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Sammanfattning 
 

Under våren 2008 utförde jag mitt examensarbete på Utvecklingsverkstaden, inom Volvo 
Construction Equipment i Eskilstuna. Uppdraget bestod i att presentera förslag på ett skyltsystem 
som skulle vara modernt, professionellt utformat och ha ett enhetligt utseende. Den befintliga 
skyltparken var kraftigt eftersatt och föråldrad.  
 
Syftet formulerades till att utforma förslag på ett tydligt skyltsystem som skulle representera 
aktuell avdelning och dess verksamhet. Syftet innefattade även att ta fram övergripande riktlinjer 
om placering, för varje kategori av skyltar. Hänsyn skulle tas till lagar, regler, åsikter, samt till 
redan påbörjad uppfräschning av avdelningen.  
 
Uppdraget var i hög grad verklighetsbaserat med många diskussioner runt förverkligande.  
 
Jag har inventerat och klassificerat befintliga skyltar. Fakta har inhämtats i litteratur, genom 
intervju, genom diskussion med anställda på avdelningen och andra på företaget. Flera fältstudier 
har utförts. Idéarbetet och skissandet genomfördes med hjälp av olika datorprogram. Det som 
visades upp för uppdragsgivaren och andra medarbetare mottogs väl. De åsikter som kom fram 
har lett till ett omarbetat och bättre förslag. Som resultat kan jag redovisa förslag på ett 
skyltsystem med god Informationsdesign. Riktlinjer om placering är också framtaget.  
 
I sent skede av examensarbetet uppdagades det, av en händelse, att inga skyltförslag som skilde 
sig från företagets standardiserade skyltsystem kunde komma i fråga att förverkligas. I samråd 
med min handledare och ex-jobbskoordinatorn ändrade jag då planeringen för avslutningen av 
arbetet. I stället för en avslutande utvärdering hos de anställda togs beslut om att istället beskriva 
i text och bild hur jag angrep och resonerade kring den ändrade situationen.  
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Inledning 
 

Bakgrund 
På många ställen i samhället kan bristande tydlighet i skyltning märkas. Otydliga skyltar med 
liten textstorlek, svårlästa typsnitt eller färger som smälter ihop med omgivningen är några 
exempel. Brister i skyltarnas placering kan försvåra orientering och vägvisning. Ibland saknas 
skyltning helt, där det skulle behövas. Som besökare i olika miljöer förvånas jag ofta av bristen 
på god Informationsdesign. De arbetsplatser som har en föråldrad och inkonsekvent utformad 
skyltpark kanske inte tänker på att det kan bidra till helhetsintrycket av hela avdelningen. 
Mollerup skriver att de flesta organisationer idag planerar sin skyltning med tanke på varumärket. 
Skyltning kan bidra till att påverka företagets varumärke i positiv eller negativ riktning. Han 
menar att företagets förmåga att ta hand om anställda och besökare delvis speglar sig i dess sätt 
att förmedla sin vägvisning. (Mollerup 2005:223) 
 
Avdelningschefen på Volvo Construction Equipment (Volvo CE), Development workshop, 
Hauler Loader Business Line (HLBL) ser som en del av sitt uppdrag att strukturera, rensa och 
skapa en enhetlig interiör på avdelningen. Följden ska bli en bättre arbetsmiljö att arbeta i och att 
visa upp utåt, mot kunder. Arbetet är påbörjat genom ett examensarbete, med inriktning 
Informationsdesign och Rumslig Gestaltning samt genom insatser av feriearbetande ungdomar 
under vår/sommar 2007. Ytterligare fyra personer från samma utbildning (varav jag är en) gör sitt 
examensarbete på avdelningen under våren 2008. Vi kommer att göra förslag på förbättring av 
miljön, rent funktionellt liksom utseendemässigt. I och med dessa arbeten kommer ett arbetssätt 
och en filosofi som kallas 5S att införas på avdelningen. Feriearbetande ungdomar ska sedan 
hjälpa till att verkställa förslagen under sommaren.  
 
Volvo Components har utarbetat ett eget material runt arbetssättet och filosofin 5S. Med 5S 
menas att man på arbetsplatsen upprättar ordning och reda, vilket man sedan ständigt förbättrar. 
(http://in.teamplace2.volvo.net/sites/5S) Mer fakta om arbetssättet med 5S och hur mitt arbete 
kan kopplas ihop med det återfinns i kapitlet Teori.  
 
Inom ramen för de åtgärder som ska vidtas på avdelningen ser avdelningschefen ett behov av att 
införa nya informationsbärare i form av skyltar och informationstavlor. Dessa skall vara 
moderna, professionellt utformade och enhetliga i utseendet. Utformningen ska även ta hänsyn 
till de faktorer som beskrivs i syftet (sidan 2). Av flera möjliga alternativ föll jag för att arbeta 
med just skyltar i examensarbetet. Jag ser det som en intressant utmaning att försöka skapa ett 
skyltmaterial med god informationsdesign. Här kan jag kombinera mitt intresse av att skapa 
struktur i omgivningen med mer estetiskt tänkande.  
 

Problembeskrivning 
Antalet skyltar på avdelningen uppgår till ett hundratal. Skyltparken är omodern, sliten och 
många skyltar har en ogenomtänkt placering. Vid en första rundvandring konstaterade jag att 
skyltar och vägvisning är ett eftersatt kapitel. Här följer några exempel: Många brister rör sig om 
läslighet och läsbarhet. Vissa skyltar som ska sitta vid ingången till lokaler är små och därför 
svårlästa. Att vissa skyltar är små gör även att det är lätt att passera utan att upptäcka dem. Andra 
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är nötta och har nedsatt kontrast mellan text och bakgrund. Jag upplever också brist på 
konsekvens i utseende mellan de olika skyltarna. Texterna kan ibland uttryckas otydligt. 
Det finns gott om papper och lappar som alla har olika grundutförande. Se exempel på 
avdelningens skyltar i kapitlet Projektets genomförande, under rubriken Exempel från 
fotodokumentationen, samt i Bilaga 1.  
 

Syfte 
Att utforma förslag på ett tydligt skyltsystem som representerar aktuell avdelning och dess 
verksamhet. Förslaget ska redovisas via skisser utförda med dator.  
 
Att ta fram övergripande riktlinjer om placering, för varje kategori av skyltar.  
 
Utformningen skall, i stort, stämma överens med de grundläggande riktlinjer som finns i 
företagets grafiska manual. Men undertecknad kommer även att ta andra grepp och initiativ, inom 
ramen för vad som är tillåtet, om jag finner det befogat. Utformningen skall vidare, i stort, passa 
ihop med tidigare förslag på förbättring av interiören. Den ska även, i stort, stämma överens med 
förslag som ska tas fram av andra examensarbetare nu under våren.  
 

Frågeställning 
1) Kan man med hjälp av kunskaper i Rumslig Gestaltning och Informationsdesign skapa ett 

skyltsystem som upplevs som fungerande och representativt för den aktuella avdelningen? 
 

Avgränsning 
Enligt Ejvegård är det mycket viktigt att redan vid ämnesbestämningen försöka avgränsa sitt 
arbete så att det inte blir för stort att överblicka (Ejvegård 2003:28).  
 
Jag prioriterade bland vilka skyltar jag skulle arbeta mer med. Ofta berodde avgränsningarna på 
att tiden för examensarbetet inte räckte för mer än en begränsad mängd uppgifter. Det kunde även 
bero på att vissa skyltar bedömdes som viktigare än andra, att ta sig an. 
 
Begreppet readability-läsbarhet behandlades inte fullt ut. I de fall skyltarna innehöll en längre 
textmassa överlät jag till de anställda på avdelningen att ta beslut om vad som skulle stå.  
Den speciella hänsyn som tas till synsvaga gäller endast färgblinda personer. Jag noterade vilken 
den största svårigheten brukar vara för färgblinda och undviker den färgkombinationen. Exakt 
benämning på olika lokaler och exakt stavning på lokalnamnen får avdelningen ansvara för. Jag 
tog på mig att arbeta med interiöra skyltar och exkluderade därför de exteriöra. Brand- och 
nödskyltar samt föråldrade skyltar prioriterades också bort.  
 
Det är viktigt att betona att mitt examensarbete innebär att jag tar fram förslag på utformning av 
skyltar för att visa via projektor i en presentation, alternativt med utskrifter som sitter på väggen. 
Jag visar även respektive skyltkategoris placering. Där begränsar jag arbetet. Jag ska alltså inte 
göra utprovningar i lokalerna, beställa skyltar eller sätta upp dem i färdigt skick.  
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Koppling till Informationsdesign och Rumslig gestaltning 
Hur kopplar jag då min uppgift att skapa ett fungerande skyltsystem till huvudämnena? 
Informationsdesign och Rumslig gestaltning kan inte renodlas från varandra. De flyter i många 
delar ihop till ett och samma ämne.  
 
Anknytningen till ämnet Informationsdesign är mycket tydlig eftersom det handlar om ett 
skriftligt material. Om man enligt Pettersson tillämpar informationsdesignens grundregler så gör 
sändaren informationsmaterialet begripligt, korrekt och relevant för de målgrupper som avses. 
(Pettersson 2008:317-318) Jag kommer att tillämpa flera av Petterssons principer i skapandet av 
skyltarna, men även använda mig av Mollerups (2005), Tegnells (2006) och i viss mån Bergers 
(2005) teorier.  
 
Ämnet Rumslig gestaltning anknyter till uppgiften då jag planerar skyltarnas placering i rummet. 
Var i lokalen ska skylten sitta för att kunna läsas på bästa sätt? Hur rör sig människorna i 
lokalerna och på hur långt håll behöver skylten ses? Wannerberg beskriver vad ämnet Rumslig 
gestaltning kan innebära. Han menar bland annat att en person som arbetar med ämnet läser av 
miljöer och sedan föreslår vilka åtgärder som behövs för att miljön ska passa avsett syfte. Miljön 
formas så att den får ett tydligare formspråk än tidigare. (Wannerberg 2004-05, Bilaga 2) 
 

Målgruppsbeskrivning 
Vid en direkt fråga till avdelningschefen kom det fram att behovet av ett nytt skyltsystem var 
hans önskan, och därigenom avdelningens, som en del i förbättringsarbetet via metoden 5S. Han 
har mest tänkt på själva utseendet på nuvarande skyltar med hänvisning till att de är omoderna 
och ej enhetliga i sitt utförande. Vid slumpvis utfrågning av några anställda personer på 
avdelningen framkom att skyltar inte är något de funderar på när de rör sig på avdelningen. Det 
verkade dock vara välkommet med nya skyltar om det kunde ordnas.  
 
Genom utfrågningen kom jag fram till att behovet inte verkade komma utifrån, utan från 
avdelningen. Avdelningens anställda blir målgruppen.  

Beskrivning av lokalerna 
Den aktuella avdelningen är en utvecklingsverkstad för dumprar och hjullastare och utgörs i 
grunden av en stor industrilokal med ungefär 10 meter i takhöjd. En korridor leder från entrén 
med vaktkur in på avdelningen. Avdelningen är formad som ett T. Olika lokaler som finns är en 
stor fordonsverkstad för lastare, en maskinverkstad, plåtverkstad, verktygsförråd, måleri, 
tvätthall, svetslokal, två konferensrum, elverkstad, några kontor, ett lunchrum, en 
fordonsverkstad för dumprar, lokal för godshantering, ett stort lager, samt olika verkstäder för 
funktionstester av fordonen.  
 
Den dominerande färgen på väggarna är brunt tegel, men en förändring är påbörjad. Vissa 
väggavsnitt består av korrugerad plåt i vitt. De stora pelare som utgör en del av väggytan med 
jämna mellanrum är ljusblå i färgen. Det finns ett stort antal portar, av vilka de flesta är bruna. 
Det finns även ett antal mycket stora portar som är blåa. Normalstora dörrar är i många fall 
klargula. Som lösa inventarier finns olika sorters maskiner, verktyg och material runt om på 
avdelningen. Avdelningen med mestadels verkstadslokaler ter sig något rörig som en följd av 
många saker och kontinuerlig rörelse av människor. 
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Nya färger har börjat införas på avdelningen. Vissa dörrar och de kupor som utgör konferensrum 
och elverkstad är ljusgrå. En del detaljer har mörkgrå färg. Truckskydden längs med 
korridorväggarna har börjat målas svarta. Stora väggytor som till exempel tegelväggar har börjat 
målas vita. De mycket stora portarna som var blåa kommer att förbli det. Här är det företagets 
standard för utomhusfärg som styr. Det är föregående examensarbetare som har tagit fram de nya 
färgerna. Tanken är att ytorna ska fortsätta att målas under kommande sommar. De nya kulörerna 
på avdelningen, angett som NCS-beteckning är: ljusgrå 3502-Y, mörkgrå 7500N, svart Alcro 
lakrits, vit tegelvägg 0502-Y och vit för vägg i konferensrum 0500-N.  
 

Tidigare forskning/liknande projekt 
Tidigare nämnda examensarbetare tog följaktligen fram en färgstandard för stora väggytor på 
avdelningen under våren 2007. De valde ut bilder med temaord som representerar företaget. 
Bilder och temaord exponerades bland annat på fem stora portar, centralt belägna på avdelningen. 
En modell som visade hela konceptidén byggdes och har visats för många intresserade på 
företaget. Förslaget är utformat som ett koncept som även ska kunna användas i andra 
verkstadsmiljöer på företaget. Förslaget är tänkt att förlänga Volvos kärnvärden, som är kvalitet, 
säkerhet och miljöomsorg. (Börjesson; Stade. 2007)  
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Teori 
 
I kapitlet beskrivs allmän teori som jag anser är centralt att ha i åtanke under arbetet. Även 
kapitlet Projektets genomförande innehåller en stor del återgiven teori. Där tar jag i högre grad 
upp sådant som tillämpas direkt på den aktuella arbetsfasen som beskrivs.  

Använda begrepp 
På avdelningen fanns innan examensarbetet skyltar, informationstavlor (med foton på anställda 
samt skrivyta), anslagstavlor och handskrivna lappar. I texten slår jag ofta ihop dem under en och 
samma benämning. Jag använder benämningarna skyltar, informationsbärare, skyltsystem och 
skyltpark. De anses som synonymer i arbetet.  

Informationsdesign allmänt 
Informationsdesign kan definieras som: ”Ett flervetenskapligt akademiskt ämne som omfattar ett 
helhetsperspektiv på studier av teknik för utformning och användning av informationsmaterial.” 
(Pettersson 2003:284) 
 
”Informationsdesign (ID) är ett flervetenskapligt akademiskt ämne som har beröringspunkter 
med flera andra kunskapsområden. De viktigaste är språk, konst och estetik, kommunikation, 
information, kognition, ekonomi och juridik, samt medier och teknik.” 
(Pettersson 2008:318) Se bild nedan.  
 
 

 
Egen illustration utifrån Petterssons bild (2008:318) 
 
 
Jag använder ofta ovanstående bild som en mental bild för att snabbt kunna känna vad mitt 
ämnesområde innefattar.  
 
Pettersson beskriver vidare om informationsdesign att genom tillämpning av dess grundregler gör 
sändaren all dokumentation aktuell, begriplig, korrekt och relevant för de målgrupper som avses. 
(Pettersson 2008:317-318) Pettersson skriver också (2007:39) : ”In general information 
materials should be as clear, simple, unambigious and transparent as possible.” Han menar att 
huvudmålet i informationsdesign är att kommunikationen ska vara tydlig och enkel. Förutom det 
förväntar man sig även att materialet ska vara estetiskt tilltalande. (Pettersson 2007:10) 



 Teori - Sidan 6 

Det finns generellt sett inga orubbliga regler i informationsdesign. Endast när det gäller en sak 
finns det en regel som måste följas. Den innebär att copyright ska respekteras liksom andra lagar 
och förordningar som kan relateras till informationen. (Pettersson 2007:102) Det viktiga är att ett 
informationsmaterial är läsligt (legible) och läsbart (readable). Både kognitiva och praktiska 
aktiviteter och aspekter behöver vägas in i en designprocess. Många faktorer påverkar designen. 
Hur designen utformas beror på uppgiften, miljön, sändarens kunskap, mottagaren och flera andra 
faktorer. (Pettersson 2007:16-17) Teori och praktik samverkar i informationsdesignen. 
(Pettersson 2007:102) 
 
Ett av nyckelbegreppen vid min planering av skyltarnas utformning har varit legibility, läslighet, 
som är ett mått på den rent tekniska kvalitén på texten. Vid god läslighet är texten lätt att läsa ur 
ett utseendemässigt perspektiv (Pettersson 2003:392). Texten har tydlighet - clarity. Det är en 
fördel om texten har ett välkänt typsnitt och om storleken på bokstäverna är anpassad till det 
läsavstånd som är tänkt. Pettersson hävdar att god läslighet alltid är ekonomiskt försvarbar 
(2007:393). 

Funktionella principer 
I boken It Depends tar Pettersson (2007:102-109) upp ett antal designprinciper som i sin tur 
innehåller riktlinjer. Jag ser principerna som ett hjälpmedel vid arbetet med skyltarna. De 
principer som behandlas är: funktionella, administrativa, estetiska och kognitiva principer.  
 
Under dessa principer behandlas bland annat: att definiera problemet, att skapa struktur, 
tydlighet, klarhet, enkelhet, att betona viktiga delar och att göra materialet unikt. Jag återger här 
ett urval av de olika principerna.  
 
Definiera problemet 
Att definiera problemet innebär att ange vad jag som sändare vill uppnå och vilket syfte 
budskapet har, med mottagaren i åtanke. Välj det bästa mediet för budskapet. Definiera 
målgruppen. Definiera den inre och yttre miljön för budskapet. (Pettersson 2007:103) 
 
Skapa struktur 
Skapa en klar struktur för innehållet. Se till så att antalet nivåer i strukturen är så få som möjligt. 
Låt den grafiska designen visa på hierarki och struktur för innehållet. (Pettersson 2007:103) 
 
Vara tydlig 
Här beskrivs bland annat hur man är tydlig i typografin. Jag vill betona det som står om läslighet 
för färg eftersom detta är en viktig detalj i arbetet, som jag återkommer till flera gånger. 
Bakgrundsfärgen bör enligt Pettersson vara ljus eller mörk. Texten eller symbolen ska ha god 
färgkontrast mot bakgrunden. Skillnaden mellan färger ska vara klar och tydlig. På 
varningsskyltar kombineras färger och form. (Pettersson 2007:104-105) 
 
Nästföljande punkter tar bland annat upp att informationsmaterialet bör göras enkelt och 
enhetligt. Det är också viktigt att hitta harmoni och balans mellan olika delar i utförandet. 
(Pettersson 2007:105-108) 
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Kommunikation 
Skyltarna är ett sätt att kommunicera med dem som vistas i lokalerna. Företaget/avdelningen 
fungerar som sändare av budskapet och de som passerar och läser skylten är mottagare av 
budskapet.  
 
Pettersson beskriver flera aktiviteter som är inblandade vid kommunikation av ett budskap mellan 
sändare och mottagare, när budskapet tolkas som det är planerat. Sändarens avsikter och 
mottagarens respons påverkas av olika principer och verktyg. Allt sker, enligt Pettersson i en 
sociokulturell kontext. (Pettersson 2008:398) 
 

       
         Egen illustration utifrån Pettersson (2007:398) 
         Bilden beskriver att budskapet påverkas av många faktorer.  

 

En allmän definition av kommunikation enligt Fiske, är att det är en social samverkan med hjälp 
av meddelanden. Kommunikation har en central betydelse i vår kultur. Fiske beskriver vidare att 
det finns olika skolor beträffande kommunikation. Vissa hävdar att kommunikation innebär 
överföring av meddelanden. Här menar man att sändare och mottagare av informationen kodar 
och avkodar densamma. Begrepp som effektivitet och noggrannhet betonas. Detta synsätt kallas 
processorienterat synsätt. Andra hävdar att kommunikation handlar om skapande och utbyte av 
betydelser. Det menas att meddelanden eller texter samverkar med människor för att skapa 
betydelser. Begrepp som text och kultur betonas. Detta synsätt kallas semiotiskt synsätt. (Fiske 
1990, kapitel 1-3)  

Mollerup liksom även Fiske (1990, kapitel 1-3) beskriver kommunikation i tre nivåer på liknande 
sätt. Nedan tar jag upp nivåerna så som Mollerup beskriver dem.  

Kommunikationsnivåer 
Kommunikationsnivåer har att göra med hur skyltens budskap påverkar mottagaren. 
 
Tre nivåer föreslås av författaren: 
Teknisk nivå, Semantisk nivå och Effektivitetsnivå.  
 
Teknisk nivå: En skylts budskap är som en signal som tas emot mer eller mindre korrekt av 
mottagaren. Mollerup talar om en kvalitet på varje kommunikationsnivå. Här handlar det om 
läslighet. Med det menas yttre, tekniska kvalitéer. Hur lätt texten är att läsa, att se, uttyda med 
mera.  
 
Semantisk nivå: Budskapet har en mening som förstås mer eller mindre korrekt av mottagaren. 
Den viktiga kvalitén på denna nivå är förståelse. Att budskapet är tydligt utformat gör det lätt att 
läsa och förstå.  
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Effektivitetsnivån: Budskapet är ett hjälpmedel för att påverka mottagarens beteende. Påverkan 
kan ske mer eller mindre som sändarens har tänkt sig. Den relevanta kvalitén är övertalning. 
Kraften ett budskap har för att övertyga mottagarna. (Mollerup 2005:91-92)  
 
Den beskrivna effektivitetsnivån berör inte skyltarnas utformning i någon högre grad. 
Övertalningsdesign, Persuation design, har bland annat till avsikt att påverka mottagaren att 
ändra sina tidigare åsikter (Pettersson 2008:827). Övertalningsdesign ligger utanför definitionen 
för informationsdesign. I projektet med skyltförslagen sträcker sig utformningen till att 
informationen ska kunna utläsas rent tekniskt samt att den ska kunna förstås av läsaren.  

Varför skyltar inte fungerar 
På avdelningen fungerar många skyltar dåligt i och med att texten har nedsatt skärpa. De kan 
även vara placerade så att de knappt syns. I nämnda fall fungerar inte skyltarna på det tekniska 
planet. Enligt Mollerup är det vanligast att det brister på den tekniska nivån när skyltar inte 
fungerar. Då får mottagarna svårt att upptäcka själva skylten. I andra fall kan det vara svårt att 
uttyda texten. På skyltar där den tekniska nivån är god kanske användarna ändå inte förstår 
budskapet. Då brister tydligheten på den semantiska nivån. Om skylten däremot inte övertygar 
med sitt budskap så finns bristen på effektivitetsnivån. (Mollerup 2005:95) 

Färger 
De färger som har valts betecknas i rapporten enligt NCS-systemet. NCS står för Natural Color 
System. Berit Bergström från Skandinaviska färgskolan beskriver systemet som ett språk med 
vilket färg kan kommuniceras. (Bergström 2004-09-14)  
 
En beteckning jag använder enligt NCS kan se ut så här: 1020-Y80R 
Då betyder siffran 10 att färgen har 10% svarthet (och således 90% vithet) och 20% kulörthet 
(vilket visar hur färgstark den är). Y står för gul, R står för röd och 80 står för 80%. Det sista fyra 
tecknen betyder då gul färg med 80% rödhet. (Bergström 2004-09-14) 
 
När det gäller industrifärger, till exempel färger som målas på metaller brukar andra system 
användas för att ange färgen, till exempel RAL-systemet (Tegnell 2006:27). I rapporten anger jag 
de flesta färger med NCS-beteckning eftersom det då blir lättast att jämföra dem med varandra. 
När målning sedan ska ske går det att översätta det önskade NCS-värdet till RAL eller andra 
skalor som man önskar. 

Arbetssättet 5S 
Tidigare nämndes att utvecklingsverkstaden Volvo Development Workshop (HLBL), ska börja 
tillämpa arbetssättet och filosofin 5S, i och med vårens examensarbeten.  

Biltillverkaren Toyota arbetar efter ett världsberömt system som kallas ”Lean production” 
(≈effektiv produktion). (Liker 2004:bokomslaget) Toyotas arbetssätt erbjuder verktyg för 
människor att kontinuerligt förbättra sitt arbete. (Liker 2004:36) Ett av företagets 
effektiviseringsverktyg kallas 5S-programmet. 5S innefattar en serie av aktiviteter som används 
för att komma ifrån slöseri (wastes) på arbetsplatsen, som annars kan leda till fel, defekter och 
personskador. (Liker 2004:36) 

Volvo har själva utvecklat 5S, 5S på Component Division, så att det passar deras egen 
verksamhet (Joakim Libert 2008-03-04). (http://in.teamplace2.volvo.net/sites/5S)  
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De fem S:en står för: 1: Sortera, 2: Systematisera, 3: Städa, 4: Standardisera, 5: Se till 
Jag har delvis använt 5S-strukturen som en mall att arbeta efter. Arbetet med att ta fram en ny 
standard för ett skyltsystem och dess placering anser jag direkt kan kopplas och översättas till 5S-
filosofin.  
 

• Nuvarande antal skyltar behöver inventeras och sorteras för att bli hanterbart och kunna 
arbetas med. En förteckning upprättas över vilka skyltar som finns.  

• Skyltarna systematiseras/klassificeras. De delas in i kategorier.  
• Städning förbereds genom att föråldrade skyltar förs till en lista för att tas bort.  
• Idéförslag upprättas där varje kategori standardiseras i sitt utförande.  
• Sista steget handlar om att se till och följa upp så att skyltarna kan uppdateras eller att de 

kan kompletteras. Det kan gälla att noggrant beskriva hur varje skyltsort ska se ut.  

Volvos riktlinjer 
Jag tar kortfattat upp olika delar från den Volvolitteratur jag har läst.  
 
I The Volvo Corporate Identity Manual finns ett avsnitt om Volvos eget skyltsystem (signage). 
Där betonas vikten av att alla volvoskyltar visar en överensstämmande kvalitetsimage av 
varumärket. Detta ska gälla för så olika miljöer som kontor, verkstäder, fabriksmiljöer och 
liknande. Skyltsystemet som beskrivs har designats enligt följande principer: Differentiering, 
kvalitet, skandinavisk design, varaktighet, miljömedvetenhet (recyclability) och låg 
underhållskostnad (maintenancy cost). (AB Volvo 1998:32) De skyltar som visas i det avsnittet 
är dock bara volvoblå skyltar med logotypen på.  
 
Företagets typsnitt sägs vara unika i sitt slag. De är speciellt designade för att vara läsliga och 
distinkta. Typsnitten är ett sätt att visuellt betona varumärket Volvos närvaro. Volvo Broad ska 
främst användas i reklam och som rubrik i företagets tidningar. (The Volvo Corporate Identity 
Manual 1998:16) 
 
Pdf-dokumentet Look & Feel finns på företagets intranät och innehåller riktlinjer för hur olika 
designelement ska användas och kombineras. Målet är att skapa känsla och atmosfär av företaget 
utan att behöva berätta om det. Förutom att arbeta med typsnitt, företagsfärger och logotyper har 
företaget också strategier för hur bildmaterial ska användas, ibland tillsammans med temaord. 
(Look & Feel 2003:2) Ett konsekvent användande av färg kan vara ett tydligt sätt att stärka ett 
varumärke. Volvos företags- (corporate-) färg är Volvoblå. Sekundära företagsfärger är svart, vit 
och silver. Volvoblå får bara använda tillsammans med logotypen. Några accentfärger är 
framtagna för att de lätt ska kunna kännas igen i företagets material. I Look & Feel-dokumentet 
står att accentfärgerna är tänkta att representera det skandinaviska arvet likväl som de ska spegla 
företagets kärnvärden. (Look & Feel 2003:17) 
 
Volvos kärnvärden är som jag tidigare skrev kvalitet, säkerhet och miljöomsorg. Företaget vill 
även förknippas med det skandinaviska arvet. (Look & Feel 2003:5) I manualen The Volvo Cars 
Interior Design Programme beskrivs Volvos designfilosofi: ”Volvo´s design philosophy is firmly 
founded in the company´s Scandinavian origins. In the celebration of light and nature. In the 
spirit of creative engineering, functionality and elegant simplicity.  
(The Volvo Cars Interior Design Programme, från insidan av omslaget) Många av de 
inredningselement som finns i företagets tryckta material domineras av björk, som då 
representerar den sobra skandinaviska stilen.  
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Metod 
 

Under rubriken Vetenskapliga metoder placerar Ejvegård vetenskapliga metoder och tekniker. 
Med metod menar han det vetenskapliga tillvägagångssätt med vilket man tar sig an ämnet. 
Teknik är istället det sätt man samlar in material på för att kunna jämföra och förutsäga saker. 
(Ejvegård 2003:31) Under rubriken Metod slår jag samman vetenskapliga metoder och tekniker.  
Även mina utprovningar och undersökningar beskrivs under rubriken. 

Klassificering 
Klassificering användes för att göra antalet skyltar mer hanterbart. Enligt Ejvegård (2003:35) är 
klassificering en metod som används för att kunna analysera data. Min avsikt var att skapa 
struktur i en röra av skyltar, lappar och informationstavlor. Klassificeringen ledde till att 
skyltarna kunde delas in i kategorier. Ejvegård (2003:35-36) menar att fem krav måste uppfyllas 
för att klassificeringen ska gå att använda för analys och för att det ska gå att dra slutsatser runt 
den. 
 

1) Klasserna ska vara reliabla, dvs. tillförlitliga och användbara. 
2) Klasserna ska vara valida, dvs. lämpliga för sitt sammanhang.  
3) Klasserna ska tillsammans vara uttömmande. Det betyder att man kan lägga till en 

restpost för att få med alla delar i någon klass.  
4) Klasserna ska vara ömsesidigt uteslutande.  
5) Tomma klasser ska uteslutas.   

 
Materialet kan indelas i övergripande klasser och underklasser. Dessa ska skiljas åt för att hålla 
ordning i hierarkin. Ejvegård menar vidare att man kan bygga upp nya klasser av de ursprungliga, 
genom att till exempel göra en union eller korsning av två klasser. (Ejvegård 2003:35-36) 
 

Informationsinsamling 

Inventering och dokumentation i lokalerna 
På avdelningen genomfördes en inventering bland alla skyltar som kunde hittas. De 
dokumenterades med drygt 200 fotografier. Det krävdes fototillstånd som fick ansökas om från 
avdelningschefen till säkerhetsansvarige en dag i förväg. Avdelningschefen granskade sedan alla 
foton så att jag inte hade fotograferat sekretessbelagda objekt. Fotografierna utgjorde en stomme i 
det vidare arbetet och har varit viktiga både för att planera med hjälp av och för att visa och 
förklara förslagen för andra.  

Litteraturstudier 
Jag inhämtade kunskaper från olika sorters litteratur, om allmän informationsdesign och 
tillämpad informationsdesign vid formgivning och tillverkning av skyltar. Vidare lästes 
metodlitteratur om vetenskapligt uppsatsarbete samt en idébok. Jag uppdaterade mig på kunskap 
från olika föreläsningar jag varit på. Utöver detta har jag läst intern litteratur som finns på 
företaget för att ta reda på vilka regler, lagar och riktlinjer som finns. På högskolebiblioteket fick 
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jag hjälp av en bibliotekarie att hitta aktuell litteratur. Mina sökord var bland andra: signage, sign, 
wayshowing, information design, spatial design, 5S och Toyota.  

Intervju 
Jag intervjuade två personer, med min utbildning, som arbetar på en designavdelning inom 
företaget Archus arkitekter i Västerås. Syftet med intervjun var att få användbara och praktiska 
råd om skyltutformning från personer som har lång erfarenhet inom mitt arbetsområde, och som 
är framgångsrika inom sitt yrke.  
 
Intervjun förbereddes genom att jag skrev upp frågor som var intressanta för arbetet. Enligt 
Ejvegård (2003:47) kan intervjun användas när man vill ta reda på åsikter, tyckanden, 
uppfattningar och kunskaper hos någon.  
 
En intervjuform med från början strukturerade frågor valdes. Jag intervjuade båda personerna 
samtidigt. De har arbetat ihop i cirka 10 år och jag räknade med att de skulle associera vidare 
utifrån varandras svar. På så vis skulle svaren kunna bli mer innehållsrika. Jag använde alltså 
öppna svarsalternativ som enligt Ejvegård (2003:49) innebär att respondenten får svara fritt.  
 
Ejvegård (2003:50) betonar vikten av att skriva ner minnesanteckningar omedelbart efter en 
intervju. Jag antecknade svaren kortfattat under intervjun och skrev ner dem ordentligt, en kort 
stund efteråt. Jag har delvis återgivit respondenternas svar med deras egna uttryck, men även med 
mina egna ord. Ejvegård (2003:50-51) betonar vissa faktorer som är viktiga inför en intervju och 
som jag försökte följa. Som förberedelse såg jag till att komma i tid till mötesplatsen. Jag hade 
redan innan presenterat kort vad mitt arbete handlade om. Respondenterna tackades och erbjöds 
att stå med namn och företagsnamn i referenslistan. Utskriften av intervjuerna har sänts till 
respondenterna för att de ska kunna ge sin tillåtelse till publicering av deras åsikter. Intervjun 
finns som bilaga 3. 

Fältstudier 
Fältstudier har förlagts till ABB Meeting point i Västerås för att titta på skyltar i en utställning. 
Skyltar har även studerats i Västerås centrum, på Munktell Science park i Eskilstuna liksom på 
konserthuset i Västerås. Jag har också besökt företaget Flexima i Eskilstuna för att diskutera 
skriv- och anslagstavlor.  

Verklighetsförankring med skyltfirma/reklambyrå 
Då det från början var full fokusering på att skyltarna skulle tillverkas enligt mitt förslag 
kontaktade jag en representant från en skyltfirma som heter P3N. Anledningen var ett behov av 
verklighetsförankring. Vad var möjligt att göra? Vad var inte möjligt? Jag visade de idéer jag 
hade i det skedet och kunde diskutera vad som i praktiken var möjligt att genomföra. Även om 
det inte ingår i mitt examensarbete att vara med när skyltarna tillverkas så känns det viktigt att 
mina förslag från början är realistiska. Slutsatsen var att det mesta i skyltväg är genomförbart. 
Vad som är möjligt att utföra hänger mer på den budget som finns att tillgå. 
 
Jag träffade även en representant från reklambyrån Sinnebild vid två tillfällen. Jag diskuterade 
möjliga skyltlösningar med honom på avdelningen samt på hans företag.  
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Inventering av önskemål från anställda 
Enligt beskrivning i PM skulle mina första idéförslag skapas utifrån litteratur och enligt mina 
diskussioner med avdelningschefen. När de första omgångarna idéer hade producerats på det 
sättet tog jag in åsikter och tankar från en grupp anställda på avdelningen.  
 
Urval till diskussionsgrupp  
Jag bedömde innan att en grupp om cirka 7 personer var lagom för att få en aktiv diskussion. 
Nielsen skriver att det vid en utprovning räcker att ha endast 5 användare. Han argumenterar för 
påståendet med att redan den tredje användaren kommer att säga eller notera saker som du som 
”produktägare” redan har hört. (http://www.useit.com/alertbox/20000319.html) 
 
För sammansättning tillämpades lottning. De 37 anställda är uppdelade i fem arbetsgrupper. Jag 
ville ha representanter från varje arbetsgrupp. En arbetsgrupp är mycket större än var och en av 
de andra fyra. Fördelningen viktades så att det blev tre från den gruppen och en person vardera 
från de andra grupperna. Antalet blev sju personer exklusive mig själv.  
 
Varje namn numrerades, i vardera grupp. Sedan gjorde jag lappar för en grupp i taget med samma 
nummer på. Därefter fick en av de andra examensarbetarna dra det antal lappar som var planerat 
för varje grupp. På så vis fick jag en slumpmässig sammansättning av personer, som 
representerade alla grupper. Två personer hade inte möjlighet att delta vid den aktuella 
tidpunkten. Vi drog då ett nytt namn från respektive arbetsgrupp.  
 
Inventeringen av önskemål kom fram i diskussionsform. Jag visade min dåvarande presentation 
på dator, med bilder på skyltförslagen, i jämförelse med nuvarande skyltar. Den som ville fick 
yttra sig. Det kom fram en del förslag som jag kunde arbeta vidare med. Bland annat diskuterades 
den grafiska detaljen, textfärg, avdelningens skyltar i förhållande till andra avdelningars skyltar 
ute vid entrén samt lokalbenämningar.  

Diskussion med de andra examensarbetarna 
I enlighet med syftesbeskrivningen har jag diskuterat förslagen med de andra examensarbetarna. 
Det gäller att våra förslag stämmer överens i övergripande stil. Det har varit givande diskussioner 
där de har varit i huvudsak på min linje i fråga om utformning.  

Idéprocess 
Själva idéprocessen var en central del av arbetet. Jag har försökt följa en idéprocess som beskrivs 
i boken Idéagenten.  
 

• Behovsfasen  Projektets grund med frågeställningar och dess kriterier fastställs. 
  
• Idégenerering  Metoder och tekniker används för att skapa en mängd idéer. Det  

  är viktigt att ha lite tid mellan de olika idéerna för att låta alla  
  tankar smälta in.  

 
• Idéutveckling  Översikt och förståelse av alla idéer för att kunna göra ett urval.  

och urval Kvaliteten på kvarvarande idéer ökar.  
 
• Konkretisering Ett fåtal idéer utvecklas till ett koncept. Idéerna fördjupas, kopplas  

  till behovet och visualiseras.  
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• Resultat ”Resultatet är ett antal koncept som har gått igenom utvärderingar  

  och fördjupningar”. Uppdragsgivaren får här ta ställning till om han 
  brinner för idéerna och om resurser ska satsas för att genomföra  
  dem. (Breiler, Michanek 2004:30-31). 

Visualiseringsmetod 
Jag har mest tillämpat skissande i datormiljö och programmen Photoshop, Illustrator och 
InDesign. En bild visualiserades med hjälp av programmet ArchiCad. Att använda ett 
tredimensionellt program kan underlätta återgivningen av ett realistiskt perspektiv. 
Uppdragsgivaren får på så vis lättare att föreställa sig det förslag som visas, vilket kan vara nog 
så viktigt när jag argumenterar för det jag föreslår. Jag använde mig mest av datorskisser 
eftersom jag har större färdigheter i de teknikerna jämfört med att skissa för hand.  
 
Jag har skapat flera miljöbilder där skyltförslaget har monterats på ett foto av aktuell plats. Det är 
då lättare att avgöra om förslaget fungerar bra, jämfört med att visa endast en skyltbild utan miljö 
i bakgrunden. Det tillhör min profession inom ämnet Rumslig gestaltning att redovisa och 
övertyga arbetsgivare med hjälp av helhetsbilder av förslaget, i rätt kontext.  

Utvärdering av förslaget 
Intentionen var från början att samla avdelningens anställda till en presentation av skyltförslaget. 
Utifrån det ville jag ha diskussioner i små grupper för att få uppslag till att justera ytterligare. Vid 
ett senare tillfälle skulle följande typ av frågor ställas för att ta reda på huruvida de anställda 
upplevde att skyltarna kunde representera deras avdelning och verksamhet.  
 

• Tror du att dessa skylttyper skulle kunna fungera på avdelningen? 
• Tycker du att skylten är tydligt utformad? 
• Om skylten satt uppe – tror du att den skulle kunna kännas representativ för din 

avdelning?  
• Tror du att den här riktningsskylten skulle kunna fungera som vägvisare? 

 
Det skulle handla om ja- och nej-frågor samt om att kryssa i på en VAS-skala (Visuell Analog 
Skala). En VAS-skala kan utformas som ett streck på exempelvis 10 centimeter, där ena änden 
representerar en ytterlighet, till exempel ”ja, helt och hållet” och den andra änden motsatt 
ytterlighet, till exempel ”nej, inte alls”. Respondenten kryssar i på den nivå som han/hon tycker. 
Nivån kan sedan översättas till en siffra mellan 1 och 10. Därigenom kan man få ett mer 
kvalitativt svar.  
 
Det här momentet blev inte utfört. Läs mera under Avstämningar och Fortsättningen, i kapitlet 
Projektets genomförande.  
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Arbetsmetoder 
Arbetsmetoden 5S har jag redan nämnt. Även Pettersson har en användbar metod som var 
lämplig att hålla sig till, för att skapa struktur i arbetet. Han beskriver en metod med sju 
delprocesser, vilken är lämplig att arbeta efter vid forskning inom informationsdesign. 
Processerna har varit logiska att ha som en stomme vid planering av arbetet. Processerna är: 
 
1. Analys 
2. Projektplanering 
3. Litteraturstudier 
4. Insamling av data 
5. Bearbetning av data 
6. Diskussion 
7. Publicering    
 
(Pettersson 2008:318-319) 
 

Utformning av manual med riktlinjer 
För att avdelningen på ett enkelt sätt ska få reda på riktlinjer om placering av interiöra skyltar 
bifogar jag en enkel manual. Allt underlag till skyltarna och deras placering finns även i denna 
rapport.  

Vetenskapligt förhållningssätt 
I viss mån höll jag mig till vetenskapligt beprövade metoder i mitt arbete. Arbetet med att 
utforma skyltar enligt principer om informationsdesign är dock ingen exakt vetenskap. Jag gjorde 
tester och förde diskussioner som till stor del baserades på subjektivt tänkande och tyckande. 
Avdelningschefen som var huvudbeställare och utgjorde en stor del av målgruppen hade många 
åsikter och idéer. För att visa hur jag har gått till väga försöker jag beskriva olika händelser så 
utförligt som möjligt. En strävan är att arbetet ska vara så reliabelt som möjligt. ”Reliabiliteten 
anger hur tillförlitligt och användbart ett mätinstrument eller en måttenhet är” 
(Ejvegård 2003:70). Även begreppet validitet är viktigt i sammanhanget. ”Med validitet avses att 
man som forskare verkligen mäter det som man avser att mäta.” (Ejvegård 2003:73). För att 
arbetet ska kunna sägas ha validitet kontrollerade jag hela tiden det jag gjorde med syfte och 
frågeställningar.  
 
Jag har haft ett hermeneutiskt förhållningssätt i mitt examensarbete. Arbetsformen används mest 
inom humaniora. Här används mer öppna och ostrukturerade frågor än inom positivismen, som är 
motsatsen till hermeneutism. Undersökningar sker i en miljö där de tillfrågade känner sig hemma, 
nära normal verklighet. Man intresserar sig för sammanhang och strukturer. Kvalitativa metoder 
används ofta vid arbete enligt ett hermeneutiskt förhållningssätt. (Hoppe 2007-03-01) Kvalitativa 
metoder kännetecknas enligt Backman av att de inte använder sig av siffror eller tal. Resultaten 
återges istället som verbala formuleringar av något slag. Instrumentet är ”ordet”. (Backman 
1998:31) 
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Källdiskussion 
 
Det är svårt att säkerställa att alla källor som används är trovärdiga. Jag har medvetet sökt så ny 
information, med nya forskningsrön om skyltar, som möjligt. Även metodlitteraturen och 
litteraturen om informationsdesign har jag velat ha aktuell tidsmässigt. I de fall bra synpunkter 
kom fram i äldre litteratur så borde det tillämpas även i de nyare källorna.  
 
Böckerna som handlar specifikt om utformning av skyltar är Wayfinding, Wayshowing,  
Signage Systems & Information Graphics. A Professional Sourcebook samt  
Rapport om skyltningen, dess utformning och funktion som gränssnitt mot arkitekturen. De 
innehåller råd och rekommendationer från människor som har erfarenhet av arbete med skyltar. 
Samtidigt tar de in principer om informationsdesign. Många gånger överensstämmer till exempel 
Mollerups och Tegnells (de som jag studerat mest) råd med Petterssons åsikter.  
 
Författarnas yrkestitlar visar på att de har erfarenhet av det de skriver om. Craig M. Berger är 
Director of Education and Professional Training for the Society for Environmental Graphic 
Design (SEGD). Han är expert på att utveckla skyltar. Dr. Per Mollerup är chef för Mollerup 
Designlab, som är ett ledande skandinaviskt designkontor som är specialiserat på varumärken 
(branding) och vägvisning. Björn Tegnell är arkitekt. Han har gjort en sammanställning av 
litteratur inom skyltområdet och gjort intervjuer med personer som arbetar aktivt med skyltar. 
Han ville skapa en bok som skulle fungera som en handbok i arbetet med skyltprojekt. Arbetet är 
utfört under perioden 2000-2006. 
 
Vad gäller företagets riktlinjer har jag använt en manual om företagets identitet som helhet (från 
1998). Jag har också haft en manual från Volvo Cars interiöra program (år okänt). Längre in i 
arbetet fick jag tag på dokumentet Look & Feel (från 2003), som innehåller riktlinjer för hur olika 
designelement ska användas och kombineras. I dessa skrifter står att läsa om företagets 
kärnvärden och vilken atmosfär och känsla Volvomiljöer ska förmedla. Det anges i stort vilka 
verktyg som ska användas för att åstadkomma det. Informationen är relativt övergripande och 
gav mig lite förståelse, men inte tillräckligt i detalj. Det jag hade behövt var mer detaljerad 
information där det framgick hur riktlinjerna skulle tillämpas vid just utformning av interiört 
skyltmaterial. Jag fick härav behov av kompletterande upplysningar från personer som har 
erfarenhet av företagets bestämmelser på det här området. Där var det svårt att hitta tillräckligt 
uppdaterade källor, vilket beskrivs på flera ställen i rapporten.  
 
Eftersom det var svårt att hitta tillräcklig information om företagets bestämmelser har jag betonat 
informationsdesignen och då är det ämneslitteraturen som har utgjort grunden. Den anser jag har 
varit av god kvalitet med flera verk av Pettersson i referenslistan.  
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Projektets genomförande 
 

Dokumentation i bilder 
Som jag beskrev under rubriken Metod utgick jag från fotografierna i det följande arbetet.  

Klassificering 
För att göra klassificeringen som jag började beskriva under rubriken Metod använde jag alltså 
Mollerups (2005:103-117) uppdelning enligt skyltarnas respektive funktioner. Han delar upp dem 
i fyra kategorier; beskrivande skyltar (descriptive signs), identitetsskyltar (identification signs), 
riktningsskyltar (directional signs), och reglerande skyltar (regulatory signs).  
 
Under vissa av kategorierna finns flera undergrupper, baserat på hur jag själv väljer att benämna 
avdelningens skyltar. Jag tycker att materialet blir lätthanterligt på så sätt. Jag har själv lagt till 
kategorin föråldrade skyltar.  
 
Här följer en mer utförlig beskrivning av respektive skyltkategori: 
 
BESKRIVANDE SKYLTAR (Descriptive signs) 
Beskrivande skyltar förklarar något om platsen där de är placerade. Läsaren är sedan mer 
informerad. (Mollerup 2005:115)  
 
Avdelningens skyltar som förs in under kategorin är:  

• presentationstavla med foton  
• anslagstavlor  
• skyltar som upplyser om något 
• produkt-/ämnesinformation 
• guideskyltar som informerar om verksamheten i text respektive i foton 
• brand- och förstahjälpen-skyltar 

 
 

IDENTITETSSKYLTAR (Identification signs) 
Identitetsskyltar identifierar en speciell position eller något som finns vid den positionen. 
Identification (engelska) betyder att fastställa, skapa, befästa, en identitet. (Mollerup 2005:109)  
 
Avdelningens skyltar som förs in under kategorin är:  

• skyltar som talar om vilken lokal som finns i anslutning till skylten 
 

 
RIKTNINGSSKYLTAR (Directional signs) 
Riktningsskylten visar vilken väg en passerande bör ta, från skyltens position till den destination 
som anges på skylten. Den talar om vad som kan hittas längs den föreslagna riktningen. 
(Mollerup 2005:113) 
 
Riktningsskyltar fungerar ofta bäst med både text och pil (eller liknande). Som ensam pil utan 
text uppfattas ofta skylten som en uppmaning eller förbud. Endast text kan fungera om skylten 
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sitter över en dörr. Alla identitetsskyltar som sitter vid en dörr fungerar som riktningsskyltar. 
(Mollerup 2005:113)  
 
Avdelningens skyltar som förs in under kategorin är:  

• skyltar som visar vägen upp till konferensrummen och till verktygsförrådet 
 
 
REGLERANDE SKYLTAR (Regulatory signs) 
Command och Prohibition Signs. (Mollerup 2005:117) Command betyder föreskrift eller 
kommendering. Jag kallar den underkategorin för UPPMANING.  
 
Prohibition betyder förbud. FÖRBUD brukar ibland anges som VARNING (Mollerup 2005:117). 
Jag sätter båda begreppen som underkategorier. De skyltar som anger sekretesszoner placeras 
under kategorin varning, då jag anser att de passar bäst in där.  
 
Förbuds- och varningsskyltar reglerar användandet av en area med tanke på säkerhet och 
användbarhet. (Mollerup 2005 117) 
 
Avdelningens skyltar som förs in under kategorin är alltså:  

• Uppmanande skyltar 
• Förbudsskyltar 
• Varningsskyltar 

 

FÖRÅLDRADE SKYLTAR 
Det är skyltar vars utseende eller funktion har utgått. Efter kontakt med ansvariga på företaget har 
jag fått veta att de får plockas bort när som helst. Jag dokumenterar och informerar om vilka 
skyltar det rör sig om och överlåter att plocka bort dem till kommande feriearbetare.  
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Exempel från fotodokumentationen 
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Informationsdesign – kreativitet – regelverk 
Intentionen var att tillämpa god informationsdesign vid utformningen av skyltarna. 
Informationsdesign innebär, som tidigare nämnts, design av budskap och kan beskrivas med 
orden språk, konst, information, kommunikation och kognition. Förutom principer runt teknisk 
utformning och kommunikation ingår alltså estetiskt tänkande.  
 
Jag ville få in viss kreativ frihet i utformandet av skyltarna. Men hur fri var det tillåtet att vara? 
Många delar behövdes det tillstånd för. Jag kontaktade personer som ansvarade för olika delar av 
regelverket. Det var viktigt att veta till vilken grad egna beslut fick tas angående utformningen. 
Mer om den delen finns att läsa i avsnittet Regelefterlevnad under kapitlet Diskussion och 
slutsats.  

Hur intervjun användes 
I metodkapitlet beskrev jag intervjun. Den gjordes under perioden med idégenerering och gav 
idéer samt vägledning i tänkande runt informationsdesign, i skyltsammanhang. Intervjun 
genererade många tips som var direkt tillämpbara i arbetet. Inom informationsdesignen finns 
inget exakt rätt och fel (Pettersson 2007:16), vilket gör att jag kunde tillämpa tips och litteratur 
som jag själv bedömde var lämpligt. Se utskrift av intervjun i bilaga 3. 

Idéarbetet 
Preparering 
Idéskissandet påbörjades i full skala några veckor in i examensarbetet. Innan dess hade all data 
strukturerats och sorterats. Författarna till boken Idéagenten skriver: ”För att skapa resultat 
genom kreativt arbete som leder till innovation, behöver man gå igenom en strukturerad process 
från behovsfasen till leveransen av ett utvecklat koncept” (Breiler, Michanek 2004:32). ”Att 
springa rakt in i idégenereringsfasen utan att tänka igenom vart man är på väg kan skada hela 
processen” (Breiler, Michanek 2004:53). 
 
Övergripande tankar om helhet 
Avdelningschefen vill ha ”en verkstad i världsklass”. Förbättring av interiören var redan 
påbörjad. Lugna färger i vitt och grått skulle snart målas på alla stora ytor. Jag ville att skyltarna 
skulle utgöra tydliga och estetiskt tilltalande element i den relativt stökiga verkstadsmiljön. De 
skulle också vara enhetliga. Pettersson (2007:106-107) skriver att stil, terminologi, layout, 
typografi och metoder för att understryka information ska användas på ett konsekvent sätt i ett 
informationsmaterial.  

Förslaget 
Allt som skrivs om skyltparametrar går att se i bilaga 1, med alla skyltförslag. Här kan tilläggas 
att språket på till exempel identitetsskyltar och riktningsskyltar ska vara engelska. Anledningen är 
att engelska är företagets koncernspråk.  
 
Nedanstående parametrar behandlas: Färg – allmänt för skyltsammanhang, bakgrundsfärg på 
skyltar, textfärg, samt några fler faktorer kopplat till färg. Jag tar även upp typografi, form, 
skyltstorlek, grafiska detaljer, färgfält, pilar samt att komponera skylten. Färdiga skyltförslag 
finns att studera i bilaga 1. 
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Färg 
Mollerup skriver att differentiering (särskiljning) är den första och viktigaste uppgiften för färg 
vid utformning av skyltar. Några olika steg är viktiga att tänka på vid planering av färgsättning: 
 

1) Färgkontrast mellan skyltbakgrunden och ytan bakom ger skylten dess värde. Kontrasten 
avgör med vilken lätthet skylten kan ses. Om den inte kan ses har den inget praktiskt 
värde. Skylten bör följaktligen synas tydligt mot bakgrundsfärgen.  

 
2) Kontrast mellan skyltbakgrunden och skyltens tecken. Denna kontrast gör tecknen läsliga. 

 
När tecknen målas direkt på en bakgrund eller sätts upp med plotterplast sammansmälter den 
första och andra punktens budskap.  
 

3) För att underlätta visuell differentiering mellan olika typer av budskap kan färgkontrasten 
mellan olika skyltar varieras. På så sätt kan färgen ge en förförståelse om budskapet (min 
anmärkning) innan innehållet ens är läst. Mollerup (2005:167) betonar dock att det är 
viktigt att färgerna inte blir för många. Ju fler färger för att understryka en betydelse, 
desto mindre betonad blir betydelsen. De flesta människor kan bara hålla betydelsen av 
fyra till fem färger i minnet.  
 

4) Färgkontrast mellan olika element inom en skylt kan underlätta differentiering mellan 
olika typer av budskap. Detta kan gälla när till exempel två språk ska skiljas från 
varandra.  
Mollerup (2005:161) 

 
Ovanstående steg anser jag utgör en mycket viktig grund vid utformning av skyltar. Även 
Jägvald-Mallsten säger (2008-03-19) att kontraster är en central del att tänka på vid 
skyltutformning.  

Bakgrundsfärg på skyltarna 
Färgvalet på skyltbakgrunden påverkades mycket av den yta på vilken skyltarna skulle placeras. 
Den skulle i de flesta fall vara ljus. Det handlade om ljusgrå eller vita ytor.  
 
En mörk bakgrundsfärg på skyltarna valdes eftersom kontrasten då skulle bli tydlig till ytan 
bakom. Jag beslöt mig för att välja mellan svart och mörkt grå. Jag ville hålla en neutral stil 
samtidigt som den skulle passa in i de färgval som redan gjorts på avdelningen.  
 
Svart färg valdes till slut. Svart skulle få bäst kontrast mot ytan bakom samt tillåta att olika toner 
av ljus textfärg skulle synas bra. Uebele visar i sin bok Signage Systems & Information Graphics. 
A Professional Sourcebook, en sorts schema över kontrasten mellan bakgrundsfärg och textfärg. 
Han visar och skriver att den bästa kontrasten erhålls med vit bakgrund mot mörk textfärg och 
svart bakgrund mot klara textfärger. (Uebele 2007:67).  
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En grupp skyltar skulle däremot få en annorlunda inramning. I dörröppningarna in 
mot fordonsverkstaden föreslog jag en kombinerad skylttavla med skyltarna:  
Varning för trucktrafik, Fotoförbud och Svart sekretesszon.  
(Se bild till höger)  
 
Varning för trucktrafik skulle ha sina ursprungliga färger med svart och gul. 
Fotoförbudet beslöt jag i samråd med avdelningschefen att använda med  
svart ram kombinerat med vit färg. Jag ville skapa ett enhetligt utseende på de  
tre skyltarna. Abdullah & Hübner konstaterar att röd färg på ramen är en  
universell överenskommelse för förbud. De skriver att skyltar med röda cirklar  
är mest förbjudande. (Abdullah, Hübner 2006:44-45) Trots efterfrågningar  
och letande i litteratur kan jag bara säga att jag tror att det är tillåtet att använda 
annan färg på den annars röda förbudsringen.  
Sekretesskylten för svart zon i de aktuella dörröppningarna var enligt mitt förslag 
svart och vitt.  
 
Alla tre skyltarna hade således svart ram/bakgrund och ljus färg inuti. I mitt förslag 
skulle skyltarna sitta på en sorts bred dörrkarm som jag och de andra 
examensarbetarna ville skulle målas svart. Skyltarna skulle placeras på ett 
uppsamlande gult färgfält som kunde placeras på den svarta dörrkarmen. Gult 
används ofta för att fånga passerandes uppmärksamhet (Mollerup 2005:167). 
Konstellationen ska dra ögonen till sig eftersom det handlar om viktiga skyltar. 
Tidigare har alla tre skyltarna varit mindre distinkta i utseende och placering, vilket 
kan utgöra fara eller skapa missförstånd. 
 
     Kombinationsskylt 
      

     
          

 
De nuvarande tre skyltarna kan ses på nästa sida. Jag valde att plocka bort texten från varnings- 
och förbudsskylten och visa dem som piktogram. Det var ett led i att göra dem enkla och 
distinkta och för att de ska kunna uppfattas av olika nationaliteter. Mollerup skriver att piktogram 
är bildliga skyltar som avbildar det de vill visa. Det är viktigt att de är mycket tydliga. De bör 
helst vara standardiserade eftersom det är lättast för läsarna att förstå betydelsen om de har 
publicerats ofta. (Mollerup 2005:137) Pettersson anger några viktiga detaljer runt läsbarheten, 
alltså att läsaren ska förstå budskapet, för symboler. Han skriver att färg, position och form ska 
användas för att göra budskapet mera lättförståeligt. Han anser att en kombination av piktogram 
och ord bör användas, liksom att figurerna ska vara så realistiska som möjligt. (Pettersson 
2007:63) Jag har följt hans rekommendationer förutom att jag har tagit bort texten från bilderna. 
Jag tycker, som jag skrev längre upp i stycket, att mitt sätt förenklar budskapet i den 
kombinationsskylt som jag använder mig av. Tegnell (2006:26) däremot, tycker till skillnad från 
Pettersson att symboler ska kunna tala för sig själva och ska oftast inte behöva förklarande text.  
 
Vid användning av piktogram ska man vara medveten om att symboler kan tolkas olika. 
Komplicerade och detaljerade symboler bör undvikas i möjligaste mån. Internationella och 
allmänt vedertagna symboler är bäst att använda. Fler än tre symboler tillsammans gör att 
intrycket kan bli rörigt. (Tegnell 2006:26)  
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Skylten med sekretesszon anser jag däremot behöver ha text för att förmedla sitt budskap. 
Omformningen av skyltarna har även gjorts för att bemöta önskan om en modernare skyltpark.  
 

               
Varning för trucktrafik – nuvarande.                 Fotografering förbjuden – nuvarande            Sekretesszonsskylt 
                       nuvarande 
 
 
Den gula färgen på det uppsamlande färgfältet föreslår jag till NCS 1070-Y10R enligt SIS 
(Swedish Standards Institute) rekommendationer om färger för tydlig särskiljning (Tegnell 
2006:27-28). Den färgen ska också skylten Varning för trucktrafik ha.  
 
 
Det finns tre olika sekretesszoner; svart, röd och blå, på företaget. Likt fallet med övriga skyltar 
fanns behovet av att göra skyltarna tydligare och modernare än vad de är idag. Jag kom fram till 
att enkelhet ger mest tydlighet. Jag ville använda samma bakgrundsfärg på skylten som 
respektive zon hade, således svart, röd och blå. Texten beslöt jag mig att hålla vit eftersom vit 
kontrasterar bra mot alla dessa färger. Jag har också noterat att vit inte omnämns i litteraturen i 
någon speciell betydelse, som till exempel gul och grön (Mollerup 2005:167). Därigenom kan 
den anses som neutral och passar då bra som gemensam textfärg till tre skyltar som var och en 
signalerar med sin egen färg.  
 

        
        

        Förslagen på nya sekretesskyltar med tydligare utformning 
 
 
 
Som anslagstavlor har jag gett förslag på två vanliga vita whiteboardtavlor och en svart tavla i 
etsat glas, till platsen utanför fordonsverkstaden. Till korridoren utanför omklädningsrummen 
föreslås en anslagstavla med svart gummi. Som presentationstavla har jag föreslagit svart etsat 
glas som bakgrundsfärg och material. Se bilder i bilaga 1. 
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Textfärg 
Som textfärg valde jag fyra olika färger. Färgerna var vit, orange, gul och ljusblå. Jag tänkte mig 
en viss färgkodning mellan olika skylttyper. Det skulle göra att man lätt känner igen olika 
kategorier av skyltar på deras färg. Läsaren kan få hjälp att minnas information eller att hitta 
saker med hjälp av färg (Pettersson 2007:106). Tegnell hävdar att färger i skyltning skapar 
identitet och tydliggör information. (Tegnell 2006:27) Se bilaga 1, för bilder till det jag nu 
beskriver. Mollerup (2005:167) anger i likhet med flera författare inom grafisk design att svart 
text på gul bakgrund ger den mest tydliga och lättlästa skylten. Svart text på vit bakgrund anges 
också som tydligt kontrasterande färger skriver Tegnell (2006:28). Han menar även att dessa 
kombinationer inte fungerar i alla sammanhang. Ibland kan det ge lika god läslighet att ha mörk 
bakgrund och ljus text. Det sistnämnda stämmer med avdelningens fall, med ljusa ytor att fästa 
skyltarna på.  
 
Vit blev den huvudsakliga textfärgen i förslagen. De första förslagen innehöll ljusblå som 
huvudfärg. Min anledning var att få något mera liv i skyltarna med en färg, om än mycket ljus för 
kontrastens skull. Avdelningschefen sa dock redan vid första mötet att han föredrog vit, då han 
ansåg att den var mer tidlös samt mer neutral i olika miljöer. Vid utfrågningen i den lilla gruppen 
kom det också upp åsikter om att vit kändes mera passande än ljusblå på de viktigaste skyltarna.  

Färgbeteckningar  
I boken Rapport om skyltningen, dess utformning och funktion som gränssnitt mot arkitekturen 
står att läsa om olika färger som rekommenderas av SIS, för tydlig särskiljning. De färger jag 
först valde, utan att specificera exakt, finns med i SIS förstahandsrekommendation, förutom 
ljusblå som finns med som andrahandsval. Därför valde jag att ange SIS rekommenderade färger 
som mina förslag. Om det sedan vid en utprovning med rätt skyltmaterial visar sig att kontrasten 
blir för dålig kan färgerna modifieras. Färgerna är:  

 
• Svart  NCS 9500  
• Vit   NCS 0502-Y  
• Gul   NCS 1070-Y10R 
• Orange  NCS 1080-Y50R 
• Blå   NCS 2060- R90B  (sekretessskylt) 
• Röd  NCS 1080 -Y90R  (sekretessskylt) 
• Ljusblå NCS 1030-B30G 

 
(Tegnell 2006:27)  

Färgblindhet/synsvaghet 
Som tidigare nämnts behandlar jag färgblindas behov i skyltvärlden översiktligt.  
Runt 6% av den manliga och 2% av den kvinnliga befolkningen (10% respektive 1% enligt 
Pettersson 2007:28) lider av färgblindhet. Det innebär en genetisk oförmåga att avgöra skillnader 
i färgton. Det är svårigheter att skilja röd från grön som brukar skapa störst problem. Det är 
viktigt att tänka på färgblinda vid utformning av skyltar (Mollerup 2005:167). Jag använder härav 
inte röd och grön i kombination i mina skyltförslag.  
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Typografi 
Mollerup skriver att bokstäver, ord, meningar och större textmassor på skyltar bör vara ”easy 
legible”, alltså ha god läslighet. Syftet är att texten på skyltarna ska bli sedd och läst. Typografi 
på skyltar kan vara viktigare än typografi i tryckta böcker. Läsaren har ofta bara en chans att läsa 
en skylt eftersom den ofta passeras i farten. (Mollerup 2005:129) 
 
Volvokoncernen använder sig av speciellt designade typsnitt som har valts för sin läslighet och 
tydlighet (distinctiveness). (The Volvo Corporate Identity Manual. Condensed version. 1998) 
Företaget har två typsnitt, utan serifer, som används i deras material. De visas här:  
 

         
 

        Volvo Sans Pro är här skriven i Regular respektive Bold. Volvo Broad Pro  
        är skriven i sin grundform respektive generellt kernad till ett värde av 75,  
        som jag ansåg var läsligt på skyltar i datorskisser. . 

 
 
Jag föreslog typsnitten på skyltarna eftersom de hade en stark koppling till företaget. Ett faktum 
som jag uppfattade som enbart positivt. Typsnitten har en tydlig länk till företagets identitet. För 
att skapa en visuell helhet kan en företagsfärg användas i skyltning skriver Tegnell (2006:27). Jag 
anser att man kan resonera på samma sätt runt ett företags typsnitt som runt en företagsfärg. 
Förutom att typsnitten kan bidra till en visuell helhet och till att stärka företagets identitet tycker 
jag att de är estetiskt tilltalande, speciellt Volvo Broad Pro. Volvo Broad får dock bara användas 
mycket begränsat i rubriker i reklam och i annat externt kommunikationsmaterial. (The Volvo 
Corporate Identity Manual. Condensed version. 1998) Jag tänkte fråga om det i detalj senare, 
men antog att typsnittet fick användas eftersom det redan fanns uppsatt som plotterplast på 
avdelningen. Det var de föregående examensarbetarna som hade använt sig av typsnittet i 
skyltsammanhang. (Utanför deras egentliga examensarbete).  
 
Jag anser att Volvo Sans har god läslighet och kan användas på skyltarna. Texter på skyltar bör 
vara i grotesk stil – utan serifer - eftersom den stilen ger tydligast ordbilder och störst kontrast vid 
korta texter. En annan god regel är att använda Versalgemen text hellre än versal text. Även här 
blir det en tydligare ordbild, främst då det handlar om långa ord. (Tegnell 2006:24).  
 
Ett problem jag observerade med Volvo Broad var att bokstäverna är tätt sammanfogade. 
Typsnittet verkade inte vara skapat för att använda till skyltar, i sin ursprungliga form. Jag insåg 
att det skulle behövas kerning för att förbättra läsligheten. Mollerup anger att för maximal 
läslighet på skyltar bör den horisontella distansen mellan bokstäver och även mellan ord vara 
normal eller något större än på tryckt material. Avstånd mellan bokstäver bör justeras med 
kerning. Texten blir då mer balanserad. (Mollerup 2005:133) Jag talade med chef 3 i början av 
mitt examensarbete och han sa att han kunde granska mina förslag på kerning vid ett senare 
tillfälle och tala om huruvida jag höll mig inom ramen för vad som var tillåtet.  
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I de skyltförslag jag gjorde kernade jag hela orden till ett värde av 75. Jag vet inte vilken enhet 
det värdet har utan testade mig fram till det som bedömdes läsligt, när jag placerade texten på 
skyltförslaget. Det rörde sig om datorskisser och inte test med utskrift eller på en skylt. Orden såg 
inte homogena ut, det blev ojämn storlek på mellanrummen. Jag gick alltså emot de principer 
som enligt Strand (2008-04-07) säger att det i grafisk formgivning är bäst att använda välkända 
enkla typsnitt, till förmån för ett typsnitt som jag tyckte representerade det aktuella företaget på 
ett lämpligt sätt.  
 
Versaler valdes på vissa skyltar och texter eftersom jag ville betona en hierarkisk struktur. Den 
skylt som sitter på dörren in mot avdelningen med texten HAULER LOADER BUSINESS LINE 
ansåg jag var överordnad de andra identitetsskyltarna och därför valdes versaler, i form av Volvo 
Broad. Vid ett sådant förfarande har man enligt Mollerup (2005:129) betonat auktoritet före 
läslighet. Jag gjorde samma förslag för rubriktexten på guidetavlorna och för betoningen av 
färgen (svart, röd respektive blå) på sekretesskyltarna. Det är alltså bara ordet svart, röd eller blå 
som står i versaler på sekretesszons-skyltarna. Här ska verkligen betonas en hierarki, så tillvida 
att färgen är viktigast. Sedan kommer resten av texten i gemener.  
 
Att jag valde versaler till orden ENTRESOLEN och PULSEN berodde dels på att jag ville att 
orden skulle skilja sig från texter som fanns på skyltar runt omkring. Jag hade fått höra att det 
ibland kunde vara svårt för besökare att hitta till konferensrummen. Det berodde också på min 
önskan om att skyltförslaget skulle passa ihop med den text som redan står (med plotterplast) vid 
ingången till rummen – med Volvo Broad. Det ingick, som sagt, i uppdraget att följa stilen som 
var påbörjad på avdelningen.  

Skyltarnas form  
Under perioden av idéskissande förändrades skyltarnas form. Min handledare gav i början av 
arbetet rådet att försöka vara fri i tanken och att inte enbart fundera över vad som är tillåtet eller 
inte tillåtet att göra. Jag skissade på vissa skyltars form som rätvinkliga trianglar. Jag ritade även 
en skylt med kontur av en lastare. Efter genomgång med avdelningschefen framkom det att 
skyltarna måste vara mer neutrala och ”mainstream” för att ha möjlighet att passa in i 
avdelningens och företagets miljö. Avdelningschefen ville ha raka former på skyltarna. Han 
uppfattar former i triangelform, som till exempel pilar, som avhuggna och kaosartade. Han anser 
att skyltens form ska vara kontrollerad, liksom avdelningens verksamhet är kontrollerad och 
håller sig ”inom ramarna”.  
 
Därefter skissade jag på rektangulära identitetsskyltar i liggande form, men övergav den tanken. 
Jag övergick sedan till kvadratiska former på några av skyltarna.  
 
Det slutgiltiga förslaget innebär att: 
 

• Guidetavlor med fotografier görs som stående rektangulära affischpyloner eller som 
pelarpyloner med affischer på fyra sidor. Varianten med fyra sidor föreslås till entrén 
strax efter vaktkuren. Affischpyloner föreslås till lokalen Tilting Platform och till 
manöverrummet. I manöverrummet skulle affischen sitta på väggen utan pylonfot, på 
grund av platsbrist.  

• Identitesskyltar, riktningsskyltar och sekretesskyltar är kvadratiska eller i stort sett 
kvadratiska. 

• Guidetavlor med text ska ha den form som krävs med tanke på textmassan. Formen blir 
rektangulär i någon form.  
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• Skyltar med produkt-/ämnes-information, uppmaning och upplysning har stående A4-
format, alternativt liggande A5-format. 

• Varning för trucktrafik, Fotoförbud och Sekretsszonsskylt föreslås sitta samlat med ett 
färgfält bakom som binder ihop dem. Den samlade formen med alla tre skyltarna blir 
stående rektangulär. Skyltarna var för sig är triangulär, rund respektive kvadratisk.   
 

 
 

 
 
 
Översikt över skyltarnas form 
 
 

Storlek  
Skyltar ska synas och vara lättlästa. Skyltstorleken kan öka värdet på skylten. Men för stora 
skyltar kan även synas sämre än mindre skyltar. Allt måste ha en balans. (Mollerup 2005:169) 
Tegnell (2006:33) menar att storleken på en skylt måste vägas mot vad och vem som ska läsa 
budskapet. Är det personer i rörelse, en ensam person eller flera personer samtidigt? Jägvald- 
Mallsten och Kristoffersson sa i den intervju jag gjorde med dem (2008-03-19) att det är bra att 
antingen använda sig av små eller stora skyltar/texter för störst chans att de ska uppmärksammas. 
De betonade också under intervjun att skyltarna ska synas och att de därför skall göras tillräckligt 
stora i sammanhanget.  
 
Jag gjorde vid några tillfällen under en dag (2008-03-05) en enkel observation över hur ofta och 
hur snabbt människor rör sig på avdelningen. Jag såg att de som passerar i lokalerna rör sig 
målmedvetet i gångfart. De passerar oftast ensamma eller några få i grupp. Utifrån observationen 
bedömer jag att skyltar på avdelningen bör synas bra för att kunna läsas när någon passerar i 
gångfart. Storlek och kontraster bör vara så tydliga att det inte skapar några problem att se/läsa 
dem i farten.  
 
 
I mitt förslag, innan en verklig utprovning är gjord, föreslår jag följande mått (i cm):  
 
SKYLTAR  KOMMENTAR 
Identitet      45 x 45    Storleken kan variera beroende på var skylten placeras.  
Riktning 30 x 30   
Guidetavla med foton  180 x 50 Affischpylon 
Pelarpylon med foton 180 x 50  x4 sidor  
Guidetavla med text  Storlek beror på textmassa 
Produkt/ämnesinfo A4 eller A5 Stående format, respektive liggande  
Upplysning A4 eller A5 Stående format, respektive liggande 
Uppmaning A4 eller A5 Stående format, respektive liggande 
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Sekretess 16 x16   Dörrkarmen vid motivportarna, där den ska sitta är 19,5 bred  
Varning för truck b:16, h:16 På dörrkarm vid motivportarna 
Fotoförbud diameter 16 På dörrkarm vid motivportarna 
Sekretess entré  16 x16  
Fotoförbud entré 16 x16 
Anslagstavla b: 180, h: 120  x2st 
Presentationstavla b: 150, h: 120 

 

Utmärkande detaljer – grafisk detalj och färgfält 
Grafisk detalj 
Jag ville använda en grafisk detalj på skyltarna, som kunde kopplas till avdelningens verksamhet 
och stärka dess identitet. Även här kommer Tegnells (2006:27) tanke om en visuell helhet in.  
 
Ett förslag var att använda en lastares kontur, som en symbol för verkstadens arbete. I diskussion 
med avdelningschefen blev förslaget utdömt med hänvisning till att skyltar och detaljer ska vara 
tidlösa. Ett annat förslag var att använda hjulspår från en lastare eller dumper. En av de anställda 
på avdelningen körde upp spår med blöta hjul på betonggolv vilket jag fotograferade. Spåren 
bearbetades sen i Photoshop och resultatet blev ett däckmönster som jag placerade på skisserna 
av skyltar. Ett tredje förslag var att använda en del av ett fotografi av lastarens hjul. Detaljer 
diskuterades med avdelningschefen, de andra examensarbetarna, och med referensgruppen bland 
de anställda. Av de tillfrågade så långt, inklusive mig, ansåg majoriteten att däckmönstret (från 
golvet) representerade verksamheten bäst. Däcket skulle till exempel allt för lätt kunna associeras 
med till exempelvis en däckfirmas verksamhet.  
 
Den grafiska detaljen skulle placeras nertill på höger sida. De skyltar som innehöll fotografier 
eller en större textmassa än bara några ord skulle endast ha färgkilen, som beskrivs i nästa stycke, 
som detalj. 
 

 
 Exempel på skyltarna med däck respektive hjulmönster.  
 
 
Färgfält i form av en kil 
Alla skyltar förutom sekretess-, förbuds- och varningsskyltarna har en kil längst ner i samma färg 
som texten. Formen är ytterligare en gemensam nämnare som binder ihop skyltarna till en enhet. 
Jag återknyter till Tegnell (2006:27) och vikten av en visuell helhet.  
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Pilar 
Pilen är ett grafiskt hjälpmedel för att visa en riktning. (Mollerup 2005:143) Av Tegnells bok 
(2006:26) framgår det att pilar kan skapa en viss oklarhet ibland. Författaren frågar sig hur pilar 
och riktningsvisare bör hanteras. Slutligen rekommenderar han att om pilen pekar åt höger ska 
den placeras till höger om texten och så vidare. Med det menas att pilen placeras på den sida på 
skylten, som den pekar mot. Pilar som pekar uppåt trappor är till exempel lämpliga att placera så 
att de pekar snett uppåt eller nedåt.  
 
Jag placerade pilarna, som pekar upp mot Pulsen och Entresolen, pekandes snett uppåt, ovanför 
texten. Riktningsskylten som pekar ner mot Tools Storage pekar däremot nedåt, åt höger.  
 
 

                   
                   Två av riktningsskyltarna. Miljöbild till höger.  
 
 

Att komponera skylten 
Att kombinera ihop de olika detaljerna till skyltbilder gjordes med hjälp av många skisser och 
urval. Efter hand frågade jag avdelningschefen och andra personer på avdelningen om åsikter. I 
det slutgiltiga förslaget anser jag att text, färger och detaljer är komponerat på ett tydligt och 
estetiskt tilltalande sätt.  

Teori om placering, höjd, orientering och montering 
”Placering, montering och belysning är nyckelfaktorer. Gjort på rätt sätt pratar ingen om dem. 
Gjort på fel sätt kan de förstöra allt.” (Direktöversatt från engelska. Mollerup 2005:177) 
Avdelningen ska få en enkel manual med rekommendationer om hur skyltar ska sitta. Jag 
beskriver först teorin som föregår rekommendationerna.  

Placering 
Det finns enligt Mollerup (2005:179) två basfunktioner vid läsning av en skylt. 

1) En skylt ska upptäckas och bli identifierad som en skylt.  
2) En skylt ska bli läst och förstådd. 

 
Placeringen ska bygga på att så många som möjligt ska kunna se skyltarna. Det är också viktigt 
att det finns möjlighet att passera även om några står och läser en skylt. (Tegnell 2006:33) 
Som regel bör skyltar som sitter vid dörrar placeras på väggen bredvid, åt det håll som handtaget 
är placerat. Övre höjd på skylten bör vara ca 170 cm. Anledningen till att inte placera en skylt på 
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handtagssidan, på dörren, är att den inte syns när dörren öppnas. (Mollerup 2005:181) Min 
kommentar är att det måste hänga på hur ofta dörren öppnas. Om den oftast är stängd skulle den 
kunna placeras på samma dörr som handtaget, om det verkar lämpligt.  

Höjd 
En skylt som sitter på väggen bredvid en dörr bör ha sitt centrum på 150 centimeter över 
golvhöjd. (Tegnell 2006:33) Påståendet stöds av Mollerup som anger att ögonhöjd för en person 
av medellängd är lämpligt att ha som utgångspunkt vid positionering av skyltar som stående och 
gående ska läsa. Om skylten placeras lite över ögonhöjd kan fler läsa den samtidigt. Det är också 
bra att placera skylten högre om den ska läsas på avstånd. Skyltar som sitter lågt placerade 
riskerar att döljas av fordon, material eller människor. (Mollerup 2005:181) 
 
Skyltar som står ut måste placeras så att det är fri passage under. Det krävs ofta en fri höjd under 
på minst 210-240 centimeter. (Mollerup 2005:181) På de ställen där jag planerar antingen 
utstående skyltar eller hängande/väggmonterade skyltar behöver den fria höjden vara cirka 260 
centimeter så att truckar kan gå under med full höjd.  

Orientering 
För att skylten ska få maximal uppmärksamhet av passerande är det effektivt att placera den 
vinkelrät mot människors rörelseriktning i lokalen. Mindre viktiga skyltar kan istället placeras 
längs med rörelseriktningen. (Mollerup 2005:183) 
 
På trånga platser som korridorer och trånga gator låter man ibland skyltarna till viss del stå ut för 
att tillåta observation från håll. (Mollerup 2005:183) 
 

Montering 
Skyltar kan monteras på flera olika vis. Mollerup går igenom några sätt i sin bok, vilka jag 
rekommenderar i förslaget.  
 
Plant monterad skylt  
Ensidig skylt. Den vanligaste typen. Rumsskyltar som sitter vid dörrar är av denna typ. De bör ha 
sitt centrum på cirka 150 centimeter ovan underlaget. Ovanför dörrar bör de sitta på minst 220 
centimeters höjd i underkant, för att synas på håll.  
 
Utstående skyltar 
Utstående skyltar brukar vara tvåsidiga. De används ofta i korridorer och kan ses från distans. De 
bör placeras med minst 240 centimeter fri höjd under. 
 
Fristående skyltar 
De kan vara i vägen för städare och personer med synnedsättning. De kan å andra sidan placeras 
exakt där man vill ha dem. Fristående skyltar kan ha en eller flera sidor. De kan ha formen av till 
exempel plattor, stolpar, kolumner eller vägvisare i form av en pekade hand. 150 centimeters höjd 
är lagom. (Mollerup 2005:185-187) 
 
Flaggskylt på vägg eller flaggskylt på stolpe är två andra typer av skyltar som Tegnell (2006:42) 
tar upp.  
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Tillämpning av placering, höjd, orientering och montering 
Det här är riktvärden att hålla sig till, men vid montering bör utprovning ske i aktuell lokal.  
 
IDENTITETSSKYLTAR 

• Identitetsskyltarna kommer i många fall att placeras på en av två stora portar/dörrar. De 
ska då sitta på dörren vid sidan om handtagsdörren.  
Höjd: Centrum på skylten ha sitt centrum cirka 150 centimeter över golvhöjd.  
Orientering/montering: Platt väggmontering.  
Över de fem motivportarna ska skyltarna sitta utåtvinklade, med en skylt åt varje håll.  
 

     
Identitetsskylt i miljö. Bild före respektive efter förändring. 
 
 
 

 
 

• Då det finns en branddörr i form av en skjutdörr  
placeras skylten där.  
Höjd: Centrum på skylten på 150 centimeter ovan golv.  
Orientering/montering: Platt väggmontering.  
 

S
k
Skyltplacering på brand-
dörren. Identitetsskylt och 
röd skylt får samsas.  

 
 

• Där det bara finns en vanlig dörr ska skylten placeras på dörren, om det är en dörr som 
sällan öppnas och aldrig står öppen. Ett exempel är dörren till manöverrummet. Ett 
alternativ är också att sätta skylten på väggen bredvid dörren. Exempelvis vid 
elverkstaden.  
 
 

                        
      Manöverrummet  Elverkstaden. Pilen visar tänkt skyltplacering. 
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Höjd: Centrum på skylten 150 centimeter ovan golv. 
Orientering/montering: Platt väggmontering. 
 
 
 
 
 
 

• Dörren till lokalen Tools storage står oftast öppen.  
En skylt ska sitta på båda sidor av dörren.  

    Höjd: Centrum på skylten 150 centimeter ovan golv. 
Orientering/montering: Platt väggmontering. 
 

    
    
                  Dörren in till Tools storage 

 
 

• Skyltarna med Haulers workshop och Goods handling kan i avsaknad av vägg sitta på 
ställage.  
Höjd: Fri höjd under utstående Haulers workshop bör vara cirka 260 centimeter.  
Orientering/montering: Skylten med Haulers workshop vinklas ut i gången lämpligt antal 
grader. Goods handling-skylten fästes platt mot ställaget.  
 

 
Skyltar vid Haulers workshop respektive Goods handling och Bolinderhallen 
 
 

• Skyltarna till Machining workshop och Air Conditioning test rig skulle kunna sitta på 
skåp respektive elstege. 

 
Kontor, lunchrum, konferensrummen Entresolen och Pulsen samt elverkstaden har redan texter i 
form av plotterplast. Det är ännu oklart om dessa lokaler ska få nya skyltar.  
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RIKTNINGSSKYLTAR 
• ENTRESOLEN Conference room.  

Placering: På stolpbågen som står nedanför trappan.  
Höjd: Centrum på skylten cirka 180 cm ovan golvhöjd. 
Orientering: Utåtvinklad mot gången lämpligt antal grader.  
 

• PULSEN Conference room. Placeras på väggen nedanför trappan.  
Höjd: Centrum på skylten 150 centimeter ovan golv. 
Orientering/montering: Platt väggmontering. 
 

• TOOLS STORAGE. Placeras på stolpen till vänster om och ovanför skylten till Pulsen.  
Höjd: Centrum på skylten cirka 275 centimeter ovan golv.  
Orientering: Placeras 90 grader ut från väggen, vinkelrät mot den som passerar i gången. 
Bör kunna ses på långt håll.  
 

                           
        Riktningsskyltar till Entresolen, Pulsen och Tools storage.  

 
 
 
 
GUIDETAVLA MED BILDER 

• Vid entrén. Affischer/bilder som sitter på  
en snurrbar, fyrsidig pelarpylon. Höjd 180  
och bredd 50 centimeter för varje sida. 
Placering: På golvet framför väggen, bredvid  
dörren in mot korridoren och avdelningen.  
Höjd: Ställs på golvet.  
Orientering: Stående. Roterbar. 
 
 
. 
 
 
 

P
Principskiss av affischförslag 
respektive pelarpylon 
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• Ensidig affischpylon inne i lokalen Tilting platform.  
Placering: Där det passar för besökare att stå och titta på  
den. Går att flytta på.  
Höjd: Står på golvet. 
Orientering: Kan vinklas enligt önskemål.  
 

• Affischtavla inne i Maneuver room och i lokalen Measurement technique.     
Placering: på väggen på lämpligt ställe.  
Höjd: Det beror på hur stor den blir. Lämplig höjd för att stå och läsa/titta.  
Montering: Fästes platt på väggen. 

 
GUIDETAVLA MED TEXT 
Dessa lokaler har nu guidetavlor med text.  

• Welding workshop 
• Tilting Platform och Clamping Floor 
• Chassis Dynamometer 
• Air Conditioning Test Rig 

Placering: högt och synligt på öppen yta.  
Höjd: Tillräckligt högt så att de kan läsas på håll, tillräckligt lågt så att bokstäverna syns 
ordentligt.  
Orientering/montering: Sätts fast mot en yta så att den kan läsas framifrån.  

 
VARNING/FÖRBUD/SEKRETESS vid motivportarna.  

• Placering: På båda dörrkarmarna mitt emot varandra.  
Höjd: Centrum på skylten cirka 150 centimeter ovan golv.  
Orientering/montering: En gul bakgrundsplatta fästes med dubbelhäftande tejp, med 
magnetplatta eller genom att skruvas fast. Plattan skulle också kunna bestå av 
självhäftande plast. Skyltmotiven sätts med självhäftande plast på bakgrundsplattan. 

 
FÖRBUD/SEKRETESS vid ingången till avdelningen 

• Placering: i fönstret, till vänster om dörren mot korridoren till avdelningen. 
Höjd: Ovanför mittenlisten på dörren. 
Orientering/montering: En vit bakgrundsplatta fästes med dubbelhäftande tejp på fönstret. 
Bakgrunden skulle även kunna bestå av självhäftande plast i sig själv. Skyltmotiven fästes 
i form av självhäftande plast.  

 
PRODUKT-/ÄMNES-INFO 

• Oljebeteckningar. Placeras i jämnhöjd på hel vägg. Placeras även eventuellt på 
oljebehållare. I möjligaste mån ska alla skyltar sitta på samma höjd i rummet. Övriga 
skyltar av denna sort placeras där det är lämpligt.  
Höjd: Centrum på skylten sätts 150 centimeter ovan golv. 
Orientering/montering: Stående på list. 
 

UPPLYSNING och UPPMANING 
• Placering: Där de behövs och syns bra. 

Höjd: som regel ska centrum på skylten sitta på 150 centimeters höjd ovan golv.  
Orientering/montering: Beroende på bakgrundsytan.  
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Gruppering 
 

                          
                       Två exempel på gruppering i dagens skyltpark 
 
Skyltar förekommer ibland i oorganiserade grupper. De enskilda skyltarnas budskap blir utsuddat 
samtidigt som det är svårt att få en snabb överblick och orientering.  
(Mollerup 2005:175) 
 
För att bringa ordning bland de skyltar som sitter i större grupper vill jag gruppera dem enligt 
Mollerups rekommendationer. Enligt Mollerup kan skyltar grupperas vertikalt, horisontellt eller 
både och. Skyltar som grupperas vertikalt bör helst ha samma bredd och skyltar som grupperas 
horisontellt bör ha samma höjd. (Mollerup 2005:175) Om de skyltar som ska sitta tillsammans på 
avdelningen inte har samma mått så rekommenderar jag att de linjeras upptill, nertill eller längs 
en kant.  
 

        
            Exempel på gruppering och linjering (kant i kant) av olika skyltar i olika kombinationer 

 
När flera skyltar sitter på en port med två dörrar anser jag att identitetsskylten ska placeras på den 
ena av dörrarna. (Se ovan till vänster) De andra skyltarna placeras på den andra dörren. De 
grupperas och linjeras antingen vertikalt eller horisontellt, beroende på vad som passar.  
 
Det som har skrivits här, om placering, höjd, orientering, montering och gruppering kommer att 
sammanföras i en enkel manual till avdelningen, enligt syftet.  

Manual 
Manualen är ett dokument utifrån det som står under rubriken Tillämpning av placering, höjd, 
orientering och montering. Text och bilder kompletteras med en beskrivning av den kombinerade 
skylten för varning, förbud och sekretesszon. Den kommer eventuellt, som enda föreslagna skylt, 
att sättas upp på avdelningen.  
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Vidare arbete för att få fram skyltar 
Efter grundarbetet med skyltarna, som skett enligt avdelningschefens intentioner, skulle arbetet 
efter examensarbetets slut ha övergått till samarbete med en skyltfirma. En kommunikation skulle 
föras med dem om alla de beskrivna parametrarna.  
 
Det som bland annat skulle diskuteras och testas i miljön skulle vara skyltmaterial, kulörer, 
kontraster, textstorlek, belysning och placering. Vid test av textstorlek är det, som jag tidigare 
skrivit, viktigt att texten kan läsas på avstånd och i farten. Det finns riktlinjer för storleken, men 
det är starkt beroende av vilket typsnitt som används. För att testa storlek rekommenderas tester i 
skala 1:1 (Tegnell 2006:29). Planering av belysning runt skyltarna är enligt litteraturen (Mollerup 
2005:191 och Tegnell 2006:35) mycket viktig för det sammanlagda intrycket av skyltar i en 
miljö. Resonemanget stöds också av Bergströms (2004-09-14) uttalande. Hon menar att 
ljuskällan är oerhört viktig när det gäller hur vi uppfattar färg. När det handlar om belysning 
skulle troligen en skyltfirma hänvisa till en firma som är specialiserad på ljus.  
 
Under arbetet hade jag flera samtal med avdelningschefen om hur och när beställningen av 
skyltarna skulle gå till. Chefen planerade att skyltarna skulle sitta uppe på avdelningen ett visst 
datum i början av hösten. Jag hävdade att det inte var realistiskt att beställa skyltarna direkt efter 
mitt examensarbete. Det skulle krävas förberedelse av till exempel texter, från avdelningens sida. 
Flera utprovningar skulle också behöva göras i samarbete med en skyltfirma. Mitt arbete var bara 
en start på processen, enligt min mening.  
 

Avstämningar 
Vid redovisning av idéer för avdelningschefen i vecka 6, av 10, fick han se de första förslagen 
med något annorlunda skyltformer (tidigare beskrivet i rapporten). Han var nöjd med vissa delar 
men tyckte att jag generellt sett hade svävat ut för mycket. Uttrycken i skyltarna måste stramas 
upp och vara mer ”mainstream”. Veckan därpå visades omarbetade förslag upp för 
avdelningschefen. Jag hade övergått till mer rektangulära former. Återkopplingen blev att 
förslagen drog åt rätt håll. Jag hade bland annat skissat på en kombinerad varnings- och 
förbudsskylt. Den blev jag uppmuntrad att fortsätta skissa på.  
 
Under vecka 8 diskuterade jag förslaget med den diskussionsgrupp som beskrevs i kapitlet 
Metod. De fick se förslagen och det blev en öppen diskussion om olika detaljer. Utifrån det mötet 
kunde jag göra ytterligare urval och förbättringar.  
  
Avdelningschefen fick sedan ta del av hela idéförslaget för tredje gången. Förslaget var nu, enligt 
min mening relativt enhetligt, estetiskt och läsvänligt. Avdelningschefen var nöjd med resultatet 
och menade att det var på väg att bli en ”säljbar produkt”. Jag ville gå vidare med att smala av 
förslaget ytterligare och komplettera det med anslagstavlor och presentationstavlor.  
 
Under vecka 9 hade jag planerat att ha visning av förslagen och diskussion med alla anställda på 
avdelningen. Utifrån det tänkte jag göra de sista justeringarna. Någon dag därefter skulle de få 
svara på om förslaget upplevdes kunna representera avdelningen och verksamheten – enligt 
syftet.  
 
Direkt efter det tredje idémötet med avdelningschefen hade jag fått tid att träffa chef 3. Jag 
frågade honom hur företagets typsnitt får hanteras och tänkte fråga om hur företagets färger kan 
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användas i detalj. Av en händelse visade jag några av skyltförslagen. Det visade sig då att han var 
den person som visste det mesta om vad som är tillåtet i fråga om skyltar. Jag fick beskedet att 
denna typ av skyltar inte får användas inom företaget.  
 

Fortsättningen 
I slutet av arbetet kom alltså en punkt när det, trots att arbete och diskussioner hade varit högst 
verklighetsbaserade, uppdagades att det inte fanns någon chans att förverkliga förslagen.  
Frågan blev nu hur arbetet kunde slutföras. Det fanns olika vägar att gå.  
 

1. Att, trots beskedet om att skyltarna inte skulle bli förverkligade, följa mina intentioner 
med omröstning och bedömning bland avdelningens anställda.  

2. Att enligt avdelningschefens förslag ta fram uppgifter om de standardiserade skyltarna, 
besöka Göteborg där de tillverkas och beställa dem. De standardiserade skyltarna är grå 
med blå text. Utförligare beskrivning kommer i kapitlet Diskussion och slutsats.  

3. Ta fram helt nya förslag med de standardiserade skyltarna som grund och jobba med 
miljön runt dem för att de skulle synas bättre i verkstadslokalerna. Skillnaden från 
föregående förslag skulle vara att miljön formades så att exempelvis mera kontrast kunde 
uppnås mellan skylt och ytan bakom.  

4. Att konvertera examensarbetet till en C-uppsats där det teoretiska resonemanget, snarare 
än skyltarna, är det viktiga. Målgruppen för ett sådant arbete är akademin.   

5. Att avsluta det avdelningsrelaterade arbetet här, reflektera över utgången och behandla 
avslutningen av examensarbetet i diskussionsform.  
 

Jag bedömde att alternativ 1 inte skulle verka trovärdigt bland avdelningens anställda, med 
hänvisning till beskedet om förverkligande. Varken alternativ 2 eller 3 var realistiska att påbörja 
rent tidsmässigt. Alternativet att konvertera examensarbetet till en C-uppsats var intressant. Det 
lämnades dock med anledning av att jag redan hade formulerat rapporten på ett sätt som 
textmässigt passar bäst till just en rapport. Efter diskussion med handledare och ex-
jobbskoordinator på utbildningen tog jag beslutet att slutföra arbetet enligt alternativ 5.  
 
Arbetet på avdelningen slutfördes innan den avslutande skrivfasen tog vid. Ett besök gjordes på 
företaget Flexima, där anslagstavlor och presentationstavlor diskuterades. Jag besökte också 
reklambyrån Sinnebild för att diskutera hur kombinationsskylten skulle kunna förverkligas. 
Kombinationsskylten var den av skyltarna som eventuellt skulle kunna förverkligas i någon form. 
En annan åtgärd var att förse avdelningen med åtgärdslistor för att de själva ska kunna förbereda 
till exempel skylttexter för kommande skyltbeställning av standardskyltarna.   
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Diskussion och slutsats 
 

Regelefterlevnad  
Här följer en redogörelse över hur jag gått till väga för att ta reda på vad som är tillåtet eller inte, 
inom ramen för ett examensarbete med uppdragsgivare.  

 
Under arbetets första veckor talade jag med en säkerhetsansvarig om varnings- och 
förbudsskyltar. Förbudsskyltar fanns det frihet att förändra, men gällande varningsskyltar 
hänvisade han till arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. Jag talade också med den person 
som ansvarade för röda och gröna skyltar, brand- och nöd/första-hjälpenskyltar. Jag beslöt senare 
att utesluta de skyltarna ur arbetet.  
 
Den som har hand om skyltparken har nyligen tillträtt sin tjänst inom det området. Hon nämnde 
vid ett möte (2008-03-04) att det fanns ett färdigt skyltsystem att använda. Jag ville ha någon 
form av tillstånd att prova skyltar med annan färg och utformning. Då jag var engagerad som 
examensarbetare för att komma med skyltförslag var det naturligt att förutsätta att skyltarna på 
avdelningen skulle ha en annan utformning. Hon var tveksam till om det var tillåtet med andra 
skyltar men tog mig med till chef 2. Han gav mig tillstånd att prova ett annat utseende än vad 
som vanligtvis används på företaget. Han kände till att det redan var påbörjat ett 
förändringsarbete på avdelningen och sa att det var tillåtet att fortsätta prova sig fram. Han 
menade att det handlade om en relativt isolerad avdelning.  
 
En av de tidigare examensarbetarna har berättat att det ofta är svårt att hitta riktlinjer för 
skyltning i verkstadsmiljö. Han hade fått tillåtelse/dispens att genomföra några av sina tidigare 
förslag med skylttext i aktuell verkstad.  
 
Jag talade även med chef 3, som skulle hjälpa mig med hur jag fick använda företagets 
versaltypsnitt vid ett senare tillfälle.  
 
Med avdelningschefen hade jag tre längre möten för att försöka inrikta mina skyltförslag enligt 
hans visioner och enligt hur han associerade till olika detaljer. Förslagen hade mot slutet av 
perioden tagit den form, så att han ansåg att de kunde representera avdelningen och verksamheten 
på ett lämpligt och bra sätt.  
 
Till chef 3 hade jag några gånger under arbetets gång skickat mail och efterfrågat aktuell och 
uppdaterad information om företagets grafiska riktlinjer. Det var svårt att få tag på nyare 
information. Chef 3, som jag visste hade en del bra information att delge, var mycket svår att nå 
på arbetet och var ofta borta på tjänsteresa.  
 
I tillägg till de kontakter som tagits (se ovan) har jag använt det befintliga skriftliga materialet. En 
bit in i arbetet fick jag ett dokument som heter Look and feel av examensarbetare 1. Ingen jag har 
pratat med har vetat exakt hur man tillämpar formuläret i praktiken med tanke på färger. Jag 
antog att chef 3 skulle veta och planerade att fråga honom efter hans tjänsteresor. Det ingen visste 
var att det är just chef 3 som är nyckelpersonen när det gäller att säga vad som är tillåtet eller ej i 
fråga om skyltar på företaget.  
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Att använda min profession 
Uppdraget var att ta fram förslag på ett nytt skyltsystem som skulle vara modernt, professionellt 
utformat och enhetligt i sitt utseende.  
 
Jag var där för att min kompetens är Informationsdesign och Rumslig gestaltning. Jag har 
kunskaper som gör att jag kan föreslå informationsmaterial som är lättläst, syns bra och där det 
finns en tanke runt estetik. Jag kan även placera det på ett genomtänkt sätt i förhållande till 
rumslighet och människors rörelse- och perceptionsmönster. Därtill har jag förmåga att 
kommunicera med personer som involveras i projektet.  
 
Det bör enligt mig vara en förutsättning att mina kunskaper i huvudämnena ska tas tillvara i ett 
examensarbete. De studenter som engageras för examensarbeten bör i huvudsak få verka inom 
sitt speciella ämnesområde. Endast måttlig tid och möda ska behöva läggas på att tyda regler och 
riktlinjer samt att söka efter ansvariga i en stor organisation. Att innan ett examensarbete påbörjas 
veta om det över huvud taget är meningsfullt att genomföra, borde även det vara en förutsättning.  
 

Varför min typ av skyltar skulle fungera bättre i 
verkstaden än de standardiserade 
Det standardiserade skyltsystemet är obligatoriskt på företaget, men har införts på långt ifrån alla 
ställen ännu. Jag fick möjlighet att studera en kontorsavdelning där skyltar var uppsatta. Alla 
interiöra skyltar ska ha liknande utformning och färg oavsett vilken miljö de är placerade i. 
Bakgrundsfärgen är ljusgrå och texten är djupt blå med typsnitt Volvo Sans. Texterna på 
skyltarna är mestadels små. De pilar som används på vissa riktningsskyltar är så små att de bara 
kan läsas på mycket nära håll. Måtten på skyltarna är rektangulära och storlekarna är 
förutbestämda. Det finns ett visst antal storlekar.  
 
Den miljö jag gjorde skyltförslag för var en verkstadsmiljö. Lokalerna var mer brokiga och 
stökiga än de kontorsmiljöer, där jag sett standardskyltarna. Det fanns fler saker, samt maskiner 
som var i rörelse på verkstaden. En verkstadsmiljö är grövre i sitt utförande än en kontorsmiljö. 
Lokalerna är större, de flesta ytor är större, dörrar och portar är ofta större osv. Ur det 
resonemanget uppkommer en intressant fråga: 
Är det lämpligt att använda samma utformning på skyltar i vitt skilda miljöer?  
 
Jag hävdar att en skyltpark i verkstaden ska vara proportionerligt större och tydligare än en 
skyltpark som är placerad i en ren, städad kontorsmiljö. Det främsta syftet med en skylt är som 
jag skrev i avsnittet om Teori, att den ska upptäckas och bli identifierad som en skylt. Den ska 
även bli läst och förstådd. (Mollerup 2005:179) För att den ska bli just upptäckt och identifierad 
som en skylt betonar jag i första hand att skyltens bakgrundsfärg ska kontrastera mot ytan bakom. 
Jag har beskrivit det här utförligt under avsnitten om färg, i kapitlet Projektets genomförande. 
Färgen på de standardiserade skyltarna ligger mycket nära färgen på ytan bakom. Kontrasten dem 
emellan är för liten. Då faller syftet med att skylten lätt ska kunna upptäckas. Den blå textfärgen 
på de standardiserade skyltarna kontrasterar däremot relativt väl mot skyltbakgrunden. Det syns 
alltså vad som står rent kontrastmässigt. Nästa invändning jag har är att textstorleken är liten på 
många av de standardiserade skyltarna. Då minskar ändå tyvärr läsligheten av texten.  
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Mollerup (2005:167) skriver att ett företags designprogram ofta anger färger som inte är valda 
med skyltning i åtanke. Jag tror att stora företag ofta utför ett omfattande arbete med att ta fram 
skyltmaterial, men det kan vara svårt att få en och samma färg att fungera i olika miljöer.  
 
 
 
 

 
 
Skyltarna längst till höger eller de övre skyltarna skulle kunna bli aktuella  
som identitetsskyltar. (Eget foto från Profiling & Designs lokaler i Göteborg.)  
 
 
Min önskan om att en grafisk detalj skulle kunna förstärka avdelningens identitet faller även den. 
Det tillåts inga detaljer på skyltarna som skiljer en skylt på en avdelning från en skylt på en annan 
avdelning med annan inriktning på verksamheten. Härigenom menar jag att företaget 
avidentifierar skyltarna och gör dem till en gemensam massa, om än enhetliga i det stora hela.  
 
Mitt förslag innefattar att placera identitetsskyltarna ovanför motivportarna lite utåtvinklade, så 
att de kan läsas lättare när människor kommer och går i korridoren. Den typen av montering är 
inte möjlig med standardskyltarna (Gregorovic 2008-05-12). Mollerup (2005:129) påpekar att en 
passerande kanske inte saktar in farten för att läsa en skylt. Skylten ska alltså kunna ses och läsas 
under det att den passerande ändrar avstånd och vinkel i förhållande till skylten. Det är viktigt att 
betona funktionella utmaningar när det gäller typografin och skyltens montering.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 Diskussion och slutsats - Sidan 40 

Jämförelse i bildform 
Här följer en jämförelse mellan mitt förslag på skyltar och de standardiserade skyltar (som jag har 
avbildat) som ska införas i företagets alla miljöer.  
 

 
 
Identitetsskylt                 Identitetsskylt 
Mitt förslag, 45 x 45 cm                Standardiserad skylt, detta exempel 60 x 10 cm 
 
 
 

 
Nuvarande identitetsskylt             Mitt förslag                       Standardiserad skylt 
 
 
 

 
Riktningsskylt                      Riktningsskylt 
Mitt förslag, 30 x 30 cm          Standardiserad skylt som jag tror att den kommer att se  

                     ut, dessa mått: 60 x 10 cm 
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Som informationsdesigner med inriktning Rumslig gestaltning har jag arbetat efter riktlinjer och 
rekommendationer (se under kapitel Teori och Projektets genomförande) från personer med lång 
erfarenhet av ämnet. De färger som används på standardskyltarna överensstämmer inte med de 
riktlinjerna. En fråga jag ställde till chef 3, efter beskedet om att mina förslag inte kunde 
användas, var om jag kunde använda mitt upplägg endast för att ersätta de papper och lappar som 
fanns på avdelningen. Förslaget var att de kanske inte behövde kallas skyltar. Jag hävdade att det 
skulle se bättre ut med mina förslag än olika typer av slitna utskrifter och handskrivna lappar. 
Företagets bestämmelser gjorde att jag ändå hänvisades till de direktiv som fanns runt skyltar och 
färger. Jag fick tillåtelse att prova mitt upplägg, men med nämnda ljusgrå bakgrund, samt 
möjlighet att lägga till någon av de accentfärger som finns. Efter att ha provat upplägget i 
skissform valde jag ändå att inte stå bakom det färgvalet på skyltarna. Den största anledningen 
var att uppnådd konrasteffekt inte följde riktlinjerna för god informationsdesign. Rent estetiskt 
ansåg jag inte heller att min tanke med färgkombinationer kom fram i de varianterna.  

 
 

 
 

Förslag på mitt skyltupplägg, med två förslag på företagets färger först, sedan mitt förslag.   
 

 
 

Tack till utvecklingsverkstaden 
Här vill jag passa på att tacka alla som arbetar på utvecklingsverkstaden för ert generösa och 
öppna sätt och för att ni varit så tillmötesgående för att hjälpa mig framåt i arbetet. 
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Slutsats 
Ett förslag är framtaget på ett skyltsystem som jag anser ska kunna representera avdelningen och 
dess verksamhet. Förslaget redovisas via skisser i olika datorprogram. En bildsammanställning 
finns i form av en pdf, som bilaga till rapporten. Hänsyn är tagen till alla de faktorer som beskrivs 
i syftet.  
 
Förslaget är delvis utprovat i skiss-stadiet och diskuterat med avdelningens anställda, vilket visar 
att flera är positivt inställda till att använda skyltar av typen som föreslagits. Exempelvis märktes 
ett intresse av att använda en grafisk detalj i form av hjulspåret, som kunde kopplas till 
avdelningens verksamhet. Den slutgiltiga utvärderingen av de anställdas åsikter blev inte utförd 
som planerat. Anledningen var ett sent besked om att skyltarna inte har en möjlighet att kunna 
användas på företaget. I stället slutfördes arbetet genom diskussion och reflektion kring mitt 
arbete. Beslutet togs i samråd med handledare och ex-jobbskoordinator.  
 
Även riktlinjer om placering för varje kategori av skyltar är framtaget. En enkel manual om 
skyltplacering har utformats till avdelningen. Den är möjlig att använda för företaget oavsett 
vilken modell av skyltar som ska monteras.  
 
Det återstår att besvara frågeställningen.  
Kan man med hjälp av kunskaper i Rumslig Gestaltning och Informationsdesign skapa ett 
skyltsystem som upplevs som fungerande och representativt för den aktuella avdelningen? 
Ja, med stor sannolikhet kan det göras.  
 
Mina teorikunskaper från utbildningen har i arbetet omsatts i praktiken, så tillvida att jag har 
utvecklat skyltförslag som har stor verklighetsförankring. Det finns ett behov av liknande skyltar. 
Företaget väljer dock att använda sig av ett skyltsystem som frångår många av de principer som 
används inom informationsdesign.  
 
Slutligen kan sägas att ett väl genomarbetat skyltsystem med god Informationsdesign är något 
som varje företag borde ha, för anställda och besökandes skull. Aktuell litteratur och forskning 
visar att skyltar ska synas och fånga den passerandes uppmärksamhet. Kontrast och tydlighet är 
centrala parametrar. Allra viktigast är att skyltarna utformas efter den specifika miljö de ska 
placeras i.  
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