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ABSTRACT 
Syftet med arbetet har varit att skapa informationsmaterial till Eskilstuna konstmuseum som 
är anpassat efter målgruppen. Detta önskades eftersom inget liknande material fanns sedan 
tidigare på konstmuseet. Målet var att besökare och potentiella besökare snabbt skulle kunna 
få en överblick av vad museet hade att erbjuda. Men också för att ge besökare en möjlighet att 
kunna få förståelse för vad som visas och hur utställningarna är uppbyggda, utan att behöva 
gå en guidad tur. 
   Detta har gjorts till större delen genom analyser och litteraturstudier, men utprovningar har 
också varit en stor del av arbetet. 
   Resultatet blev två broschyrer som togs fram enligt riktlinjer för informationsdesign, en 
informationsbroschyr och en broschyr om samlingen.  
 
Nyckelord    Keywords 

• Informationsdesign  Information design 
• Textdesign   Textdesign 
• Konstmuseum   Art museum 
• Informationsbroschyr  Information brochure 
• Utställningsbroschyr  Exhibition brochure 
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1.0 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Jag tog kontakt med Eskilstuna konstmuseum för att höra om de var intresserade av att låta 
mig göra någon form av information till dem, vilket de var. Efter ett besök och efter att jag 
fått mer information bestämde jag mig för att göra informationsmaterial om museet och 
utställningarna. Hur har Eskilstuna konstmuseums verksamhet presenterats och hur 
presenterades deras utställningar tidigare? Svaret är: Inte alls. Innan jag utformade mitt 
material fanns inget tryckt informationsmaterial tillgängligt, bara information på museets 
hemsida.  

1.2 Syfte 
Syftet var att ta fram information för besökare om Eskilstuna konstmuseum och om 
utställningarna. Målet var att besökare snabbt skulle kunna få en överblick av vad museet är 
och vad det har att erbjuda. Men också för att ge besökare en möjlighet att förstå vad som 
visas och hur utställningarna är uppbyggda, utan att behöva gå en guidad tur. 

1.3 Uppdrag 
Det var tänkt att informationsbroschyren om konstmuseet skulle kunna användas för att 
presentera museet på till exempel turistbyråer, men också för att personalen ska kunna dela ut 
den till personer som är intresserade av museets verksamhet. Något liknande material finns 
inte idag. Hädanefter kommer jag att kalla broschyren för ”informationsbroschyr”. 
   Den andra broschyren, som skulle handla om den permanenta utställningen, ska vara 
tillgänglig för besökare när de kommer till museet och inte har möjlighet att gå en guidad tur i 
utställningen. Idag finns ett utkast till ett material för detta ändamål, men det är inget som har 
delats ut till besökare. Hädanefter kommer jag kalla broschyren för ”utställningsbroschyr”.  
   Texten skulle vara informativ och det skulle finnas möjlighet för de som är 
konstintresserade att lära sig något nytt. Ytterligare fanns en målsättning om att det skulle 
finnas information om konst för de som inte är insatta i ämnet sedan tidigare. Detta för att 
kunna nå målgruppen, men också en bredare allmänhet.  
   Den grafiska formgivningen arbetades fram utifrån ett informationsdesignsperspektiv 
(Bonsiepe 1994), eftersom jag önskade att broschyren skulle vara informativ och inte bara 
dekorativ. Min förhoppning är att de som läser broschyren lätt ska kunna orientera sig i den 
och enkelt kunna uppfatta dess struktur.  

1.4 Frågeställningar 
• Hur ska Eskilstuna konstmuseum presentera sin verksamhet och sina utställningar i två 

trycksaker för att besökare lätt ska kunna ta till sig informationen? 
• Hur anpassar jag broschyrerna till konstmuseets och kommunens manualer för 

trycksaksproduktion? 
• På vilket sätt kan jag avgöra om mitt material är tillräckligt bra för min målgrupp? 
• Hur ser information på konstmuseet, till exempel skyltar, ut idag? 
• Hur uppnår jag god läsbarhet, läslighet och läsvärde för den tilltänkta målgruppen? 

1.5 Problemformulering 
Uppdraget var att skapa tryckt material som både berör konstmuseets verksamhet och 
utställningarna, samt lockar besökare till att läsa det. Hur kan man skapa det med hjälp av 
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informationsdesign, och samtidigt ta hänsyn till de grafiska profilerna som Eskilstuna 
konstmuseum och Eskilstuna kommun har?  
   Att gestalta ett informationsmaterial väl är inte det samma som att presentera det. 
Informationsdesign omfattar hela arbetsprocessen från idé till färdig produkt. Pettersson 
(2007) framhåller att informationsdesign är ett flervetenskapligt ämne som har rötter inom 
bland annat grafisk form, stilistik och lingvistik. Han menar att inom alla dessa områden har 
man uppmärksammat behovet av tydlig och tillförlitlig information, både muntligt och 
skriftligt. Han definierar informationsdesign så här:  

In order to satisfy the information needs of the intended receivers information design comprises 

analysis, planning, presentation and understanding of a message- its content, language and form. 

Regardless of the selected medium, a well designed information material, with its message, will 

satisfy aesthetic, economic, ergonomic, as well as subject matter requirements. 

(Pettersson 2007:8). 
   Pettersson förtydligar detta med att säga att målet med all informationsdesign är tydligheten, 
men att målgruppen också förväntar sig material som är estetiskt tilltalande och ger möjlighet   
till att lära sig något nytt. Men möjligheten att lära sig något av ett material kan variera. 
Beroende på målgruppens uppmärksamhet till budskapet, utförandet av materialet, kontexten 
och mediet lär sig mottagaren olika. Dessutom är det viktigt att materialet förmår att bibehålla 
mottagarens uppmärksamhet, eftersom det är lätt för mottagaren att tappa fokus (Pettersson 
1998:9). Kontexten har en framträdande roll i tolkningen av budskapet. Det finns tre typer av 
kontexter: inre, yttre och social kontext, som alla påverkar hur mottagaren uppfattar 
budskapet. Dessa måste informationsdesignern ta hänsyn till då informationen skapas 
(Pettersson 2005:5).  
   I likhet med Pettersson menar Bonsiepe (1994) att informationsdesignerns främsta uppgift 
är att gestalta information på så sätt att den på ett effektivt sätt kommunicerar med 
användaren. En snygg grafisk form betyder inte att det är lätt att förstå budskapet. Det kan till 
och med vara så att formen stör möjligheten att tolka budskapet rätt. Min förhoppning var att 
jag i detta arbete skulle kunna kombinera det estetiska och det informativa till en helhet som 
tilltalar målgruppen. 

1.6 Målgrupp 
Det är viktigt att direkt avgränsa målgruppen för informationen. Om man har en väl definierad 
målgrupp är det lättare att veta att man har anpassat informationen till mottagaren vid till 
exempel utprovningar (Stalfelt 1990:71). Målgruppen för konstmuseet är uppdelad i tre 
nivåer, ”Höglojal besökare”, ”Lojal besökare” och ”Ickelojal besökare”. Den ”Höglojala 
besökaren” har definierats som: 

”den besökare som är initierad, van museibesökare, konstkunnig och väl förankrad i 
Eskilstuna konstmuseums verksamhet. Den höglojala besökaren vill ha t.ex. ha fortbildning i 
form av föreläsningar eller fördjupade konstsamtal och erbjudas guldkorn i form av speciellt 
riktade event mm”. 

Den målgrupp som mitt examensarbete kommer att rikta sig till är de ”lojala besökarna”, efter 
önskemål från min uppdragsgivare. Denna målgrupp har konstmuseet definierat så här: 

”Till den lojala målgruppen räknas konstintresserade såsom bildlärare eller en allmänt 
kulturintresserad person. Denna målgrupp är intresserad av fortbildning och 
programaktiviteter såsom Familjesöndag, föreläsningar mm”. 

Den ”icke lojala besökaren” har definierats som  
”vanligtvis inte besöker museer. Eventuellt kommer personen hit via undervisning i skolan 
eller någon bekant som tar med personen. Men det finns ingen självklarhet att personen 
återkommer. Till denna målgrupp krävs riktade aktiviteter”. 

  Madelene Unneberg (min kontaktperson på Eskilstuna konstmuseum) bekräftar den gängse 
föreställningen att museibesökare är kvinnor, mellan 45-55 år (eller äldre), som är 
kulturintresserade.  
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1.7 Urval & avgränsningar 
Arbetet vänder sig inte till personer med läs- och skrivsvårigheter. Informationen är inte heller 
riktad till barn. Båda broschyrerna är skrivna på svenska, efter önskemål av uppdragsgivaren. 
Under arbetet har jag varit medveten om genusproblematiken, men den har inte stått i fokus 
för mitt arbete eftersom det skulle blivit för omfattande. 

1.8 Teori 
Inom bland annat hermeneutisk forskning framhålls det i många sammanhang att det inte 
finns en, utan flera giltiga tolkningar. Detta synsätt vill jag försöka använda mig av när jag 
arbetar med det här projektet. Jag vill inte acceptera att det bara finns ett rätt svar på hur man 
framställer till exempel texter, utan att det kan finnas flera sätt. Dessa svar sökte jag genom att 
göra användarundersökningar och tester om hur människor uppfattar de texter som jag 
producerat. 
   Jag har använt mig av Petterssons definition av informationsdesign som teoretisk bas för att 
framställa materialet (2007:8). 

1.9 Metod 
Analyserna, intervjuerna och litteraturstudierna har legat till underlag för hur jag har 
producerat broschyrerna. Jag har arbetat enligt modellen som visar hur kreativa processer ser 
ut (Pettersson 2002:32). Denna modell utgår från fyra aktiviteter:  

1. Analys och synopsis. 
2. Framställning av skiss 
3. Framställning av manus 
4. Framställning av original och färdig produkt. 

 
   “Kreativa processer” (Pettersson 2007b:83) Bild 1 

 
Modellen var lämplig att arbeta utifrån eftersom jag har arbetat utifrån ett hermeneutiskt 
förhållningssätt. Genom att skapa något som sedan kritiskt granskas (av mig eller andra) och 
sedan görs om till det bättre, gör att jag hela tiden skapat bättre och bättre information. Att jag 
efter varje steg i produktionen gör denna granskning gör också att jag får med mig mer och 
mer erfarenhet från vad som är bra och vad som är dåligt. 

1. 10 Utprovningsmetoder 
Ett flertal utprovningsmetoder, som till största del har varit kvalitativa, har använts under 
arbetets gång. Anledningen till att kvalitativa studier utfördes var att jag ville veta hur 
besökarna resonerade och tyckte angående materialet (Trost 2005:14).  
 
Utprovningarna har bestått av: 

• Intervjuer 
• Enkätundersökningar (besvarade både muntligt och skriftligt) 
• En mindre utvärdering från personal på konstmuseet.  
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1. 11 Tidigare relevant forskning 
Många undersökningar har genomförts angående hur museer kan vara en plats för lärande. 
Dessa undersökningar har genomförts på flera olika museer och i några fall har de genomförts 
på konstmuseer.  
   Även forskning kring inlärning, där informationsmaterial skapats efter 
informationsdesignteorier, och skapandet av trycktmaterial har förekommit i flera 
forskningsprojekt.  

1.1.1 ”Museer och lärande - en forskningsöversikt” av Eva Insulander  
I en samlad forskningsöversikt som skrivits av Eva Insulander för Statens museer för 
världskultur, DidaktikDesign och Lärarhögskolan i Stockholm tas ett flertal undersökningar 
upp.  
   I en referens från Karen Knutsons undersökning påpekas att vuxnas lärande på konstmuseer 
är problematisk eftersom konstmuseer inte har utbildning som främsta mål. Konstmuseer 
bygger oftast på att utställningen ska skapa sin egen uppfattning om konsten och därav bygga 
vidare på sin egen kunskap. Detta betyder att konstutställningar oftast riktar sig till en redan 
invigd, välutbildad publik (Isulander 2005:26).  
 
Det refereras även till två undersökningar genomförda av RCMG (Research Centre for 
Museums and Galleries). ”Making meaning in Art Museums 1” och ”Making meaning in Art 
Museums 2” behandlar hur besökare pratar om sina upplevelser av konsten, museet i sig och 
hur de arbetar vidare med tolkningen. Även här ligger fokus på hur mycket museets skyltar 
och liknande material hjälpte besökarna i tolkningsprocessen (Isulander 2005:27). 
  I första studien analyserades besökare med relativt låg grad av formell utbildning och utan 
utbildning inom konstområdet, dock var de vana museibesökare som kunde använda sig av 
terminologin inom området.  
   Under andra studien tillhörde besökarna övre medelklassen där flertalet hade akademisk 
utbildning (1/3 var utbildade inom ett konstrelaterat ämne) och var aktiva inom 
konstrelaterade verksamheter. Då tolkningen genomfördes använde sig besökaren av 
terminologin inom området, talade om konstverkets kontext och processen bakom 
konstverket.  
   Resultatet av båda studierna var att besökarna gärna tog del av museets information för att 
få hjälp med tolkningen och mer hjälp än vad som bistods önskades (Isulander 2005:28).  

1.1.2 “Learning from Museums – Visitor Experiences and the Making of 
Meaning” av John H. Falk och Lynn D. Dierking 
Falk och Dierking menar att anledningen till att människor besöker museum är möjligheten att 
lära sig något nytt (2000:4) och att inlärningen sker frivilligt inte bara genom museibesöket 
utan också då besökaren pratar med sina vänner. Frivillig inlärning sker då en person är 
motiverad att lära sig och det är bara personen själv som väljer när, var och vad som lärs in 
(Falk & Dierking 2000:13). Människor överlag tycker om att lära sig saker och anser det vara 
emotionellt tillfredställande, men bara om de anser att inlärningssättet är bra och om de inte 
känner sig stressade eller befinner sig i andra negativa mentala stadier (Falk & Dierking 
2000:32). Falk och Dierking menar också att all ny kunskap baseras på tidigare kunskap 
(2000:33) och eftersom besökare har tidigare kunskap påverkar det hur besökare lär sig 
(2000:87). De menar också, globalt, att människor mentalt organiserar information effektivare 
om den presenteras som en berättelse eller i berättande form (2000:51).  
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1.1.3 ”Information Design and Learning” av Rune Pettersson 
Innehållet, utförandet, kontexten och mediet påverkar mottagarens möjligheter till inlärning 
av materialet. Då verbovisuella budskap skapas finns ett flertal riktlinjer att utgå ifrån för att 
underlätta inlärningen. Genom att skapa en tydlig struktur av meddelandet, tydliggöra och 
förenkla budskapet, men också skapa ett budskap av hög kvalitet ökar chansen till inlärning. 
Komplicerat språk, svårtolkade bilder och svårtolkad grafisk design försvårar inlärningen av 
budskapet. Viktigt att minnas då ett budskap skapas är att uppmärksamheten hela tiden måste 
väckas på nytt, även under tiden budskapet tolkas eller meddelandet mottags (Pettersson 
1998:9). Pettersson refererar till Fleming och Levie (1978, 1993) som menar att resultat från 
experiment visar att när buskapet eller meddelandet är lika mellan det visuella, audiotiva och 
tryckta materialet maximeras inlärningen. Om budskapet inte är detsamma, förlorar vi direkt 
vår fokus och kan inte koncentrera oss på mer än ett budskap i taget (Pettersson 1998:9).
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2.0 PROJEKTETS GENOMFÖRANDE 

2.1 Förstudie  
Innan ett nytt material kunde utarbetas till Eskilstuna konstmuseum var jag tvungen att ta reda 
på hur materialet som fanns sedan tidigare fungerade. Första steget i arbetet benämner 
Pettersson (2002:33) som ”Analys och synopsis”. Till utställningsinformationen fanns sedan 
tidigare material att analysera, vilket jag gjorde i en utvärdering med hjälp av besökare på 
konstmuseet.  
   Dock fanns inget informationsmaterial från Eskilstunas konstmuseum som handlar om deras 
verksamhet. En intervju med Västerås konstmuseum genomfördes för att ta del av hur de 
behandlar sin information och hur de arbetade för att nå sin målgrupp. Även en analys 
behövde genomföras på andra museers material.  

2.1.1 Problem vid sändning av ett budskap 
Vid all kommunikation kan det uppstå problem. Oavsett om två personer pratar direkt med 
varandra eller om budskapet sänds genom ett medium är det omöjligt att båda ska tolka det 
sända budskapet på exakt samma sätt. Detta ställer till problem, speciellt om inte sändaren 
och mottagaren kommunicerar direkt med varandra eftersom de t.ex. inte kan ställa 
följdfrågor. Tolkningen av budskap baseras på inre, yttre och social kontext (Pettersson 
2007:20). Fiske (2004:60) beskriver detta som att vi använder oss av koder och teckensystem 
då vi försöker kommunicera. Han menar att när vi använder gemensamma koder och lika 
teckensystem, kommer våra tolkningar av budskapet bli mer likt vad sändaren kunnat hoppas 
på (Fiske 2004:60).  
   Shannon och Weavers kommunikationsmodell (Fiske 2004:17), från 1949, är ett exempel på 
en kommunikationsmodell, vilket skulle kunna vara den optimala om det var så att budskap 
alltid var linjära. Shannon och Weaver diskuterar också tre problemnivåer vid sina studier; 
tekniska (hur ser budskapet ut i mediet?), semantiska (kommer budskapet tolkas rätt av 
mottagaren?) och effektivitet (kommer mottagaren att agera efter önskat sätt?). Det problem 
som jag anser att de utelämnar är att de antar att det alltid ska finnas en mottagare vid ett sänt 
budskap, vilket kanske är ett av de största problemen idag. Det är inte självklart att ett sänt 
budskap har en mottagare eftersom mottagaren själv måste välja att ta till sig budskapet och 
tolka det. Att undersöka om det finns en mottagare för budskapet kan göras genom att önska 
feedback från mottagaren, t.ex. med kuponger som ska lämnas in vid köp av vara eller 
liknande. Dessa problem är lika aktuella idag som de var då modellen konstruerades.  

2.1.3 Undersökning 
Den första undersökningen som genomfördes och det som testades var 
utställningsinformationen, som fanns som en skiss på konstmuseet. Undersökning innehöll 
frågor angående krav, förväntningar och önskemål på framtida utställningsinformation. 
Tanken att designer och målgruppen måste ha en dialog om hur materialet ska utformas är 
hämtad från Sless och Shrensky (2005:12): 

“The successful design emerges out of these conversations, since conversation is at the very heart 
of the activities. Even usability testing is basically a conversation between designer and user”. 
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 Bild 2 
Att skapa en undersökning var problematiskt. Till slut bestämde jag mig för att ställa frågorna 
och låta försökspersonen svara på frågorna muntligt (se bilaga 1). Fördelen med att ställa 
frågorna muntligt var att om jag ansåg att jag inte fick ut ett tillräckligt uttömmande svar, 
kunde jag ställa följdfrågor. 
   Material som testades var kartan och texten från ett tidigare häfte. Dock valde jag ut ett 
textstycke som jag lät personerna läsa och sedan bedöma vad de ansåg. LIX- värdet på texten 
var 44, vilket klassas som medelsvår, normal tidningstext.  
 
Undersökningen genomfördes på Eskilstunas konstmuseum under en eftermiddag. De 
personer som ombads vara med i undersökningen var besökare på konstmuseet. Jag påpekade 
att det inte var mitt material som testades och att det var en skiss som konstmuseet hade på 
hur material skulle kunna se ut. Anledningen till detta var att jag inte ville att de skulle tro att 
jag skulle ta illa vid mig personligen om de tyckte illa om materialet eller tro att detta material 
var något som konstmuseet ansåg var klart.  
   Nio personer deltog i undersökningen om utställningsinformationen. Av dessa nio passade 
några personer väl in i målgruppen och några fick representera allmänheten. De som inte 
passade in var män och yngre kvinnor. Att jag valde att testa på personer utanför målgruppen 
berodde på att de är en del av besökarna, även om de inte tillhör majoriteten.   
   Enligt Nielsen (2002) behöver man endast testa med fem personer för att hitta de grövsta 
felen enligt användarna. Därefter börjar felen återkomma i undersökningar och därför blev 
den här undersökningen inte större än nio personer. Svaren från undersökningen kan anses 
vara manipulerade, eftersom jag valde försökspersoner och ställde frågorna på lite olika sätt. 
Dock ville jag tro att svaren var ärliga eftersom försökspersonerna inte hade något att vinna på 
att ljuga.  
 
Undersökningspersonerna ansåg överlag att: 

• Information om entrékostnad, utställningen, program, museets inriktning, bakgrund 
om museet och om konstnärerna skulle finnas med. 

• Materialet som fanns sedan tidigare var rörigt, tråkigt, omodernt, men översiktligt. 
• Stående A5 skulle vara ett bättre format än stående A4. 
• Kartan var bra och översiktlig, men såg tråkig och plottrig ut. 
• Bilder vore fördelaktigt för ett nytt material. Bilder skulle representera rummen.  
• Informationen var kort och koncis, men nästan alla ville ha mer information om 

konstverken. 
• Det såg ut att vara lagom mycket text för varje rum när de såg exemplet från rum 5. 
• Texten hade lagom svårighetsgrad. 
• Det bästa med materialet var kartan (att den fanns och att det gick att följa den).  
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• Det saknades färg, bilder och hemsideadresser där mer information om museet och om 
konstnärerna borde finnas. 

2.1.4 Västerås konstmuseum 
För att skapa ett bra informationsmaterial till Eskilstunas konstmuseum behövde jag se hur 
museer i närliggande områden informerade sin målgrupp. Västerås konstmuseum är ett 
kommunalt museum som är ungefär lika stort som Eskilstuna konstmuseum. Det är rimligt att 
tänka sig att deras målgrupp liknar Eskilstunas konstmuseums.  

2.1.4.1 Förberedelser inför intervjun 

Intervjun som genomfördes var semistrukturerad med indirekt frågemetod (Ekholm & 
Fransson 2005:9). Frågorna var öppna för att personen som blev intervjuad skulle få svara 
som hon själv ville. Det var också lämpligt att ha öppna frågor då målet var att få så mycket 
information som möjligt från intervjupersonen (Ekholm & Fransson 2005:73).  

2.1.4.2 Intervjun 

Personen som intervjuades heter Åsa Grönlund och är informationsansvarig för Västerås 
konstmuseums programbroschyr, annonsering, utskick etc.  
   Jag började med att presentera mitt examensarbete, för att förklara för Åsa vad vi skulle 
prata om och gav henne en introduktion till mitt ämne. Det var viktigt för mig att redan i 
början av intervjun förklara för Åsa vad mitt syfte med intervjun var, eftersom det är lätt att 
intervjupersonen uppfattar vissa krav som egentligen inte finns (Ekholm & Fransson 
2005:39). Intervjun innehöll frågor angående målgrupp, informationsmaterial och 
återkoppling från målgruppen angående informationsmaterialet.  
 
Svaren från intervjun har jag tolkat så här (För fullständiga svar se bilaga 2): 

• Västerås Konstmuseum är ett kommunalt museum vars uppdragsgivare är Västerås 
Stad, Kultur- och Fritidsnämnden. Museet ingår i proAros, område Kultur.  

• Västerås konstmuseums målgrupp är allmänheten. Detta på grund av att de vill nå så 
många som möjligt i samhället. Det gör de genom att vara bl.a. handikappanpassade 
(byggnaden) och genom att anpassa språket i informationstexter.  

• Västerås konstmuseum har en programbroschyr (A5 format, svartvit inlaga och 
färgomslag) om konstmuseet och dess utställningar och program. Den utkommer två 
gånger om året (vår/sommar och höst/vinter). Utöver det producerar de även 
vernissagekort, affischer och kataloger (till vissa utställningar). De har även en 
hemsida där information om både utställningarna och om själva museet går att läsa. 
Programbroschyren och hemsidan finns även på engelska. 

• Den grafiska formgivningen är anpassad till en mall som Västerås konstmuseum 
använder, eftersom de försöker att arbeta in sin profil. Mallen gällde allt från logotyp 
och typsnitt till andra grafiska element. 

• Den grafiska mallen syns väldigt tydlig på deras hemsida, men också i deras 
programbroschyr och skyltar inne i museet.  

2.1.4.3 Slutsatser av intervjun 

Det var viktigt att vara medveten om att min egen bakgrund, mina förväntningar och 
förkunskaper påverkade hur jag tolkar svaren som jag fick (Ekholm & Fransson 2005:54).  
För att det egna informationsmaterialet skulle bli så bra som möjligt skulle jag behöva: 

• Arbeta med den grafiska profilen som fanns på Eskilstuna konstmuseum, så att 
mottagaren skulle känna igen materialet som en del av museets information.  
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• Se till att det var lämplig stil och nivå på språket i texten för mottagaren. 

2.1.5. Analys av informationsmaterial från andra konstmuseer i Sverige 
För att kunna göra ett bra informationsmaterial till Eskilstunas konstmuseum gjorde jag en en 
analys från annat liknande material. Analysen inriktades på texten och hur den upplevdes. 
Layout och bild behandlades inte djupare, eftersom arbetet skulle följa Eskilstuna 
konstmuseums grafiska profil. Det är bra om materialet som analyseras är liknande som det 
som senare skulle arbetas fram. Inte heller har information på andra språk än svenska tagits i 
beaktning i analysen, vilket många av museerna hade. De museer vars informationsmaterial 
har analyserats är Norrköpings konstmuseum, Uppsala konstmuseum, Kristinehamns 
konstmuseum, Skövde konstmuseum och Västerås konstmuseum. Informationsmaterialet från 
Västerås konstmuseum fick jag när intervjun genomfördes.  

2.1.5.1 Gemensamt för broschyrerna 

Samtliga broschyrer har en kort presentation om museet, historia, information om vad som 
finns i samlingen, butik/shop, kafé och fakta om deras övriga verksamhet som barn- och 
ungdomsverksamhet. Det anges också öppettider samt guider till hur besökare hittar till 
museet. 

2.1.5.3 Textkompassen 

Textkompassen är uppbyggd av fyra poler med motsatsvärden i varje ände: 
Detaljerad/Allmän, Formell/Informell, Informationstunn/Informationspackad och 
Saklig/Emotiv (Melin & Lange 2000:37). Placeringen av de olika broschyrerna på axlarna 
bygger på min tolkning av broschyrerna.  
 

bild 3 
 
   Informationspackningen mäts med måttet nominalkvot (och beräknas genom: 
substantiv+prepositioner+particip/pronomen+adverb+verb). Anledningen till att 
nominalkvoten inte har beräknats, och därför inte finns några markeringar på skalan för info-
tunn/info-packad är att jag inte ansett att dessa värden var betydelsebärande. Att ha ett 
numerärt värde då en bedömning av en text ska göras kan kännas tryggt, dock vill jag påstå att 
detta är en falsk trygghet. Värdena kan göra att övrig information, som den som syns i 
textkompassen negligeras, även om detta kan vara betydelsefullt.  
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   Målet för texterna som senare skulle produceras var att de skulle uppfattas som sakliga, 
formella (med informella inslag) och ganska allmänna, men med vissa detaljer. 

2.1.5.4 LIX- värde 

Ännu ett sätt att analysera texten var genom att beräkna LIX- värdet. LIX- värdet beräknas 
genom att ta medeltalet ord per grafisk mening och procentandelen långa ord (fler än sex 
bokstäver långt) (Melin & Lange 2000:75). LIX- värdet ska visa hur komplex en text är och 
det kan ge en fingervisning på hur svår en text är att läsa.  
   Jag valde att beräkna LIX- värdet på de 4 första meningarna som beskrev konstmuseet i de 
olika texterna. Detta kan ses som ett ofördelaktigt val av text för vissa av texterna eftersom 
dessa stycken kunde innehålla längre ortsnamn (till exempel ”Kristinehamns konstmuseum”). 
Anledningen till att dessa fyra meningar valdes var att de innehöll liknande information och 
var därför lämpliga att analysera. Detta blev resultatet av beräkningarna: 
 
Museum LIX- värde Tolkning 
Norrköping konstmuseum 47 Medelsvår, normal tidningstext 
Kristinehamn konstmuseum 44 Medelsvår, normal tidningstext 
Uppsala konstmuseum 62 Mycket svår, byråkratsvenska 
Skövde konstmuseum 49 Medelsvår, normal tidningstext 
Västerås konstmuseum 50 Medelsvår, normal tidningstext 
 
Att Uppsala konstmuseum fick ett högt LIX- värde innebär inte att texten är svårläst. Ord som 
”konstutställningar”, ”våningsplan”, ”samtidigt”, ”representerar”, ”museets” och andra ord 
som har fler bokstäver än 6 gör att texten blir svårläst enligt LIX- beräkningarna, men orden 
är inte svåra att förstå. LIX- beräkningen har dock sitt värde eftersom jag som skribent kan 
utgå ifrån att besökare på konstmuseer i Sverige är vana att mötas av texter som har ett relativt 
högt LIX- värde.   

2.1.6 Genomgång av befintligt material från Eskilstuna konstmuseum 
För att kunna skapa ett material som passar ihop med tidigare material från Eskilstuna 
konstmuseum behövde en kortare genomgång av material göras, som tryckt 
utställningsprogram och skyltar, men också hemsidan. Överlag tittade jag på den grafiska 
formen, bilder och texten.  

2.1.6.1 Utställningsprogram (2007) 

Formatet är ett A3, vikt i rutor. Varje ruta innehåller rubrik (konstnärens namn och datum för 
utställningen), information om utställningen på både svenska och engelska. 
   Utställningsprogrammet följer den grafiska profilen tydligt genom färgen och typsnitt, men 
också genom placering av rubriker. På framsidan fanns Eskilstuna konstmuseums logotyp, 
öppettider, adress, telefonnummer och adress till hemsida.  
Utställningsprogrammet innehöll inga bilder, men framsidan av programmet utgöra av en 
enda stor bild.  
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   Texten informerar om vad de olika utställningarna handlade om. LIX- värdet på en av 
texterna (om Ingrid Eriksson) var 45, vilket klassas som ” medelsvår, normal tidningstext”. 

 bild 4 

2.1.6.2 Hemsidan (http://eskilstuna.se/konstmuseet) 

Hemsidan är uppbyggd efter samma standard som alla hemsidor Eskilstuna kommun har. Den 
grafiska profilen som konstmuseet har är underordnad kommunens och därför dominerar 
denna på hemsidan.  
   Hemsidan innehåller många bilder, både illustrationer och fotografier på konsten som finns 
på museet. Bilderna på museet och inuti museet är fotografier.  
   LIX- värdet beräknades på ett utdrag av texten. Stycket kan ses nedan i bild 4 med rubrik 
”Eskilstuna konstmuseum i Munktellstaden”. LIX-värdet var 63, vilket innebar att den är 
”mycket svår, byråkratsvenska”. 
 

  bild 5, 6 

2.1.6.3 Skyltar 

Alla skyltar för konstverken på Eskilstuna konstmuseum är lika och de följer den grafiska 
profilen. De är enkla att tolka, vilket kan bero på att det inte finns så mycket information. På 
skyltarna anges konstverkets namn/titel, konstnärens namn, årtal och vilken teknik 
konstverket är skapat med.  
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2.2 Första utkastet 
Andra steget i den kreativa processen var ”Framställning av skiss”, det vill säga enklare 
skisser för produkten. Dessa skisser innehåller ett första utkast av texten, många skisser för 
den grafiska formen och idéskisser för vilka bilder som skulle vara med (fotografi eller 
illustration). Redan i detta stadium var det viktigt att utföra utvärderingar av materialet, vilket 
gjordes med personal på konstmuseet. De fick säga om de ansåg att materialet var läsvärt, 
läsbart och läsligt (Pettersson 2002:34).  

2.2.1 Utställningsbroschyren 
För att kunna skriva något om utställningen gick jag en guidad tur på museet där jag förde 
anteckningar. Eftersom min guide inte berättade om konstnärer i alla rummen var jag tvungen 
att söka information om dessa i litteratur. För att få fram korrekt material till broschyren 
hämtades informationen i allt från konstböcker, biografier och Nationalencyklopedin, För att 
inte broschyren skulle bli för talspråklig användes terminologin som fanns inom området, 
vilket målgruppen inte skulle ha något problem med eftersom de redan var insatta i ämnet 
(Stalfelt 1990:72).  
   Broschyren inledds med en välkomsttext som innehöll en kort presentation om konstmuseet 
och broschyrens syfte, vilket följdes av historien kring Eskilstuna konstmuseum. Därefter 
presenterades kartan tillsammans med kort information om de olika rummen på konstmuseet.  
   Texten om samlingen skulle innehålla information om konstnären och kort information om 
konstverket, där det fanns relevant information. Jag försökte hålla mig till information som 
kunde vara intressant för målgruppen, men samtidigt lyfta fram rolig fakta som målgruppen 
kanske tidigare inte visste om. I de rum som guiden inte berättat något om, blev information 
om konstverken mer centrerade på konstnären och även färre roliga detaljer kunde lyftas 
fram. Det var också viktigt att texten inte blev för lång, eftersom besökaren inte skulle 
uppfatta texten som för lång och sluta läsa. Därför gjordes försök att hålla avsnitten relativt 
korta, inte mer än 250 ord per sida. LIX- värdet på texten om rum 6 var 38. Detta klassificeras 
som lättläst, skönlitteratur, populärtidningar, vilket jag tycker passar ganska bra till syftet för 
broschyren. Dock vill jag påpeka att det LIX- värdet är uträknat på en längre text än den som 
tidigare analyserat från den skiss av utställningsbroschyren som konstmuseet hade, vilket kan 
påverka. En längre text innehåller fler bindeord och liknande ord, som oftast är korta.  
 
En lista på alla konstverken som skulle vara med i broschyren och en lista på övriga bilder 
skrevs. Därefter tillfrågades konstmuseet om de hade bilder på konstverken. De bilder som 
konstmuseet inte hade fick jag fotografera. Men eftersom Eskilstuna konstmuseet inte hade 
rättigheter att använda bilder på konstverken hur som helst, bestämdes det att jag bara skulle 
få använda mig av bilder till mitt arbete. 
   Kartan över museet fanns sedan tidigare på konstmuseet. Dock var kartans manér inte 
passande i den övriga informationen eftersom den var handritad. Dessutom hade någon skrivit 
på kartan för hand. Därför fick jag hjälp av en vän att framställa en datoriserad version av 
kartan. Denna översiktsbild vinklades så att betraktaren såg den lite snett uppifrån och att 
entrén skulle vara längst ner i broschyren. Detta skulle vara lämpligt då besökaren och läsaren 
skulle orientera sig på museet med hjälp av broschyren.   
 
Konstmuseets grafiska profil användes för utställningsbroschyren. Efter utprovningen på den 
tidigare broschyren var det klart att målgruppen ville ha en liten broschyr, ungefär A5 format 
och därför utgick skisserna från den storleken. Motiveringen till det var bland annat att det var 
ett lagom format att bära runt på museet. När skisserna var klara valdes en skiss ut för att 
bearbetas i datorn. Denna dummy fick konstmuseets personal utvärdera.  
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   Dummyn var 28 sidor lång och innehöll fakta om några konstnärer från alla rummen från 
samlingen, en välkomsttext och en text om museet (delar från informationsbroschyren). Samt 
fanns Eskilstunas konstmuseums och kommunens logotyp med (enligt profilerna). Färgerna 
på rubriken och på insidan av första sidan kom från museets profil.  
   Jag använde mig av den typografi som fanns med i Eskilstuna konstmuseums grafiska 
manual (och även i kommunens grafiska manual). Där angavs att brödtext skulle sättas med 
Garamond och siffror i den löpande texten skulle sättas med “small caps”/”old style figures”.  
Rubriker skulle sättas med Gill Sans versalt, så att varje rad blev lika bred (vid flerradiga 
rubriker), för att skapa typografiska block som är ett kännetecken på de tryckta produkterna 
som konstmuseet har tagit fram.  
   Att använda sig av en sanserif (i rubrikerna) och en antikva (i brödtexten) i texten gör att 
kontrasterna mellan texten ökar, inte bara mellan storleken och färg, utan också formmässigt 
(Frank 2004:203).   
   Eftersom jag inte hade fått rätt Garamondtypsnitt från museet, valde jag att arbeta med 
Garamond regular därför att det är ett passande typsnitt att ha i löpande text eftersom det är en 
antikva (Hellmark 2006:26). Det är ett typsnitt som är välkänt och därför bör det vara enklare 
att läsa (Pettersson 2002:165). 
   Brödtexten satte jag i storlek 11 (med 13,2 pkt radavstånd), vilket jag ansåg var en bra 
storlek då jag jämförde utskrifter mellan olika storlekar från 9 (med 11 pkt radavstånd) – 12 
(med 14 pkt radavstånd). Dessutom fungerar storlekar mellan 10 och 12 punkters grad bra i 
texter som vuxna ska läsa (Hellmark 2006:27). Rubriken satte jag i 35 (med 42 pkt 
radavstånd) för att med tydlig kontrast markera rubriken.  
   Rubrikerna till rummen fick konstmuseets röda färg eftersom de var rödmarkerade på kartan 
och skulle därför kunna skapa en koppling. Tanken var att besökaren skulle kunna känna igen 
på kartan var man skulle börja gå i utställningen genom kopplingen mellan kartan och 
rubrikerna för de olika rummen. 
   På framsidan av broschyren användes en bild av konstnären Jenny Mörtsell, som 
konstmuseet tidigare har använt sig av i annat material. Även om hon endast är en del av den 
tillfälliga utställningen och inte den permanenta samlingen som broschyren handlade om, 
tyckte jag att bilden kunde locka till sig läsare. Dessutom är besökaren redan på plats när 
hon/han får denna broschyr och då kan det vara en idé att se framsidan som en ”annonsplats” 
för en av de tillfälliga utställningarna. Bilden föreställer dessutom två flickor (deras ansikten) 
och bilder på människor drar till sig uppmärksamhet (Pettersson 2007:57). 
   Bilder placerades på vänster sidan och texten på högersidan i broschyren på grund av vanan 
att läsa från vänster till höger och ögat läser av en bild fortare än text (Pettersson 2002:107). 
Detta skulle kunna leda till att bilden lockar ögat och gör läsaren intresserad av texten.  

2.2.2 Informationsbroschyren 
Ett första utkast på texten för informationsbroschyren skrevs med hjälp av information som 
fanns på Eskilstuna konstmuseums hemsida. Inspiration hämtades också från andra 
konstmuseers informationsbroschyrer. Texten hade som mål att vara informativ, därför 
försökte jag att inte arbeta med värdeord. Tolkningen av den känslomässiga upplevelsen 
skulle lämnas till besökaren, så han/hon kunde skapa sin egen uppfattning om museet (Stalfelt 
1990:19). Samtidigt skulle broschyren locka besökare till museet och för att inspirera dem 
skrev jag att en upplevelse där kunde vara ”fantastisk”.  
   Texten delades upp under flera rubriker. Rubrikerna skulle vara tydliga och säga direkt vad 
stycket handlade om (Petersson, Pettersson, Rozendahl 2004:67). Det var viktigt att göra 
avdelningar i texten för att läsaren snabbt skulle kunna se vad texten innehöll för information.  
   En LIX- beräkning gjordes på det inledande stycket i texten för att kunna jämföra det värdet 
med andra informationsbroschyrers LIX- värden. Texten hade LIX- värde 54, vilket klassas 
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som ”Svår, normalt värde för officiella texter”. Även om detta värde var högre än önskat 
menade jag att det viktigaste var hur målgruppen uppfattade texten. Utprovning 2 skulle visa 
om jag behövde ändra i texten.  
 
Jag började med att skriva en lista med bilder som jag trodde skulle passa in i broschyren. 
Dessa bilder försökte jag sedan fånga ur olika perspektiv med en kamera och skulle ligga som 
grovskiss för de slutgiltiga bilderna. Anledningen till att jag använde mig av fotografier var att 
de ger hög trovärdighet, i samspel med att mottagaren anser att konstmuseet är en trovärdig 
sändare av budskapet (Pettersson 2001a:6). 
 
För att komma fram till ett bra format för broschyren utgick jag ifrån att texten inte skulle 
vara längre än en A4- sida. Texten skulle också kunna delas upp i flera stycken och bilderna 
skulle placeras i samband med texten.  
   Inspiration för placeringen av rubrikerna, texten och bilder hämtades från andra trycksaker 
som Eskilstuna konstmuseum hade sedan tidigare. För att inte bli fast i en idé redan från 
början gjorde jag ett flertal skisser utifrån olika system för visuell organisation, så som 
symmetrisk och osymmetrisk, i olika lager m.m. (Moldenhauer, Föreläsning 070130 vid 
Mälardalens högskola). Av de skisser som togs fram bearbetades fyra stycken i datorn för att 
få fram en mer realistisk dummy på hur de skulle se ut.  
   De fyra förslagen hade formaten liggande A5, stående A5 och två broschyrer var vikta i tre 
delar på bredden av ett A4. Jag utgick från att en bild skulle pryda framsidan och använde mig 
av ett eget fotografi som föreställde Eskilstunas konstmuseums entré. I broschyren användes 
också fotografier för att få en uppfattning om vilka bilder som skulle användas i 
slutbroschyren för att illustrera texten. Dessa bilder föreställde utställningen, butiken, P- 2, 
verkstaden och även konstbiblioteket.  
Samma typografi för utställningsbroschyren som för informationsbroschyren användes, alltså 
Garamond för brödtext och Gill Sans för rubriker. Rubrikerna lät jag dock vara svarta.  

2.2.3 Utprovning 1 
Guiden som hade lärt mig om de olika konstverken fick utvärdera utställningsbroschyren, 
eftersom hon kunde faktagranska texten. Hon poängterade ett flertal faktafel i texten. Hon 
ansåg också att vissa ordval bröt mot stilen som försökte skapas i texten.  
   Den delen av broschyren som jag hade skrivit med hjälp av litteratur behövde hon inte 
faktagranska eftersom mina källor var tillförlitliga. Dessa texter korrekturlästes några gånger. 
   Den grafiska formen av broschyren utvärderades tillsammans med den grafiska formgivaren 
på Eskilstuna konstmuseum. Hon ansåg att broschyren vara bra uppbyggd och formatet 
kändes lagom stort. Något som påpekades var att texten låg väldigt högt upp på sidan. Att 
flytta ner texten skulle ge mer luft upptill vilket formgivaren ansåg skulle vara bättre. För att 
kunna göra det behövdes det antingen skäras ner på textstyckena till rum 1, eller minska 
typsnittets grad i brödtexten.  
 
När första utkastet av informationsbroschyren var klart skickades det till Madelene Unneberg 
(min kontaktperson på museet). Texten behövde faktagranskas, men det var även intressant att 
höra om hon ansåg att jag valt rätt information och den var skriven på rätt sätt. Hennes åsikter 
kom att ligga till grund för ändringarna på materialet. 
   Hon ansåg att texten var en bra början men att vissa delar och ord behövdes ändras för att 
texten inte skulle låta högtravande (t.ex. ”Eskilstunas konstmuseum är en mötesplats där olika 
konstformer binder samman människan och konsten, för att ge dig som besökare en fantastisk 
upplevelse” och ”finner”).  Madelene reagerade också över ordet ”fantastisk”, som jag hade 
beskrivit ett besök på konstmuseet som. Hennes åsikt var, egentligen som min, att vi inte 
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kunde säga vad målgruppen skulle anse om sitt besök, utan att alla skulle få bilda sig sin egen 
uppfattning. Madelene saknade också ett stycke om utställningarna som kom aningen i skym 
undan mellan alla de andra styckena.  
   De fyra datoriserade förslagens utformning diskuterades vid ett möte tillsammans med den 
grafiska formgivaren på konstmuseet. Tillsammans ansåg vi att alla formaten var helt bra, 
vilket gjorde att jag fick fria händer att välja vilken som skulle bearbetas. Något som också 
diskuterades var om jag kunde göra broschyren ännu mer luftig, eftersom de förslag jag hade 
tagit fram var ganska kompakta. Den centrala frågan i vårt samtal var dock huruvida det gick 
att förändra broschyrens utseende för att göra den mer lockande. De förslag som hade tagits 
fram ansågs vara typiska för hur en broschyr från museer brukar se ut.  
   Bilderna som jag hade tagit fram som grovskisser ansågs (och var) folktomma, vilket var 
tråkigt och dåligt eftersom läsare då kunde tro att det inte var besökare på museet. Bilderna 
var inte heller redigerade och ansågs därför mörka och aningen färglösa. 
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2.3 Framställning av manus 
Under den fasen som Pettersson (2002:34) benämner som ”framställning av manus” har den 
grafiska formen, bilder och texten sammanställts till en nästan klar broschyr.  

2.3.1 Utställningsbroschyren  
De faktafel som hittades i texten under granskningen rättades till. Även en del andra fel, så 
som stavfel och krångliga formuleringar, korrigerades bort.  
   För att kunna arbeta vidare med den grafiska formen, togs ett stycke om en konstnär i rum 1 
bort. Det stycket skulle inte få plats i den nya formen och det fanns inte sedan tidigare plats 
för att visa verket som hörde till konstnären. Jag fann även att det var ok att göra så eftersom 
jag inte i något annat rum hade skrivit om tre konstnärer, utan bara om en eller två.  
 
Framsidans bild av Jenny Mörtsell fick vara kvar eftersom både konstmuseet och jag ansåg att 
den var snygg och lämplig för det som konstmuseet ville representera. Det fanns flera positiva 
följder av att använda hennes bilder (se avsnitt 2.2.1 Utställningsbroschyren). Inuti 
broschyren infogades en liten bild av omslagsbilden för att presentera konstnären och för att 
informationen där enkelt skulle kopplas ihop med omslagsbilden.  
   Jag valde att förtydliga färgkoden i texten som låg på kartan och visade namnet på de olika 
rummen. De rum som fanns med i broschyren var sedan tidigare röda och rummen för 
tillfälliga utställningar blå för att skapa kontrast mellan rummen (Frank 2004:203). Rubriken 
för de tillfälliga utställningarna gjordes nu också blå för att ännu tydligare koppla kartan till 
rubrikerna.  
 
Hela broschyren byggdes upp med bilderna på vänster sida och texten på höger. Bildtext 
placerades under konstverken (Frank 2004:223) och innehöll konstnärens namn, årtal och 
konstverkets titel.  
   Rubriken på omslaget ”INFORMATION Utställningen och samlingen” ändrades till 
”Information om samlingen” och linjerades med den övre marginalen. Eskilstuna 
konstmuseums logotyp linjerades med sidomarginalerna cirka en cm ovanför den nedre 
marginalen, för att ge den mer luft så att den inte skulle ”trilla ut” från sidan.  
   Eskilstuna kommuns logotyp placerades enligt den grafiska profilen uppe i vänstra hörnet. 
Den skulle enligt profilen placeras så inget täckte den. Den är därför inte linjerad med någon 
av rubrikerna utan ligger helt för sig själv.  
   Formatet förändrades inte eftersom det ansågs vara ett bra format vid utvärderingen. För att 
skapa mer luft på sidorna flyttades rubrikerna och texten om konstnärerna ner en aning. För 
att detta skulle vara genomförbart behövdes ett textstycke tas bort om en konstnär i rum 
nummer 1. De övriga rubrikerna (”Välkommen”, ”Eskilstuna konstmuseum” och ”Program”) 
lämnades lite högre upp eftersom det inte fanns så mycket text på de sidorna och var därför 
luftiga nog. 
   Textspalterna gjordes 100 mm breda, vilket inrymde cirka 68 tecken (med blanksteg). Detta 
skulle enligt facklitteratur (Hellmark 2006:31) ha ansetts för brett, men det passade formatet 
och om användarna ansåg att de var för breda skulle det kunna ändras senare.   
   Bilderna på konstverken placerades i mitten av sidan för att lämna luft omkring dem. Jag 
försökte att göra bilderna ungefär lika stora. Tanken var att bilderna skulle vara 50 mm eller 
70 mm breda. Dock gjordes bilder som var ensamma på en sida aningen större. På sidor med 
bara ett konstverk linjerades de med rubriken. På sidorna med flera verk linjerades det översta 
verket med den övre marginalen och undre verkets bildtext linjerades med den nedre 
marginalen.  
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   Texten i broschyren vänsterjusterades eftersom det är vanligast i informativa sammanhang 
och den vänsterjusterade texten har många fördelar så som tydlig början på textraderna (Frank 
2004:209). 
 
Storlek 11 (med 13,2 pkt radavstånd) användas fortsättningsvis i brödtexten eftersom ett 
stycke från rum 1 hade tagits bort, i stället för att minska graden. 
    Endast ett fåtal flerradiga rubriker fanns (”INFORMATION Utställningen och samlingen”, 
”Eskilstuna konstmuseum” och ”Tillfälliga utställningar, Plusrum1 och Plusrum 2”) och 
endast den första av dessa gjorde jag till textblock enligt den grafiska profilen. De andra två 
gjordes inte till textblock för att jag ansåg att de skulle blivit för stor storleksskillnad mellan 
övre och under raden i rubriken, men också för att undvika att behöva spärra ut texten och 
riskera att få stora glipor i raderna (Hellmark 2006:24,84). 
   Jag ansåg inte heller att rubrikerna skulle vara lika långa som textstyckena, eftersom det 
skulle ta för mycket plats i broschyren och då skulle luftigheten som eftersträvades försvinna.    

2.3.2 Informationsbroschyren 
Efter respons bearbetades och korrigerades texten. Textavsnittet som Madelene Unneberg 
hade ansett högtravande försökte jag omformulera. Ordet ”fantastiskt” togs bort och 
meningen ändrades till ”Eskilstuna konstmuseum är en mötesplats för samtida konst, design 
och konsthantverk. Här finns konstmuseets samling från 1600-talet fram till idag, fem rum för 
tillfälliga utställningar, två pedagogiska verkstäder, konstbibliotek, butik och restaurang”, 
enligt förslag från Madelene. Ordet ”finner” byttes mot det vardagligare ordet ”hittar”. 
Upprepningarna i texten arbetades bort genom omformuleringar.  
 
Bilderna som visades under utprovningen gav en fingervisning om vilken sorts bilder som 
önskades. Andra liknande bilder, där personer var med på bilderna, letades fram i museets 
bildbank. De nya bilderna var också fotografier som tagits vid olika tillfällen. Enligt 
Pettersson (2001a:6) har färgfotografier hög trovärdighet. Genom att beskära bilderna togs 
oväsentlig information bort ur bilderna (Pettersson 2002:146). Bilden som hörde ihop med 
texten placerades i närhet av varandra, eftersom det skulle vara enkelt att koppla bilden till 
texten (Frank 2004:223). Enligt Pettersson (2001b:63) kan en bild utan bildtext vara allt för 
mångtydig för att ha något informationsvärde. Dock menar jag att i det här fallet var det bättre 
att inte ha någon bildtext, utan låta användaren tolka bilden själv.  
   Upplägget med bilderna ändrades då flertalet av bilderna flyttades till framsidan för att 
kunna ge insidan av broschyren mer luft och för att kunna skapa ett intressant mönster på 
framsidan.  
 
Formatet som jag arbetade vidare med var det liggande A5 formatet, eftersom det liggande 
formatet har en framåtrörelse i sig självt (Frank 2004:207).  
   Att skapa någon form av grafiskt mönster på framsidan mellan museets färger och bilder var 
en tanke som kom upp på utvärderingsmötet vilket jag tyckte var en bra idé. Då bilder från 
insidan av broschyren hade flyttats till framsidan kunde jag utnyttja storleken bättre för att 
skapa luft kring texten. Luften skulle förhoppningsvis lätta upp broschyrens utseende och göra 
den mer inbjudande att läsa.  
   Jag valde att göra en textspalt per sida i broschyren. Spalterna gjordes 9 cm breda och 
innehöll 59 tecken per rad (inklusive blanksteg) vilket är lagom för att ha bra läslighet (Frank 
2004:213). Texten vänsterjusterades för att det är den vanligaste varianten i informativa 
sammanhang. Justeringen skapar en tydlig start på raderna och dess ojämna högerkant gör det 
enkelt för läsaren hitta tillbaka till början av nästa rad. Avstavningar kan nästan helt 
undslippas med ojämn högerkant (Frank 2004:209).   
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Jag använde mig av typografi i informationsbroschyren på samma sätt som i 
utställningsbroschyren (se 3.1 Utställningsbroschyen). Jag var dock tvungen att göra mindre 
justeringar i radavståndet mellan vissa rader för att få dem att stämma överens mellan de två 
sidorna eftersom linjering skapar ordning och reda (Bergstöm 2004:239).  
   Att använda den röda färgen som konstmuseet har i sin profil på rubrikerna valde jag att 
göra för att få lite mer färg i broschyren. Den röda färgen kontrasterar bra mot de blåa i bilden 
på museet och den väldigt vita och ljusa bilden över performance- konstnären. 

2.3.3 Utprovning 2, med enkäter  
Båda broschyrerna testades angående texterna, bilderna, den grafiska formen och allmänna 
synpunkter i en enkät.  
   Broschyrerna var inte tryckta på ett tryckeri utan endast utskrivna på skolans skrivare och 
ihopklistrade/ ihopsatta av mig. Detta sänkte kvalitén på produktens utseende, men jag ansåg 
att det var tillräckligt bra dummys för att försökspersonen skulle få en uppfattning om hur det 
färdiga resultatet skulle kunna se ut. Dessutom var inte textkvalitén eller bildkvalitén 
försämrad. 
 
   Syftet med enkäten var att få svar på om mottagaren av broschyrerna har förstått, tagit till 
sig och uppfattat informationen.  
   Målet med enkäterna var att:  

• Minst hälften av de tillfrågade skulle välja Ja på Ja/Nej-frågorna.  
• Minst hälften av de svarande skulle välja 3 eller högre i betyg på de frågor som det 

fanns en skala i svaret. 
• Att jag fick en tydlig uppfattning hur broschyren hade uppfattas av de svarande.  
• Om fler än en person påpekade att ett ord var svårt, skulle det bytas ut mot en 

synonym. 

2.3.3.1 Enkäternas uppbyggnad (bilaga 3) 

Det är svårt om inte omöjligt, att konstruera den perfekta enkäten med frågor som inte går att 
missuppfattas (SCB 2001:29). Genom att använda mig av SCB (2001:30) lista över riktlinjer 
för hur man ska ställa frågor, till exempel vad gäller ordval, ordning och så vidare har ett 
försök gjorts till att skapa en bra enkät.  
   Eftersom utprovning skulle ske på båda broschyrerna konstruerades två enkäter, en för varje 
broschyr. Enkäterna var till stor del lika uppbyggda. De bestod av samma frågor och samma 
svarsalternativ. Det enda som skiljde broschyrerna åt var att i enkäten för 
utställningsbroschyren fanns frågor om bildtexter och vid frågor om texten fanns en specifik 
hänvisning om vilket stycke som skulle läsas och betygsättas.  
   Båda enkäterna var uppdelade i fyra delar angående innehållet i broschyren och en del 
angående den svarande. De fyra delarna var ”allmänna frågor”, ”texten, ”bilderna” och ”den 
grafiska formen”. På framsidan av enkäten fanns delen med frågorna angående den svarade, 
men också en ruta med instruktioner för hur enkäten skulle fyllas i.  
   Det lämnades plats efter varje fråga att skriva kommentarer. Denna plats var avsedd för 
svarsalternativ som inte angavs i förslagen, motiveringar till varför den svarande inte besvarat 
en fråga eller övriga kommentarer till frågan/broschyren.  
   En fråga hade 20 ord som svarsalternativ som den svarande skulle ringa in om hon/han 
ansåg att de stämde in på broschyren. Dessa ord valdes ut för att de var ord som jag hoppades 
på att svararen skulle uppfatta broschyren som (t.ex. informativ, luftig och enkel), men också 
motsatsord (oinformativ, kompakt och svår). Anledningen till detta var att den svarande borde 
ha möjlighet att få välja negativa adjektiv om broschyrerna och inte bara positiva.  
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   Flertalet frågor i broschyren var uppbyggda av svarsalternativ i en betygsskala mellan 1 och 
5. 1 har ansetts vara sämre och 5 bättre (ur informationsdesignsperspektiv) medan 3 har varit 
lagom/ok.  

2.3.3.2 Utställningsbroschyen  

Anledningen till att enkätundersökning genomfördes på Eskilstuna konstmuseum var för att få 
träffa målgruppen på platsen där materialet skulle användas.  
   Sju personer svarade på enkäten. Fem av dessa personer var besökare på Eskilstuna 
konstmuseum. De två övriga personerna var inte besökare på konstmuseet, men passade in i 
den allmänna målgruppen för konstmuseet och kunde därför vara intressanta i 
undersökningen. 
   Alla svarande var kvinnor vilket var ett styrt urval som gjordes och anledningen till att 
endast kvinnor blev tillfrågade att ställa upp i undersökningen berodde på den tidigare 
nämnda målgruppen för konstmuseet (se 1.7 Målgrupp). En av de tillfrågade var i 
åldersgruppen 20-30, tre av de svarande i åldersgruppen 30-45 och de övriga tre i 
åldersgruppen 45-65. Även ur åldersperspektivet påverkades resultatet av att jag valde de 
svarande. Jag valde med avsikt att be kvinnor som såg ”äldre” ut att svara på enkäten.  
   De frågor som rörde texten, mängden information, svårighetsgraden av informationen och 
bildtexternas innehåll hänvisades den svarande att speciellt inrikta sin kritik mot texten för 
rum sex. Det berodde på att jag ansåg att de styckena representerade den typ av text som jag 
önskat fanns tillgängliga för alla rummen. Det stycket var också lämpligt eftersom det hade en 
längd som kunde antas att fler stycken skulle haft om jag hade fått tag på flera intressanta 
fakta att tillägga till styckena om de andra konstnärerna.  
   Det fanns flera anledningar till frågan om hur ofta de besökte andra museer och hur ofta de 
besökte Eskilstuna konstmuseum. Dels var det intressant att reflektera över huruvida personen 
stämmer in med den uppfattning som finns angående målgruppen och dels kan det vara 
intressant att se om en person som besöker ett konstmuseum/museum ofta tyckte att min 
information var lätt eller inte. Det finns säkert många förklaringar till varför en person tycker 
en text är lätt eller inte, det är trots allt intressant att se om just frekvensen av museibesök 
kunde ha att göra med hur de tolkade informationen från museet. Dock är detta inget som 
kommer att tar upp vidare i rapporten utan lämnas här eftersom arbetet inte inkluderar detta.  
 
Svaren som framkom från undersökningen (se bilaga 4) tolkades såhär: 

• Om broschyren fanns tillgänglig vid entrén på museet fanns ett klart intresse för 
broschyren. 

• Formatet behövde inte ändras och broschyren uppfattads som tillräckligt omfattande. 
• Värdeorden som valdes för att beskriva broschyren passade den förhoppning som jag 

hade angående uppfattningen om broschyren.  
 

• Textens svårighetsgrad och informationen i texten var passande.  
• Inga ord skulle behöva förklaras eller förtydligas.  
• Texten ansågs läsvärd och alla förstod texten, vilket var det viktigaste.  

 
• Bilderna ansågs vara bra eller ok, vilket betydde att inget behövde göras åt bilderna 

(som trots allt endast var grovskisser).  
• Alla ansåg att bilderna passade till texten.  
• Kartan över konstmuseet var lätt att förstå vilket var bra om användaren av 

broschyren skulle kunna orientera sig på konstmuseet med hjälp av den.  
 

• Framsidans bild skulle vara kvar eftersom de flesta gillade den.  
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• Storleken och typsnittet behövde inte ändras då de flesta ansåg att det var passande 
och lätt/ok att läsa.  

2.3.3.3 Informationsbroschyen  

I undersökningen deltog sju personer som besökte Eskilstuna konstmuseum. De svarande 
valdes genom att besökare tillfrågades att fylla i enkäten. Personerna som valdes ut var 
kvinnor i varierande åldrar. 
   Enkäten besvarades av sju kvinnor, varav en inte svarade på de två sista sidorna. Jag ansåg 
ändå att de frågor hon besvarat skulle vara med i resultatet eftersom hon tagit sig tid att svara. 
Dessutom var dessa frågor korrekt ifyllda med svar och alla åsikter jag fått angående 
broschyren har varit värdefulla för vidareutvecklandet.  
Åldersgrupperna redovisas i nedanstående tabell: 
 

Ålder Antal av de svarande 
Yngre än 20 år 1 
20- 30 år 2 
30- 45 år  
45- 65 år 2 
Äldre än 65 år 2 

 
   Att åldersskillnaden hos de personer som var med i undersökningen varierade beror på att 
jag valde besökare på konstmuseet. Detta behöver inte betyda att det är fler äldre personer än 
yngre som besöker museet. Att jag försökte hitta ett brett åldersspann på de svarande kan ses 
som både positivt och negativt. Positivt är att även den yngre besökaren, även om den inte står 
i fokus hos Eskilstuna konstmuseum, har fått komma till tals. Negativt är att fokus på 
målgruppen har glidit en bit och är inte så fokuserad som en så pass liten undersökning 
möjligen skulle kunna ha krävt.  
   Eftersom broschyren inte innehöll så mycket text, ombads den svarande att läsa igenom hela 
broschyren innan personen tog ställning till frågorna.  
 
Svaren som framkom från undersökningen (se bilaga 5) tolkades så här: 

• Formatet och mängden information var lagom stort/litet och omfattande. 
• Värdeorden som valdes för att beskriva broschyren passade den förhoppning som jag 

hade angående uppfattningen om broschyren 
 

• Texten skulle inte behöva formuleras om på grund av svårigheter att förstå.  
• Informationen ansågs lagom/lätt att förstå och var dessutom läsvärd, vilket kom att 

ligga till grund för att texten i stort var klar.  
• Det engelska ordet ”performance” skulle bytas till den svenska översättningen 

”uppträdande”. Detta påpekades som ett svårt ord av en person i enkäten. 
 
• Bilderna som egentligen bara var skisser ansågs bra och speglade texten. 

 
• Den grafiska utformningen, typsnitt och teckenstorlek skulle inte behöva justeras. 

2.3.3.4 Kritik mot enkäterna 

• De åldersgrupper som fanns med på enkäten var felskrivna. Personer som var 20, 30, 
45 och 65 år gamla passade in i två grupper. Åldersgrupperna borde varit indelade 
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såhär: Yngre än 20 år, 21-30, 31-45, 46- 65, Äldre än 66 år.  
 

• Det var svårt att se om de svarande hade kunna tagit till sig broschyren och kunde 
använda den på ”rätt” sätt, eftersom det inte fanns någon del i enkäten som testade 
dess direkta användbarhet.  

 
• För att undvika att personerna missade att fylla i de sista sidorna borde det ha stått en 

hänvisning längst ner på sidorna, t.ex. ”fortsättning på enkäten på nästa sida”. Om den 
markeringen funnits, vill jag påstå att chansen att alla svarande skulle fyllt i hela 
enkäterna utan att missa några frågor.  

 
• Att jag valde de svarande på enkäten kan också påverka resultatet genom att de kände 

att de inte ville göra mig ledsen om de tyckte något var mindre bra.  
 

• Vissa frågor som ”Vad anser du om informationen?” var dåligt formulerade trots 
ansträngningar. Dels för att frågan inte är tydlig nog förrän man läser 
svarsalternativen, där man får veta att frågan gäller möjligheten att förstå 
informationen. Det kan också tilläggas att en person som inte arbetar med information 
dagligen kan ha svårt att tolka vad som är information och kanske då bortser från 
vissa delar av informationen.  
   Dessutom använde jag vissa fackord i frågorna som de svarande kanske inte var 
bekanta med, t.ex. ”läsvärd” och ”löpande texten”. Orden skulle ha kunna förklarats 
eller frågorna skulle kunna ha formulerats om. 
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2.4 Framställning av original och färdig produkt  
Efter utprovningarna framställdes det slutgiltiga resultatet som lämnades för tryck. Denna 
version av broschyrerna har inte gjorts någon större utprovning på. Endast för vissa specifika 
frågor/ delar har andra personer konsulterats för att få vidare svar angående produktens 
utformning och textens tydlighet.  

2.4.1 Utställningsbroschyren (bilaga 6) 
Då utprovningarna var klara och målgruppen hade fått tycka till om broschyren visade det sig 
att det inte fanns några större fel på den. Det var ingenting som undersökningspersonerna 
ansåg var direkt dåligt eller svårt att förstå.  
 
   En sista ”utprovning” genomfördes för att vara helt säker på att broschyren inte innehöll fler 
fel. Denna utprovning bestod av att broschyren korrekturlästes av min pappa och min 
handledare på skolan. Anledningen till att dessa personer tillfrågades var att de var lämpliga 
eftersom jag visste att de skulle vara ärliga mot mig om de ansåg att något inte var rätt, allt 
från stavfel, fel i meningsuppbyggnad men också syftningsfel.  
   Av korrekturläsningarna framkom en del synpunkter på texten som borde ändras. Dessa 
synpunkter rörde vissa ordval men till större delen var de mindre korrigeringar så som stavfel. 
Även en del formuleringar i texten skulle ändras för att vara tydligare och för att undvika 
syftningsfel. En del meningar skrevs om för att undvika upprepningar i texten. 
   Ett fel som låg kvar under utprovningen som jag inte upptäckte förrän under utprovningen 
var rubriken ”Program”. Tidigare hade det varit tänkt att jag skulle infoga programmet för de 
tillfälliga utställningarna där, men efter mötet på konstmuseet beslutades att det inte skulle 
finnas med. Programmet togs bort, men rubriken låg kvar utan att bli ändrad. Intressant nog 
var det ingen av utprovningspersonerna som påpekade detta. Efter att ha försökt komma på en 
bra rubrik att ersätta med (provade med ”översikt”, ”upplägg”, ”karta” och ”övrig 
information”) valde jag att rubriksätta stycket med ”Utställningen”. Jag ansåg att det var 
denna rubrik som tydligast speglade det som stycket handlade om och då jag frågade personer 
i min omgivning vad de ansåg tyckte de att det passade bra.  
 
Den inledande välkomsttexten i broschyren hade LIX- värde 47 (medelsvår, normal 
tidningstext), texten om Eskilstuna konstmuseum hade LIX- värde 54 (svår, normalt värde 
för officiella texter) och texten för rum 6 hade LIX- värde 38 (lättläst, skönlitteratur, 
populärtidningar). Trots att LIX- värdet varierar mellan texterna var det ingen under 
utprovningen som påpekade att svårighetsgraden i texterna varierade. Dock ska det påpekas 
att endast texten om rum 6 var i fokus då betygsättningen av texten gjordes av 
utprovningspersonerna.  
   Anledningen till att ingen påpekade att de tyckte texten var svårare i vissa avsnitt kan 
också bero på att de inte ansåg att texten var svårare. Tidigare analys av t.ex. 
utställningsprogram och hemsidan för Eskilstuna konstmuseum visade att de även hade 
relativt höga LIX- värden. Det kan vara så att texten inte uppfattas som svår, även om LIX- 
värdet är högt, eftersom mottagaren av informationen är van vid liknande material.  
 
Miniatyrbilden som fanns på första uppslaget i broschyren valdes nu bort för att jag bestämde 
mig för att den inte fyllde någon funktion eftersom texten nämnde ”omslagsbilden” och det 
fanns bara en bild på omslaget. Däremot valde jag att infoga information om Jenny Mörtsells 
utställning, som utställningens namn och vilka datum hennes teckningar skulle visas.  
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   Översiktsbilden från konstmuseet förstorades så den blev utfallande, eftersom då broschyren 
trycktes skulle det finnas möjlighet att få bilden utfallande, vilket inte hade varit möjligt då 
den tidigare dummyn varit utskriven på skolans skrivare.  
   Kartan över konstmuseet byttes ut till en som visade rummen rakt ovanifrån eftersom jag 
ansåg att den var ännu tydligare. Dock behöll jag kartans orientering, alltså var entrén längst 
ner i broschyren. Utställningsrum 1 och 2 hade hamnat på ombytt plats, oavsiktligt, i 
broschyren som jag testade under enkäten. Detta nämndes inte heller av någon i enkäten 
vilket kan betyda att de hade svårt att tyda kartan eller inte visste vad utställningsrummen 
hette. Jag utgår från att namnen på rummen inte är så kända och att det var därför ingen 
nämnde något eftersom alla hade svarat att de förstod kartan.  
Den grafiska formen ändrades inte på något drastiskt sätt från den form broschyren hade 
under utprovningen och den färdiga versionen. De två förändringar som gjordes var att 
rubrikerna minskades i storlek och flyttades upp en aning på sidan.  
   De utfallande bilderna flyttades aningen då de förstorades. Anledningen till att de 
förstorades var att de behövde vara 5 mm utfallande för att tryckeriet skulle ha lite marginal 
då de skar broschyrerna. Den sida det syns på är omslaget, där kommunens logotyp blev 
liggande mer över en av flickornas hår. Dock var det inget som har någon bärande betydelse 
för informationen av broschyren.  
   Den tvåradiga rubriken ”Eskilstuna konstmuseum” flyttades ännu lite högre upp på sidan. 
Om rubriken hade placerats exakt enligt mallen för de andra rubrikerna skulle brödtexten och 
rubriken nästan inte ha någon luft mellan sig. Detta skulle enligt mig skapa ett kompakt 
utseende på uppslaget, som skulle bryta mot den luftighet som eftersträvats i broschyren.  
 
Rubrikstorleken minskades på sidrubrikerna till storlek 30 i stället för 35. Detta på grund av 
att den nya rubriken (”Utställningen”) skulle få plats på en rad.  
   De tvåradiga rubrikerna som förekom på två ställen ”Eskilstuna konstmuseum” och 
”Tillfälliga utställningar, Plusrum 1 och Plusrum 2” gjordes nu om till blockrubriker enligt 
den grafiska profilen. Detta innebar att texten spärrades för att båda raderna skulle bli mer 
jämna, men också för att ordet Eskilstuna, som är kortare än ”konstmuseum” fick skrivas i en 
större storlek. Om det hade varit kvar i storlek 30 och spärrats ut hade det blivit stora glipor i 
texten. Dessa glipor hade kunnat försvåra läsbarheten genom att försvåra för läsaren att forma 
ordbilder och istället tvingats läsa bokstav för bokstav (Frank 2004:208).  
   Att jag till slut ändrade till blockrubriker berodde på att jag ansåg att den slutgiltiga 
versionen skulle följa den grafiska profilen så gott det gick och detta var något jag kunde 
framställa. Dessutom blev det inte lika svårläst som jag först trott att det skulle bli.  

2.4.2 Informationsbroschyren (bilaga 7) 
Informationsbroschyren förändrades nästan inte alls efter utprovningen. Ordet ”performance”, 
som endast en person i undersökningen reagerat på, var det fler personer utanför enkäten som 
reagerat på, även under korrekturläsningen. Performance är det engelska ordet för 
föreställning och används som en term för en speciell typ av konstnärligt arbete (performance- 
artists). Efter att ha konfronterats med denna kritik så beslöt jag att ordet skulle översättas till 
”föreställning”.  
   Den största förändringen var storleken på brödtexten, som ändrades från 11 pkt till 10.5 pkt 
eftersom det gjorde det möjligt att minska textspalterna och ge broschyren ett ännu mer luftigt 
utseende.  
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3.0 SLUTDISKUSSION 
Arbetet har flutit på bra utan några större stopp i processen. Att hålla modet och humöret uppe 
under ett så långt och omfattande arbete har däremot inte alltid varit lätt.  

3.1 Problem 
Problem under arbetet har varit att få tiden att räcka till. Tidsplanen sprack vid ett flertal 
gånger och tidsförlusten har jag fått jobba in på oplanerad tid. Anledningen till problemen var 
både att jag överskattade min egen kapacitet och underskattade tiden som vissa delar av 
produktionen skulle ta. Dessutom var det inte alltid helt lätt att få tid med kontaktpersonen på 
platsen för examensarbetet eftersom de har andra uppgifter. 
 
Ytterligare en orsak till tidsbristen var examensarbetets omfattning. Att göra en broschyr hade 
räckt för att få en mer realistisk arbetsbörda vid ett självständigt arbete. Det har gått att 
producera två broschyren, men på bekostnad av utprovningar. Utprovningarna har varit för 
små för att det ska kunna fastställas om målet har uppfyllts då målet var att besökarna skulle 
få en snabb överblick över museet och dess aktiviteter, men också möjlighet att lära sig något.  

3.2 Lärorikt 
Trots stress och alla problem som förekommit under arbetet anser jag att det har varit lärorikt, 
både arbetet i sig men också arbetssättet. 
   Att få arbeta med ett så omfattande arbete har lärt mig både planering och användandet av 
informationsdesign i praktiken. Det är också intressant att arbeta med uppdragsgivare, att 
kompromissa och arbeta tillsammans.  
   Att arbeta med en så omfattande rapport och forskning tycker jag har varit lärorikt, eftersom 
det var kul att lära sig av sina egna misstag hela tiden. 
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Undersökning: 

Finns det något som du förväntar dig att ska finnas med i informationsmaterialet? 
________________________________________________________________________________ 

Vilket är ditt första, spontana intryck, på materialet? 
________________________________________________________________________________ 

Vad anser du: 

• om formatet? __________________________________________________________ 

• om kartan?____________________________________________________________ 

• om avsaknaden av bilder?________________________________________________ 

• om texten? (som information)_____________________________________________ 

• om texten? (visuell uppfattning)___________________________________________ 

• om texten? (språket)____________________________________________________ 

Vad är det bästa med materialet? 
________________________________________________________________________________ 

Vad saknar du? Vad skulle du vilja ha med? 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Utprovningsperson nr:_________  
 
Namn: ______________________________________ 
 
Ålder:      >20 20-30           30- 45       45- 65             <65 
 
Yrke:________________________________________ 
 
Hur ofta besöker du museum? ______________________________________ 
 
Hur många gånger har du besökt Eskilstuna konstmuseum? _______________ 

Jag medger att resultat från denna undersökning får användas till examensarbetet i 
informationsdesign ”informationsmaterial till Eskilstuna konstmuseum”. 
Namnteckning: ____________________________________________ 
 



Bilaga 2. Fullständigt resultaten från intervjun med Västerås konstmuseum 

  1/2 

Fullständigt resultaten från intervjun med Västerås konstmuseum tolkades 
såhär: 

• Västerås Konstmuseum är ett kommunalt museum vars uppdragsgivare är Västerås 
Stad, Kultur- och Fritidsnämnden. Museet ingår i proAros, område Kultur.  

• På grund av detta så har konstmuseet inte definierat sin egen målgrupp utan har fått 
den tilldelad av kommunen. Jag antar, från min egen erfarenhet, att det är därför 
målgruppen inte är mer väl definierad än: 

• Västerås konstmuseums målgrupp är den breda allmänheten. Detta på grund av att de 
vill nå så många som möjligt i samhället. Det gör de genom att vara bl.a. 
handikappanpassade (byggnaden) och genom att anpassa språket i informationstexter.  

• Västerås konstmuseum har en programbroschyr (A5 format, svartvit inlaga och 
färgomslag) om konstmuseet och dess utställningar och program. Den utkommer två 
gånger om året (vår/sommar och höst/vinter). Utöver det producerar de även 
vernissagekort, affischer och kataloger (till vissa utställningar). De har även en 
hemsida där information om både utställningarna och om själva museet går att läsa. 
Programbroschyren och hemsidan finns även på engelska. 

• Min uppfattning är att informationsmaterialet som Västerås konstmuseum har är 
anpassat efter en målgrupp, men att själva museet har en ännu bredare målgrupp. Detta 
antar jag eftersom att anpassa texter till alla, allt från barn och nysvenskar till 
akademiker, är svårt enligt min erfarenhet. En person som inte har svenska som 
modermål kan omöjligt förstå lika avancerad text som en person som har svenska som 
modermål. Dock har Västerås konstmuseum försökt att anpassa texten genom att: 

o Skriva lättförståligt (enligt dem själva) och utan att använda avancerade ord. 
Det är också en fördel att informationen också finns på engelska, eftersom det 
talas i många länder, av många människor.  

• För att skriva lättförståligt försöker museets personal som arbetar med information att 
korrekturläsa åt varandra, men också be någon utomstående (till exempel 
familjemedlem) att läsa texten. På detta sätt blir inte språket bundet till fackspråk, men 
är inte enligt mig heller anpassat till barn eller nysvenskar. Att skriva lättförståligt är 
inte samma sak som att skriva lättläst för alla. Till exempel kan det vara problem för 
personer som är nykomna till Sverige att förstå ord som ”offentlig” och 
”uppdragsgivare”, dock har en ansträngning gjorts för att försöka nå hela målgruppen. 
Där kan de engelska avsnitten i viss mån vara till hjälp för personer som talar bättre 
engelska än svenska. Vissa delar i programkatalogen har en tydligare målgrupp än 
”den breda allmänheten”, till exempel ”För barn” som riktar sig till föräldrar och 
lärare. Ytterligare en anpassning som Västerås konstmuseum har gjort är att det går att 
få informationen i större textstorlek, till personer med nedsatt syn.  

• I samband med utställningar kan konstmuseet ibland få texter från konstnären eller 
andra skribenter, som ska finnas med informationen om utställningen. Dessa texter 
arbetas oftast om för att passa språkbruket som konstmuseet har och för att de inte ska 
vara för avancerade.  

• Den grafiska formgivningen är anpassad till en mall som Västerås konstmuseums 
använder, eftersom de försöker att arbeta in sin profil. Mallen gällde allt från logotyp 
och typsnitt till andra grafiska element. 

• Den grafiska mallen syns väldigt tydlig på deras hemsida, men också i deras 
programbroschyr och skyltar inne i museet.  

• Västerås konstmuseum har själva inte gjort några större undersökningar hur 
målgruppen uppfattar informationsmaterial. Dock har några enkätundersökningar 
gjorts kring hur besökare upplever museet, varför de besöker museet och vad de anser 
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om utställningarna. Dessa enkäter har gjorts delvis av museet själva, men också med 
hjälp av studenter från Mälardalens Högskola. 
Den respons som museet har fått från besökare, både med svenskt ursprung men också 
grupper från SFI (Svenska För Invandrare) har varit muntlig och spontan.  

• Det är tyvärr svårt att bevara utvärderingar eller respons som skett muntligt och ännu 
svårare för en utomstående för mig att kunna ta del av. Att det inte har genomförts 
någon större undersökning av målgruppens reaktioner på museets 
informationsmaterial kan betyda att större delar av målgruppen kanske inte förstår 
materialet. Men det kan också vara så att materialet är för enkelt. Rent teoretiskt sätt, 
eftersom ingen undersökning kring målgruppen har gjorts, så är det svårt att säga vem 
som är mottagaren till informationen. För mottagare av informationen är en person 
först när hon/han har tagit del av den (Cassirer, 2003, s. 22). En person med 
lässvårigheter kanske inte ens tar del av informationen eftersom den inte är 
uttryckligen lättläst och då är det en del av målgruppen som försvinner som mottagare.  
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Enkät för ”Utställningsbroschyr” 
Enkätens syfte är att ta reda på vad du som användare anser om materialet som tagits fram. 
Det handlar inte om att se om du förstår eller hur insatt du är i ämnet, detta är alltså inget 
prestationstest, utan handlar om hur du uppfattar informationen som presenteras! 
 
Börja med att fylla i frågorna på denna sida och handlar om vem du är. Vänligen ringa in det 
alternativ som du tycker passar bäst in på dig, alternativt skriv ditt svar på raden.  
I redovisningen av undersökningen kommer du att vara anonym. 
 
 
Namn: ____________________________________________________________________ 
 
Jag är:  Man Kvinna 
 
Ålder:  >20 20-30           30- 45       45- 65             <65 
 
Yrke: ______________________________________________________________________ 
 
 
Vänligen uppskatta hur många gånger per år som du: 
 
… besöker ett museum (vilket som helst): Färre än 10  Fler än 10 
 
… besöker Eskilstuna Konstmuseum:  Färre än 10  Fler än 10 

 
Jag godkänner att Louise Lorén Karlsson får använda resultaten i denna undersökning 
till examensarbetet ”Informationsmaterial till Eskilstuna konstmuseum”. 
 
Namnteckning: ___________________________________________________________ 

 

 
 
 

 
 
Instruktioner för undersökningen: 
Vänligen börja med att bläddra igenom broschyren för att skaffa dig en uppfattning om den. 
Läs texten om rum 6 noggrant. Vänligen ringa in det alternativ som du anser stämmer. 
Fyll i frågorna så noggrant du kan. Om du inte förstår en fråga, eller inte vill svara på den, 
lämna då svarsalternativen tomma, men skriv gärna en kommentar varför du inte svarat. 
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Allmänna frågor: 
 
Om broschyren fanns tillgängligt vid entrén till utställningarna på konstmuseet, skulle 
du plocka upp den?   Ja Nej 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Vad anser du om formatet? 
För stort  Lagom   För litet 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Vad anser du om sidantalet? 
För många  Lagom   För få 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Vad anser du om mängden information? (sidan om rum 6) 
För mycket  Lagom  För lite 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Ringa in de ord som du tycker stämmer in på broschyren: 
 
Modern  Rolig  Enkel  Positiv 
 
Negativ  Tråkig  Omodern  Svår 
 
Informativ  Oinformativ  Stor  Omfattande 
 
Liten  Lättillgänglig Luftig  Kompakt 
 
Personlig  Opersonlig  Lockande  Ful 
 
 
Andra ord som jag anser passar in:_______________________________________________ 
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Texten: 
 
Vad anser du om svårighetsgraden på texten (t.ex. ord och meningar)? (sidan om rum 6) 
För svår  Lagom   För lätt 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Vad anser du om informationen i texten? (sidan om rum 6) 
Svår att förstå Lagom  Lätt att förstå 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Finns det några svåra ord som du anser behöver förklaras? 
1._____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

3._____________________________________________ 

4:_____________________________________________ 

5:_____________________________________________ 

6:_____________________________________________ 

7: _____________________________________________ 

8: _____________________________________________ 

9: _____________________________________________ 

10: _____________________________________________ 

11: _____________________________________________ 

12: _____________________________________________ 

 Anser du att texten är läsvärd? (sidan om rum 6) Ja Nej 

 
Anser du att du förstår texten? (sidan om rum 6) Ja Nej 
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Bilderna: 
Vad anser du om bilderna? 
Dåliga  Ok  Bra 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Anser du att bilderna speglar texten på ett bra sätt? Ja Nej 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Vad anser du om bildtexterna? (sidan om rum 6) 
Passar bra till bilden  Ja Nej 
Knyter an bra till texten  Ja Nej 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Vad anser du om kartan över konstmuseet? 
Svår att förstå Ok  Lätt att förstå 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
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Den grafiska formen: 
 
Vad anser du om framsidan på broschyren? 
Dålig  Ok  Bra 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
 
Vad anser du om typsnittet på rubrikerna? 
Svårt att läsa  Ok  Lätt att läsa 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Vad anser du om textstorleken på rubrikerna? 
För liten  Lagom  För stor 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Vad anser du om typsnittet på den löpande texten? 
Svårt att läsa  Ok  Lätt att läsa 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Vad anser du om textstorleken på den löpande texten? 
För liten  Lagom  För stor 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Vad anser du om typsnittet på bildtexterna? 
Svårt att läsa  Ok  Lätt att läsa 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
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Vad anser du om textstorleken på bildtexterna? 
För liten  Lagom  För stor 
1 2 3 4 5 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Vad anser du om längden på textraderna? 
För långa  Lagom  För korta 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
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Enkät för ”Informationsbroschyr” 
Enkätens syfte är att ta reda på vad du som användare anser om materialet som tagits fram. 
Det handlar inte om att se om du förstår eller hur insatt du är i ämnet, detta är alltså inget 
prestationstest, utan handlar om hur du uppfattar informationen som presenteras! 
 
Börja med att fylla i frågorna på denna sida och handlar om vem du är. Vänligen ringa in det 
alternativ som du tycker passar bäst in på dig, alternativt skriv ditt svar på raden.  
I redovisningen av undersökningen kommer du att vara anonym. 
 
 
Namn: ____________________________________________________________________ 
 
Jag är:  Man Kvinna 
 
Ålder:  >20 20-30           30- 45       45- 65             <65 
 
Yrke: ______________________________________________________________________ 
 
 
Vänligen uppskatta hur många gånger per år som du: 
 
… besöker ett museum (vilket som helst): Färre än 10  Fler än 10 
 
… besöker Eskilstuna Konstmuseum:  Färre än 10  Fler än 10 

 
Jag godkänner att Louise Lorén Karlsson får använda resultaten i denna undersökning 
till examensarbetet ”Informationsmaterial till Eskilstuna konstmuseum”. 
 
Namnteckning: ___________________________________________________________ 

 

 
 
 

 
 
Instruktioner för undersökningen: 
Vänligen börja med att bläddra igenom broschyren för att skaffa dig en uppfattning om den. 
Läs texten. Vänligen ringa in det alternativ som du anser stämmer. 
Fyll i frågorna så noggrant du kan. Om du inte förstår en fråga, eller inte vill svara på den, 
lämna då svarsalternativen tomma, men skriv gärna en kommentar varför du inte svarat. 
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Allmänna frågor: 
 
Vad anser du om formatet? 
För stort  Lagom   För litet 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Vad anser du om mängden information? 
För mycket  Lagom  För lite 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Ringa in de ord som du tycker stämmer in på broschyren: 
 
Modern  Rolig  Enkel  Positiv 
 
Negativ  Tråkig  Omodern  Svår 
 
Informativ  Oinformativ  Stor  Omfattande 
 
Liten  Lättillgänglig Luftig  Kompakt 
 
Personlig  Opersonlig  Lockande  Ful 
 
 
Andra ord som jag anser passar in:_______________________________________________ 
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Texten: 
 
Vad anser du om svårighetsgraden på texten (t.ex. ord och meningar)? 
För svår  Lagom   För lätt 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Vad anser du om informationen i texten? 
Svår att förstå Lagom  Lätt att förstå 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Finns det några svåra ord som du anser behöver förklaras? 
1._____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

3._____________________________________________ 

4:_____________________________________________ 

5:_____________________________________________ 

6:_____________________________________________ 

7: _____________________________________________ 

8: _____________________________________________ 

9: _____________________________________________ 

10: _____________________________________________ 

11: _____________________________________________ 

12: _____________________________________________ 

 Anser du att texten är läsvärd?  Ja Nej 

 
Anser du att du förstår texten?  Ja Nej 
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Bilderna: 
Vad anser du om bilderna? 
Dåliga  Ok  Bra 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Anser du att bilderna speglar texten på ett bra sätt? Ja Nej 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
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Den grafiska formen: 
 
Vad anser du om framsidan på broschyren? 
Dålig  Ok  Bra 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
 
Vad anser du om typsnittet på rubrikerna? 
Svårt att läsa  Ok  Lätt att läsa 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Vad anser du om textstorleken på rubrikerna? 
För liten  Lagom  För stor 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Vad anser du om typsnittet på den löpande texten? 
Svårt att läsa  Ok  Lätt att läsa 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Vad anser du om textstorleken på den löpande texten? 
För liten  Lagom  För stor 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
Vad anser du om längden på textraderna? 
För långa  Lagom  För korta 
1 2 3 4 5 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
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Svar av ”Enkät för utställningsbroschyren”. 
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Bortfall på fråga 1 med 2 svar.  
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Fråga 3 (texten):  

• Freskomålning, 1 gång 

• Expressionistiskt, 1 gång 

• Anekdot, 1 gång 
 

Texten

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ja Nej

Svarsalternativ

A
n

ta
l 

sv
ar

Fråga 4

Fråga 5

 
 

Bilderna

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5

Betygsskala

A
n

ta
l 

sv
ar

Fråga 1

Fråga 4

  
Bortfall på fråga 4 med 1 svar. 
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Den grafiska formen
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Bortfall på fråga 9 med 1 svar.  
 



Bilaga 5. Sammanställning av svaren i enkäten för informationsbroschyren 

  1/3 

Allmänna frågor
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Svar av ”Enkät för informationsbroschyren”. 
Allmänna frågor
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Övriga kommentarer: ”pedagogisk” och ”lättläst”. 
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 Fråga 3 (texten):  

• Performance, 1 gång 
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Texterna
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Bortfall på frågan med 1 svar. 
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Bortfall på frågan med 1 svar. 
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Bortfall på alla frågor med 1 svar. 
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