har besökarna några konkreta förslag på hur informationskartan skulle 
kunna bli bättre? 

Svaret på frågeställningarna som rör Vallby Friluftsmuseums ursprungliga 
material redovisas dels under rubriken ”Metod” och dels under rubriken ”Analys 
av data”. Svaren på forskningsfrågorna som rör informationskartan redovisas 
under rubriken ”Analys av data”. En sammanfattning av svaren redovisas under 
rubriken ”slutsats”. 
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Planering 

Under denna rubrik avser vi att redogöra för hur gruppen har fördelat arbetet, 
målgrupp, avgränsningar, vetenskapliga metoder samt arbetssätt. 

Hur gruppen har fördelat arbetet 
Eftersom vi var två stycken som gjorde detta arbete så fick vi dela upp det och 
bestämma vem som skulle ha vilket ansvarsområde. Sara Brandberg ansvarade för 
informationskartan och Madelene Joelsson ansvarade för layoutförslag till skyltar. 
Sara Brandberg utförde det digitala arbetet medan Madelene Joelsson utförde 
handarbetet. Vi gjorde på det viset för att behålla informationskartans manér. 
Skyltförslagen skissades, målades och producerades av Madelene Joelsson. Trots 
att vi hade olika ansvarsområden så arbetade vi för det mesta tillsammans och på 
så vis bidrog vi till varandras arbetsområden. 

Målgrupp 
Besökarna på Vallby Friluftsmuseum är överlag barnfamiljer och barngrupper 
med vuxen5. 

Avgränsningar 
Katarina Frost har visionen att museet ska kunna erbjuda heltäckande 
informationsmaterial som inte lämnar några frågetecken hos museets besökare. I 
nuläget brister museets informationsmaterial på ett stort antal punkter (se analys 
av data). För att nå Katarina Frosts vision krävdes ett större arbete än vad vår 
tillmätta tid tillät. Därför var det absolut nödvändigt att sätta upp en klar 
avgränsning för vårt arbete. Vi kom tillsammans med Katarina Frost och Jan 
Brandt överens om att en lämplig avgränsning var att utveckla en 
informationskarta som omfattar hela museiområdet och dess sevärdheter. Vidare 
skulle skissartade förslag tas fram för att visa på hur informationsskyltar inom 
området skulle kunna se ut. Dessa skyltar ska visa information om en djurart och 
ett husområde. Vi skulle även ta fram en skylt med enbart text. Vi har inte arbetat 
med informationsskyltarnas textinnehåll utan enbart arbetat fram ett skissförslag 
på layouten. Utprovning genomfördes endast på informationskartan. 

Vetenskapliga metoder 
Vi har utgått ifrån två huvudgrupper inom vetenskapliga metoder som vi anser är 
relevanta för vår forskningsstudie: Metod och teknik6. Vi kommer i dessa två 
huvudgrupper diskutera kring frågeställningarna angående Vallby 
Friluftsmuseums nuvarande informationsmaterial och arbetet vi avser att utföra 
som kommer att ligga till grund för museets nya informationsmaterial. 

                                                 
5 Frost, Katarina. (2006-05-20). Samtal 
6 Ejvegård, R. Vetenskaplig metod (Lund 2003) s. 31. 
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Metod 
Under denna rubrik avser vi att besvara den del av frågorna som beskriver hur 
Vallby Friluftsmuseums ursprungliga informationsmaterial ser ut. För att ta reda 
på det så gjorde vi en undersökning av området och drog egna slutsatser utifrån 
eget kunnande.  
 

· Vilket informationsmaterial finns att tillgå för besökarna och var finns det? 
Det finns en skylt i anslutning till entrén som informerar besökarna om vilka 
öppettider museet har samt information om några av deras hantverksbodar inne på 
området. Det finns även en anslagstavla inne på området som står ca 100 meter 
ifrån entrén. På anslagstavlan finns det en karta över museets geografiska område, 
dock finns ingen kompletterande text som förklara vilka de olika husen är, 
aktuella händelser eller öppettider.  

Informationen är av enklare karaktär och tillämpar inte de faktorer som är 
karaktäriserande för god informationsdesign.7 
 

· Vilka möjligheter finns det att utveckla Vallby Friluftsmuseums 
informationsmaterial? 

Vallby Friluftsmuseum är ett relativt litet område som har goda förutsättningar för 
god informationsdesign. David Sless och Ruth Shrensky skriver i en artikel ”Good 
design involves taking account of many factors to arrive at a successful outcome”8 
Eftersom informationsmaterialet som finns idag är väldigt begränsat finns det inga 
tidigare mallar att ta hänsyn till. Detta medför en viss frihet vid produktion av nytt 
informationsmaterial. 
 

· Hur ser det ursprungliga informationsmaterialet ut?  
Idag har informationsmaterialet: 

- inget enhetligt maner. Det ursprungliga informationsmaterialet har 
producerats vid flera olika tillfället och man har inte haft det ursprungliga 
maneret i åtanke.  

- Bristfällig information, enligt Katarina Frost. 
- gammal hård–och mjukvara9. Det ursprungliga informationsmaterialet 

producerades från 1980-talet och fram till idag10. Eftersom skyltarna står 
utomhus har de slitits med åren. Skyltarna är omoderna och i dåligt skick. 
Textmaterialet har blekts av solljus och är därför svår att läsa. 
Textmaterialet är dessutom inte uppdaterat och saknar väsentlig 
information för besökare. 

- dålig tillgänglighet. Om det överhuvudtaget finns någon information är den 
i många fall inte placerad i anslutning till det de informerar om.  

 

                                                 
7 Pettersson, R, (2006-02-27). Vetenskapliga metoder. Mälardalens högskola. 
8 Designing medicine information for people: an introduction to the course (2006-03-04). CRIA 
(communication research institute of australia inc.) 
http://communication.org.au/cria_publications/publication_id_96_1593902868.html 
9 Hård- och mjukvara är ett begrepp som i detta fall avser montrar, skyltar respektive textinnehåll, 
fakta osv. 
10 Larsen, Nina. (2006-05-26). Telefonintervju  
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Teknik 
Vi lade stor vikt vid att hitta en bra blandning av vana besökare och personer som 
aldrig förr har besökt museet. Personerna var vuxna individer, både manliga och 
kvinnliga och passade därför in i målgruppen. 

Vi observerade personerna när de rörde sig på museets område, vi bad även 
utprovningspersonerna att fylla i frågeformulär (bilaga I, II, III och IV) efter att de 
hade besökt museet. Detta kvantitativa11 utprovningssätt tillämpade vi för att få 
svar på de forskningsfrågor som rörde hur museets besökare uppfattade 
informationsmaterialet, både det ursprungliga materialet och det nyproducerade 
materialet. 

Vi utprovade informationsskylten vid två olika tillfällen, åtta personer vid varje 
tillfälle. Sammanlagt utprovade vi sexton personer. Vid analys av 
utprovningsresultaten visade det sig att utprovningspersonernas svar pekade åt 
samma håll. Detta bekräftar att antalet utprovningspersoner var tillräckligt12. Av 
de sexton utprovningspersonerna var åtta personer som redan har varit på museet 
förut och de resterande åtta var nya besökare. De åtta personer som aldrig hade 
besökt museet har större behov av informationsmaterial för att navigera inom 
museets område. Vana besökare lägger förmodligen inte lika stor vikt vid kartor 
eftersom de ofta redan hittar inom området och vet var specifika sevärdheter 
ligger. De blir med andra ord inte lika beroende av informationsmaterial. När vi 
utprovade dessa olika grupper belyste vi problemet ifrån flera olika vyer13. För att 
få en tydligare bild av hur utprovningspersonerna tänkte när de navigerade inom 
området delade vi upp dem i två grupper. Vid båda utprovningstillfällena fick de 
båda grupperna skilda uppgifter när de gick inom området. För att få en större 
bredd blandade vi grupperna det vill säga att de båda grupperna bestod både av 
vana besökare och besökare som aldrig hade varit på museet tidigare. Grupp 1 
fick i uppgift att hitta till fyra förutbestämda destinationer. Grupp 2 fick i uppgift 
att generellt titta på museets informationsmaterial. Genom de utprovningsmetoder 
vi valde att tillämpa så fick vi chansen att se museets besökare agera på nära håll. 
Vi kunde följa deras beslut och observera vilka problem och hinder som de 
upplevde. Vi kunde även observera icke verbal kommunikation till exempel 
gester, ögonrörelser och tonfall14. 

 
 

 

                                                 
11 Backman, J. Rapporter och uppsatser (Lund 1998) s. 31. 
12 Hartman, Jan. Grundad teori, teorigenerering på empirisk grund (Lund, 2001) s. 71 
13 Pettersson, R. Gula häftet, anvisningar och råd, för examensarbete och c-uppsats i 
informationsdesign. Mälardalens högskola, s. 13. 
14 Fiske, John. Kommunikationsteorier (Uppsala, 2003) s. 94 
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Arbetsprocess 

Under denna rubrik följer en redovisning för två olika arbetsprocesser. Först 
redovisas arbetsprocessen för projekt informationskarta. Därefter redovisas 
arbetsprocessen för projekt informationsskyltar. Vi beskriver hur vi har gått till 
väga från insamling av data till produktion av original till färdigt resultat. 

Arbetsprocess för projekt informationskarta 
De två nedanstående rubrikerna redovisar för hur arbetsprocessen har gått till, från 
insamling av data till det färdiga resultatet.  

Insamling av data 

Det fanns framförallt tre frågor som vi var tvungna att besvara innan vi började 
med det fysiska skissarbetet. Den första frågan var, hur ska vi arbeta för att 
effektivisera tiden vi har till vårt förfogande för att slutföra uppgiften det vill säga 
cirka 6 veckor. Den andra frågan var, ur vilket perspektiv ska man se kartan? Den 
tredje frågan var, på vilket sätt ska vi disponera kartans innehåll för att maximera 
förutsättningarna för att informationen ska nå ut till mottagaren? 

Eftersom Vallby Friluftsmuseum sammanlagt har cirka 40 olika hus samt djur, 
staket, träd, buskar med mera och allt skulle målas i akvarell var vi tvungna att 
komma på ett effektivt sätt att utföra arbetet. Ett alternativ var att skissa upp 
alltihop på ett papper och därefter utföra själva målararbetet. Risken med den 
metoden var att konsekvenserna skulle kunna bli stora om någonting gick fel 
under processen. Ett fel av sorten att något till exempel råkade spillas över 
målningen skulle förmodligen innebära att vi skulle vara tvungna att göra om 
alltihop. 

Det andra alternativet som vi senare bestämde oss för att tillämpa innebar att vi 
byggde upp miljön digitalt. Därefter skulle vi kunna måla hus för hus och sedan 
redigera och lägga samman alltihop i en digital miljö. På detta vis skulle det inte 
innebära någon större katastrof om en målning blev förstörd. Fördelen med 
metoden var också att vi kunde redigera allt material digitalt utan att förstöra 
några original.  

För att ytterligare effektivisera arbetet bestämde vi att grunden för samtliga hus 
skulle byggas upp ur ett parallellperspektiv15. Vi var också tvungna att bestämma 
oss för ur vilken vinkel området skulle ses. Eftersom kartan kommer att vara 
placerad vid entrén ansåg vi tillsammans med Jan Brandt att just den punkten 
skulle vara lämplig som utgångspunkt. Uppdragsgivarens önskan var att kartan 
skulle ses ur ett fågelperspektiv. Vi kom gemensamt överens om en vinkel som 
ökade informationsvärdet i kartan, det var viktigt att alla hus och vägar syntes bra 
samt att man fick ett bra helhetsintryck över hela området. 

Skissarbete 

Skissarbetet bestod av att vi byggde upp boxar utifrån det flygfoto som vi hade 
bifogats från lantmäteriet i Västerås (bilaga V). Vi använde deras 

                                                 
15 Perspektiv där alla vågräta och lodräta linjer löper parallellt med varandra. 
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tvådimensionella bild och gjorde om den till en tredimensionell bild som bestod 
av kuber (bilaga VI). Bilden låg sedan till grund för det mer detaljerade arbetet. 
Redan här fick vi en chans att se hur de olika husen skulle te sig i förhållande till 
varandra. Vi fick även en känsla för hur stor plats varje hus skulle ta och hur man 
som mottagare skulle kunna uppleva miljön. Allt skissarbete gjorde vi i Adobe 
Illustrator. 

Digitalt förarbete 

Med hjälp av kuberna tillsammans med fotografier från museet kunde vi därefter 
göra varje hus definierbart. För att göra husen möjliga att känna igen lade vi till 
detaljer som visade respektive hus speciella präglar (bilaga VI). Tack vare att vi 
jobbade digitalt även i denna fas fick vi ytterligare möjlighet att se hur 
slutresultatet skulle kunna se ut. Vi kunde placera in varje hus i en miljö med 
vägar och så vidare. Fördelen med detta var att vi på ett tidigt stadium kunde se 
hur stora husen skulle vara, om man skulle kunna se skillnad på husen och om 
man som besökare skulle kunna ha en möjlighet att känna igen sig. Även detta 
arbete utfördes i Adobe Illustrator.  

Produktion av akvarellteckningar 

Katarina Frost tyckte mycket om utformningen av Skansens informationskarta 
(bilaga VII). Hon visade även prov på det maner hon ville att vi skulle tillämpa (se 
bilaga VIII). Dessa manérprov var målade i akvarell. Proceduren med att 
framställa akvarellteckningar krävde planering. Vi var i förväg tvungna att tänka 
ut hur arbetsprocessen skulle gå till och vilket material som skulle behövas. 

Materialet som behövdes var akvarellpapper som lämpar sig för denna typ av 
akvarellteckningar. 300 g fingräng lämpade sig bäst på grund av att papprets 
grängning var relativt plan. Anledningen till att vi behövde ett papper med plan 
grängning var delvis att det underlättade vid inskanning. En annan anledning var 
att det underlättar vid färgläggning av stora ytor, färgen fördelar sig jämnare över 
ett papper med plan grängning. Vidare behövdes akvarellfärger, penslar i olika 
storlekar, blyertspenna samt en tuschpenna. Eftersom vi bara hade tillgång till en 
A4-skanner anpassade vi husens storlek efter denna. Färgerna på husen och övrigt 
valdes för att efterlikna verkligheten.  
  Arbetsprocessen gick till på fölande vis: Som grund för akvarellteckningarna 
låg det digitala förarbetet. De digitala skisserna kalkerades över på 
akvarellpapper. Därefter färglades bilden. Detaljer fylldes därefter i med en 
tuschpenna med ett stift på 0,05. När originalet var klart skannades det in för 
redigering i Adobe Photoshop.  
 Bakgrunden dvs. hur vägarna löper, djurområden, hagar med mera ritades upp i 
Adobe Illustrator. Arbetsprocessen på bakgrunden gick till på samma sätt som 
arbetsprocessen för husen förutom att vi valde att inte fylla linjerna med tusch. 
Detta valde vi bort därför att vi inte tyckte att vägarna skulle sticka ut så mycket 
utan de skulle smälta ihop mer med miljön. 
 Djur och träd valdes efter vad som i verkligheten finns att se på Vallby 
friluftsmuseum. Även här ritades först djur och träd upp på ett separat papper som 
sedan fördes över på ett akvarellpapper. Därefter färglades de med akvarellfärger 
och linjerna tuschades. 
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Redigering av akvarellteckningar 

Syftet med redigering av akvarellerna var flera. Starkare färger och tydligare 
konturer kommunicerar lättare med mottagaren16. Vi har tagit  hänsyn till 
generella färgkonventioner vid framställningen av teckningarna. Gräs är grönt och 
vatten är blått.17  Redigeringen medförde även att akvarellerna fick ett mer 
realistiskt uttryck vilket är viktigt ur igenkänningssynpunkt. Det medförde också 
att helheten fick ett mer enhetligt uttryck vilket bidrog till ett ökat estetiskt värde. 

Samtliga akvarellteckningar redigerades i Photoshop.  
 

 
Husillustrationer före och efter redigering. 

Färdig produkt 

I den sista fasen sammanställdes allt redigerat material och bildade den färdiga 
produkten det vill säga informationskartan (bilaga IX). Med utgångspunkt ifrån 
bakgrunden byggdes sedan miljön upp. Alla hus lades in på sin respektive plats 
och träd och buskar placerades in. Eftersom vi hela tiden utgick ifrån flygfotot 
från lantmäteriet i Västerås så uppkom inga perspektiviska förkortningar. Staketen 
sattes upp där de skulle vara och djuren placerades inne i sina inhägnader. 
Därefter skuggades samtliga objekt för att de skulle smälta in i miljön. 

 

 

 
                                                 
16 Pettersson, Rune. Bild & form för informationsdesign.  (Danmark, 2004) s. 79 
17 Pettersson, Rune. Bild & form för informationsdesign.  (Danmark, 2004) s. 82 
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Arbetsprocessen för projekt informationsskyltar 
Förutom kartan så ville uppdragsgivaren att vi skulle ge förslag på hur resterande 
informationsskyltning skulle kunna se ut. Så vi kom överens om att vi skulle visa 
förslag på tre olika typer av skyltar. Dessa skyltar var: skyltar som presenterade 
djuren (bilaga X), en skylt som visade ett specifikt område (bilaga XI) och en 
skylt som bara skulle innehålla text (bilaga XII), där man exempelvis presenterade 
ett hus historia. Eftersom kartan var ett så stort projekt i sig så bestämdes att dessa 
skyltförslag bara skulle ligga på en skissnivå.  

Insamlig av data 

Efter samtal med beställaren så kom vi fram till att akvarellmanéret skulle 
tillämpas eftersom informationsmaterialet ska vara enhetligt. De ville att skyltarna 
skulle passa in i området, de fick inte bli för moderna utan de skulle ha ett 
bildspråk som stämmer överens med de tidsepoker som museet vill visa.  
 Under arbetet använde vi samma typ av material som användes vid 
framställningen av akvarellteckningarna till informationskartan. 

Skissarbete 

Vi hade på ett tidigt stadium idéer som vi ville överföra till pappret. Vi började 
därför med att skissa upp olika förslag. Vi bestämde oss snabbt för att storleken 
skulle v a r a  A 4  (210mm*297mm), detta valdes för att det är ett bra 
standardformat, som för det mesta fungerar. Skyltarna fick inte bli för stora och 
otympliga, därför var ett A4-format lämpligt. En annan fördel var att A4-formatet 
är ett ekonomiskt val vid tryckning.  
 För att öka det estetiska värdet så väl som det informativa värdet lät vi oss 
inspireras av snickarglädje18 som ofta användes och fortfarande används för att 
dekorera hus. Vi skissade fram några förslag på informationsskyltarna layout och 
bestämde oss sedan tillsammans med Jan Brandt för vilken som fungerade bäst.  

Huvudarbete 

Akvarellteckningarna producerades, skannades in och redigerades i Adobe 
Photoshop. Layouten sammanställdes i Adobe In Design. Textmaterialet som 
skulle bifogas från Vallby Friluftsmuseum hann inte bli färdigställt under arbetets 
gång. Därför tillämpades en provisorisk textmassa för att ge balans till layouten.  

Vi använde oss av de färger som redan finns i Vallby Friluftsmuseums logotyp. 
Logotypen består av en grön färg och en röd färg. Vi valde den röda färgen som 
smälter bättre in i museets miljö. Vi valde typsnitt utefter museets grafiska profil. 
Typsnitten vi hade att välja mellan var Times New Roman och Arial. Vi valde att 
använda oss av Times New Roman för att det är en antikva och den stämde 
överens med uttrycket vi ville förmedla. Vi fick dock friheten av Katarina Frost 
att använda andra typsnitt. Vi gjorde därför detta på rubrikerna där vi använde 
teckensnittet Lucida Calligraphy, Italic. Vi ville att teckensnittet skulle ha ett 
estetiskt värde samtidigt som de hade god läslighet. Lucida Calligraphy, Italic 
uppfyllde dessa krav. Bakgrundsfärgen på layouten blev en beigeaktig färg för att 
de skulle bidra till en antik, gammal känsla. 

                                                 
18 Träutsmyckningar på hus. 
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Analys av data 

Genom analys av utprovningsresultatet kommer vi att besvara delar av våra 
forskningsfrågor. Den valda metoden vid de två olika utprovningstillfällena var 
observation av utprovningsperson samt enkätundersökning. Utprovningarna gav 
oss ett relativt enhälligt svar (bilaga I, II, III och IV). Vid båda 
utprovningstillfällena fick en typ av svar klar majoritet, av detta drar vi slutsatsen 
att antalet utprovningspersoner var tillräckligt för att få ett representativt svar19  
 Vid det första utprovningstillfället hade vi inte tillfört något 
informationsmaterial som inte redan fanns på museet. Under det första 
utprovningstillfället kunde vi se en tydlig skillnad mellan vana och ovana 
besökare. De ovana besökarna letade mer efter informationsmaterial, de visade 
ofta tecken på förvirring. De använde mycket kroppsspråk och hävdade att de 
aldrig skulle hitta om de inte råkade se de utvalda destinationerna av en slump. De 
som inte hade några utvalda destinationer att finna saknade oftast information om 
vad man kunde uppleva på museiområdet.  De vana besökarna var mer 
målinriktade och lade inte lika stor vikt vid att hitta informationsmaterial. De vana 
besökarna visade dock också tecken på förvirring vid några tillfällen. Av detta kan 
man dra slutsatsen att utprovningspersonerna uppfattade det aktuella 
informationsmaterialet som bristfälligt och otillräckligt. Deras egna förslag på 
förbättring omfattade information som talar om hur de hittar inom området, var 
sevärdheterna och butikerna finns samt information om aktuella tillställningar.  
 Vid det andra utprovningstillfället hade vi skrivit ut två exemplar av den 
färdiga informationskartan. De skrevs ut i A3-format20 och placerades vid entrén 
och 100 meter in på museiområdet. Även här märktes en skillnad på de vana och 
de ovana besökarnas svar och beteende. De ovana besökarna sprang ofta fram och 
tillbaka mellan kartan och den plats de ville besöka. De kunde inte memorera 
vägarna lika effektivt som de vana besökarna. Både vana och ovana besökare ville 
ha en kompletterande broschyr. Informationskartan fick i övrigt positiv respons 
och majoriteten av utprovningspersonerna upplevde att de kunde hitta inne på 
museet utifrån kartan. De ansåg att kartan borde vara placerad på flera ställen inne 
på museet. Informationskartan visar namnen på de olika områdena. Det fanns 
förslag på att tydligare visa dessa områdesindelningar. Det var tydligt att den nya 
informationskartan ökade besökarnas chanser att navigera inne på museiområdet. 

 

 

                                                 
19 Harman, Jan. Grundad teori, teorigenerering på empirisk grund  (Lund, 2001) s. 71 
20 Standardformat på papper som har storleken 420 mm gånger 297 mm. 



 21 

Metodkritik 

Eftersom vi gick tillsammans med utprovningspersonerna för att observera dem 
kan vi omedvetet ha påverkat deras beslut. Detta gick dock inte att undvika 
eftersom vi hade för avsikt att studera deras kroppsspråk. Eftersom 
utprovningspersonerna var människor som har en nära relation till oss finns det en 
risk att detta också påverkade deras svar. Vid det andra utprovningstillfället hade 
vi inte möjlighet att trycka ut informationskartan i den storlek som vi önskade. 
Storleken påverkade sannolikt utprovningsresultatet eftersom det är svårare att 
läsa av den på avstånd. Om informationskartan hade varit större hade 
utprovningspersonerna kunnat läsa av den på ett större avstånd. Det är möjligt att 
detta hade ökat deras möjligheter till att skapa en översikt över museiområdet. På 
grund av den ekonomiska faktorn var det inte möjligt att producera en större 
informationskarta i ett större format än A3. 
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Diskussion 

Vår uppdragsgivare för detta examensarbete var Vallby Friluftsmuseum 
museichef Katarina Frost. Under arbetes gång så hade vi inte Katarina Frost som 
kontaktperson utan en medarbetare på Vallby Friluftsmuseum vid namn Nina 
Larsen. Detta ledde till att ett missförstånd uppstod mellan oss och 
uppdragsgivaren. Vi visade kontinuerligt skisser för Nina Larsen på hur vi tänkte 
disponera informationskartan. När vi sedan vid slutet av arbetet fick träffa 
Katarina Frost så visade det sig att vi inte hade inkluderat hela museiområdet på 
informationskartan. Detta är något som Nina Larsen aldrig informerade oss om. 
Katarina Frost hade en väldigt bestämd bild över vad som skulle inkluderas på 
informationskartan. Hade vi haft kontakt med Katarina Frost hela tiden så hade 
detta missförstånd förmodligen aldrig uppstått. Detta är något som vi tar med oss 
till nästa arbete, att alltid se till att ha ett möte med huvudbeställaren under arbetes 
gång och inte bara när det färdiga resultatet ska presenteras. Ett annat problem var 
att både Katarina Frost och Nina Larsen var svåra att nå per telefon när det 
behövdes. 

Andra saker som har påverkat och som man inte kan ha beräknat i förtid är att 
en bil gick sönder under arbetets gång. Detta har inneburit begränsade möjligheter 
att träffas på utsatta tider. En dator har havererat vilket har medfört att viktiga 
dokument har gått förlorade. På grund av det senaste problemet kan vi inte 
redovisa bildmaterial från hela förloppet under skisstadiet av informationskartan. 
Detta är några av de oförutsedda problem som man inte kan planera i förväg. 
Detta tog onödig tid och kraft ifrån oss och nu i efterhand är det bara att beklaga 
konsekvenserna av det som inträffade. Att något som detta kan hända ska man i 
och för sig alltid vara medveten om och vi tycker ändå att vi klarat av dessa 
problem på ett tillfredsställande sätt. 
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Slutsats 

Här avser vi att ge sammanfattade svar på forskningsfrågorna, om syftet och målet 
är uppfyllt samt om det överenskomna uppdraget är uppfyllt.  

Frågeställning kring Vallby Friluftsmuseums ursprungliga 
informationsmaterial: 

· Vilket informationsmaterial finns att tillgå för besökarna? 
Informationen som besökarna har att tillgå är oenhetliga skyltar som är utspridda 
på museiområdet. De informerar om öppettider, delvis om sevärdheter och 
tillställningar. Informationen är av enklare karaktär och tillämpar inte de faktorer 
som är karaktäriserande för god informationsdesign.21 

· Hur ser det ursprungliga informationsmaterialet ut? 
Det ursprungliga informationsmaterialet är producerat från 1980-talet och fram till 
idag. Faktorer som väderslitage och det faktum att de inte har bytts ut på cirka 20 
år innebär att det är slitet och otjänligt som informationsmaterial. Detta innebär 
också att informationen är inaktuell och oenhetlig. Det är även dålig tillgänglighet 
för besökarna som är beroende av god informationsdesign. 

· Vilka möjligheter finns det för att utveckla Vallby Friluftsmuseums 
informationsmaterial? 

Vallby Friluftsmuseum är ett relativt litet område som har goda förutsättningar för 
god informationsdesign. Eftersom informationsmaterialet som finns idag är 
väldigt begränsat finns det inga tidigare mallar att ta hänsyn till. Detta medför en 
viss frihet vid produktion av nytt informationsmaterial. 

· Hur uppfattar besökarna det ursprungliga informationsmaterialet? 
Enligt utprovningen uppfattar besökarna informationsmaterialet som bristfälligt 
och otillräckligt.  

· Har besökarna några konkreta förslag på hur informationen inom 
området skulle kunna bli bättre? 

Utprovningspersonerna efterlyste en översiktskarta vid entrén. De ville även veta 
var de olika sevärdheterna, butikerna och djuren finns. De ville ha tillgång till en 
broschyr samt mer information om vad man kan uppleva inne på museiområdet. 
  

Frågeställningar kring vårt arbete som resulterade i Vallby Friluftsmuseums 
nya informationsmaterial: 

· Hur uppfattar besökarna informationskartans informationsvärde? 
Utprovningspersonerna upplevde att de fick en bra överblick över museiområdet. 
De tyckte att de fick bra information om sevärdheter samt avståndet mellan de 
olika platserna. 

· Underlättar informationskartan besökarnas chanser att navigera inne på 
museet? 

Utprovningen visade att den nya informationskartan ökade besökarna möjligheter 
att navigera inne på museiområdet. 

· Vart borde informationskartan vara placerad? 
Utprovningen visade att informationskartan borde vara placerad på flera ställen 
inne på museet. Under utprovningen var de bara utplacerade på två olika ställen.  

                                                 
21 Pettersson, R, (2006-02-27). Vetenskapliga metoder. Mälardalens högskola. 
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Under utprovningen fick utprovningspersonerna flera gånger återvända till 
informationskartan för att kunna hitta till önskad destination. 

· Har besökarna några konkreta förslag på hur informationskartan skulle 
kunna bli bättre? 

Förutom att utprovningspersonerna ville ha informationskartan på fler ställen ville 
de även ha tydligare markeringar för vilka olika områden som finns på museet. 
Det utsatta syftet och målet var i korta ordalag att besökarna till Vallby 
Friluftsmuseum ska ha tillgång till material som ger dem information om museets 
alla sevärdheter och deras läge inom museiområdet. Utprovningsresultatet visar 
att besökarna har fått ökade möjligheter att kunna navigera inne på museet. För att 
öka tillgängligheten bör flera informationskartor placeras på olika ställen inne på 
museet. Utprovningen visade också att besökarna är nöjda med informationen om 
var sevärdheterna är belägna. De ansåg även att de fick en bra överblick över hela 
museiområdet. Ingen utprovningsperson nämnde något om att informationskartans 
estetiska uttryck skulle vara opassande eller icke lämplig. Detta tolkar vi som att 
informationskartan harmoniserar med Vallby Friluftsmuseums anda. 
 På grund av ett missförstånd mellan oss och Vallby Friluftsmuseum så hade vi 
inte möjlighet att uppfylla det överenskomna uppdraget. 
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Förslag till vidare arbete 

På grund av att vi inte fick all information som vi behövde för att göra klart 
informationskartan så bad Katarina Frost oss att fundera ut ett prisförslag på vad 
det skulle kosta dem att projektanställa oss för att göra klart den. Accepterar 
Katarina Frost prisförslaget så kommer vi framöver att färdigställa 
informationskartan tills vi båda är nöjda med slutresultatet. 
Informationsmaterialet som vi har producerat är bara en liten del av all 
information som Vallby Friluftsmuseum skulle behöva för att nå ut till sina 
besökare. De informationsskyltar som vi gjorde skissförslag på skulle behöva 
utprovas och därefter utvecklas ytterligare. Vallby Friluftsmuseum behöver arbeta 
fram en enhetlig layout till sina informationsskyltar. De behöver även se över 
vilken information som ska finnas med på dessa skyltar och vilken typ av skyltar 
de behöver, till exempel djurskyltar, områdesskyltar med mera. Var ska 
informationsskyltarna vara placerade? De behöver lägga ner mycket tid och 
resurser på att forska i vad som passar Vallby Friluftsmuseum bäst. Som vi ser det 
har de ett stort arbete framför sig. Om de ska nå sin vision behöver de göra ett 
omfattande arbete där noggranna utprovningar bör göras. Dessutom bör allt 
informationsmaterial produceras samtidigt så det blir enhetligt. 
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