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Sammanfattning 
 
Mälsåkers slott utanför Strängnäs saknar information för sina spontana besökare 
som kommer när slottet är stängt. Riksantikvarieämbetet som förvaltar slottet 
efterlyste fem informationsskyltar med text och bild som skulle placeras ut i 
slottets park. Texterna skulle bygga på slottets forna ägare och göra avstamp i fem 
olika tidsepoker. 
    Vi har utifrån litteratur, undersökningar och egna erfarenheter konstaterat att 
många utställningstexter inte blir lästa. Genom detta examensarbete har vi försökt 
förändra detta och skapa texter som inte bara blir lästa utan även upplevs som 
intressanta och spännande. Skyltarnas bild och layout skulle passa väl in i slottets 
miljö och anpassas efter en given målgrupp.  
    Våra metoder har bestått av litteraturstudier, studiebesök, intervjuer och 
utprovning med fokusgrupp för att få en tydlig bild av målgruppens önskemål. 
Under utprovningen visade det sig att konceptet med fokus på människor och vår 
skönlitterära stil fångade läsaren och gjorde texterna lättsmälta och intressanta.  
    Vårt arbete bygger inte på någon förundersökning av målgruppen eller någon 
föranalys av utställningstexter utan grundar sig på litteratur och fältstudier. Vi har 
inte heller utfört någon utvärdering av slutresultatet då skyltarna vid 
examensarbetets deadline ännu inte placerats ut i sin miljö.  
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Förord 
 
Vi vill tacka vår uppdragsgivare Ewa Bergdahl på Riksantikvarieämbetet som 
genom hela examensarbetet visat sitt stöd och sin tilltro till oss. Vi vill också 
tacka föreningen Mälsåkers framtid och speciellt ordförande Lena Stensgård, som 
med sitt glada humör guidade oss genom slottet och försåg oss med mycket 
användbar information. Ett stort tack även till Bernt Melander från Mälsåkers 
framtid som försett oss med ovärderligt bildmaterial och rikliga anekdoter.  
     Tor Jäger på illustrationsprogrammet på Mälardalens högskola ska ha ett varmt 
tack för sina lika varma och fantastiska illustrationer. 
     Sist men inte minst vill vi tacka fyrtiotalsproppen Anders Johansson för hans 
vilja att granska och komma med förslag till vår text om krigstiden, samt för hans 
stora portion humor. 
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1 Inledande del 
 
I följande rapport redogör vi, Anna Hjelm och Johanna Möller för vårt 
examensarbete på Mälardalens högskola våren 2007. I examensarbetet ”En 
skyltserie om Mälsåkers slott” har vi på uppdrag av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 
producerat original till fem skyltar med information om slottets historia. RAÄ 
som förvaltar Mälsåkers slott, är en statlig myndighet med ansvar för frågor som 
rör kulturmiljö och kulturarv. Examensarbetet, som är ett resultat av tre års studier 
i ämnet informationsdesign med inriktning på text, kan vara intressant för andra 
studenter eller yrkesmänniskor som ska arbeta med utställningstext. 
 
1.1 Bakgrund och uppdragsbeskrivning 
 
Utställningstexter är ett intressant område eftersom det ofta får minsta prioritet i 
en utställning, vilket leder till att texterna håller dålig kvalitet (Ekarv 1991:24). 
Detta leder i sin tur till att besökare helt enkelt inte läser utställningstexten. Därför 
ville vi arbeta med att göra utställningstexten mer läsvänlig och framför allt mer 
spännande och intressant.  
    Uppdraget var en följd av ett kursprojekt under våren 2006, då vi tog fram ett 
koncept för informationen på Mälsåkers slott åt RAÄ. Vårt examensarbete blev 
att ta fram fem skyltoriginal till en permanent utställning i utomhusmiljö, som 
bygger på viktiga nedslag i slottets historia. Dessa skulle innehålla information i 
form av text och bild, samt en layout som gärna skulle följa 
Riksantikvarieämbetets grafiska profil. Vi skulle själva göra research och ta fram 
passande fakta ur RAÄ:s befintliga underlag samt leta upp och välja ut bilder och 
anlita en illustratör för produktion av nya bilder. 
    Vår uppdragsgivare delade vår vision om ett mer spännande och mindre 
traditionellt material än de vanligtvis producerar. Detta resulterade i relativt fria 
händer i arbetet under förutsättning att vi stämde av kontinuerligt med vår 
uppdragsgivare. 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet var att, på uppdrag av Riksantikvarieämbetet, skapa 
fem informationsskyltar för att på ett underhållande och intresseväckande sätt 
informera en bestämd målgrupp om Mälsåkers slotts historia. 
     Syftet med rapporten var att utförligt och tydligt beskriva vår arbetsprocess 
och problemlösning samt att besvara frågeställningarna nedan. Detta skulle göras 
med utgångspunkt ifrån informationsdesign. 
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1.3 Problemformulering 
 
Vid tidpunkten för examensarbetet fanns det knappt någon information till de som 
besöker slottet. Guidade visningar erbjöds dem som bokade i förväg men för de 
spontana besökarna fanns endast en kortfattad informationsskylt att läsa nere vid 
parkeringen. Denna text var inte ens särskilt framtagen till en informationsskylt 
utan bara en förstorad broschyrtext.  
    Problemet var således att många spontanbesökare inte hade någon information 
att tillgå på platsen. Vårt uppdrag var att genom fem skyltar med fem nedslag i 
historien ge besökaren en inblick i slottets brokiga historia och väcka intresse för 
slottet och omgivningen.  
     En stor del av problemet var också att utställningstexter ofta inte blir lästa 
vilket både Ekarv (1991:16) och RAÄ (1996:8) styrker. Av egna erfarenheter 
visste vi att många texter är för långa och faktaspäckade för att besökaren ska orka 
eller vilja läsa dem. Detta beror troligtvis på att texterna får sista prioritet i 
utställningsproduktionen och pressas fram dagarna innan öppning (Ekarv 
1991:20). Vi ville använda våra kunskaper inom informationsdesign och stilistik 
för att göra intresseväckande skyltar som förhoppningsvis även blir lästa. 
 
1.4 Frågeställningar 
 
Hur kunde vi genom information levandegöra en kulturhistorisk plats samt skapa 
en naturlig nyfikenhet och behålla läsarens uppmärksamhet? 
 

 Hur skulle vi förändra tunga faktaspäckade historiska dokument till korta, 
lättillgängliga och intressanta texter? 

 
 Hur skulle vi anpassa text, bild och layout till kontexten och den tänkta 

målgruppen? 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Vi skulle inte göra en målgruppsundersökning inför arbetet utan istället utgå ifrån 
tidigare studier och RAÄ:s vetskap om målgruppen. Vi skulle inte heller 
producera den fysiska skylten. Med ordet skyltoriginal i rapporten avser vi ytan 
med text, bild och layout. 
 
1.6 Målgrupp 
 
Efter samtal med vår uppdragsgivare och Lena Stensgård som är guide på slottet 
fick vi en bild av den vanliga besökaren. De var framförallt medelålders och äldre, 
men även en del barnfamiljer. Den här utställningen skulle rikta sig till de som 
åker på utflykt till slottet en fin sommardag, utan att ha bokat någon guidning och 
kanske utanför slottets öppettider. En stor del av målgruppen var inte intresserade 
av att läsa om konstnärliga - och arkitekturiska detaljer. De hade allmänna 
kunskaper om och intresse för historia, och för de historiska personer som 
förknippas med slottet. 
 



 
 

8

1.7 Arbetsfördelning 
 
Under hela projektet samarbetade vi och förde en diskussion kring uppdragets alla 
delar. Däremot var vi praktiskt ansvariga för två skyltar var och jobbade sedan 
med den femte skylten tillsammans. Det praktiska ansvaret innebar att få fram 
relevant faktaunderlag, sålla bland detta och ta fram ett första utkast samt att 
beställa rätt bilder. Alla beslut gällande text, bild och layout tog vi dock 
tillsammans.  
    Vi var båda med vid alla möten med vår uppdragsgivare och personer som 
försåg oss med fakta- och metodmaterial.  
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2 Teori 
 

I det här avsnittet kommer vi att beskriva de grundläggande teorierna inom 
kommunikation, informationsdesign, stilistik och utställningstext som vårt 
examensarbete vilar på. 

 
2.1 Kommunikation 
Kommunikation innebär att en sändare förmedlar ett meddelande till en 
mottagare, detta genom något slags media. För att kommunikationen ska vara 
lyckad ska meddelandet mottas på det sätt som det var tänkt. I 
kommunikationsprocessen ska ett meddelande färdas från en sändare via en kanal 
för att sedan nå mottagaren. Sändaren kodar den sända signalen och mottagaren 
avkodar den. Dock kan brus på vägen göra att mottagaren tolkar meddelandet på 
fel sätt (Pettersson 2003a:349). 
 

 
Figur 1. Kommunikationsmodell med fokus på informationsmaterialet (Pettersson 2002:24). 
 
I den stora konkurrensen mellan olika informationsmaterial är det lätt att 
meddelandet försvinner eller att mottagaren helt enkelt inte är villig att ta emot 
informationen. Därför ställs det idag höga krav på sändaren att finna nya vägar för 
att uttrycka och förmedla sina budskap (Pettersson 2003a:351). Modellen visar att 
informationsmaterialet är av stor vikt, inte bara budskapet i sig. 
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2.2 Informationsdesign 
Informationsdesign är ett flervetenskapligt område som går in i ämnen som språk, 
konst och estetik, kommunikation, information, kognition, ekonomi och juridik, 
samt medier och teknik, (Det gula häftet 2006:9).  
 

 
Figur 2. Petterssons beskrivning av de olika delarna inom ämnet informationsdesign (Gula häftet 
2006:9). 
 
För att en mottagare ska förstå ett meddelande (information) så som det är tänkt 
krävs noggrann planering. Ingenting ska lämnas åt slumpen och många olika delar 
måste finnas i åtanke. Pettersson skriver att välutformad information fyller en 
funktion inom sitt ämne och tillfredställer såväl en estetisk som ekonomisk och 
ergonomisk aspekt (2002: preface).  
 God informationsdesign ska var målgruppsanpassad, korrekt, begriplig, aktuell 
och öka trovärdigheten åt sändarna. Den ska göra den dagliga informationen 
enklare (Det gula häftet 2006:9). Ytterliggare en viktig aspekt är enligt Sless och 
Shrensky att form och funktion går hand i hand (2005). Det ena får inte ta över det 
andra. Ett informationsmaterial med bra informationsdesign ska ha hög läsbarhet, 
läslighet samt ett högt läsvärde . 

 
2.2.1 Läsbarhet 
Ett informationsmaterials läsbarhet är beroende av hur väl anpassat det är till 
mottagarnas förutsättningar. Har text och bild rätt svårighetsgrad? Har mottagaren 
tillräckligt med förkunskaper för att uppfatta meddelandet korrekt? (Petterson 
1998a :58). 
 
2.2.2 Läslighet 
Den grafiska formen får inte ta över så att innehållet, meddelandet, inte går fram. 
Bra läslighet innebär att teckensnitt, teckenstorlek och den övriga grafiska formen 
ska vara underordnat att meddelandet kommer fram som det var tänkt. Man ska 
således inte använda sig av för ovanliga eller otydliga teckensnitt och för små 
eller förstora teckengrader (Pettersson 1998a:58). 
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2.2.3 Läsvärde 
Läsvärde handlar om huruvida den enskilda läsaren finner text och bild intressant 
och tilltalande, och är ett subjektivt begrepp. (Petterson 1998a:59) 
 
2.3 Stil och Stilistik 
 

”Det sätt på vilket en talare eller skribent framställer ett visst innehåll och 
den effekt detta får” (Cassirer 2003:19) 

 
Hur framställs vad och med vilken verkan? Detta är frågan när man pratar om stil. 
Stil är en mycket viktig del i retoriken – konsten att övertala, och har där som 
syfte att förstärka verkan hos ett budskap. Ekarv skriver att det inte finns något 
som hindrar oss från att i utställningstext använda stilistiska medel från 
skönlitteraturen – utan att vi för den sakens skull börjar rimma eller skriva vers  
(1991:74).  
    Vidare definierar Cassirer stil som resultatet av vissa val. Detta rör alla nivåer i 
språket. Det kan vara val mellan olika perspektiv på händelser, mellan olika 
strategier och hållning gentemot ämnet och mottagaren,  eller mellan olika ord 
med samma betydelse (synonymer). När man pratar om stil i text nämner man 
ofta två viktiga begrepp: Stilvalör som behandlar ordens värdeladdning, styrka 
och uttryck för känslor och aktiviteter, - och stilnivå som betecknar ordens plats 
på en skala mellan högtidligt och vardagligt. 
 Texten ska självklart vara tilltalande genom att vara begriplig, åskådlig och 
konkret. Men läsarens upplevelse av texten förstärks också av språket som bör 
vara korrekt, vackert, rytmiskt och medryckande. Syftet med en stilistisk 
utformning på en text är alltså att försköna texten samt att förstärka dess verkan 
genom att förtydliga innehållet eller budskapet (Cassirer 2003:19). 
 
2.4 Utställningstext 
 

”Utställningstexter är utställningstexter och inget annat”(Ekarv 1991:22) 
 
Utställningstext ska inte betraktas som vilken text som helst, som till exempel en 
katalogtext till en utställning. Det är inte en text som man ska slänga ihop i sista 
sekund, utan den ska vara en lika viktig del av utställningen som alla andra delar. 
Utställningstexten är i högsta grad relaterad till resten av utställningen som bilder, 
föremål, rekonstruktioner, modeller, ljud, ljus, och den miljö den befinner sig i. 
Det finns risk för att utställningstexten får ta hand om den information som blir 
över och därför känns påklistrad. Detta kan vara en orsak till att de inte heller blir 
lästa och på förhand avvisade som torra och tråkiga (Ekarv 1991:20-34). Det som 
främst gör utställningstexter speciella i jämförelse med andra slags texter är 
språksituationen och lässituationen.  
 
2.4.1. Språksituationen 
Det är vanligt att en utställningstext ska vända sig till ”alla”. Det betyder att 
språknivån inte får vara för svår för att de flesta vuxna ska kunna förstå den utan 
problem. Bilden av den typiske besökaren får styra vad som berättas och på vilket 
sätt det berättas. Eftersom utställningstexter måste vara så korrekta och objektiva 
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som möjligt är det vanligt att texterna ofta blir stela och tråkiga. Därför måste man 
aktivt jobba med att göra dem lättlästa (Ekarv 1991:28-32). 
 
 
 
2.4.2 Lässituationen 
Lässituationen är speciell när det gäller utställningstexter. Du sitter inte hemma i 
en bekväm fåtölj i skenet av en bra läslampa. Nej, du står oftast, ljuset kan vara 
bristfälligt, kanske leker och stojar några barn, mannen bredvid diskuterar något 
med sin fru och kanske finns utställningen utomhus och du har solen i ögonen. På 
grund av alla dessa störande element, brus, måste en utställningstext vara lättläst 
för att överhuvudtaget bli läst (Ekarv 1991:30). 
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3 Metod 
 
I det här avsnittet beskriver vi de metoder inom kommunikation, 
informationsdesign och text som vi har använt för att komma fram till vårt 
resultat.  I slutet diskuterar vi metodernas för- och nackdelar. 
 
3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Vi valde att arbeta med ett kvalitativt arbetssätt så som intervjuer och 
undersökningar. Detta arbetssätt föll sig naturligt eftersom vårt syfte inte var att 
nå ett mätbart resultat, utan att göra en tolkning av målgruppens önskningar.  
 
Vårt arbetssätt tillhör hermeneutiken. Det andra stora förhållningssättet inom 
social- och samhällsvetenskaperna är positivismen. 
 
Det positivistiska synsättet strävar efter att skapa kunskap som ska vara empiriskt 
prövbar. Man ska kunna mäta resultatet och det ska bli detsamma under flera 
mätningar. Metoderna ska kunna ge tillförlitlig kunskap (Wallén 1996:27). 
Forskaren får inte göra ett avtryck i resultat, utan strävar efter att vara så objektiv 
som möjligt. 
 
Hermeneutiken betyder ungefär ”allmän tolkningslära” (Andersson, 1979:13) 
och handlar om att se sammanhang och tolka innebörder i texter, symboler, 
handlingar, upplevelser med mera (Wallén 1996: 33). Här är forskaren medveten 
om att hon påverkar resultatet (Hoppe, föreläsning, 07-03-01). Positivismen vill 
förklara relationen mellan orsak och verkan medan hermeneutiken strävar efter 
förståelse (Andersson, 1979: 28-31). 
 
3.2 Arbetsprocess 
 
Det finns flera olika modeller att arbeta efter inom informationsdesign.   
Vi valde att jobba utefter Petterssons informationsdesignsprocess med fem steg.  
 

 
 
Figur 3. 1) analys av problem och synopsis. 2) Produktion av utkast. 3) Produktion av manus. 4) 
Produktion av original. (5) Utvärdering av slutprodukt. R) Varje fas innehåller också en egen 
utvärdering (Pettersson 2003). 
 
1) analys och synopsis 
 
På ett första möte med RAÄ analyserade vi problemet och vår uppgift. Beslutet 
om fem skyltar togs fram och vi lade även fram förslag på hur vi ville utforma 
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texterna, det vill säga på ett mer skönlitterärt sätt än vanligt. Även format och 
storlek på skyltarna bestämdes. 
 
2) produktion av utkast 
 
Vi sållade i faktaunderlaget och producerade utkast på varsina två skyltar. Den 
femte skylten tog vi fram tillsammans. Efter genomläsning och diskussion  gjorde 
vi en omarbetning som vi diskuterade på nytt. Efter ett antal rundor började vi 
bestämma mer exakta riktlinjer för vilket koncept våra texter skulle ha. 
    Parallellt började vi skissa på en layout till alla skyltarna.  Vi valde preliminärt 
ut färger och ungefär vilka olika grafiska delar en skylt skulle bestå av. Vi 
undersökte även vilket bildmaterial som fanns tillgängligt och beställde detta. 
 
3) produktion av manus 
 
Vi hade fem färdiga textmanus som vi nu ville testa tillsammans med layout och 
bilder. Detta skulle ge en relativt bra bild av den kommande kontexten. Vi 
samordnade en fokusgrupp (3.6.1) med deltagare från målgruppen och utprovade 
alla skyltar. Texterna hade vi vid det här laget även stämt av med vår 
uppdragsgivare. 
 
4) produktion av original 
 
Efter utprovningen satte vi ihop en slutgiltig layout  med de rätta bilderna och 
gjorde några sista korrigeringar i texterna. Efter en sista faktagranskning av RAÄ 
skickades originalen till tryck. 
 
3.3 Litteraturstudie 
 
En stor del av vårt examensarbete bestod av research och faktainsamling om just 
Mälsåkers slott och dess historia. Mycket av materialet fick vi av vår 
uppdragsgivare i både dokumenterad och muntlig form.  
    Utöver faktainsamlingen gjorde vi grundliga litteraturstudier inom ämnet 
informationsdesign, stilistik, utställningstext och kreativt skrivande. ”Det är svårt, 
för att inte säga omöjligt, att göra ett bra jobb om man inte tar reda på tidigare 
samlad kunskap” (Backman J. 1998:22). En kontaktperson på Eskilstuna 
Stadsmuseum tipsade om Ekarv, som var en mycket användbar källa inom 
utställningstext. Flertalet andra författare inom ämnet hänvisade i slutändan även 
de till Ekarv.  
     För att hitta fakta om utprovningar sökte vi litteratur om användarvänlighet 
och användartest. För vår textutformning vände vi oss till bekanta författare inom 
stilistik vilka vi känner från kurslitteraturen. Genom studier inom dessa områden 
fick vi kunskap om hur liknande problem har bearbetats tidigare.   
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3.4 Fältstudie  
 
3.4.1   Studiebesök 
Genom att besöka olika typer av museer, främst inom historia, skaffade vi oss 
kunskap om dagens utställningstext. Detta var också en metod för att få uppslag 
och inspiration till våra egna skyltar. Vi besökte Wasamuseet där det finns flera 
olika utställningar som knyter an till skeppet. På Historiska museet besökte vi dels 
en utställning om mayakulturen med ett annorlunda seriemanér och dels en 
traditionell utställning om medeltida kyrkokonst. Även på Mälsåkers slott tog vi 
del av en tillfällig utställning om slottet under andra världskriget. Vi studerade i 
första hand teckensnitt, teckenstorlek, textmängd och alternativa tilltal.  
 
3.4.2 Studie av befintligt material  
För att få en uppfattning om hur RAÄ:s utställningstexter ser ut idag valde vi att 
studera en skyltserie från Ales stenar i Skåne. Lennart Hellspong skriver att en 
textanalys kan hjälpa oss att bättre begripa vad vi läser och att kritiskt pröva vad 
som står på och mellan raderna (2001:9). Vi ville se vad som behöver förbättras 
och förändras med RAÄ:s texter. Vi studerade texternas informationsdesign; 
såsom bildtexter och typografi, disposition; fanns det en röd tråd i texterna?,  
Stil; vilket tilltal användes? förekom några stilgrepp?, och innehåll; hade texterna 
något tema? (bilaga 1) 
    För att undersöka hur svåra texterna var räknade vi ut Läsbarhetsindex, LIX på 
såväl RAÄ:s texter som på våra egna. LIX visar hur mycket långa ord och svåra 
meningar texten innehåller och ger en hänvisning om hur svårläst den är 
(Pettersson 2003a:377). LIX (som är andelen långa ord i procent + andelen långa 
ord i procent) räknas ut på följande sätt: 
 
(Antalet ord / antalet meningar) 
+ (antalet ord med sju eller flera bokstäver 
x 100 / Totala antalet ord)                           
                                                                      (Hellspong, 2001:88) 
 
Värdet hamnar på en skala mellan 27 och 56 där 27 är Mycket Lätt, exempelvis 
barnböcker och 56 är Mycket Svår, exempelvis facklitteratur. 
 
3.5 Muntliga källor 
 
Siv Strömquist citerar Olof Lagercrantz som talar om sambandet mellan förmågan 
att skriva och kunskapen om ämnet: ”ju mer kunskap, desto bättre språk” 
(Strömquist 2000:45). För att tillgodogöra oss så mycket information som möjligt 
och på så sätt skriva bättre om Mälsåkers slott deltog vi i en guidad tur på plats. 
Under denna gjorde vi grundliga och nyfikna utfrågningar för att få reda på så 
mycket intressant och personlig information som möjligt. Vi träffade även ideellt 
engagerade människor med stort intresse för Mälsåker och med egna 
specialkunskaper, vilka gav oss ett brett utbud  och olika vinklingar av fakta.  
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3.6 Utprovning med fokusgrupp 
 
En bra utprovning baseras på fem grundstenar: Mål att förbättra produkten, att 
utprovarna representerar de riktiga användarna, att dessa utför riktiga uppgifter, 
att vi som försöksledare observerar och dokumenterar deltagarna och att vi sedan 
analyserar datan och rekommenderar förändringar och lösningar på problem 
(Dicks. Stanley. R  2002). 
     Vi använde oss av metoden fokusgrupp då detta skulle ge oss utförligare och 
mer användbar information än exempelvis skriftliga enkäter. Vi ville ta reda på 
målgruppens attityd till våra texter och deras önskningar och intresse kring dem 
inför bearbetningen. 
     En fokusgrupp är en strukturerad gruppintervju som snabbt, enkelt och 
ekonomiskt avslöjar målgruppens önskningar, erfarenheter och prioriteringar. 
Kuniavsky skriver att under förutsättning att intervjuerna är noga planerade och 
väl genomförda är det en ypperlig metod för att ta reda på vad målgruppen tycker 
och framför allt hur de tänker kring ämnet (2003:201). Fokusgruppen är ett 
verktyg i en tidig fas av produktionen och vi behövde detta verktyg för att komma 
vidare i vår process och vårt koncept.  
 
3.6.1. Typ av fokusgrupp 
Kuniavsky (2003:205-207) nämner fyra vanliga typer av fokusgrupper: 
Exploratory,  Feature prioritization, Competitive analyzation  och Trend 
explanation. Feature prioritization lämpade sig bäst för vårt arbete då man i den 
typen av fokusgrupp ska ha de stora riktlinjerna klara för produkten. I vårt fall var 
riktlinjerna temat och den övergripande strukturen på våra texter och då vi redan 
hade dessa klara var denna fokusgruppstyp optimal. 
 
3.6.2 Val av målgrupp 
Vår grupp bestod av 7 personer och rekomenderad antal var 6-8 personer enligt  
Kuniavsky och Porathe (muntl. 2007) . de var i åldern 48-56 samt  i  åldern 22-25 
år. Dessa stämde med vår målgrupp, dels åldersmässigt och dels därför att de inte 
kände till Mälsåkers slotts historia. Målgruppen var väl bekanta med varandra och 
utprovningen skedde på en för deltagarna trygg plats. Gruppen måste kunna känna 
att de är bland vänner och kan uttrycka sig fritt (Kuniavsky 2003:209). Porathe 
jämför en fokusgrupp med att ordna en lyckad middagsbjudning (muntl. 2007).  
 
3.6.3 Val av ämne 
Kuniavsky menar att tre till fem olika ämnen är lagom för en grupp att diskutera  
(2003:214). Varje ämne ska kunna diskuteras i cirka tio minuter. För vår del 
innebar varje ämne en skylt. Om vi upplevde att diskussionen dog ut styrde vi den 
rätt med förberedda frågor som var viktiga för vårt fortsatta arbete (Porathe muntl. 
2007). Vi undvek att ställa ledande ja- och nej- frågor som kunde påverka 
deltagarna (Ejvegård 2003:52) utan ställde raka frågor där deltagarna kunde 
utveckla sina svar.  
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3.7 Metod och källkritik 
 
3.7.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Positivisternas kritik mot hermeneutiken är att resultaten inte är tillförlitliga 
eftersom de inte går att mäta eller att upprepa. När det handlar om en så bred 
målgrupp som i vårt fall, kan det dock aldrig bli mätbart. Att utprova en text eller 
en bild ger alltid väldigt subjektiva svar och att omvandla det till statistik skulle 
inte göra texterna bättre. 
 
3.7.2 Källor 
Att använda muntliga källor, som vi gjorde i insamlingen av det historiska 
materialet, kan vara riskabelt. Ibland var det svårt att bedöma vilken källa som var 
mest trovärdig eftersom personerna ofta var intresserade av olika saker. Vi fick då 
försöka lyssna till vårt sunda förnuft eller undvika detaljer. Ibland fick vi också 
lov att acceptera att allt om historien är tolkningar och att vi inte kunde veta säkert 
vad som var sant. Huvudsaken var att vi inte påstår att vi vet. 
     Litteraturen inom informationsdesign och stilistik som vi använde är väl 
ansedd inom respektive ämnen och har tidigare ingått i vår kurslitteratur. Inom 
utställningstext använde vi oss till största delen av Ekarv på rekommendation av 
personer som är verksamma i branschen både på och utanför Mälardalens 
högskola.  
 
3.7.3 Utprovning 
Även den bäst utförda utprovning har en del begränsningar: Utprovningar är alltid 
konstgjorda situationer, resultaten bevisar inte att en produkt fungerar, deltagarna 
är sällan helt representativa för målgruppen och utprovning är inte alltid den bästa 
metoden (Dicks 2001:28). Denna metod passade dock vårt syfte då vi fick vi fram 
värdefulla åsikter och förslag på förändringar.  Som Dicks (2001:28 )citerar Rubin 
”…it is better to test than not to test”. Vi kan inte garantera den optimala 
produkten,  men vi kan definitivt göra den så bra som möjligt för målgruppen med 
hjälp av utprovningar. 
     Fokusgrupper fungerar inte om man vill bevisa något eller bekräfta en hypotes 
eftersom informationen bygger på flera olika människors omdömen (Kuniavsky 
2003:202). Vårt mål var dock att ta reda på vad målgruppen önskade inom vårt 
koncept, inte att bevisa att vårt koncept höll.  
     Att fokusgruppen kände varandra bra kan vara både positivt och negativt. 
Fördelen kan vara att de inte var rädda att uttrycka sina åsikter och känslor för 
varandra, varpå diskussionen kan löpa fritt. Nackdelen kan vara att det finns 
underliggande värderingar hos gruppen som vi inte fick ta del av och därför inte 
kan använda i bedömningen av vårt resultat (Porathe  muntl. 2007). Att vi befann 
oss i ett hem gav upphov till en del störande ljud i form av ringande telefoner och 
kokande tevatten.  
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4 Resultat 
 
I det här kapitlet redovisar vi för våra beslut om skyltarnas innehåll och utseende 
utifrån ämnesteori, fältstudier och vad vår fokusgrupp och uppdragsgivare har 
haft för åsikter. Detta leder fram till vårt slutliga resultat. 
 
4.1 Fältstudier 
 
På våra fältstudier såg vi många skräckexempel, men fick även inspiration till 
våra egna skyltar. Ett vanligt fel var att raderna var långa och läsligheten blev då 
mycket dålig. 
 

 
 
Figur 4: Exempel från utställningen Medeltida kyrkokonst. Den längsta raden är så lång som 172 
nedslag. Rekommenderat antal är enligt Ekarv 45 nedslag (1991:62). 
 
 
Men vi såg även bra exempel på god informationsdesign som på Wasamuseet där 
de hade korta texter med frasriktigt radfall (4.2.5). Vi plockade de idéer som 
passade vårt uppdrag och mål. Det var mycket lärorikt att se vilka olika manér 
som används för att förmedla historisk information. Ett spännande exempel var 
Historiska museets utställning om mayakulturen i form av seriemanér och 
pratbubblor. Detta gjorde den rikliga faktamängden mycket lättsmält och 
personlig, men var samtidigt lite rörig. Vi tyckte att maneret var väldigt intressant 
men bedömde samtidigt att det skulle vara svårt för oss att tillämpa. Dels skulle 
det förmodligen inte passa vår målgrupp och kontext. Dels skulle det ta för 
mycket fysisk plats.  Med vårt format på skyltarna skulle pratbubblor innebära att 
lite information skulle ta stor plats. Detta stämde varken med vårt eller 
uppdragsgivarens mål. 
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4.2 Utformning av text 
 
4.2.1 LIX  
 
Våra färdiga texter hade följande LIX-värden: 
  

 Text 1 – Från stenhus till slott, LIX 41 
 Text 2 – von Fersen flyttar in, LIX 37 
 Text 3 – En spännande tid, LIX 40 
 Text 4 – Hemligheter och olyckor, LIX 33 
 Text 5 – Nytt liv på Mälsåker, LIX 38 

 
En skönlitterär text ska ligga på runt 33 och dags- och veckopress på 39.  I 
jämförelse med RAÄ:s textserie ”Ales stenar” (bilaga 2) som hade ett LIX på 43 
så var våra texter något mer lättlästa enligt LIX.  
 
4.2.2 Skapa stämning med disposition  
Vår målsättning var att skriva lättlästa och intressanta texter, där fakta ”göms” i 
texten. Därför valde vi att försöka väcka läsarens intresse genom att berätta 
historien utifrån de som har bott på slottet. Personer upplevs ofta intressantare än 
fakta enligt Anderberg, Selander och Svärdemo-Åberg (2002:157). 
 Vårt mål var också att så snabbt som möjligt kasta läsaren in i texten och på så 
sätt även i den tid som skylten handlar om. Mycket i texterna kan kännas abstrakt 
eftersom innehållet utspelade sig för så längesen och vi valde därför att använda 
dispositionen In Media Res för att lätta upp. Läsaren börjar då läsa mitt i en 
händelse. Effekten av detta blir mycket stark och stilgreppet är vanligt 
förekommande inom skönlitteraturen. Vi tillämpade In Media Res genom att börja 
varje text med ett citat eller en dialog. Enligt Cassirer får då läsaren, genom bara 
några korta meningar, väldigt mycket information och känner sig med en gång 
delaktig i berättelsen (2003:146-151). Fokusgruppen var mycket förtjusta i detta 
och menade att det gjorde texten mycket mer spännande att läsa än vad de var 
vana vid. Även vår uppdragsgivare fastnade för den här stilen när vi lade fram 
förslaget. 
 
 

 
 
 

Figur 5: Exempel på In Media Res där läsaren kastas direkt i handlingen (Bilaga 6). 
  
 
För att dialogerna och citaten skulle bli ett lyckat stilgrepp var vi dock tvungna att 
lösa ett problem: Hur skulle vi realistiskt kunna återge en konversation från 40-
talet eller 1700-talet? För att undvika att det blev banalt eller orealistiskt stämde vi 
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hela tiden av med sakkunniga på och utanför RAÄ och tog även inspiration från 
skönlitterära verk som beskriver svunna tider. 
 
4.2.3 Dialog och anföring 
Vi valde att använda oss av direkt anföring för att verkligen ge läsaren kontakt 
med historien och människorna. Det innebär enligt Cassirer att vi som berättare 
håller oss i bakgrunden och låter personerna i historien träda fram själva 
(2003:159-161). Fokusgruppen tyckte att det var trevligt att de fick ta stor del av 
berättelsen och känna med personen i texten. Ett exempel var citatet på skylt fyra 
som genom en längtan efter kaffe beskrev hur kallt det var. De båda deltagarna 
uttryckte båda att ”de riktigt kunde känna hur kallt det måste ha varit”. 
 
 

 
 
Figur 6: Exempel på direkt anföring. Vi som berättare håller oss i bakgrunden och låter den 
fiktiva personen träda fram (bilaga 7)  
 
 
4.2.4 Tempus och meningsbyggnad 
För att än mer förstärka känslan av att befinna sig i historien använde vi oss av 
tempus presens. Vi undvek även så långt som möjligt passiva satser då detta gör 
texten abstrakt, opersonlig och svårläst (Ekarv 1991:59). Ibland var det dock 
oundvikligt eftersom vi faktiskt inte visste vem som gjorde vad och vid vilken 
tidpunkt.  
    För att göra texterna så lättlästa som möjligt använde vi få bisatser och 
varierade längden på meningarna för att få ett rytmiskt och melodiöst språk. Vi 
undvek vänstertunga meningar, där flera substantiv staplas på varandra i början av 
meningen och gör den svårläst. Vi använde inte förkortningar i texterna som 
stannar upp läsningen (Ekarv 1991:51). 
 
4.2.5 Frasriktigt radfall 
Frasriktigt radfall rekommenderas i utställningstext eftersom det ger naturliga 
pausmöjligheter i texten, precis som när vi pratar. Man börjar helt enkelt på ny rad 
när man börjar på en ny fras. Eftersom utställningar har en speciell lässituation 
underlättar det läsningen och gör det lättare att ta till sig texten skriver Ekarv 
(1991:63).  Vi använde oss mestadels av en frasriktigt radfall och undvek 
exempelvis att sluta en rad med en preposition (i, på) eller konjunktion (och, 
men). Att använda ett frasriktigt radfall tar mer plats i layouten, därför blev vi 
tvingade att frångå regeln på några få ställen. Vi använde inte heller några 
avstavningar i texten då även detta skulle försvåra läsningen (Ekarv 1991:67). 
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4.2.6 Uppmaningar och aktivitet 
För att aktivera läsaren och få henne att känna sig delaktig använde vi oss av 
uppmaningar och frågor i texten. Dessa skulle ge läsaren en chans att reflektera 
och lägga in sina egna värderingar och erfarenheter i det som berättas.  
 

 
 
Figur 7: Exempel på uppmaning (bilaga 8). 
 
På en av skyltarna använde vi oss av en slutfråga, Vad ska nu hända med 
Mälsåker? (bilaga 7), för att väcka nyfikenhet och locka till att läsa nästa text. 
Stilgreppet kallas retorisk fråga och har länge använts för att ge liv åt ett 
anförande enligt Cassirer (2003:229) Detta övervägde vi att ha på alla skyltar, 
men fokusgruppen påpekade att det inte var nödvändigt för läsintresset. Just på 
den här skylten passade det in naturligt.  
 
4.2.7 Textmängd 
Det är mycket vanligt att utställningstexter inte blir lästa i sin helhet enligt Ekarv 
(1991:16). Enligt våra egna erfarenheter beror det på att de är för torra, 
faktaspäckade och framför allt för långa. För att undvika detta i våra 
utställningstexter satte vi därför en absolut maxgräns på 1000 tecken för 
huvudtexten. Detta visade sig i utprovningen vara en lagom mängd och 
fokusgruppen orkade utan problem läsa alla fem skyltarna. Dock var vi tvungna 
att ha i åtanke att på plats på Mälsåker kommer våra texter att konkurrera med 
väder, ljud och andra människor, vilket skulle kunna bidra till att man ändå inte 
läser alla fem texterna (Ekarv 1991:29).  
 
4.2.8 Bildtext 
Petterson skriver i Ord, bild & form att en bild utan bildtext inte har något 
informationsvärde. Vi använde oss av bildtexter för att fylla en informativ 
funktion, det vill säga vi tillförde ny information som inte fanns i brödtexten  
(bilaga 4-8). En bildtext ska enligt Pettersson vara kort och koncis och inte dra 
bort läsaren från den röda tråden i brödtexten (2003a:85-86)Vi valde att ha lite 
längre bildtexter med större innehåll än att bara ange vad som finns på bilden. 
Detta för att använda bildtexterna maximalt för att väcka intresse och föra in fakta 
på ett lättsamt sätt. Vi anser inte att det gjorde något att de tog plats och var lite 
längre då vi endast jobbade med ett uppslag (per skylt) och inte exempelvis en 
bok. Det skulle inte spela någon roll om läsaren valde att läsa bildtexterna eller 
brödtexten först, de var fristående. Vårt syfte var givetvis att läsaren skulle bli 
nyfiken att läsa bildtexten när hon läste brödtexten och tvärtom.  
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4.2.9 Ordval 
En bra och lättläst utställningstext får inte innehålla några svåra ord som stannar 
upp läsningen (Ekarv 1991). Detta hade vi problem med emellanåt då mycket av 
vårt faktaunderlag kom från sakkunniga människor som skriver för andra 
sakkunniga. När vi blev pålästa inom ämnet började vi själva använda oss av 
fackutryck utan att vi märkte det. Dock kom det fram under utprovningen att 
läsarna inte förstod vissa ord, varpå vi valde att byta ut dem och uttrycka oss på 
ett annat sätt. Vi fick även göra om ord från sitt korrekta term till något som 
målgruppen skulle förstå. Ett exempel är ordet stucktak som är fackuttrycket för 
Mälsåkers speciella innertak och detta var svårt för målgruppen att förstå. Det 
heter ju stuckatur så varför inte stuckaturtak? Stuckaturtak finns inte som ord 
enligt Nationalencyklopedin, men vi valde att använda oss av detta eftersom det 
då genast blev mycket tydligare för läsaren vad vi pratade om.   
    Det var också viktigt att tänka på vilka ord vi använde oss av i dialogerna. Det 
var lätt att glömma bort att en del moderna ord inte kan ha använts på exempelvis  
1700-talet. Att beskriva exempelvis rokoko utan att nämna just det ordet (stilen 
fick ju först långt senare sitt namn) var exempelvis ett problem som vi fick lov att 
skriva runt på många ställen. Här var det fokusgruppen och vår uppdragsgivare 
som gjorde oss uppmärksamma på misstag som vi själva blivit blinda för.  
 
4.2.10 Rubriker och mellanrubriker 
Våra rubriker skulle ha två viktiga uppgifter: Att på ett spännande sätt locka till 
läsning och att förbereda för det kommande innehållet. De senare kändes extra 
viktigt eftersom läsaren så snabbt kastas in i berättelsen. Då är det viktigt att ha 
någon sorts ram för innehållet.  
 Enligt undersökningar är det bara en femtedel av läsare som läser mer än 
rubriken (RAÄ 1996:17) och därför var det också mycket viktigt att våra rubriker 
upplevdes som lockande. I en del rubriker använde vi oss av frågor och många av 
mellanrubrikerna byggde vi upp i form av utrop vilket enligt Pettersson ger en 
spännande effekt (2003b:24). Vi utnyttjade också stilgreppet alliteration 
(exempel: frisk, fräsch och fin) för att skapa rytm och melodi (bilaga 5). 
 
4.2.11 Innehåll 
Platsbristen och vår maxgräns på antal tecken visade sig vara avgörande för 
innehållet. Det fanns många sakkunniga som ville ha med just sitt specialområde i 
texterna och påpekade många detaljer som borde finnas med. Vi insåg dock tidigt 
att vi måste begränsa oss till två saker: det som är viktigast för förståelsen av 
ämnet och det som är intressant för målgruppen.  Ekarv skriver att ett meddelande 
i en utställning gärna kan förmedlas med tonvikt på en viss del (1991:76). Därför 
fick vi snabbt lov att bestämma oss för ett, eller några få teman per text att 
fokusera på. Vi valde att använda oss av mycket personliga och udda anekdoter 
och faktarutor för att väcka intresse och göra läsvärda utställningstexter. Vi 
undvek detaljer som skulle kräva långa förklaringar och leda läsaren bort från 
sammanhanget.  
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4.3 Utformning av bilder 
 
4.3.1 Bildkommunikation 
Tillsammans med vår uppdragsgivare kom vi fram till att bilder är ett mycket  
viktigt element på våra skyltorginal. Som Petterson skriver i artikeln Image 
Functions In Information design är bildmeddelanden en viktig del i 
kommunikation eftersom de både får oss att tänka såväl som att känna. Bilder kan 
användas när det behövs fler dimensioner än bara text. Eftersom vi beskrev 
historiska händelser som kan upplevas som abstrakta, var bilder viktiga för att 
illustrera hur det kan ha varit under den här tiden. En annan orsak till att använda 
sig av bilder är att skyltarna skulle stå utomhus där den omgivande miljön kunde 
vara distraherande (Pettersson 1998b:1). 
 
4.3.2 Vårt urval 
Tillgången på bilder var begränsad, särskilt på de två första skyltarna då 
fotografiet ännu inte var uppfunnet på den tiden de berättar om. Till de texter där 
det funnits mycket bildmaterial fokuserade vi på bilder med människor och 
aktivitet. Där vi ville visa tydliga skillnader mellan olika tidsepoker använde vi 
oss av RAÄ:s befintliga teckningar  och ritningar av slottet (bilaga 4). Vi utgick 
från bilder som visade något som vi verkligen ville berätta om och valde inte fina 
bilder bara för att de fanns till hands. Petterson skriver att man inte ska ha med 
bilder som bara är dekorativa eftersom det finns en risk att man då missar 
informationen i de bilder som verkligen har ett syfte (1998b:6). 
  

 
 
Figur 8: Exempel på en bild med aktivitet, inte bara en dekorativ funktion  (bilaga 7). 
 
 
4.3.3 Fotografiska bilder 
De flesta av bilderna var fotografiska, vilket gav trovärdighet till det vi berättade. 
Detta eftersom människor gärna litar på att det som fotografier visar är 
sanningsenligt, då det påminner så mycket om verkligheten. Sanning eller inte så 
är fotografiet ändå ett tidsvittne (Bergström 2003:21). Fotografierna på våra 
skyltar gav en antydan till hur det verkligen var på Mälsåker under den tiden som 
beskrevs.  
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4.3.4 Illustrationer 
I de tidsepoker där det inte fanns fotografier att tillgå eller då de brast i kvalitet 
anlitade vi en illustratör. Illustrationernas uppgift var att åskådliggöra det som 
texten berättar om (Pettersson 2003a:271). Vi valde att beställa tre illustrationer. 
En av von Fersens flytt från gods till gods, för att få läsaren att förstå vilket stort 
flyttlass de tog med sig (bilaga 2) och en av festen i festsalen under Sjögrens tid 
för att ge en bild av det pompa och ståt som det har var på Mälsåker då (bilaga 6). 
Den tredje illustrationen har vi inte använt då den inte levererades. 
 
4.4 Utformning av layout 
 
4.4.1 Begränsad yta 
Storleken på skyltoriginalen bestämdes av RAÄ. De valde ett format som de 
ansåg vara tillräckligt stort, men inte så stort att det skulle störa miljön i 
slottsparken. Satsytan bestämdes till 50x70 centimeter, med en marginal på cirka 
sju centimeter för att passa skyltställen. 
 Med tanke på att en utställningsbesökare inte läser en skylt som en bok, utan 
ska kunna stå en bit ifrån, behövde text och bild vara tillräckligt stora för att ha 
hög läslighet. Därför styrdes bildstorleken främst av den begränsade ytan. 
Textmängden avgjordes av att utställningstexter inte ska vara för långa (se 4.2.7). 
 Vi valde ett liggande format då det är mer aktivt och utmärkande än det 
stående (Pettersson 2004:207). Dessutom skulle höjdskillnaden på första och sista 
textraden bli för stor med ett stående format med höjden 70 centimeter. 
Lässituationen skulle bli för ergonomiskt ansträngande för besökaren, vilket inte 
är god informationsdesign (Pettersson 2002:preface). 
 
4.4.2 Enkel layout 
Varje skylt innehöll två korta huvudtextblock, en faktaruta, 2-4 bilder med 
bildtexter till varje skylt och en tidslinje. Då det var många element på en liten yta 
valde vi att göra en enklare layout än vi tänkt från början. Den grafiska formen 
fick absolut inte ta över innehållet och måste enligt Sless and Shrensky gå hand i 
hand med den tänkta funktionen (2005:10). Eftersom texternas berättarform stack 
ut skapades det en bra balans med den neutrala layouten.  
    På varje skylt har vi en tonplatta och huvudtextblocket ligger på en vit yta. Det 
gör även en faktaruta med en liten bild som vi har på varje skylt, för att visa att 
den skiljer sig från bildtexterna. Fokusgruppen förstod genast tanken, att det var 
en annan typ av text och efterfrågade dessutom en faktaruta på de skyltar där det 
inte fanns. Ett exempel på det är skylt 2 där vi hade valt att inte skriva en faktaruta 
om rokoko när vi hade skrivit en om barocken på den första skylten. Pettersson 
skriver att man alltid ska använda färger och symboler på ett konsekvent sätt 
(2003a:355). Bristen på konsekvens förvirrade uppenbarligen fokusgruppen. 
 
4.4.3 Övriga grafiska element 
Från början ville vi ha ett bakomliggande tidsenligt mönster på varje skylt, men vi 
ansåg själva att det blev för rörigt. Däremot har vi valt att ha ett diskret grafiskt 
element på skylt 3 där vi har lagt in djurtassar. Detta anspelar på lejonet som både 
bild och text handlar om (bilaga 6).  Det var mycket uppskattat av fokusgruppen 
och störde inte läsbarheten. Här kan påpekas att vi inte tillämpar konsekvens. 
Detta för att det på de andra skyltarna inte finns någon naturlig kontext för ett 
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grafiskt element. När vi provade det på skylt 4 upplevdes det bara som störande 
av fokusgruppen. 
 
4.4.4 Färgval 
Vi valde att använda de färger som finns i RAÄ:s grafiska profil, eftersom man då 
kan ana vem som är avsändare till skyltarna. Varje skylt har fått varsin färg bland 
rött, grått, grönt, blått och gult. Alla färgerna går i samma diskreta nyans. Vi 
använde färgerna i rubriker och även i tonplattor, där de har färgerna högre 
genomskinlighet, opacitet. Vi fördelade så långt som möjligt färgerna så att de ska 
passa den tid som det berättas om. Ett exempel är att där vi skriver om gula 
sidentapeter har vi även valt den gula färgen (bilaga 5). Det ska tilläggas att färger 
är något högst subjektivt som olika människor upplever och föreställer sig på 
olika sätt (Pettersson 2004:79). Vi har fått utgå från de kopplingar vi själva gör 
med den epoken texten handlar om. 
 

 
Figur 9: De fem färgerna i RAÄ:s grafiska profil. De bakomliggande ljusa används i tonplattor 
och de mörka i rubriker. 
 
 
4.4.5 Tidslinje 
Vi behövde ett element i layouten som skulle få läsaren att förstå var i tiden just 
den här skylten gör ett nedslag. Symboler är bra att använda när man vill ge 
läsaren en snabbt överblick över något och förmedla en stor mängd information 
(Pettersson 2004:152). Vi valde en tidslinje eftersom det är en symbol som de 
flesta utställningsbesökare är vana vid. Fokusgruppen uppfattade tidslinjen på det 
sätt som det var menat och önskade inte att vi skulle förändra den. Vi gjorde ändå 
en förändring. Från början valde vi att skriva ut de exakta årtalen som skyltarna 
handlar om, men det förvirrade vår uppdragsgivare. Vi valde istället att bara ha en 
prick mellan vilka århundrade man befinner sig. Pricken är en vanlig ”här-är-du-
symbol” som ger en snabb överblick, vilket var syftet med tidslinjen. 
 
 

 
 

 
 

Figur 10: Ovan det första förlaget och nedan det slutgiltiga efter samråd med vår uppdragsgivare 
(bilaga 4-8). 
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4.4.6 Typografi  
På en utställningsskärm bör texten vara minst 3-5 gånger så stor som till exempel 
i en bok (Pettersson 2003a:392). Då storleken på texten måste ha bra läslighet på 
cirka en meter har vi valt att ha en teckenstorlek på 20 punkter. 
 Vi valde att använda oss av sanserifer i löptexten, som är teckensnitt utan 
klackar och flaggor, vilket är brukligt inom utställningstext enligt våra 
studiebesök. RAÄ använder Sabon i löptexten på sina skyltar. Vi provade detta 
men insåg att då det är en serif i kombination med den stora teckenstorleken blev 
otydligt. Därför valde vi istället Futura som enligt Berndal är ett typsnitt som 
känns självklart, rent och fräscht och är ett av de finaste typsnitten genom tiderna. 
Futura gör sig dessutom bra i stora grader (1990:61). Vi använde Formata i 
mellanrubriker och följde där RAÄ:s grafiska profil. 
 Vi har följt Ekarvs rekommendationer på att inte ha fler nedslag på en rad än 
45 (1991:62). 
 Radavståndet i löptexten bestämdes till 27 punkter och är anpassat efter 
teckensnitt, teckenstorlek och radlängd. Enligt Hellmark finns det inga 
standardregler som håller i alla situationer och radavståndet måste därför anpassas  
till ovanstående variabler (2004:32). 
 
4.4.7 Rubriker 
Huvudrubriken på varje skylt lät vi få stort utrymme. I förhållande till 
mellanrubrikerna är de väldigt stora, vilket ger en kontrast som skapar en 
dramatisk och livfull formgivning (Pettersson 2004:216). Vi valde att använda oss 
av typsnitt i rubrikerna som slår an den tid eller det tema som det berättas om på 
skylten. Fokusgruppen ansåg dock att några av typsnitten hade för dålig läslighet, 
trots att de gillade idén. Därför lät vi bara en del av rubriken få det tidsenliga 
typsnittet och såg främst till att läsligheten var bra och i andra hand att typsnitten 
gav en känsla av tiden.  
 

 

 
 
Figur 11: Huvudrubriken på Skylt 2 före och efter utprovningen (bilaga 5). Här höll formen på att 
ta över funktionen, när de istället borde gå hand i hand enligt Sless och Shrensky (2005:10). 
 
4.4.8 Kursiverad dialog 
Varje huvudtext innehåller en eller flera korta dialoger. De här textblocken har vi 
markerat med en typografisk förstärkning för att man ska förstå att det är en 
dialog. Enligt Petterson är en halvfetstil mer iögonfallande än att använda en 
kursiv stil. Dock kan den halvfeta förväxlas med mellanrubriker (2004:217).  Då 
vi har längre stycken som ska markeras och som på vissa ställen följer direkt efter 
en mellanrubrik passade istället den kursiva stilen bättre.  Även fokusgruppen 
föredrog en kursiv förstärkning av de två alternativen.  
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5 Analys 
 
I det här avsnittet diskuterar vi huruvida vi har genomfört vårt syfte och hur vi 
tillämpat arbetssätt, metod och teori. 

 
5.1 Infriat syfte 
Vårt syfte var att skapa fem informationsskyltar för att på ett underhållande och 
intresseväckande sätt informera målgruppen om Mälsåkers slotts historia. Efter  
respons från målgruppen och efter att ha fått slutprodukten godkänd av vår 
uppdragsgivare och skickad till tryck kan vi konstatera att vi lyckats med att infria 
vårt syfte. 
 
5.2 Arbetssätt 
Vi har arbetat enligt Petterssons metod med analys, produktion och utvärdering. 
En slutgiltig utvärdering har inte gjorts varpå vi inte kan vara säkra på hur 
slutprodukten upplevs. Däremot vet vi att våra texter på många sätt skiljer sig från 
uppdragsgivarens traditionella material. Vi har fört in skönlitterära stilmedel i 
texterna och kortat ner dem vilket har varit vårt mål från början.  Vårt arbete med 
texterna har genomgått flera steg av omarbetning vilket gör att slutprodukten 
håller god kvalitet. Genom en utförlig utprovning vet vi att konceptet fungerar och 
passar målgruppen och vi har uppfyllt uppdragsgivarens önskemål. Texterna kan 
dock självklart alltid bli bättre genom fler omarbetningar och utprovningar.  
 
5.3 Research 
Vår research har varit grundlig genom både litteratur och muntliga källor. Våra 
utkast har faktagranskats av RAÄ och andra sakkunniga inom skyltarnas 
respektive område. Ibland var det svårt att veta vilken källa vi ska fokusera på och 
vem som hade ”mest rätt”. I vissa fall fick vi förlita oss helt på vår uppdragsgivare 
som ju i slutändan är den ansvariga avsändaren. 
 
5.4 Målgruppsanpassning 
Vi har varit noga med att anpassa vår produkt till målgruppen, varför gjorde vi en 
utförlig utprovning med en fokusgrupp. Under hela utprovningen spelade vi in 
diskussionen och förde samtidigt anteckningar. Utprovningen visade att vårt 
koncept och vår utformning tilltalade målgruppen. Fokusgruppens detaljerade och 
utförliga kommentarer gjorde det även lätt för oss att arbeta vidare mot vårt mål.  
 
5. 5 Texternas LIX 
Våra slutgiltiga versioner skulle vara lättlästa och intressanta. En beräkning av 
LIX visade att alla texter låg mellan 33 och 41 vilket omfattar skönlitteratur och 
populärvetenskapligtext. LIX är dock inget slutgiltigt bevis på en texts 
lättläslighet då många andra faktorer påverkar. I vårt fall kan läslighet och 
läsbarhet till exempel påverkas av att det just är utställningstexter på skyltar som 
ska stå utomhus med alla störningsmoment detta innebär. Skyltarnas höjd kommer 
exempelvis att vara 160 centimeter, första textraden kommer att börja sju 
centimeter längre ner varpå sista raden kommer att hamna på cirka 120 cm höjd. 
Detta kan anses lågt och vara svårtläst för en stor grupp människor.  
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5.7 Trovärdighet 
Vårt arbetssätt har under hela processen varit kvalitativt och vi har testat och 
regelbundet stämt av. Våra metoder är vedertagna och även litteraturen är väl 
ansedd både på högskolan och inom respektive fackområde. Vårt slutresultat 
håller god kvalitet vad gäller informationsdesign och bilder vilket ger trovärdighet 
åt materialet. Att RAÄ står som amsvarig avsändare är också ett slags intyg på 
skyltarnas tillförlitlighet. Under hela arbetsprocessen brottades vi med våra 
skönlitterära dialoger eftersom orealistiska inslag skulle kunna omkullkasta 
seriositeten. Men då RAÄ har godkänt alla texter förlitar vi oss på att vi lyckats 
hålla en god balans.  
     Kritiken mot vårt arbete kan riktas mot brister i förarbetet.  En 
enkätundersökning eller intervju om målgruppens åsikter om dagens 
utställningstext hade kunnat ge ytterliggare stöd för vårt syfte. Dock menar vi att 
den litteratur och de undersökningar som finns, tillsammans med våra erfarenheter 
och fältstudier gav en tillräcklig grund att utgå ifrån. 
     Vi kan inte heller vara säkra på att en enkätundersökning skulle vara 
tillförlitlig eftersom det kan vara svårt att vara specifik. Oftast vet läsaren inte 
varför hon tycker något är tråkigt, bara att hon tycker det. Det blir lättare att 
precisera med hjälp av exempel och förslag och därför väntade vi med utprovning 
tills vi hade ett utkast.  Målgruppen uttryckte sig då på ett sätt som vi tolkade som 
att de tidigare läst tråkiga texter. Kommentaren till vårt koncept var bland annat: 
”Det är trevligt. Det blir inte så stelt och tråkigt då”. 
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6 Slutsats 
 
I det här avsnittet diskuterar vi huruvida vi besvarat våra frågeställningar och 
löst vårt problem. 
 
Våra frågeställningar var: 
 

 Hur skulle vi förändra tunga faktaspäckade historiska dokument till korta, 
lättillgängliga och intressanta texter? 

 Hur skulle vi anpassa text, bild och layout till kontexten och den tänkta 
målgruppen? 

 
Genom vår rapport har vi visat hur vi arbetat fram utställningstexter som är 
intressanta och har god informationsdesign. Vi har utnyttjat våra kunskaper och 
litteratur inom utställningstext och stilistik och därefter producerat en slutprodukt. 
Vårt koncept att blanda skönlitterära inslag med fakta fick tidigt positiv respons 
både från RAÄ och målgruppen varpå vi känner oss övertygade om att vi har gjort 
ett bra jobb. 
     Genom att tillämpa våra kunskaper i informationsdesign har vi skapat skyltar 
med såväl läsbar som estetiskt tilltalande layout. Vi har besökt Mälsåkers slott och 
haft en tydlig kommunikation med uppdragsgivare vilket har resulterat i en 
utformning som är väl anpassad efter kontexten. Att utprova med en fokusgrupp 
visade sig vara en mycket effektiv metod som gav mycket värdefullt material. 
Deltagarnas väldigt specifika kommentarer och åsikter gav en tydlig bild av vad 
målgruppen önskade. 
      Vad som är en intressant utställning eller en intressant utställningstext är 
självfallet subjektivt. Vårt mål var dock att göra något annorlunda och gå i från de 
traditionella utställningstexterna vilket vi har gjort. Sedan finns det ingen garanti 
för att det kommer att uppskattas. Men av den tydliga responsen vi fick av vår 
fokusgrupp känner vi oss säkra på att vi är på rätt spår och att våra texter kommer 
att uppskattas i högre grad än de traditionella på dagens museer. 
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BILAGA 1  
 
Studie av skyltserien ”Ales stenar” 
               
För att få en uppfattning om hur Riksantikvarieämbetets utställningstexter ser ut 
idag har vi studerat en skyltserie som finns att läsa vid Ales stenar. Syftet med 
detta var att se vad som behöver förbättras och förändras.  
 
 
LIX 
 

 Texten har ett LIX-värde på 43, vilket är en medelsvår text, men det är 
inte långt ifrån gränsen till svår som ligger på 45. 

 
 
Informationsdesign 
 

 Utställningen saknar bildtexter, vilket ska finnas för att styra läsarens 
tolkning av bilden. 
 

 Fel bild på fel plats. På skylt 1 finns en bild som det står om på skylt 3. 
 

 Rubrikerna är ointressanta och skiljer sig knappt åt. Det är onödigt att 
varje rubrik innehåller ”Ales stenar”. Risken är stor att man förlorar 
läsaren redan efter rubriken. 

 
 
Disposition 

 
 Dispositionen är virrig. Samma fakta finns med flera gånger och andra 

fakta står under fel rubrik. 
 

 Det finns bara mellanrubriker på en skylt, vilket är inkonsekvent. De två 
mellanrubriker säger inte mycket om det kommande innehållet. De 
stämmer inte heller överens med innehållet i hela stycket, utan bara första 
meningen. 

 
 Texterna känns som en hel sammanhängande text, som delats upp i fyra 

delar. Vi hade gärna sett ett mer specifikt tema på varje skylt för att 
undvika upprepningar och då få varje skylt att bli intressant.  
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Stil och innehåll 
 

 Texten är skriven i passiv form, vilket gör den abstrakt och svår att ta till 
sig. 

 
 Författaren använder stilfiguren retoriska fråga på några ställen, men 

annars är stilgreppen få. 
 

 Istället för att skriva en intresseväckande text, berättar skribenten hur 
läsaren ska känna. Det blir platt. Läsaren uppmanas att tycka att platsen är 
hemlighetsfull och fascinerande, men ges ingen riktig anledning att känna 
så på riktigt.  

 
 Författaren blandar in en förmaning om att inte klättra på stenarna i texten, 

vilket ger ett auktoritärt intryck och ett tråkigt slut på skyltserien. Det 
borde vara en separat text.  

 
 Varje skylt borde ha en egen ingress för att leda in på ett nytt tema. 
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BILAGA 2 
Utställningen ”Ales stenar” 
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BILAGA 3 
 

Utprovning med fokusgrupp 5 Maj 2007 
 
För att ta reda på målgruppens åsikter, krav och önskningar inom vårt 
skyltkoncept använde vi oss av en fokusgrupp.  
 Vi började med en liten minienkät där deltagarna anonymt fick svara på ålder, 
kön, vana att besöka utställningar, om de någon gång besökt Mälsåkers slott och 
deras kännedom om Mälsåkers slott.  
    Gruppen bestod av tre kvinnor och två män i åldern 48 till 56 år (Kvinna 1, 
Kvinna 2, Kvinna 3, Man 1, Man 2) och två unga kvinnor i åldern 22-25 år (UK 1, 
UK 2). Av dessa var det ingen som tidigare hade besökt Mälsåkers slott, tre 
stycken kände till slottet, och två hade bara hört namnet. Deltagarna fick svara på 
hur vana utställnings- besökare de ansåg sig vara på en skala från 1 till 5, där 5 
betydde ofta och 1 betydde aldrig. Hälften av besökarna ansåg sig vara en 4 och 
resten mellan 2 och 3. 
 
Tillvägagångssätt 
Alla deltagare läste text 1 till 5 med tillhörande bilder och layout. De började 
samtidigt med text 1 och läste i lugn och ro. En del antecknade under tiden de 
läste.  
 Därefter diskuterades texten i cirka 10 minuter under inspelning. Oftast kom 
diskussionen igång av sig själv, men vi hade en del förberedda frågor utifall 
diskussionen skulle avstanna. 
Dessa frågor var: 
 
Vad är din första spontana tanke när du läst färdigt? (oftast diskuterades detta 
automatiskt) 
 

- Vad tar  du med dig / kommer ihåg? 
- Blir du nyfiken på något? 
- Skummar du igenom/hoppar över något? 
- Är det något du inte förstår? 
- Blir du intresserad av att läsa nästa skylt? 

 
Utprovningen fortsatte på exakt samma sätt med alla texter. När alla texter var 
lästa ställde vi ytterliggare några frågor. Dessa var: 
 
      -    Vad är ditt intryck av Mälsåker slott? 

- Tar du med dig något från texterna? 
- Har de väckt intresse eller avskräckt? 
- Blir du nyfiken på platsen? 
- Spontana kommentarer? 
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Resultat 
Resultatet och kommentarerna från utprovningen följer nu i ordningen text 1 till 
text 5. 
 
Text 1  -  Från stenhus till slott 
Jag gillar idén och konceptet. (Kvinna 1 och UK 2) 
Personligt och trevligt med citat/dialog. (Man 1) Det blir ju inte så torrt och 
tråkigt då. (Man 2) 
Jag gillar faktarutan om barock. Man har hört det förr men glömmer alltid vad det 
är (Man 1 och UK 1 & 2 håller med) 
Intressant med bilderna på slottet före och efter (Man 2) 
Bra att det ryms så mycket information med så lite text. (UK 1) 
Man undrar vem Tessin är, kanske kan det finnas en faktaruta om honom? (UK 1) 
Det framgår inte att det är ritningarna på Drottningholms slott det pratas om. 
(Man 1) 
Jag hakade upp mig i läsningen på två ställen. (Kvinna 1) 
Ritningarna får gärna vara i färg. Det blir lättare att orientera sig om till exempel 
vattnet är blått. (Kvinna 1) 
Bilderna är olika stora. (Kvinna 1) Det gör inget för man förstår att de är i olika 
skala. (Kvinna 2) 
 
 
Text 2 – Familjen von Fersen flyttar in 
Jag saknar en faktaruta om rokokon som det fanns om barocken. (Kvinna 1 och 
UK 1 håller med) 
Berättarstilen är inte lika lättsam som på första skylten. (Man 2) 
Jag tycker inte det ska vara frågetecken i första ingressmeningen. Det är ett 
påstående! (UK 1) 
Intressant med faktan om att man flyttade runt hela bohaget. En bild på detta eller 
tapeterna skulle vara kul. (Man 1) 
Man undrar hur slottet hamnade i von Fersens ägo. Vad har hänt sedan förra 
skylten? (Kvinna 1, Kvinna 2 och Kvinna 3 diskuterar) 
Man tror att ”swarta salen” är festsalen. Det kanske skulle finnas fakta om vad 
swarta salen. (Kvinna 1 och UK 1 diskuterar) 
Det är intressant att få veta om Axel den yngre och att han var älskare till Marie 
Antoinette. (Kvinna 2) 
Man associerar till ”rätt” Axel von Fersen i början – alltså den äldre. Man läser ju 
om barnen. (Kvinna 3 och Kvinna 1 håller med) 
Bilderna på far och son funkar bra, särskilt om man är historieintresserad. (UK 1) 
Rubriken bygger på ett namn och skiljer sig från de andra skyltarnas 
huvudrubriker. (Kvinna 1 uppmärksammar, gemensam diskussion) 
Von Fersen kan locka den historieintresserade. (Man 2) 
 
 
Text 3 – En spännande tid 
Auktionen blir en spännande början! (Kvinna 3) 
Finns det något namn på den här tiden som på de andra skyltarna? Då borde det 
stå med. (Kvinna 1) 
Ni borde återkoppla till festsalen på skylt 1 så man förstår att det är samma. 
(Kvinna 1 och Kvinna 3) 
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Man tror att tjejen med lejonet är Mary. Om det inte är det borde det förtydligas. 
(Man 1 uppmärksammar, gemensam diskussion) 
Bilden längst ner kan vara på isvägen eller gärna på festsalen som pratas mycket 
om. (Man 2) 
Växthusbilden är bra och relevant. (Kvinna 2) 
Rubriken passar temat på skylten. (Kvinna 3) 
Bra samtidsinformation om att man delade upp jordbruket. (Kvinna 3) 
 
 
Text 4 -  Hemligheter och olyckor 
Första citatet är för långt – jag orkar inte läsa det. (UK 2) 
Slutmeningen gör mig nyfiken! Den typen passar bra in här men skulle bli 
överflödig på de andra skyltarna. (Man 1) 
En spännande och intressant skylt. (Gemensam diskussion) 
Diskussion om kaffet i citat 2 är irrelevant och tråkig. (UK 2 uppmärksammar, 
gemensam diskussion) 
 Diskussion om kaffet i citat 2 är bra och får mig att känna hur kallt det är! 
(Kvinna 2 och Man 1) 
Jag undrar vem som äger slottet nu. Finns det ingen information om det? (Kvinna 
1) 
Vilket år brann det? Det borde tydliggöras. (Man 2) 
Vi känner igen det här med norrmännen. Vi har hör talas om det! (UK 2) 
Fotstegen som dekoration är en dålig upprepning av tassarna. (UK 2) 
Fotstegen som dekoration är bättre än att det är tomt! (Man 2) 
 
Text 5 - Efter branden då? 
Ni skriver ”fyra herrar” – Vilka är dessa? Man blir nyfiken. (Kvinna 3) 
Vad hände egentligen när. Tidpunkterna är lite diffusa. (Gemensam diskussion) 
Det skulle vara bra med före- och efterbilder för att förtydliga arbetet i slottet. 
(Man 1 och 2) 
Ni borde förtydliga att slottet aldrig blir färdigt – kanske i en faktaruta! 
(Gemensam diskussion) 
Broccolianekdoten är intressant om det var nu den introducerades i Sverige. 
Stämmer det? (UK 2) 
Slutmeningen längst ner är mysig. (Kvinna 1) 
Jag skulle vilja ha en bild på vyn uppifrån på hela området eller en inomhusbild 
på slottet idag. (UK 2 och Man 1 håller med) 
 
 
Allmänt 
Layout 
Faktarutorna bör skiljas ut med färg – men inte engelskan. (Man 2) 
Texten ska inte marginaljusteras. Det är lättare att läsa om det är nu. (Kvinna 1 
och Kvinna 2) 
Rubriken på von Fersen är svårläst. Färgen och typsnittet är konstigt. (Man 2 och 
Kvinna 1) 
 
Tidslinjen  
Jag förstår inte vad det är för årtal. (Kvinna 1) 
Årtalet är ju där du befinner dig i historien när du läser skylten. (Man 1) 
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Det borde stå vilket år man befinner sig i just när man läser, som nu – det blir 
överflödigt med åren runt omkring.(Gemensam diskussion) 
Vilket år skall stå på sista skylten? Att skriva 2007 gör skylten inaktuell väldigt 
fort. (gemensam diskussion) 
 
Citaten  
De känns realistiska men lite långa på en del ställen. (Kvinna 1 och UK2) 
Jag tycker att de ska vara kursiva. Det fångar blicken! (UK 2) 
 
Övriga objekt 
Mycket fint och trevligt med mönstertassarna. Det skulle kunna vara 
återkommande på alla skyltar om det känns naturligt. (Man 2) 
 
Text 
Mängden text är lagom– man orkar läsa vidare. (Man 1 och kvinna 2) 
Info om att det finns fem skyltar borde stå på informationstavlan. Då vet man vad 
som finns att läsa. (Kvinna 1) 
 
Sammanfattning 
Man blir nyfiken och det skulle vara roligt att åka dit.(Gemensam kommentar) 



Från stenhus tillSlott 
Till vänster.: Det stenhus som ligger 
till grund för slottet.

Nedan: Stenhuset har nu förvandlats 
till ett ståtligt slott i det vi idag kallar 
barockstil. Det största förändringarna 
som syns på utsidan är fyra fl yglar, 
ett italiensk- och franskinspirerat tak 
och en dubbeltrappa med terrass 
åt sjösidan.

– Herr Soop, se här! 
De här makalösa ritningarna har arkitekten 
Nicodemus Tessin ritat till det nya slottet. 
Förtjusande! Eller hur?

Gustaf Soop är på besök hos änkedrottning 
Hedvig Eleonora en kylig höstdag 1663.
Han är en av Sveriges rikaste män
och dessutom kunglig rådgivare.
Gustaf Soop äger fl era gods i Sverige
och på andra sidan Östersjön.
Ritningarna av Nicodemus Tessin den äldre
till Drottningholms slott ger honom en idé. 
Att förvandla sitt stenhus vid Mälarens strand
till ett imponerande slott.

Det är Mälsåker han har i tankarna och 1672 
påbörjas den stora ombyggnationen. 
Endast åtta år senare står det färdigt.

Den storslagna festsalen 
– Åh! Fantastiskt! Vilken uppenbarelse!

Gästerna drar efter andan när de ser det
ståtliga taket i festsalen.
Här har den italienske skulptören Carlo Carove, 
mästaren själv, deltagit i arbetet.
Taket är utsmyckat med bladverk,
blomstergirlanger och små knubbiga gossar.
Nu kan festen börja!

Det är ju helt barockt!

Barocken var den framstående
stilriktningen på1600-talet
och en bit in på 1700-talet.
Barock betyder vidunderlig eller
oregelbunden. Inne i slottet kan du
se stuckaturtak som visar
på karakteristisk barockstil. 

På bilden ser du putti, små knubbiga
gossar, som pryder taket i festsalen.
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1600FamiljenVon Fersen  fl yttar in
- Nya tider och nytt mode. Bort med det gamla! 
Åh Axel, mon cher, låt oss förändra 
vårt nya hem!

Kanske är det så det låter på Mälsåker 1749? 
Axel von Fersen den äldre ärver slottet 
och fl yttar in med sin fru Hedvig 
och barnen Axel, Fabian och Sophie.

Bort befängda barock!
-Var vänlig och mura igen den där dörren 
så att vi kan möblera lite annorlunda. 
Det är så stelt och tråkigt här inne!

Nu är rokoko på modet och barocken är förbi. 
Von Fersens förvandlar en av slottets salar 
till en typisk rokokosalong med sirliga detaljer
i bladguld och ljusa sidentapeter. 
Rummets stoltheter är två moderna stora speglar 
och i taket tronar en jättelik målning.

En trendriktig trädgård
Efter sin fars död tar yngste sonen Fabian över. 
Storebror Axel är i Paris där han umgås 
med drottning Marie Antoinette. 
Nu får även utomhusmiljön en ansiktslyftning. 
Trädgården förändras och fram växer en alle, 
en fruktträdgård och en engelsk park! 
Mälsåker är nu ett stort självförsörjande gods 
med cirka 150 anställda. Alltifrån drängar 
och trädgårdsmästare till en egen organist.

Har fröken packat ner tapeterna?
Att äga fl era olika gods, som von Fersens 
gjorde, innebar mycket omkringfl yttande 
med bohag och tjänstefolk. 
Till och med tapetvåderna rullade man ihop 
och packade ner! 
Om tapeterna inte räckte till den nya väggen, 
målade man bara dit det som fattades. 
Detta kan du se i en del rum inne i slottet.

1700 1800 1900 2000

Förtjusande Rokoko!

1700-talets rokoko ha fått sitt namn efter franskans rocaille 
som betyder oregelbunden klippformation. 
Rokokon känns igen på sina ljusa färger, 
oregelbundna mönster och motiv av snäckor. 
Stilen skulle behaga och förtjusa betraktaren. 
På bilden ser du en del av von Fersens salong på Mälsåker 
med stora speglar och typiska gulddetaljer.

Sysslor på Mälsåker 1817-1818

Under Fabians tid arbetade 150 personer 
på Mälsåker. Nedan ser du några exempel 
på de många olika sysselsättningarna. 

Apotekare
Arrendator
Barnmorska
Brukare
Capitain  
Comminister 
Dalkarl
Doktor
Dräng  
Fiskare  
Glasmästare  
Gossen 
Handelsman 
Inspektor
Kyrkoherde 
Ladugårdspiga  
Lantmätare
Madame
Mamsell  
Matros   
Murare  
  

Mjölnare
Målare
Organist
Oxdräng
Piga  
Postförare  
Riksdagsman
Rättare  
Rödfärgare
Sergeant
Skeppare  
Skogvaktare  
Skomakare  
Skräddare  
Smed  
Snickare  
Soldat
Stallddräng  
Tegelslagare
Trädgårdsmästare  
Änka 



En spännande tid
Sjögrens tog fl era exotiska djur
till Mälsåker. Här ser du lejonungen 
Simba i Mimmi Sjögrens knä.
Simba kom från Sjögrens plantage
i Kenya. På ägorna fanns även två 
björnungar som togs till slottet
efter en björnjakt.
De var lekkamrater till barnen
och skänktes sedan till Skansen.

Åke och Mary Sjögren var mycket
gästfria och gillade att ställa till med fest.
Under en tillställning i februari 1905 kom
200 gäster. En festmåltid serverades
i festsalen och champagnen fl ödade.
Gästerna färdades hit med isjakter
och skridskosegel och på hemvägen
kantades den två mil långa isvägen 
av hundratals marschaller. 

– Första, andra, tredje, såld!
Noshörningstrofén går till herrn i hatt
vid körsbärsträdet. Nu över till spegeln
med äkta guldramar. Utgångsbud är
300 riksdaler.  Får jag ett bud? 

På sensommaren 1916 sitter Åke och Mary
Sjögren lite avsides och betraktar det
som inte längre går att undvika.
Marys tre döttrar från hennes äktenskap med 
Carl Nobel vill nu ha ut sitt arv
som är investerat i slottet. 
Mälsåker har sålts för en och en halv miljon
kronor och värdefulla målningar, tavlor
och jakttroféer ska nu auktionernas ut.

Men vilken tid de har haft!
Makarna Sjögren fl yttade in 1898 och levde
ett minst sagt spännande liv. De besökte ofta 
sitt plantage i Kenya och Åke var ständigt ute
på nya jaktäventyr runt om i världen.

Under den här tiden förvånades man
inte över att se kungligheter på slottet.
Mälsåker var nämligen ett perfekt ställe
för jakt. Sjögrens planterade in djur
från andra länder och här kunde gästerna
ta examen på Sveriges fi naste jaktskola.

Norr om slottet byggde Sjögrens sju
uppvärmda växthus. Här odlades vindruvor 
och förmodligen även apelsiner.
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Hemligheter och Olyckor

Nej,  det kan inte ha varit så roligt 
för de svenska unga männen i området
1944-45. Plötsligt får de konkurrens 
av över 2000 norska soldater på Mälsåker.

En förödande morgon
”Huh, vad kallt! 
Typiskt att man åkte på vakten igen. 
Det måste vara 30 minus minst! 
Nä, lite varmt kaffe hade inte suttit fel. 
Men vad i hel... Det ryker ju från vinden! 
- Hallå utrym! Slottet brinner!”

 
Är det sabotage? 
Nej, bara alltför hårt eldande i det kalla slottet. 
Vindsvåningen är helt förstörd och taket och skorstenarna 
har rasat in. Det ståtliga stuckaturtaket i festsalen har fallit ner 
och krossats sönder. Efter släckningsarbetet är slottet genomdränkt 
och när det fryser på sprängs murbruket sönder. 
Dessutom dröjer det provisoriska taket och slottets insida 
får stå ut med mycket regn och snö.

Vad ska nu hända med Mälsåker?

1600 1800 1900 2000

Soldater i hårdträning är en vanlig syn på Mälsåker under krigsåren 1944-45.

Fritid på träningslägret. Soldaterna passar på att koppla av med musik i det gröna.

En norsk infanteristyrka rustas, 
först under stort hemlighetsmakeri 
och sedan av svenska försvarsstaben 
med utbildning, uniformer och vapen. 
Den sista krigsvintern beger sig en bataljon 
från Mälsåker till krigszonen Finnmark 
i Norge. Strax efter avresan inträffar 
en katastrof på slottet.

- Det var ju tusan till och stanna länge 
dom där norrmännen.
- Ja, komma här och vara märkvärdiga 
med sina uniformer och dialekter. 
Fruntimmerna blir ju som tokiga! 
- Ja och någon vanlig polisutbildning 
är det inte, det kan du skriva upp!

I största hemlighet
Täckmanteln är kurser för ”polititropper” 
- norska poliser. Verkligheten är annorlunda. 
Under brinnande världskrig där Sveriges 
neutralitet är en känslig fråga, 
blir slottet bas för ett militärt träningsläger.

1700



Nytt liv på Mälsåker 1600 1700 1800 1900 2000

Mälsåker hade tur i oturen. 1934 gjorde
Nordiska museet en dokumentation av slottet,
som visar hur det såg ut innan katastrofen.
Tack vare detta kan hantverkarna idag återskapa 
stora delar av slottet både in- och utvändigt.
På bilden till vänster ser du festsalen.

Broccoli överallt

Året efter branden köper ungraren Tibor Genal slottet. 
Han påbörjar en restaurering av taket men hinner
aldrig färdigt. Efter tre år har han gått i konkurs
och slottet auktioneras ut. Vid det här laget
är trädgården uppgrävd och helt förstörd. Hurdå?
Jo, av en överproduktion av broccoli!
Enligt obekräftade uppgifter var det ett försök
av Tibor Genal att rädda sin dåliga ekonomi,
genom att införa broccolin i Sverige.

-Hu vilken syn! Mina herrar,
slottet förtjänar ett bättre öde!

Kanske är det så det låter när fyra män
bestämmer sig för att skänka Mälsåker
till staten. Året är 1951 och sedan branden 
har slottet förfallit än mer. 
Riksantikvarieämbetet blir nu förvaltare. 
En restaurering är inte aktuell och slottet
förbereds istället för att användas som arkiv. 
Ruttet trä byts ut mot betong
och glasfönster mot plast. 

Konsthögskolan
1990 börjar en ny tid i slottets historia.
Konsthögskolan i Stockholm gör
en undersökning som visar att 80 procent
av originalsnickerierna har klarat sig. 
Kanske är en restaurering möjlig?

En medeltida arbetsform
Genom att organisera en byggnadshytta,
ett arbetssätt från medeltiden,
påbörjas restaureringsarbetet på Mälsåker.
Hit kommer hantverkare och konservatorer 
med kunskap om olika specialiteter
som skulptur, stuckatur, murning, måleri
och snickeri. Alla samarbetar de för att
återskapa slottets fasader och interiörer. 
Byggnadshyttan är en värdefull skola
i restaureringskonst.

Stuckatörerna arbetar här med att restaurera taket i festsalen.

Är du nyfi ken på att gå in i slottet? 
Känn på dörrhandtaget vid terassen.
Är det öppet? 
Stig då in och andas in historien!
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