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Sammanfattning 
 
Åsby hem & trädgård är ett företag i Hallstahammar som huvudsakligen säljer 
växter, trädgårdstillbehör och möbler. De försöker omprofilera sig från turistmål till 
att locka regelbundna kunder. Vårt uppdrag var att ur ett informationsdesigns-
perspektiv se över skyltningen inuti butiken och ge förslag till förbättringar. När vi 
började arbeta med företaget hade de nyligen skaffat en ny grafisk profil som ännu 
inte användes fullt ut. 
 
Vi genomförde muntliga enkäter med 30 kunder för att se vad de tyckte om den 
befintliga informationen i butiken, och för att se hur Åsby hem & trädgårds 
kundgrupp ser ut. Det vi såg som mest intressant i resultatet var att de flesta 
kunderna är kvinnor över 40 år. De anser sig ha genomsnittlig eller något sämre än 
genomsnittlig kunskap angående växter och besöker butiken en till ett par gånger 
om året. De tyckte att informationsskyltarna om växterna var lättlästa, trots att flera 
av dem lutade sig fram för att läsa dem. Två kommentarer under enkättillfällena var 
att butiksinformationen var oöverskådlig och att det saknades en översiktskarta. 
 
De gamla blominformationsskyltarna hade brödtext med en teckenhöjd på endast 2 
mm med ett maximalt läsavstånd på cirka 80 cm. Vi tog därför fram ett nytt förslag 
till blominformationsskyltar i A6- och A5-format. Vi gjorde också reavarianter av 
dessa, plus ytterligare en reaskylt i A5- och A4-format. Då två kunder efterfrågade 
orienteringshjälp så tog vi fram en orienteringsskylt i 1*1 meter. Vi gick också 
igenom ytterligare skyltning, som till exempel kassaskyltar. Vi påpekade problem 
såsom bristfällig placering och dålig läslighet samt gav förslag på förbättringar. 
Under arbetets gång gjorde vi löpande mindre utprovningar och avstämde 
information och idéer med uppdragsgivaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: skyltning, butiksskyltning, orienteringstavlor  
  



2  

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning________________________________________________________________ 3 

1.1 Syfte ________________________________________________________________ 3 

1.2 Frågeställningar ______________________________________________________ 3 

1.3 Avgränsningar ________________________________________________________ 4 

2. Teori ___________________________________________________________________ 5 

2.1 Att leda kunden _______________________________________________________ 5 

2.2 Skyltar ______________________________________________________________ 6 

2.3 Text _________________________________________________________________ 7 

2.4 Uppmärksamhet, perception och minne ___________________________________ 8 

2.5 Källkritik ____________________________________________________________ 9 

3. Metod och arbetsgång ____________________________________________________ 10 

3.1 Enkät ______________________________________________________________ 10 

3.2 Observationer _______________________________________________________ 11 

3.3 Utformning av skyltar_________________________________________________ 11 
3.3.1 Ingångsskylt ______________________________________________________ 12 
3.3.2 Orienteringstavla __________________________________________________ 12 
3.3.3 Blominformationsskyltar ____________________________________________ 12 
3.3.4 Reaskyltar________________________________________________________ 13 
3.3.5 Kassaskyltar ______________________________________________________ 13 
3.3.6 Övriga synpunkter _________________________________________________ 14 

3.4 Metodkritik _________________________________________________________ 14 

4. Resultat ________________________________________________________________ 15 

4.1 Ingångsskylt _________________________________________________________ 15 

4.2 Orienteringstavla_____________________________________________________ 16 

4.3 Blominformationsskyltar ______________________________________________ 18 

4.4 Reaskyltar __________________________________________________________ 22 

4.5 Kassaskyltar_________________________________________________________ 26 

4.6 Övriga synpunkter ___________________________________________________ 26 

5. Slutsats ________________________________________________________________ 27 

6. Vidare forskning_________________________________________________________ 28 
 
Bilaga 1 – Enkät och enkätsvar 
Bilaga 2 – Utprovade skyltar 
 



3  

1. Inledning 
 
Företaget Åsby hem & trädgård har ett sortiment som främst består av ute- och 
inneväxter, trädgårdstillbehör och möbler. De har också ett butikscafé. Butiken ligger 
i Hallstahammar i närheten av Strömsholms kanal. Ett stenkast bort finns flera gamla 
bevarade stugor och hus, en köttbod som säljer delikatesser och ett minizoo som har 
öppet på somrarna. Turistbussar går direkt till butiken. I omnejden finns också 
Strömsholms kanal och hela området är välbesökt av turister. 
 
Numera försöker Åsby hem & trädgård (fortsättsningsvis kallat Åsby) omprofilera 
sig för att locka en större kundgrupp som besöker butiken med tätare intervall.  En 
ny grafisk profil har tagits fram, men den används ännu inte fullt ut. 
 
Examensarbetets forskningsfrågor landar under ämnet informationsdesign eftersom 
vi har arbetat med butikens utformning av bild- och textkommunikation mot 
kunden. Vi har tittat närmare på hur effektiv butikens information är, för att sedan 
lägga fram förslag till förbättringar och förändringar.  
 

1.1 Syfte 
 
Vårt syfte med examensarbetet är att hjälpa Åsby hem & trädgård att stärka sitt 
företag genom att ta fram förslag för optimering av butiksinformationen. 
 

1.2 Frågeställningar 
 
Arbetet utgår ifrån forskningsfrågan: 

• Hur bör text- och bildkommunikation mot kunden bäst utformas för att bli 
tydlig och därmed få avsedd effekt?  

 
Forskningsfrågan är indelad i delfrågorna: 

• Hur bör skyltningen se ut för att vara lättläst och ge relevant information? 
• Hur underlättar vi för kunden att hitta i butiken? 
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1.3 Avgränsningar 
 

• Till Åsbybutiken hör en stor utomhusyta med trädgårdsväxter. Vi har dock 
valt att endast arbeta med informationen inuti butiken då den yttre 
informationen till största del består av reklam och färdiga skyltar från 
leverantörer. 

• Uppdragsgivaren har nyligen skaffat en ny grafisk profil. Denna ändrar vi inte 
på utan arbetar med som grund. 

• Vi har inte arbetat med informationen i butikscaféet då den nästan bara består 
av prislappar, dessutom finns det en kassör att fråga vid eventuella oklarheter. 

• På grund av att vi ville lägga mer tid på det som kändes mer akut i butiken så 
har vi inte heller arbetat med skyltningen på möbelavdelningen. Dessa skyltar 
har redan relativt hög kvalité vad gäller läsbarhet, information och layout och 
följer också den grafiska profilen. 
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2. Teori 
 
Det är inte alltid uppenbart var vi ska leta för att hitta den information vi vill ha. Att 
använda ett systematiskt förhållningssätt kan öka chansen att hitta informationen 
och våra erfarenheter hjälper oss också på vägen. Kontexten spelar stor roll i var vi 
letar och hur informationen uppfattas. (Petterson, 2003, s. 42) 
 
När man arbetar med verbo-visuella budskap finns det ett antal principer som man 
bör hålla sig till. Dessa är att underlätta lärande, skapa en tydlig struktur, göra 
meddelandet tydligt, enkelt och enhetligt, att se till att meddelandet får en hög 
kvalitet och att begränsa den totala kostnaden. Harmoni och proportion är estetiska 
principer. (Petterson, 2003, s. 44)  
 

2.1 Att leda kunden 
 
I en intervjuartikel i tidningen In-Store (10 februari 2006, s. 35) menar Siemon 
Scamell-Katz, ordförande på tidningen ID Magasin, att stamkunder använder sig av 
skyltsystem i mycket liten grad och istället lär sig var produkterna finns. När kunden 
stiger in i en affär de inte är vana vid kan de känna sig desorienterade och obekväma, 
till och med om affären är en del av en kedja som de varit i tidigare.  
 
Om kunden känner sig förvirrad när denne går in i affären leder det enligt Siemon 
Scamell-Katz (10 februari 2006, s. 35) till att kunden riskerar att inte gå in i ”browse 
mode” och spenderar mindre tid och pengar i affären. Men skyltningen kan också 
arbeta mot kunden, om den inte är välutförd. Scamell-Katz menar att de 
detaljhandlare som lyckas bäst med skyltningen är de som har en minimalistisk 
inställning. 
 
En viktig punkt inom kartdesign är att undvika oordning. Kartdesignern bör försöka 
presentera endast nödvändig information. När man hanterar stora mängder 
information kan genomtänkt intensitets- och färgkodning vara till hjälp. (Wickens & 
Hollands, 2000, s. 167) 
 
När man ska avgöra om man rör sig i rätt riktning, som till exempel när man kör bil, 
är det till hjälp om kartan roteras för att spegla riktningen personen rör sig i. 
(Wickens & Hollands, 2000, s. 169) Att inkludera landmärken i en karta hjälper 
betraktaren att orientera sig. (Wickens & Hollands, 2000, s. 171) 
 
När man söker efter något särskilt så drivs sökandet delvis av var man förväntar sig 
att hitta objektet. (Wickens & Hollands, 2000, s. 74)  
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2.2 Skyltar 
 
”Den bästa placeringen av skyltarna är helt enkelt platser där man förväntar sig att 
hitta dem.” (Spri rapport 295, 1990, s. 8) 
 
”Avståndet mellan öga och bokstav avgör läsbarheten och därmed valet av 
teckengrad. En affisch kräver givetvis större grad än en bok, på samma sätt som en 
skylt på ett fabrikstak kräver ordentligt större bokstäver än en namnskylt i en 
portuppgång.” (Bo Bergström, 2004, s. 137) Grafen nedan visar teckenhöjd kontra 
läsavstånd för skyltar enligt Standardiseringskommisionen i Sverige och 
Synskadades Riksförbund. 

 
Källa: Bra skyltning – Vägvisning inom sjukvårdsanläggningar, Spri rapport 295, s. 14, 1990, Stockholm 

 
Enligt Spri rapport 295, som handlar om sjukhusskyltning, bör en skylt vara dubbelt 
så hög som versalens höjd och luftrummet mellan raderna bör vara lika högt som 
texten. De skriver också att det är vanligt för sjukhusmiljöer att tak- och vägghängda 
riktningsskyltar och lägesskyltar har en teckenhöjd på 50-60 mm och en skyltlängd 
på 1000-1200 mm. Hänvisningstavlor vid entréer brukar ha en teckenhöjd på 15-25 
mm och en skyltlängd på 350-500 mm (s. 15, 1990). 
 
”Skyltar av samma typ bör sättas på samma höjd.” (Spri rapport 295, 1990, s. 23) 
Lagom höjd för takhängda skyltar är med underkanten lägst 210 cm över golvet. 
Vägghängda skyltar med riktningspil brukar normalt sättas med överkanten 160 cm 
över golvet och underkanten lägst 100 cm över golvet. Vad gäller orienterings- och 
hänvisningstavlor så placerar man dessa med överkanten högst 180 cm över golvet 
och underkanten lägst 100 cm över golvet. (Spri rapport 295, 1990, s. 24) 
 
Enligt Spri rapport 295 (1990, s. 13) rekommenderas gemener för skylttext då de ger 
en mer varierad ordbild än versaler och därmed blir lättare att läsa. Den bästa 
läsligheten får man om man också använder linjära teckensnitt. 
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2.3 Text 
 
Rubriker, underrubriker, brödtext, bildtexter, textrutor och sammanfattningar måste 
tydligt skiljas från varandra. Detta ska uppnås på ett meningsfullt, strukturerat sätt. 
Man ska till exempel inte blanda ett överdrivet antal fonter, teckenstorlekar och 
typsnitt. (Pettersson, 2003, s. 37) 
 
När man ska hitta passande teckenstorlekar för att skapa ett nivåförhållande mellan 
till exempel rubrik, mellanrubrik och brödtext, kan man ta hjälp av Gyllene snittet. 
Det Gyllene snittet ger de harmoniska proportionerna 3 : 5 : 8 : 13 : 21 : 34 och så 
vidare. Detta är något man också kan dra nytta av i visuell kommunikation i 
allmänhet. (Bo Bergström, 2004, s. 137) Till exempel så har A-serien av papper 
Gyllene snittets proportioner. 
 
Innan man börjar skriva är det viktigt att bestämma vilken detaljnivå man ska arbeta 
på. (Petterson, 2003, s. 46) Alla grafiska meddelanden bör vara läsbara, läsliga och 
värda att läsa för mottagarna. (Petterson, 2003, s. 45) Läslighet handlar om att texten 
måste vara av tillräcklig teknisk kvalitet för att den ska vara fysiskt möjlig att läsa. 
Läsbarhet handlar däremot om läsarens möjligheter att uppfatta och förstå vad som 
står, detta beror bl.a. på läsarnas förutsättningar och tidigare erfarenheter. (Frank et 
al., 2004, s. 212-213)  
 
Följande är en lista på vad som avgörande påverkar läsbarheten av en text: 

• Teckensnitt 
• Versaler eller gemena 
• Teckengrad 
• Radlängd 
• Spaltarrangemang 
• Radavstånd 
• Ordmellanrum 
• Teckenmellanrum 
• Negativ eller positiv text 
• Färg och papper 
• Språket, innehållet, läsaren (Bo Bergström, 2004, s. 135) 
 

Text som ger ett luftigt intryck uppfattas som lättare och mer intressant att läsa än 
kompakt text. (Pettersson, 2003, s. 187) Om avståndet mellan raderna är för litet 
smälter raderna ihop. Är avståndet för stort får läsaren svårt att hålla ihop texten. (Bo 
Bergström, 2004, s. 138) Ordmellanrummen måste vara så pass stora att ordens 
ordbild och karaktär syns tydligt, men alltför stora mellanrum kan också ställa till 
problem, ordmellanrummet får aldrig vara större än radavståndet. 
Teckenmellanrummen får inte vara så små att bokstäver överlappar varandra, den 
får heller inte vara så gles att ordbilden upplöses. (Bo Bergström, 2004, s. 140) 
 
Enligt Tinker (1969) så tenderar läsare att ogilla både väldigt långa och väldigt korta 
radlängder. (Pettersson, 2003, s. 180) Ju längre textraden är desto större bör 
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teckenstorleken vara, ju kortare den är desto mindre kan storleken vara. (Pettersson, 
2003, s. 180-181) Bo Bergström (2004, s. 138) menar att en rad inte bör vara längre än 
cirka 60 nedslag.  
 
Enligt Bo Bergström (2004, s. 134) löser typsnitten Garamon, Bodoni och Futura de 
flesta typografiska behov. Han räknar också upp Sabon, Didot och News Gothic som 
praktiska typsnitt.  
 
Marsch (1983, s. 101) satte upp följande riktlinjer för att välja en visuell 
kommunikationskanal, istället för en verbal: 

� När meddelanden är komplexa 
� När hänvisningar behövs 
� När meddelanden är långa 
� När omgivningen är bullrig 
� När arrangemanget är komplicerat 
� När precisa rumsliga åtskillnader behövs 
� När simultana presentationer är önskvärda 
� När fler dimensioner krävs (Petterson, 2003, s. 47) 

 

2.4 Uppmärksamhet, perception och minne 
 
När mottagaren uppfattar ett verbo-visuellt budskap sätter många typer av mentala 
processer igång. Alla dessa processer påverkas av mottagarens tidigare erfarenheter i 
relation till ålder och kön och till kulturella, historiska, politiska, religiösa och sociala 
faktorer. (Pettersson, 2003, s. 21) Dessa mentala processer är till exempel 
uppmärksamhet, förståelse, principer för lärande och perception. (Pettersson, 2003, s. 
41) 
 
Bo Bergström (2004, s. 114) menar att det är lätt att skapa uppmärksamhet, men det 
måste vara relevant uppmärksamhet. Kan inte mottagaren känna att det finns ett bra 
skäl till att hon blir fångad av till exempel en bild så känner hon sig lurad och 
kontakten uteblir.  
 
I boken Attention (1998, s. 223-224) beskrivs uppmärksamhet som antingen målstyrd 
eller stimulusstyrd.  Målstyrd uppmärksamhet innebär att se sådant man letar efter. 
Letar man efter ett flingpaket som ska vara gult så upptäcker man lättare alla gula 
paket man stöter på.  Stimulusstyrd uppmärksamhet innebär att se det som 
framträder. Går man i en affär och alla paket tenderar att vara blåa så står ett rött 
paket ut och drar till sig uppmärksamheten. En kombination av dessa två lägen 
tenderar att vara inblandade i alla uppmärksamhetsprocesser. 
 
Enligt Pettersson (2003, s. 215) uppmärksammar vi sådant som rör på sig, är stort, 
kraftigt, tydligt, nytt, har starka färger, ovanliga former, goda kontraster och som står 
ut från omgivningen och bekanta mönster. Vi uppmärksammar innehåll som väcker 
känslor och behov.  
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George A Miller diskuterade redan 1956 det magiska talet 7. Han såg ett samband 
mellan denna siffra +/-2, och antalet enheter som ryms i korttidsminnet. Värt att 
nämnas är också att han ansåg att man kan utöka minnets kapacitet genom att 
liknande information knyts ihop till en enhet. Han fortsätter dock med att erkänna 
att det är svårt att avgöra var gränsen dras mellan vilken information som kan knytas 
ihop till en enhet och vilken information som hjärnan behandlar var för sig. Denna 
teori är debatterad och refereras ofta till (Kevin Larson och Mary Czerwinski, 1998, s. 
26). Den stöds av bland annat Christoffer D. Wickens och Justin G. Hollands (2000, s. 
253), som dock menar att teorin ibland är väl optimistisk. Nelson Cowan (2000, s. 87-
185) hävdar att det borde heta ”det magiska talet 4”. Cowan menar också att det går 
en gräns i minneskapaciteten mellan olika typer av material. Kapaciteten ökar 
betydligt när enheterna sprider sig mellan till exempel talad och skriven information, 
ord och toner, verbal och icke-verbal information och så vidare.  
 

2.5 Källkritik 
 
Vi har haft svårt att hitta källor som behandlar skyltning och många av våra  
källor behandlar därför informationsdesign i allmänhet.  
 
Spri-rapporten är från 1990 och handlar om sjukhusskyltar, inte om butikskyltning. 
Vi har trots det ansett att rapporten är applicerbar på vårt arbete då informationen är 
tidlös och anpassad efter allmänheten. Att den är anpassad efter just sjukhusmiljöer 
innebär att den har ett stort informationsdesignsvärde. 
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3. Metod och arbetsgång 
 
Efter vårt första besök i butiken konstruerade vi ett par hypoteser angående 
forskningsfrågan: 

1. Formspråket i butiksskyltningen är för inkonsekvent för att skapa en enhetlig 
känsla för kunden. 

2. Många informationsskyltar har för litet teckensnitt för att vara läsliga utan att 
kunden behöver böja sig fram. Detta skapar otydlig kommunikation. 

 

3.1 Enkät 
 
För att ta reda på ungefär vilka Åsbys kunder är och hur de uppfattar informationen 
i butiken så utformade vi en enkät (se bilaga 1). Vi hade hypoteserna ovan som 
grund när vi skrev enkäten. Frågorna var från början mer vinklade för att få 
kunderna att tänka i mer kritiska banor och därmed ge oss större möjlighet att testa 
hypoteserna.  Dessutom ville vi söka problem att arbeta vidare med. 
Uppdragsgivaren tyckte dock att frågorna hade en alltför ledande negativ klang, 
varefter vi ändrade dessa till mer neutrala frågor.  
 
Att vi valde att göra just en enkät beror på att vi ville få jämförbara resultat. För att 
öka svarsfrekvensen och även få möjlighet till diskussion med kunderna så 
genomfördes enkäten i intervjuform. Vi spenderade några timmar i butiken en 
onsdag runt lunch och en lördag strax efter lunch. Under första intervjudagen erbjöd 
uppdragsgivaren oss att gå tillbaka till ett tidigare formulärutkast. Vi valde dock att 
låta bli då vi redan hade börjat samla in svar. Enkäten och resultaten finns att se i 
bilaga 1.  
 
Åldern var inte något vi frågade kunderna om, vi gjorde istället en egen 
uppskattning. Detta kan vara en känslig fråga för vissa och vi anser inte att den 
exakta åldern är viktig för våra resultat. 
 
Vi fick inte så mycket hjälp av enkäten som vi hade hoppats. Mestadels beroende på 
att när vi utförde intervjuerna så hade vi ett löst grepp om vad arbetet skulle komma 
att bestå av. Det vi finner intressant i resultatet av enkäten är dock att de allra flesta 
kunderna är kvinnor över 40. De anser sig ha genomsnittlig eller något sämre än 
genomsnittlig kunskap angående växter och besöker butiken en till ett par gånger 
om året. Det förvånade oss att få tyckte att informationsskyltarna om inneväxterna 
var svårlästa, trots att vi under utfrågningstillfällena såg flera av dem luta sig fram 
för att läsa skyltarna när frågan ställdes. En möjlig slutsats av detta är att människor 
inte är vana vid att få bra information i butiker. 
 
Två kommentarer under enkättillfällena var att butiksinformationen var 
oöverskådlig och att det saknades en översiktskarta. 
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Kassaskyltarna ger motsägande 
information. 

 

3.2 Observationer 
  
Vi besökte Åsby ett flertal gånger och passade då på att studera informationen och 
kundbeteenden i butiken. Det vi anser bör nämnas är att: 

� Skyltarna sitter generellt på relativt bra höjder och bekväma avstånd. Dock 
har texten på växternas prisskyltar inte optimala typsnitt och teckengraden är 
ofta för liten. De minsta standardskyltarna sitter på en maxlängd på 80 cm 
med en teckengrad på 2 mm. Många kunder böjer sig långt fram för att läsa 
skyltarna 

� Flera skyltar är placerade så att de delvis skyms av varorna och flera skyltar är 
placerade så att de blir smutsiga av jord och 
vatten. Delar av butiken har också ganska 
stark luftgenomströmning och vissa skyltar 
snurrar därför i vinden 

� Flera laminerade skyltar har spruckit upp i 
sidan 

� I avdelningen för trädgårdstillbehör sitter 
prislapparna i lister på hyllorna. Många av 
dessa lister är för smala för prislapparna som 
blir vikta och slitna där de sticker ut 

� Kassaskyltarna har dålig synlighet och är 
motsägande (se bilden till höger) 

� Många kunder går in genom kassan när det 
är få personer i kassaområdet, vilket kan 
skapa problem om de möter kunder som är på väg ut. Dessutom riskerar de 
att missa stora delar av butiken 

� Skyltarna som ger extra fakta om vissa växter och växtbord, håller bra 
läskvalité och ger relevant information med tanke på kundernas 
kunskapsnivå 

� Reaskyltarna syns ganska bra men vissa av de rödmärkta skyltarna saknar 
ordinarie pris, vilket kan vilseleda 

� Det är svårt att hitta ett enhetligt system i skyltarnas utformning 
 

3.3 Utformning av skyltar 
 
Rune Pettersson menar att det finns två sorters layout; informationslayout och 
dekorationslayout. Dekorationslayout handlar om estetiska överväganden, medan 
informationslayout måste ha ett läsligt, läsbart och läsvärt budskap (2003, s. 302). Vi 
har koncentrerat oss på butikens informationslayout, men haft i åtanke att 
informationen ska samsas med eventuell dekorationslayout. Vi har löpande gjort 
utprovningar av våra skyltförslag och beskriver här arbetsgången som lett fram till 
våra slutgiltiga förslag. Vi har också haft löpande kontakt med vår uppdragsgivare 
för att få feedback och experthjälp vad gäller hur materialet skulle fungera i butiken. 
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Ingången till Åsbys butik. Kunderna måste 
svänga till vänster men går ofta istället in rakt 
fram genom kassorna. Åsby har försökt lösa 
problemet med en A4-skylt (till vänster i bild, 
delvis skymd) och ett draperi (till höger i bild). 

 
3.3.1 Ingångsskylt 
 
Entrén till butiken leder rakt fram till 
kassorna, för att komma in rätt väg måste 
man göra en tvär vänstersväng. Detta 
resulterar i att många kunder i stället går in 
genom kassorna när det är få personer vid 
kassan, och riskerar att missa halva butiken. 
Åsby har försökt lösa problemet genom att 
sätta upp en laminerad skylt i A4-format i ett 
litet träd vid korsningen. Denna verkar dock 
inte ha någon direkt effekt. Detta kan bero på 
att den är grön och har en rörig bakgrund 
och därmed smälter in bland växterna runt 
omkring. Den är inte heller särskilt stor och 
sitter inte rakt i blickfånget för de kunder 
som är på väg att gå in mellan kassorna. De 
har även satt upp ett tunt draperi, vilket möjligen fått en aning effekt.  
 
3.3.2 Orienteringstavla 
 
Eftersom två kommentarer under enkättillfällena var att butiksinformationen var 
oöverskådlig och att det saknades en översiktskarta så har vi arbetat med ett förslag 
till en orienteringstavla. Vår kontaktperson bekräftade också att det finns ett behov 
av en karta och att det kan vara svårt att hitta personal i butiken när de har mycket 
kunder.  
 
3.3.3 Blominformationsskyltar 
 
Det som vi såg som det tydligt mest akuta problemet 
i butiken ur ett informationsdesignsperspektiv var 
blominformationsskyltarna. Vi har därför lagt ner 
mycket tid på att testa oss fram till en ny skylt. 
 
För att se vad som var de kritiska punkterna för 
blominformationsskyltarna så utvärderade vi först 
Åsbys gamla skyltar. 
 
De gamla skyltarna har ännu inte fått ta del av den 
nya grafiska profilen. Vi anser att detta ger ett 
splittrat intryck. Dessutom är många av skyltarna 
fulla med skötselråd i punktform, 10 punkter eller 
fler är inte ovanligt. Det händer dock att anställda 
sätter ut skyltar med endast 1 till 3 skötselråd.  
 

Exempel på Åsbys gamla 
blominformationsskyltar. Texten som 
beskriver solbehov har dålig 
synlighet. 
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En av Åsbys gamla reaskyltar, detta 
är reavarianten av den ordinarie 
blominformationsskylten i A5-
format. (Färgskiftningarna är 
skuggor) 

Det finns två typer av blominformationsskyltar, en mindre och en större typ. De 
mindre skyltarna med punktlista har en mycket liten teckengrad på skötselråden, 
bara 2 mm. Detta är mindre än de grader som man kan konstatera normalt används i 
böcker, vilka man läser på mycket kort avstånd. Pettersson (2003, s. 180-181) menar 
dock att text kan ha mindre storlek ju kortare raden är. Enligt 
Standardiseringskommisionens rekommendation bör man för en teckengrad på 2 
mm ha ett läsavstånd på mindre än 25 cm. Åsbys små blominformationsskyltar sitter 
på ett maxavstånd av cirka 80 cm. Till detta kan man också lägga att Åsbys kunder 
enligt vår enkätundersökning (se bilaga 1) har en ungefärlig genomsnittsålder på 55 
år och därmed antagligen har försämrad syn.  
 
Blominformationsskyltarna har överst en rad som beskriver vilket behov av ljus 
växten har (se bilden till höger). Vi upptäckte denna information först när vi 
verkligen började studera skyltarna, och vår handledare reagerade också på att 
informationen hade dålig synlighet. 
 
Enligt Bo Bergström (2004, s. 140) får inte teckenmellanrum vara så små att bokstäver 
överlappar varandra. Många av siffrorna på Åsbys blominformationsskyltar har 
dock råkat ut för detta, antagligen på grund av ogenomtänkt kerning.  
 
Blominformationsskyltarna har till synes tre olika teckensnitt, en linjär och två 
antikvor. Ordmellanrummen fungerar bra, men är större än radmellanrummen på 
flera ställen, vilket enligt Bo Bergström (2004, s. 140) inte får förekomma. Vi drar då 
slutsatsen att flera radmellanrum är för små. 
 
När vi satt igång med arbetet att producera förslag på nya skyltar, gjorde vi löpande 
mindre utprovningar på kunder och bekanta för att se om våra förslag innebär 
förbättringar mot Åsbys nuvarande skyltar.  
 
3.3.4 Reaskyltar 
 
Åsby verkar idag prova sig fram när det gäller 
reaskyltar och gör ofta nya förslag. Vi tog en tur runt 
för att se hur många olika typer av reaskyltar vi 
kunde hitta vid ett och samma tillfälle och kom upp i 
7 olika typer inne i butiken. Möbelavdelningen var 
dessutom konsekvent med en typ av skylt, vilket 
lämnar 6 typer för växt- och tillbehörsavdelningarna. 
Detta skapar inkonsekvens i kommunikationen mot 
kunden.  
 
3.3.5 Kassaskyltar 
 

När vi gick runt för att observera skyltningen i 
butiken så tog det ett bra tag innan vi 
överhuvudtaget upptäckte kassaskyltarna. Dessa är 
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av laminerat papper och sitter häftade på balkar i taket. Det ser väldigt provisoriskt 
ut. Skyltarna kan också upplevas som motstridiga (se bild under 3.2 Observationer).  
 
Texten på skyltarna är 40 mm hög. Enligt Standardiseringskommisionen i Sverige 
kan skyltarna då läsas på cirka 8 meters avstånd. (Spri rapport 295, s. 14, 1990)  
 
3.3.6 Övriga synpunkter 
 
De blå prislapparna i trädgårdstillbehörsavdelningen sticker på vissa håll upp 
ovanför sina lister. Texten riskerar då att skavas bort.  
 
Många skyltar är skymda av växter, eller står där de blir smutsiga och blöta. 
Inomhusavdelningen för säsongsväxter har stor luftgenomströmning och skyltarna 
vajar ibland i vinden, vilket kraftigt försämrar läsligheten. 
 

3.4 Metodkritik 
 
Utprovningarna utfördes alla i ganska liten skala och vi kunde möjligtvis ha fått 
något annorlunda resultat om utprovningarna varit större. Flera utprovare var 
dessutom släkt och vänner, vilket kan ha vinklat deras svar. Vi upplevde dock att vi 
fick konstruktiv kritik från dem. Vi har heller inte lagt alltför stor tyngd vid 
utprovningsresultaten, utan arbetat mycket utifrån teori och våra egna kunskaper. 
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Ingången till Åsbys butik. Kunderna måste svänga till vänster men går ofta istället in rakt 
fram genom kassorna. Åsby har försökt lösa problemet med en A4-skylt (till vänster i 
bild, delvis skymd) och ett draperi (till höger i bild). Vårt förslag är att sätta en enkel skylt 
i taket ovanför gångbanan, skylten är digitalt inlagd i bilden. 

4. Resultat 
 
Två kommentarer under enkättillfällena var att butiksinformationen var 
oöverskådlig och att det saknades en översiktskarta. 
 

4.1 Ingångsskylt 
Vi misstänker att problemet med att kunderna går in genom kassan kan vara svårt 
att lösa helt utan en omplanering av entréutrymmet. Vill Åsby inte ändra 
utformningen föreslår vi en enkel skylt med vit bakgrund och väl kontrasterande pil 
i stort format. Denna bör sitta i taket i öppningen mot kassorna och fylla en stor del 
av det utrymmet på längden, så att den skapar större rumslighet i entrén och till viss 
del bryter den raka synlinjen inåt (se bilden nedan). Enligt Spri rapport 295 (1990, s. 
23) så är det lagom för takhängda skyltar att sitta med underkanten lägst 210 cm över 
golvet. Takhöjden där vi har tänkt oss att skylten skulle sitta är 226 cm så det bör 
räcka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16  

4.2 Orienteringstavla 
Vi gjorde kartan i 1*1 meter och den visas nedan i litet format. 
 

Förslag till orienteringstavla för Åsbys butik. Originalstorleken är 1*1 meter, färgnyanserna stämmer inte 
helt mot originalet på bilden ovan. 
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När vi gjorde kartan skapade vi konturerna av byggnaderna och gården med hjälp 
av en ritning. Byggnadskonturerna gjordes tjockare för att tydliggöra vad som är 
inomhus- och utomhusytor. Innerväggarna har samma tjocklek som utomhusytans 
konturer. Vi färgkodade kartan för att skapa områden och öka igenkännligheten. 
Möbelavdelningen på Åsby är vitmålad och fick därför vara vit på kartan 
tillsammans med entréområdet. Att vi inte färgade entrén i en annan färg beror på 
att vi ville hålla ner antalet färger och vitt är en neutral färg. Inomhusväxterna fick en 
ganska klar grön färg, och uteväxterna en mörkare grön för att skilja dem åt. 
Redskap- och tillbehörsavdelningarna fick bli blå. Att vi valde just blå beror på att 
prisinformationen i en av dessa avdelningar finns på klarblåa lappar, dessutom 
kontrasterade färgen väl mot den övriga kartan. 
 
Ytterdörrar visas som röda trekantspilar, detta fick vi inspiration till från ritningen 
där dörrarna var utmärkta med pilar. Vi valde att göra dem röda för att kunden 
tydligt ska se vilka gångvägar som finns att tillgå. 
 
För att områdesbestämma butiken gick vi först runt, för att se hur vi som inte särskilt 
växtkunniga skulle kategorisera varorna, för att sedan ta hjälp av en person ur 
personalen. Vi förenklade områdena så långt vi kände att det gick utan att förlora 
information som de flesta kunder kan vilja ha. Vi valde fonten Myriad Pro, semibold, 
för att den ser ut att ge bra läslighet. Då sökande på en karta delvis drivs av var man 
förväntar sig hitta objektet (Wickens & Hollands, 2000, s. 74) så valde vi att lägga till 
en vedertagen förkortning för toalett istället för att följa mönstret genom att skriva ut 
ordet. Man väntar sig antagligen inte att hitta toaletterna på den plats där de finns på 
Åsby, och det kan vara bråttom att hitta dem. Vi förstorade upp förkortningen och 
lade en fyrkant runt för att texten ska vara lätt att hitta snabbt, den står ut från kartan 
för att den ser annorlunda ut, och för att förkortningen inte skulle flyta ihop med 
entrétexten. 
 
Konturerna av hela Åsbys område finns med på grund av att vi då tror det blir 
lättare för kunden att förstå kartan och navigera. För att utesluta för kunden 
ointressant information har vi dock gjort lager- och kontorsutrymmen i samma grå 
färg som bakgrunden, och förenklat dess konturer.  Att bakgrunden är grå istället för 
vit beror på att den då blir behagligare för ögat. Tyvärr hann vi inte med att testa vår 
karta med kunder i butiken, vilket vi anser bör göras innan kartan sätts upp. 
 
Att tänka på för Åsby om de sätter upp orienteringstavlor är att vända kartan efter 
var den sitter. Om den speglar riktningen som personen rör sig i så underlättar det 
orienteringen. (Wickens & Hollands, 2000, s. 169) Vi har inte hunnit med någon 
utvärdering av var kartorna bör sitta, men vi uppskattar att det totalt behövs fyra till 
sex tavlor. 
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Exempel på Åsbys grafiska profil. 

4.3 Blominformationsskyltar 
Bo Bergström (2004, s. 137) menar att man inom visuell kommunikation kan dra 
nytta av det Gyllene snittet. Då Åsbys gamla blominformationsskyltar haft formatet 
av A6 och A5, vilka har Gyllene snittets proportioner, så bestämde vi oss för att göra 
nya förslag i detta format. Detta borde också underlätta eventuell implementering av 
förslaget för företaget då skyltarna kan placeras på samma platser och i samma 
hållare som tidigare. Vi arbetade främst med, och gjorde utprovningarna på, 
förslaget i A6-format då detta var det mest kritiska med tanke på det begränsade 
utrymmet. 
 
Då vi tyckte att formspråket och informationen i 
butiken kändes splittrad ville vi inkludera den nya 
grafiska profilen i blominformationsskyltarna. Vi 
använde oss både av den blommiga bakgrunden 
(som används i olika färgställningar i olika 
sammanhang, framförallt i två nyanser av grönt 
eller i grått och vitt), den gröna listen och Åsbys nya 
logotyp. Vi gjorde flera förslag där vi använde 
endast delar av den grafiska profilen, men de 
förslagen hade för lite gemensamt med de övriga 
nya skyltarna i butiken för att skapa enhetlighet och 
vann inte heller någon popularitet vid 
utprovningarna.  
 
Enligt Pettersson (2003, s. 45) bör meddelanden 
vara läsbara, läsliga och värda att läsa för mottagarna. För att uppnå detta letade vi 
efter typsnitt som är lättlästa och gallrade bland skötselråden, då vi tror att Åsbys 
kunder inte har tillräcklig förkunskap om växter (se bilaga 1) för att komma ihåg och 
förstå allt som står på många av de gamla skyltarna. Vi lät kontinuerligt släkt och 
vänner säga vad de tyckte om våra tidiga förslag, under en helg fick fem personer 
utprova samma förslag, vilka finns att se i bilaga 2. 
 
Vi utprovade olika linjärer och antikvor. Vi valde ut dessa efter vårt eget tycke, det vi 
tittade på var att de estetiskt skulle fungera tillsammans och att de skulle vara 
lättlästa utan att kräva alltför mycket utrymme. Till överskrift provade vi Tahoma 
och Garamond, till priset Tahoma, Garamond, Times Roman och Optima, och till 
brödtexten Tahoma, Myriad och Garamond. De fonter som uppskattades mest var: 

• Överskrift – Garamond, regular 
• Pris – Optima, medium 
• Brödtext – Myriad, roman 

Koderna står i Garamond, bold. 
 
När vi tittade efter de allra längsta överskriftsraderna på de existerande skyltarna såg 
vi att skylten måste klara cirka 30 nedslag per rad. Vi blev då tvungna att ändra 
överskriften och valde ITC Garamond, Book Condensed. 
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Vi valde att göra bakgrunden vit och blekgrön, med vitt som basfärg och grönt som 
mönsterfärg. Denna variation av den grafiska profilen används redan på vissa 
skyltar i blomavdelningarna och stör inte den större texten. Men då bakgrunden kan 
störa läsningen på den mindre brödtexten valde vi att lägga en vit ruta under denna, 
det är också ett grepp som förekommer på många av Åsbys existerande skyltar och 
skapar då ett bra sammanhang. 
 
Den optimala teckenhöjden för skyltar är på 80 cm avstånd cirka 7 mm enligt 
Standardiseringskommisionen i Sverige. (Spri rapport 295, 1990, s. 14) Tyvärr gjorde 
det begränsade utrymmet på blominformationsskyltarna att vi inte kunde hålla 
denna storlek på brödtexten. Överskriften är dock cirka 6 mm hög och vi har valt att 
göra två av råden större än den övriga brödtexten: växtens ljus- och vattenbehov. 
Detta är enligt vår uppdragsgivare de fakta som flest kunder är intresserade av. Vi 
experimenterade först med att göra symboler för ljus- och vattenbehov, men det 
visade sig vara en alltför stor uppgift för detta 10-poängsarbete.  
 
Den stora brödtexten har en höjd på 4,5 mm och den lilla brödtexten en höjd på 3 
mm. Trots att texten är så pass mycket mindre än rekommendationerna så har våra 
utprovningar ändå fått relativt bra resultat inom läsligheten och det är en klar 
förbättring mot de tidigare skyltarna. En faktor som här också måste tas med i 
beräkningen är att det finns ett stort antal skyltar bland växterna. Om skyltarna var 
större i storlek så skulle de riskera att ta alltför mycket uppmärksamhet. (Pettersson, 
2003, s. 215) Fokus skulle kunna hamna på skyltarna istället för på växterna. 
 
För att öka läsligheten och läsbarheten gallrade vi bland skötselråden, trots att 
kunderna under enkättillfällena tyckte att det var lagom mycket information på 
skyltarna (se bilaga 1). Resultatet vid vår senare kundutprovning visade dock att 
kunderna var nöjda med gallringen och tyckte att den viktigaste informationen fanns 
med på vårt skyltförslag.  
 
Kunderna talade mycket uppskattande om det stora priset på de gamla skyltarna när 
vi utförde enkäten (denna fråga fanns dock inte med i enkäten). Därför har vi valt att 
fortfarande låta detta vara det dominerande elementet på skylten med en teckenhöjd 
på 36 mm. Det är dock krympt jämfört med de tidigare skyltarna för att ge mer rum 
åt brödtexten. 
 
Radmellanrummet mellan de olika punkterna valde vi att göra något större än 
radmellanrummet inom punkterna. Vi tyckte de gamla skyltarnas meningar var 
svårlästa, det var lätt att tappa bort sig i texten. 
 
Efter att ha gjort flera förslag på nya skyltar och utprovat dem på bekanta justerade 
vi den mest uppskattade skylten till att även innefatta uppskattade element från de 
andra skyltarna. Den nya skylten hade vi sedan en utprovning med i butiken, då vi 
frågade närmare tio kunder och en person ur personalen hur de upplevde skylten 
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Vårt förslag på blominformationsskylt i A6-format. 

jämfört med den gamla. Vi fick bara positiva kommentarer. På denna och nästa sida 
visar vi våra förslag till nya blominformationsskyltar. 
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Vårt förslag på blominformationsskylt i A5-format. 
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Nedan står vad vi vill att Åsby tänker på om de implementerar vår 
blominformationsskylt. Vissa av punkterna beskriver sådant som finns på deras 
gamla skyltar och som de bör ändra på. 

• Att reducera antalet punkter med tanke på att kunderna inte har så stor 
växtkunskap. Informationen ska vara lätt att förstå för en oinsatt. Maxantalet 
punkter bör ligga runt 7 med tanke på George A Millers teori om det magiska 
talet, och med tanke på utrymmet på skyltförslaget. Ett sätt att få ner 
punktantalet är att ta bort, eller väva ihop, punkter som innehåller liknande 
information. Ett tips är också att försöka ha få skötselråd till lättskötta växter, 
då det ger ett omedelbart intryck av lättskötthet 

• Att så långt det är möjligt endast ha skötselråd i punktlistan 
• Att låta vatten- och solbehov stå som överst i listan med större text 
• Att gärna göra radmellanrummen större mellan punkterna 
• Att använda A6-skylten högst till tresiffriga priser, och A5-skylten till 

fyrsiffriga priser och stora växter 
• Att gärna skriva temperatur i grader, att då använda ”°C” och låta bli att 

använda ordet ”temperatur” för att det är överflödigt och tar onödigt 
utrymme 

• Att undvika meningar som ”Näringspinnar ger jämn effekt” där det inte 
framgår vad effekt innebär 

• Att undvika ordet ”regelbunden”, detta säger ingenting om tidsintervallen 
och kan lika gärna betyda vart tionde år, som varannan dag 

• Att kontrollera att ingen text överlappar andra element på skylten 
 

4.4 Reaskyltar 
Vi ger nedan våra egna förslag på vilka reaskyltar Åsby kan använda, och har 
reducerat antalet till två typer, varav en med två variationer för att passa olika 
ändamål och placeringar. Den skylttyp som finns i två variationer är mycket lik en av 
de skyltar som Åsby använder idag. Vi provade olika egna lösningar, men kom fram 
till att denna typ fungerade bäst tillsammans med deras grafiska profil. Den är enkel 
och informativ med bra läslighet, och fungerar väl tillsammans med den övriga 
skyltningen. 
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Förslag på reavariant av blominformationsskyltarna. Denna är i A6-
format. 
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Förslag till reaskylt i A4-format. Den är här avbildad i något mindre format. Denna typ av skylt är tänkt att 
användas till tillbehör, mängdrabatter och dylikt.  
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Förslag på reaskylt i A5-format. Den är en variant av skylten på föregående sida och är 
tänkt att användas till tillbehör, mängdrabbatter och dylikt, där man vill ha en mindre 
skylt utan bild.  
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4.5 Kassaskyltar 
Vi föreslår att Åsby köper in ordentliga plåt- eller plastskyltar istället för de 
laminerade pappersskyltar de har nu. Skyltarna kan upplevas som motstridiga (se 
bild under 3.2 Observationer) och bör därför få se likadana ut.  
 
Texten på skyltarna är 40 mm hög. Enligt Standardiseringskommisionen i Sverige 
kan skyltarna då läsas på cirka 8 meters avstånd. (Spri rapport 295, s. 14, 1990) Vi 
anser att detta avstånd fungerar i Åsbys butik, men är i minsta laget på grund av att 
omgivningen är mycket rörig. Därför tycker vi att teckenhöjden ska förstoras upp.   
 

4.6 Övriga synpunkter 
De blå prislapparna i trädgårdstillbehörsavdelningen sticker på vissa håll upp 
ovanför sina lister. Texten riskerar då att skavas bort. Detta kan lätt åtgärdas, 
antingen genom att listerna byts ut eller att lapparna beskärs. Detta bör vara en enkel 
åtgärd och skulle förhindra att informationen blir oläslig. 
 
Skyltplaceringar bör med jämna mellanrum ses över så att inga skyltar står skymda 
av växter, eller står där de blir smutsiga och blöta. Skyltar som riskerar att svaja i 
vinden ska förankras, inomhusavdelningen för säsongsväxter har till exempel stor 
luftgenomströmning. 
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5. Slutsats 
 
För att förbättra Åsbys butiksskyltning har vi tagit fram skyltförslag på en 
orienteringsskylt, blominformationsskyltar och reaskyltar. Utöver detta har vi gått 
igenom den övriga skyltningen för att påpeka brister och föreslå ändringar. 
 
Vi har genom utprovningar och teoriläsning kommit fram till att vår 
blominformationsskylt är lättare att läsa och har en mer estetiskt tilltalande design än 
Åsbys nuvarande motsvarighet. Vad vi vill att Åsby tänker på om de implementerar 
vår skylt är bland annat att reducera antalet punkter jämfört med deras tidigare 
skyltar, att försöka ha endast skötselråd i punktlistan, att låta vatten- och solbehov 
stå först, att ha större mellanrum mellan punkterna än mellan raderna i övrigt och att 
undvika tvetydiga formuleringar. 
 
De tre reaskyltarna ska användas i växttillbehörs- och växtavdelningarna. I dessa 
avdelningar förekommer idag sex olika typer av reaskyltar. Våra tre reaskyltar är 
tänkta att ersätta dessa. Detta förenklar både för Åsby och för kunden. 
 
Orienteringsskylten gör det lättare för kunden att hitta vad hon söker, speciellt när 
det inte finns tillgänglig personal att fråga. Tavlan behöver dock utprovas innan den 
implementeras. 
 
Resultatet av vårt arbete pekar på att våra förändringsförslag, 
blominformationsskyltar, reaskyltar och vår orienteringstavla skulle ge Åsby en mer 
lättläst och konsekvent butiksskyltning. Våra förslag följer företagets grafiska profil 
och underlättar för kunden eftersom den också ger relevant information. 
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6. Vidare forskning 
 
Hos butiken Åsby skulle det vara intressant att fortsätta forska i hur skyltarna 
fungerar och kan fortsätta förbättras. Vi ser också ett stort behov av att göra om 
skyltningen i Åsbys utomhusområde för att skapa ett enhetligt informationssystem 
mot kunden. 
 
Det verkar finnas få teorier runt butiksskyltning med 
informationsdesignsanknytning, och ytterst lite forskning kring orienteringstavlor. 
Dessa två områden ser vi som intressanta att fortsätta bedriva forskning inom.
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Bilaga 1 
(sid 1 av 2) 

 
Sammanfattning av kundutfrågningen onsdagen den 11 april 2007 
 
Män i åldrarna  
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 
   1 1 1 
 
Kvinnor i åldrarna  
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 
              1 3 2 3 3  

 

Hur ofta besöker du Åsby? 
En till ett par ggr/vecka En till ett par ggr/månad En till ett par ggr/år 

3  7  
 
Än mer sällan 
5 

 

Frågor du ofta personalen om något? Ja Nej 
7 8 

 

Om ja, kan du ge exempel på vad du frågar personalen om? 
Om blommor   2 
Om uteväxter och utebuskar 2  
Skötselråd   3  
Var varorna finns  2  

 

Tycker du att informationen om växterna är för mycket, för lite eller lagom? Vad saknar 
du/vad tycker du är överflödigt? 
Mycket  Lite  Lagom  Vet ej 
  1  13  1 

 

Hur kunnig anser du dig vara om växter på en skala 1 till 5, där 1 är nybörjare och 5 expert? 
1 2 3 4 5 
1 7 4 3 

 

Finns det någon annan information du tycker saknas? 
Informationen är oöverskådlig, till exempel saknas det gångpilar. 
Hittar ej toalettskylt.  
(Inget av svaren nämndes av fler än 2 personer.) 
 

Tycker du att det är lätt eller svårt att hitta informationen du vill ha? 
Lätt Lätt (med hjälp av personal) Svårt 
14 1 

 

Tycker du att det är lätt eller svårt att läsa informationsskyltarna? 
Lätt Lätt (men  texten på skylt väl liten) Svårt 
12 2   1 
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(sid 2 av 2) 

 
Sammanfattning av kundutfrågningen lördagen den 14 april 2007 
 
Män i åldrarna  
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 
 1  2   
 
Kvinnor i åldrarna  
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 
              3 3 4  2 

 

Hur ofta besöker du Åsby? 
En till ett par ggr/vecka En till ett par ggr/månad En till ett par ggr/år 

1  11 
 
Än mer sällan 
3 

 

Frågor du ofta personalen om något? Ja Nej 
9 6 

 

Om ja, kan du ge exempel på vad du frågar personalen om? 
Om blommor   1  
Om uteväxter och utebuskar 2  
Skötselråd   2   
Var varorna finns  2  
Allt möjligt   2  
 

Tycker du att informationen om växterna är för mycket, för lite eller lagom? Vad saknar 
du/vad tycker du är överflödigt? 
Mycket  Lite  Lagom  Vet ej 
  2  11  2 

 

Hur kunnig anser du dig vara om växter på en skala 1 till 5, där 1 är nybörjare och 5 expert? 
1 2 3 4 5 
2 2 9 1 1 

 

Finns det någon annan information du tycker saknas?  
Saknas info om vilka uteväxter som passar att plantera med varandra.  
Saknar en översiktskarta. 
(Inget av svaren nämndes av fler än 2 personer.) 
 
Tycker du att det är lätt eller svårt att hitta informationen du vill ha? 
Lätt Lätt (med hjälp av personal) Svårt Vet ej 
4  1  5 5 

 

Tycker du att det är lätt eller svårt att läsa informationsskyltarna? 
Lätt Lätt (men  texten på skylt väl liten) Svårt  
12 1   2 
Förslag att sprida ut informationen på båda sidorna av skyltarna istället för att ha samma på 
båda sidorna. 
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Då vi ville se om det uppskattades att inte ha någon bakgrund på skyltarna så lät vi bakgrunden 
vara vit på detta förslag. Vi fick dock inga indikationer på att detta var bättre. Vi ville också se om vi 
kunde separera ljusbehovet, vilket vi då trodde var den mest eftertraktade informationen. Förslaget 
att lägga informationen i listen fick dock dålig kritik då testpersonerna tyckte att den var lätt att 
missa.  

Bilaga 2 

(sid 1 av 4) 
 
Detta är de tidiga förslag på blomiformationsskyltar som vi under en helg lät fem släktingar 
och vänner ha åsikter om. De avbildas här i sämre kvalité än originalen. 
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På detta förslag och ett par till, provade vi att ha dubbla lister. Vi hörde inga åsikter om detta och 
insåg att det endast stal utrymme från texten. Vi provade också med ett linjärt typsnitt på priset och 
växtnamnet för att se om det då blev mer lättläst, det blev dock inte populärt. Här separerade vi 
både ljus- och vattenbehov, vilket var uppskattat. 

Vi provade på detta förslag att lägga till det latinska namnet, det blev dock väl litet. Vi fick inga 
kommentarer om att det latinska namnet var något testpersonerna ville ha. Däremot fick vi senare 
veta att personalen på Åsby använder dessa och att de latinska namnen är det enda sättet att 
definitivt identifiera växterna på. 

(sid 2 av 4)
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De antikvor vi här använde till priset och växtnamnet uppskattades av testpersonerna.  

Vi provade att lägga bakgrunden under endast halva skylten för att öka läsligheten på brödtexten, 
vi ansåg dock själva att det inte såg så bra ut. Ljus- och vattenbehov försökte vi att bara göra feta 
och separera något från den övriga texten. Detta skapade dock en väl liten skillnad. 
 

(sid 3 av4)
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Här lade vi en vit ruta under brödtexten för att lyfta fram den och förenkla läsningen. Vi anser att 
detta gav bra läslighet vilket vi fick stöd för från testpersonerna. Ljus- och vattenbehov gjordes 
större och kursiv för att lyftas fram. Som helhet var detta det mest uppskattade förslaget. 

(sid 4 av 4) 


