
Akademin för innovation, design och teknik

Interaktiv skyltning på zoo
Karin Rydå

Informativ Illustration 2009

KIT158 Examensarbete i Informationsdesign

Examinator: Lennart Strand
Handledare: Martin Hedén



Sammanfattning

På våra djurparker runt om i landet finns massvis av information att inhämta, som vi 
tyvärr i dag ofta går miste om på grund av bristande intresse för informationsskyltarna i 
sin nuvarande form. För att ge besökarna både lärdom och upplevelser krävs ett 
skyltsystem som uppmärksammas. På uppdrag av Parken Zoo har jag arbetat fram ett 
interaktivt skyltsystem åt deras tigerhus. Syftet med skyltarna är att de ska 
uppmärksammas och tilltala besökarna, så att de i sin tur får ta del av den information 
som skylten förmedlar via interaktion. Upplevelsen ska vara både rolig och lärorik.

För att få förståelse för problemet med det bristande intresset och få kunskap inom 
ämnet i sig utfördes egna observationer, intervjuer och granskning av litteratur. 
Observationer och intervjuer i förundersökningen gav direkt en tydlig bild av det 
bristande intresset för traditionell skyltning men också en bild av det stora intresset för 
den interaktiva skyltningen. På såväl museum som djurparker var problemet ett faktum. 
Den interaktiva skylten hade ett överlägset högre antal beskådare, medan den 
traditionella tycktes glömmas bort helt. Observationen av de färdiga interaktiva 
skyltarna på plats i Parken Zoo visade en positiv respons från besökare av alla åldrar. 
Barn som vuxna hade mycket roligt åt skyltarna och tog in informationen på ett korrekt 
sätt. 

Användning av interaktiv skyltning tycks bland annat vara effektiv när det handlar om 
att fånga besökares uppmärksamhet. De sticker ut från mängden bland vanliga skyltar 
och är annorlunda, det är den stora orsaken till deras dragningskraft. 

I rapporten redogör jag för de val och beslut arbetet inneburit samt vad det gett för 
resultat, för den teoretiska delen såväl som den praktiska. 
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1. Inledning

När vi besöker ett zoo går vi runt kring områdets alla inhägnader med intressanta djur. 
Besöket ger oss en trevlig vistelse och upplevelse. Men har vi lärt oss något om djuren 
av besöket annat än att de är vackra att se på? Har vi ens sett och läst 
informationstavlorna om djurarterna? De finns där för besökarnas skull, så att de kan ta 
del av information om djurets ursprung och liv. Det ligger dessutom en hel del arbete 
bakom varje skylt. Men hur ska då informationstavlan se ut för att väcka besökarnas 
intresse?

Under mitt arbete mot Parken Zoo i Eskilstuna har jag, tillsammans med personalen, 
arbetat fram en interaktiv skyltning till tigerhuset. Min roll var att skapa det grafiska. En 
av skyltarna var en målad liggande tiger sedd framifrån, med ett köttstycke fastklamrat 
mellan tassarna. Från köttbiten stack ett ben ut. När besökarna drar i benet ryter tigern 
hotfullt till. De övriga momenten tilltalar främst synen och känseln på en och samma 
gång. Mer ingående information om skyltarnas utformning finns under kapitlet 
Skapande av produkt.

Den här typen av skyltning var helt ny för Parken Zoo, och personalen hoppades på ett 
ökat intresse för den information om djuret som erbjuds i och med de nya interaktiva 
skyltarna, och dessutom att det samtidigt blir lättare och roligare att lära sig av dem.

Om interaktiv skyltning är ett bättre alternativ på Parken Zoo än de klassiska 
informationstavlorna återkommer jag till i min slutsats. Mina egna observationer av hur 
systemet fungerade i praktiken var till min stora hjälp i sökandet efter svar på frågan om 
ett interaktivt system är bättre än det gamla traditionella. Vägen till det svaret gick 
genom granskning av tidigare arbeten, observationer på platser där både interaktiv och 
traditionell skyltning används samt en grundlig avslutande utprovning av de färdiga 
interaktiva skyltarna på plats i Parken Zoo. 

1.1 Idén bakom skyltarna
Idén med det interaktiva har funnits med sedan lång tid tillbaka på Parken Zoo. Inte 
förrän nu har idén kunnat komma att bli verklighet. Interaktiva utställningar är viktiga 
för inlärning, vilket är en utav djurparkens största mål. Deras önskan om ett varierat 
informationssystem med både traditionell skyltning samt interaktiv, växte genom 
personalens egna observationer av besökare där de beskådat det låga intresset för dagens 
skyltning (Olsson Helene, djurparkschef för Parken Zoo, 20090416). 

Med mina konstnärliga kunskaper och personalens tekniska färdigheter fick Parken Zoo 
sin första interaktiva station. Om de interaktiva skyltarna uppfyllde djurparkens och 
mina önskemål ger jag svar på i kapitlet Slutlig utprovning. 

1.2 Interaktiv kontra traditionell
För att redan nu förtydliga vad jag menar med interaktiv och traditionell form av 
skyltning ger jag på följande sida några beskrivande bildexempel. I det här fallet är den 
interaktiva formen inte heller digital. I dagens datoriserade samhälle förknippas ofta 
ordet interaktion med en digital lösning såsom spelprogram. Interaktion behöver inte 
ligga på en avancerad nivå, enkla lösningar kan vara interaktiva utan datorns hjälp.       4



          

1.3 Bakgrund
Parken Zoo ligger i Eskilstuna och invigdes den 3 juli år 1898. Parken var då en av 
landets första folkparker. Det var inte förrän på 1950-talet som de första djuren kom till 
parken. Tiden innan dess ägnades åt underhållning i form av uppträdanden. Både 
musikartister och komiker fick stå för underhållningen åt besökarna. Än idag 
förekommer konserter av såväl utländska som svenska band.

År 2006 hade Parken Zoo hela en halv miljon besökare, och parken är ett mycket 
populärt och omtyckt utflyktsmål. Den stora delen av besökarna utgörs av barnfamiljer. 
Det stora projektet som Parken Zoo omgående driver är bevarande av utrotningshotade 
djurarter. De följer en bevarandestrategi genom sin verksamhet i djurparken såväl som i 
naturen. De driver även utbildningar, informerar om och forskar kring frågan om 
utrotningshotade djurarter. 

1.4 Målgrupp
Majoriteten av besökarna på Parken Zoo är barnfamiljer med barn i 3-12 års åldern, det 
är den huvudsakliga målgruppen. Under sommarens högsäsong besöks även djurparken 
av turister, och även där är majoriteten av dem barnfamiljer. 

1.5 Syfte
De interaktiva skyltarna väcker ett ökat intresse hos besökaren vad gäller att ta till sig 
och lära sig av informationsskyltningen. De är roliga men samtidigt lärorika och lätta att 
förstå för alla besökare, barn som vuxna. 

                                                                                                                                                                    

1.6 Problem & frågeställning
Personalen på Parken Zoo har i dagsläget själva noterat ett bristande intresse hos 
besökare vad gäller att stanna upp och läsa informationsskyltningen. Meningen är att 
besökare ska kunna lära sig något om varje djurart genom att beskåda skyltarna, 
men i och med det bristande intresset förlorar skyltarna i många fall en stor del             
av sitt syfte att informera och lära ut. För att väcka större intresse för skyltningen hos 
besökarna prövas därför ett interaktivt skyltsystem.                                                          5



Men frågan är om ett interaktivt skyltsystem på djurparken skulle vara bättre än det 
gamla traditionella med endast text och bild, och då varför?

1.7 Avgränsning
Som jag tidigare nämnt är jag ej delaktig i framtagningen av de tekniska 
konstruktionerna vad gäller skyltarna. Det diskuterades fram innan jag var delaktig i 
projektet. Min roll var att skapa estetiskt tilltalande och tydligt utförda målningar av 
tigrar. Tillsågning och slipning av skyltarna ansvarade Parken Zoo för. Någon tidig 
utprovning av skyltarna utfördes inte.  För att återskapa ett trovärdigt och realistiskt 
intryck av skyltarna med dess tekniska funktioner, om det ens skulle gå att genomföra, 
hade en stor del av arbetsperioden endast ägnats åt det. För att skyltarna ska fungera 
interaktivt behövs tekniken, som i praktiken är installerad bakom målningarna i 
anslutning till tigerhusets väggar. Det handlar om såväl ljud- som vattenanläggningar. 

Istället för en tidig utprovning av skyltarna utförde jag förundersökningar på djurparken 
Skansen samt Naturhistoriska Riksmuseet. Under besöken beskådade jag hur olika 
besökarna  hanterade de två skyltningsformerna. Mer om det i kapitlet Metod.

1.8 Interaktion
Ordet interaktion kan beskrivas kortfattat som ett samspel eller dialog mellan användare 
och informationsbärare. För att information ska kunna fungera interaktivt behöver 
användaren på något sätt ha möjligheten att påverka och välja vägar för att nå fram till 
informationen. Användaren aktiveras på så sätt vid avläsning av interaktiv information 
(Benthorn 1995, s.23), och ses då även som en aktiv engagerad deltagare och inte en 
passiv mottagare (Berggren-Bergius, Granath & Sandell 2001, s.23). Lars Benthorn 
talar om interaktiva medel som multimediaprodukter i sin bok Multimedia och CD. I 
följande citat ur boken tar Benthorn upp en teori om varför han tror interaktion har en 
sådan stark inverkan på oss.

   Det som får människor att agera är behov av olika slag eller drifter,
   såsom hunger och behovet att bli mätt. Dessa behov och reaktionerna 
   på dem skapar känslor såsom frustration, avslappning och 
   välbefinnande. Så är det också ofta med den som tar del av en 
   multimediaprodukt (Benthorn 1995, s.112). 

Interaktiva medel är något de flesta stöter på vardagligen. En av de vanligaste 
förekommande är troligtvis hemsidor på Internet. I och med att vi där har möjligheten 
att själva välja ut önskad information med hjälp av några klick på datormusen, blir 
hemsidan till en interaktiv informationsbärare. Även våra mobiltelefoner är interaktiva 
då de bjuder in till en rad olika valmöjligheter för sina användare. 

Den form av interaktion som förekommer i mitt skyltarbete ligger på en grundläggande 
och mycket enkel nivå utan avancerad teknik. Interaktionen involverar besökarna med 
enkla handlingar. De väljer om och hur de iakttar, närmar sig eller vidrör skylten. En av 
skyltarna är däremot mer taktil än interaktiv. Besökaren bemöts av en skylt med en 
utstickande tunga som de kan känna på, och det är allt. Men Parken Zoo själva uppfattar 
den här skylten som interaktiv då besökaren blir aktiv, men rent vetenskapligt sett så 
håller den inte måttet som en interaktiv skylt.                                                                                 
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 2. Metod

De tidigare arbeten inom ämnet interaktion jag funnit har behandlat ämnet som en 
lösning i digital form. Där människan är användaren och den interaktiva 
informationsbäraren är datorn (Benthorn 1995, s.23). I mitt fall är besökaren 
användaren och skyltarna den multimediala informationsbäraren. Bristen på tidigare 
arbeten, som mer specifikt ansluter till mitt arbete, gjorde att jag personligen fick lägga 
ner mycket tid på egna undersökningar som i sin tur analyserades noggrant. 

2.1 Observation
Eftersom mitt arbete behandlar hur människor uppmärksammar och interagerar med 
informationsskyltning på zoo står besökarnas upplevelse av skyltningen i fokus. Det 
resultat som eftersträvas av utprovningsmetoderna är en förståelse för besökarnas 
upplevelser, handlingar och intryck. För att nå och förstå besökarna krävs det att jag 
som observatör förblir öppen och flexibel i mitt sätt att observera och tala till dem. 
Syftet med ett kvalitativt tillvägagångssätt är att genom närhet till forskningsobjektet 
förstå den situation som individer, grupper eller organisationer befinner sig i 
(Holme & Solvang 1997, s.92).

För att direkt få se hur informationsskyltningen hanteras och upplevs av besökarna 
krävs en observation på plats i praktiken. Genom den tid jag spenderade tillsammans 
med besökarna i den aktuella situationen fick jag som observatör se och fånga upp deras 
intryck. Vad gäller metoden observation talar man oftast om följande två varianter: dold 
observation och öppen observation. De båda varianterna har sina för- och nackdelar. Av 
den anledningen uteslöt jag inte att tillämpa någon utav dem, då de båda tillför 
användbar information för mitt arbete. Jag återkommer till hur metoderna tillämpades 
längre fram.

2.1.1 Dold observation

Observationsformen innebär att man som forskare går in i rollen som en i gruppen. Det 
är ytterst viktigt att hålla en mycket diskret nivå för att situationen omkring ska kunna te 
sig så naturligt som möjligt utan vidare misstankar från gruppen av besökare. Blir man 
alltför ivrig och aktiv i sin förklädnad i jakt efter svar kan det snabbt väcka misstankar 
och obehag från gruppen omkring och situationen mister då sin naturliga skepnad. 
Frågor ställs med stor försiktighet och att diskret föra anteckningar är svårt. Att dra sig 
undan gruppen för att skriva bryter mot det naturliga flödet i rummet och folk omkring 
börjar se dig som en avvikare. Detta uttrycker Idar Magne Holme och Bernt Krohn 
Solvang tydligt i följande citat ur Forskningsmetodik:

   Som dolda observatörer kan vi inte heller utan vidare dra oss undan för att 
                              göra anteckningar om saker vi sett. Om vi gör det, kommer vi snart få 
                              stämpeln som ”smitare” eller att vi har något ”för oss” - och då kan man få 
                              gruppen emot oss (Holme & Solvang 1997, s.112). 

Observationsformen har även sina fördelar. Om man som forskare lyckas gå in i sin roll 
väl utan att väcka misstankar nås en vänskaplig och naturlig relation till gruppen 
(Holme & Solvang 1997, s.112). De kan då i sin tur bete sig som vanligt utan att känna 
sig iakttagna.
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Observationen gör det möjligt att se gruppens naturliga upplevelser, handlingar och 
intryck. Trots att inga anteckningar kan göras tar man som observatör del av besökarnas 
verkliga situationen utan att påverka dem. 

2.1.2 Öppen observation 

Observationsformen är en variant där man som forskare informerar gruppen om 
observationen. Även här gäller det att väcka förtroende hos människorna omkring, men 
nu handlar det inte om att smälta in i gruppen utan att bli accepterad som en seriös 
observatör. Det är viktigt att hålla en lättsam och god kontakt med de övriga i rummet 
för att undvika förmedling av press. Den känslan är svår att undvika helt då vi ingriper 
på ett privat och känslomässigt plan (Holme & Solvang 1997, s.113). Men har gruppen 
väl accepterat observationsscenariot ges en stor frihet för observatören att anteckna det 
som sker helt fritt och öppet. Dessvärre byts gruppen ut omgående då observationen 
sker på allmän plats, åtminstone i mitt fall, och nytt förtroende behöver väckas för att 
kunna fortsätta studien. 

Som tidigare nämnts tillämpar jag både dold och öppen observation. Både på 
förundersökningarna och den slutliga utprovningen på Parken Zoo. Metodernas för- och 
nackdelar kompletterar varandra bra. Den dolda observationen ger större möjligheter till 
att komma nära de observerade utan att distrahera. Som observatör tar jag del av 
besökarnas upplevelser på ett mer närgående och vänskapligt plan. Den öppna 
observationen har sin styrka i möjligheten att fritt observera och anteckna det som sker. 

2.2 Intervju

2.2.1 Med besökare

Frågor under den dolda observationen väcker för mycket uppmärksamhet samt 
misstänksamhet hos besökarna, men det behövs en viss respons från dem för att få en 
tydligare bild av hur informationen upplevs. Därför kompletterades den öppna 
observationen under den slutliga utprovningen med intervjuer, men själva observationen 
utgjorde den stora delen av utprovningen. För att här behålla den lättsamma stämningen, 
efter att ha blivit accepterad hos besökarna, krävdes en anpassad och flexibel intervju. 
En strikt mall var därför inte särskilt passande då frågor ställdes till både barn och 
vuxna. Den här kvalitativa typen utav intervju fungerar mer som ett vanligt samtal för 
att de tillfrågade ska känna sig så avslappnade som möjligt. Den kvalitativa 
intervjuformen kan beskrivas som en ”avtappning” av ett vanligt samtal på information 
som det kan ge” (Holme & Solvang 1997, s.108).

Som forskare ger jag ramarna i intervjun i form av frågor, sedan talar de tillfrågade fritt. 
Efter att ha observerat dem innan har jag fått en viss uppfattning om deras intresse och 
upplevelse av den interaktiva informationsskyltningen. Jag kunde därefter anpassa 
utformningen och innehållet av mina frågor för att nå en god kontakt och förståelse 
mellan mig och den tillfrågade. Om någon till exempel hade lite svårt för det svenska 
språket såg jag till att prata långsammare och med ett mer vardagligt och lättsamt språk 
utan svåra ord. Min strävan var att nå ut och fråga vem som helst av besökarna utan att 
utesluta någon specifik grupp. Det i sin tur krävde mer av mig som forskare men 
samtidigt gav det mer omfattande information om den totala upplevelsen av det nya 
interaktiva skyltsystemet.
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          2.2.2 Med personal

Ytterligare kompletterande intervjuer om interaktiv skyltning utfördes, men då direkt till 
personal på Naturhistoriska Riksmuseet, där en av mina två förundersökningar ägde 
rum, samt till Parken Zoo. De intervjuerna gav en tydlig uppfattning om hur 
organisationerna själva resonerar kring ämnet interaktiv skyltning. De tillfrågade var 
representanter inom organisationerna för just området skyltning. Vid varje möte med 
min kontaktperson Marie Fundelius, lärare för Zooskolan, på Parken Zoo gavs 
möjlighet till att ställa frågor om arbetet, likt lättsamma korta intervjuer. Frågor som 
uppkom utanför våra möten samlade jag ihop och skickade till Marie skriftligen i 
ett mail.

Den stora fördelen med en skriftlig intervju är att den ger plats för längre frågor och 
svar, då den tillfrågade får tid att läsa och formulera sig. Dessutom gör min frånvaro 
som intervjuare situationen neutral för den tillfrågade. Vid direktintervjuer finns risken 
att man påverkar varandra vad gäller frågor som svar pga till exempel otydlighet i 
formuleringar, kroppsspråk och eventuell tidspress. Detta kallas för intervjuareffekt  
(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006, s.99).

På Naturhistoriska Riksmuseet fick jag kontakt med deras utställningschef Claes Enger. 
Han var även den som såg till att jag kunde komma in på museet för att göra 
observationer. Resultatet av intervjun och observationerna redovisas under 
Förundersökning.

Då Enger och jag hade haft god kontakt via mail inför mitt kommande besök på museet, 
var han redan informerad om mitt arbete och dess innebörd. Jag frågade i ett mail om 
han var villig att svara på lite frågor angående interaktiv skyltning, vilket han gjorde och 
därefter följde våran telefonintervju. 

En telefonintervju har sin styrka i möjligheten till snabba och djupgående svar. Som 
intervjuare ges möjligheten till följdfrågor och förtydliganden som så krävs. Trots att 
detta inte är en direktintervju där intervjuaren och den tillfrågade sitter öga mot öga, så 
kan en viss intervjuareffekt förekomma pga att man talar till varandra. Det är då extra 
viktigt att tänka på formuleringar av frågor och tydlighet i språket och rösten för att 
undvika detta. 

2.3 Förundersökning 
Jag valde som tidigare nämnt att utesluta en tidig utprovning av mina skyltar och istället 
utföra förundersökningar. Genom att jag befann mig på platser där traditionell och 
interaktiv skyltning användes, fick jag som observatör direkt se hur besökare hanterar 
skyltningen. Det gav mig en tydligare och mer övergripande upplevelse och förståelse 
för det aktuella problemet. Undersökningarna gjordes i form av både öppen och dold 
observation och även en kompletterande intervju med Claes Enger, utställningschef vid 
Naturhistoriska Riksmuseet. 

Skansen besökte jag för att det bland annat är en djurpark med inhägnader, likt Parken 
Zoo fast i ett något större format. Deras skyltning följer den traditionella typen formen. 
Anledningen till att jag besökte Naturhistoriska Riksmuseet var på grund av den stora 
mängd interaktiv skyltning som används där. Utställningsmiljön skiljer sig en del från 
djurparker, det finns inga större inhägnader med objekt som man som besökare själv får 
leta upp med blicken.                                                                                                         9



Däremot är principen med ett objekt och en tillhörande förklarande skylt något som 
stämmer överens med de båda miljöerna, djurpark som museum. 

2.3.1 Skansen

Min första förundersökning skedde på Skansen. Här valde jag att inte prata med 
besökarna utan jag ville själv först få en klar bild och uppfattning om deras intresse för 
skyltarna på området. Man skulle kunna säga att formen av observationen var både dold 
och öppen. Med ett anteckningsblock i handen höll jag mig på några meters avstånd 
från skyltarna och skrev ner lite upptäckter. Ett fåtal besökare noterade mig med en 
fundersam blick, men den övervägande folkmassan var alltför upptagna med att spana 
efter djur. Men av anledningen till att det fanns en risk att jag störde några av besökarna, 
testade jag att lägga ner blocket och bara observera fast då vid en annan plats än 
tidigare. Resultaten blev trots det i båda fallen identiska. 

Skyltarna innehöll information om djuret på både svenska och engelska, en 
helfigursbild i färg av djuret samt tassavtryck i verklig storlek och utplacering på en 
karta över Sverige. Bilderna nedan visar skyltarnas utformning samt hur de 
uppmärksammades. Besökarna var av alla åldrar, men barnfamiljen hade störst majoritet 
bland dem. Det var övervägande äldre besökare som valde att stanna till vid 
informationsskyltarna intill djurinhägnaderna för att läsa om arten. Barnen som 
stannade till vid skylten, vilket var betydligt fler än de vuxna, var mycket roade av 
tassavtrycken och lade sina små händer mot det för att jämföra storleken. 

En intressant men även en vanligt förekommande scen jag beskådade var följande:

En far i 40-årsåldern kom gående mot vargarnas inhägnad med sin lille son bredvid sig. 
Pojken kan ha varit omkring fem år. Fadern ställde sig intill staketet och såg ut över 
inhägnaden medan pojken tittade nyfiket på skylten. Han frågade sedan sin far om vad 
det stod på skylten, och fick till svar att det stod lite om vargen. Efter att fadern svarat 
tog han sin son i handen och gick iväg utan att berätta  mer för det nyfikna barnet. 

Det här var något jag kände av överlag hos föräldrarna och deras barn. Det kändes 
nästan som att besökarna befann sig i ett stressigt kaos och inte på en avkopplande 
utflyktsdag. 

För att stärka mina uppfattningar om avsaknaden av intresse för skyltarna, gjorde jag en 
statistisk uträkning. Under tio minuter observerade jag samma skylt och de besökare 
som passerade den.                                                                                                           10



Ca 70 besökare hann passera skylten under den korta tiden, varav endast 15 av dem 
hade stannat till och läst den. Kan hända att några av besökarna redan passerat och läst 
den tidigare, men besökarna kom från flera håll med nyfikna blickar ut över 
inhägnaderna, vilket jag tolkar som deras första förbipasserande av platsen.

En större skyltningsform fanns intill björninhägnaden. Det var en stor vägg fylld med 
målningar, text och fotografier. Här märkte jag hur barnen som besökte väggen ville dra 
och flytta på de utsågade miniatyrbjörnarna som fanns utplacerade på väggen, men de 
blev besvikna när de insåg att björnarna satt fast. Det verkade finnas ett undermedvetet 
intresse för interaktion hos de små barnen. De ville mer än bara se på bilden. Den här 
upptäckten stärkte min positiva inställning till de skyltar jag tagit fram åt Parken Zoo. 

2.3.2 Naturhistoriska Riksmuseet

För att få tillstånd att göra mina observationer var personalen enad om att jag var 
tvungen att bära namnbricka. Det uteslöt i sin tur en dold observation, men den stora 
fördelen var den fria möjligheten till goda anteckningar. Museet består av en mängd 
utställningar och den större delen av observationen ägde rum i utställningen Den 
mänskliga resan. Den innehöll en mängd inglasade vaxfigurer av människan förfäder, 
konstgjorda kranier som besökare kan röra vid, väggar med information där besökare 
med hjälp av knapptryck belyser det som önskas läsas, traditionella samt digitala 
informationsskyltar. De andra utställningarna innehöll antingen betydligt mer eller 
mindre interaktiva delar, men den del jag valde ut hade en bra jämvikt mellan 
traditionellt och interaktivt. Av de som besökte museet var majoriteten skolklasser med 
elever från låg- och mellanstadiet. Barnfamiljer fanns det även gott om, samt äldre par 
och ett antal turister. I ett tidigt skede fick jag uppfattningen av att barnen hade riktigt 
roligt där. De sprang runt och skrattade, tryckte på knappar och imiterade vaxfigurer. 

De som stannade till vid de traditionella och digitala skyltarna var turisterna, de äldre 
besökarna samt ett fåtal föräldrar som läste högt för sina barn. Barnen däremot var mest 
intresserade av allt som blinkade, lät eller rörde sig, det vill säga de interaktiva delarna i 
utställningen. Om de nu lärde sig något är jag osäker på, men roligt hade de i alla fall. 
De barn som själva, eller med sina föräldrar, gick fram till en interaktiv del tog däremot 
tid på sig och beskådade momentet med nyfikenhet. Kan tänkas att barnen som kom i 
grupp hetsade varandra till lek och koncentrationen uteblev därför. En skolklass hade 
däremot en frågesport så att barnen själva fick gå runt till de olika stationerna och leta 
svar på frågor. Det var den skolklassen som tycktes koncentrera sig mest på att stanna 
till och ta in information. 

Claes Enger, utställningschef vid Naturhistoriska Riksmuseet talade i min intervju om 
verksamheten Science Center, interaktiva tekniska hus för lärande. Det finns totalt 14 
självständiga center i Sverige varav ett av dem finns utplacerade på just Naturhistoriska 
Riksmuseet. 

   Science Center idén bygger på att du lär dig mer om du får pröva själv. 
   I vårt fall försöker vi både vara ett musen och ett science center. Vissa ämnen 
   som t.ex människokroppen passar bättre för interaktion. Det ska vara ett roligt 
   och pedagogiskt sätt att lära sig på (Enger, 20090408).

Enger talade om tidigare gjorda besöksundersökningar som även då visat att besökarna 
hade en mycket positiv inställning till det interaktiva och han tror på en vidare 
utveckling och användning av den här typen av informationsbärare.                              11



Mest tror han på interaktiva spellösningar. En nackdel med det interaktiva som museet 
använder sig av är det ständiga underhållet och slitaget. Det bör tilläggas att majoriteten 
av de interaktiva stationerna på museet är digitala. 

2.4 Resultat
Den traditionella skylten väcker, under min undersökning, ett uppenbart mindre intresse 
hos besökare än den interaktiva. Vare sig det är den enda sortens skylt som finns eller 
om den står bland interaktiva alternativ, tycks majoriteten av besökarna bortse från att 
stanna till vid den och läsa. Om jag talar brett om skyltningen i både dess interaktiva 
och traditionella form så upplevde jag efter mina observationer att besökare på Skansen 
ägnade mindre tid åt skyltarna än de på Naturhistoriska Riksmuseet. Kanske är det av 
anledningen till att man som besökare måste ägna mer tid åt att leta upp djuren i de stora 
inhägnaderna medan det omskrivna objekten på museet finns precis framför dig. 

Att det interaktiva verkar vara något som lockar är det inga tvivel om, men att endast 
använda sig av det kanske resulterar i en vild lekstuga istället för ett ställe att lära sig på. 
Jag tror på idén med att införa interaktiv skyltning på Parken Zoo i mindre mängder 
som det är planerat. Besökaren på Parken Zoo behöver inte all den där tiden att leta efter 
djuren då inhägnaderna är mer öppna och mindre än de på Skansen, vilket 
förhoppningsvis ger mer möjligheter till uppmärksamhet åt skyltningen utan att den 
tenderar att ta över. 
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3. Skapande av produkt

Då jag arbetat mot en beställare har möjligheten till egna initiativ och utsvävningar varit 
begränsande. Det kan tyckas låta låst och tråkigt men jag har haft vissa möjligheter att 
påverka arbetet och detta tog jag till vara på. Idéerna om manér och materialval var 
något som uppstod utifrån mina egna kunskaper och erfarenheter. 

Mitt arbete omfattar totalt tre olika interaktiva skyltar. Som tidigare nämnts föreställer 
en av skyltarna en tiger framifrån med klorna fastklamrade i en köttbit där det i sin tur 
sticker ut ett ben som besökare kan dra i. Tigern ryter till då besökarna försöker ta hans 
byte ifrån honom. Den andra skylten föreställer en tiger sedd bakifrån med en 
utstickande svans av trä som besökare kan lyfta upp. När svansen lyfts upp markerar 
tigern sitt revir genom att spruta urin, men lyckligtvis kan tigern i det här fallet bara 
spruta vatten på besökarna. Den tredje och sista skylten föreställer en gapande tiger med 
en utstickande tunga som i sin tur är beklädd med sandpapper. Den här skylten är den 
som inte helt går under kategorin interaktiv skylt, se Interaktion.

3.1 Manér
Illustrationernas manér ska vara lätt för alla besökare att läsa av. Därför tillämpades ett 
”cartoon” manér i det här fallet, det vill säga en förenklad stil med tydliga färgfält och 
ytterkonturer likt en seriebild. Det kan först tyckas vara ett alternativ endast för att 
barnen ska kunna uppskatta det mer och förknippa det med de tecknade 
serietidningarna, TV-program och filmer som förekommer i deras vardagliga liv. Det är 
visserligen en av anledningar för valet av mitt manér, men en vetenskaplig teori ligger 
även bakom detta val. Vi människor har förmågan att läsa av en förenklad bild betydligt 
snabbare än en realistisk sådan som t.ex. ett fotografi eller en målning med hög grad av 
realism (Ware 2004, s.237). 

Mina illustrationer innehåller med avsikt en låg detaljnivå för att få behålla sin tydlighet 
och enkelhet. Att arbeta med ett mycket tydligt manér ökar chanserna till 
uppmärksamhet. De som kliver in i tigerhuset kommer förmodligen snabbt att upptäcka 
hur väggarna pryds av målade tigrar. Enkla bilder är omedelbara (Pettersson m.fl 2004, 
s.12). De blir då i ett tidigt stadium medvetna om att det finns information att läsa av 
även på väggarna i huset. Illustrationernas tydliga konturer och färger ger snabbt en 
välbekant formuppfattning som vi kan koppla samman med djuret tiger. 

Manéret ingen högre grad av realism, men på en djurpark är nog de självaste djuren det 
huvudsakliga besökare önskar se när det kommer till realism. En annan tanke bakom 
valet av manér är att bilderna inte ska stjäla alltför mycket uppmärksamhet. Det är inte 
min tanke att bilderna i sig ska kräva tid att studera, det är informationen de förmedlar 
med det interaktiva som är i fokus och inte bildskönheten i sig. Skyltarna hålls stilrena 
och väl genomarbetade.

 
3.2 Material
Tidigare skyltar gjorda åt Parken Zoo har målats med fukttålig lackfärg på träskivor just 
för att de ska kunna stå utomhus utan problem. De skyltar som jag målat kommer 
placeras inomhus, men inte i ett fuktisolerat hus.                                                          
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Därför var min önskan att få göra även dessa skyltar i tålig lackfärg, så att de står emot 
påfrestningar som fukt och stötar såväl i det planerade utrymmet som utanför en 
inhägnad under bar himmel. Dessvärre hade inte Parken Zoo den här typen utav färg, 
utan där fanns endast ett fåtal akrylfärger och de ville helst inte göra nya inköp då 
budgeten var låg. Men för att ge skyltarna livslängd och kvalité krävs rätt material. 
Lackfärgens hårda yta ger ett starkt skydd mot fukt och stötar (Beckers 20090407,
http://www.beckers.se/#/produkter/Inomhus/Lackfarger/). Barnen kommer med största 
sannolikhet att röra mycket vid skyltarna, och de är inte alltid så försiktiga i sina 
rörelser, därför bör skyltarnas yta kunna tåla en hel del nyfikna händer. Med de 
argumenten lyckades jag övertala Parken Zoo att köpa in lackfärg för mina skyltar. De 
försåg mig även med grundmålade träskivor att måla på. 

3.3 Arbetsprocess
Efter det att manéret fått sin bestämda form följde en rad skissarbete med papper och 
stiftpenna till hjälpmedel. Peter Johansson skriver några rader om skissarbete på sidan 
63 i boken Bild & form för informationsdesign, där han bland annat beskriver 
handskissen som det snabbaste sättet att prova sina idéer på. När bildidéerna väl fastnat 
på pappret, scannades de in i en dator för att sedan skickas iväg till min kontaktperson 
Marie Fundelius. Därefter kunde Marie själv snabbt ge mig respons på mina idéer via 
mail. Det här var ett mycket snabbt och effektivt sätt att diskutera och presentera 
idéförslag på. Bilden nedan till vänster visar en av mina skisser. 

När bilderna för skyltarna väl var utvalda var det dags för att bestämma måtten och 
proportionerna på skyltarnas utformning. Då de tekniska delarna till skyltarna redan 
fanns uppspikade på väggarna i tigerhuset i form av trälådor med utstickande föremål, 
fick jag anpassa mina skyltar efter dem. Föremålen som stack ut från lådorna var delar 
som skulle sticka ut även från mina skyltar. Det var en tunga, en svans och ett köttben. 
För att proportionerna skulle bli rätt var jag tvungen att skapa pappersmodeller av 
lådorna och dess föremål eftersom jag inte kunde arbeta på plats i tigerhuset då arbetet 
krävde hjälpmedel som bra belysning och tillgång till overhead. 

Marie Fundelius försåg mig med de exakta mått på lådorna och föremålen så att jag 
kunde arbeta fram mina pappersmodeller hemifrån. Bilderna som skulle komma att bli 
skyltar kopierades över till plastark. Därefter satte jag upp pappersmodellerna, en efter 
en, på en vägg och belyste dem med mina bilder via en overhead. Bilden ovan till höger 
visar belysningsprocessen av en pappersmodell. 
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På det sättet kunde jag förstora och förminska projektionen av mina bilder tills 
proportionerna stämde överens med föremålens storlekar och placeringar på lådan. Efter 
att ha utfört processen för samtliga bilder, hade jag fått fram måtten för tigerbildernas 
totala storlek och därmed de måtten som träskivorna minst behövde ha. Därefter gav jag 
måtten till Marie som i sin tur såg till att träskivorna sågades till och levererades efter 
mina önskemål. När de tillsågade träskivorna levererades till mig på högskolan följde 
samma process av bildprojektion med overhead som tidigare använts för 
pappersmodellerna. 

När bilderna väl var överförda på träskivorna återstod själva målningen. Under tre 
dagars tid arbetade jag med målningarna i en för tillfället tom lärosal. Då färgen torkat 
hämtade Marie träskivorna, som nu mera liknade skyltar, och sågade till dem i en 
verkstad på Parken Zoo. Efter att de sågats till och monterats var jag på plats i tigerhuset 
och målade de resterande föremålen som nu stack fram genom mina skyltar. Dagen före 
årets öppningspremiär, den 1 maj, stod skyltarna klara och redo för besökarna. Hur de 
såg ut visas här nedan, hur de fungerar interaktivt visas på bilagorna 1-3.
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4. Slutlig utprovning

4.1 Skolklass
Inför utprovningen hade jag kommit överens med min kontaktperson Marie Fundelius 
att låta en av hennes skolgrupper gå in i tigerhuset för att testa skyltningen. Till en 
början hölls min observation öppen så att jag lättare kunde ställa frågor till besökarna 
om deras intryck av den nya interaktiva skyltningen. Skolklassen som först fick besöka 
tigerhuset var från årskurs 5. De hade blivit informerade i förväg om att jag var från 
högskolan och skulle kanske ställa lite frågor, anteckna och fotografera. 

Skolklassen rusade in i tigerhuset och började direkt rycka i de interaktiva skyltarna. 
Pojkarna var mest livliga och gick snabbt igenom rummet och slet i alla skyltar som om 
det var deras uppgift att göra det så snabbt som möjligt. Flickorna tog mer tid på sig och 
stannade till vid skyltarna. Endast ett fåtal av eleverna tycktes notera de traditionella 
skyltarna i rummet, men ingen stannade och läste dem. När hälften av eleverna lämnat 
huset och ljudnivån blivit lägre passade jag på att intervjua de kvarvarande eleverna. 

De tyckte alla att de nya interaktiva skyltarna var mer intressanta än de traditionella, av 
den enkla anledningen att de var annorlunda och stack ut mer. ”Större”, ”annorlunda” 
och ”roligare” var de ord  eleverna själva använde för att beskriva vad som väckte deras 
intresse för skyltarna. De hade även fångat upp den information skyltarna förmedlade på 
ett korrekt sätt, alltså lärde de sig även något av dem. När jag frågade om de hade 
stannat till och läst på de traditionella skyltarna svarade hälften ja, men det var inte helt 
sant då jag själv iakttog hur de passerat just den skylten tidigare. Det blev då uppenbart 
för mig att min närvaro hade en viss inverkan på deras svar, åtminstone när jag ställde 
just den frågan.

4.2 Förälder med barn
Den öppna observationen fortsatte och in i tigerhuset kom en man i 40-års åldern med 
sin son på 2 år. Till en början iakttog och antecknade jag hur de hanterade skyltarna. Det 
lilla barnet var helt fascinerad av de, för honom väldigt stora, interaktiva skyltarna och 
ägnade inte en minut åt att försöka se den riktiga tigern på andra sidan glasrutan. 
Samtidigt som barnet roade sig med skyltarna passade jag på att intervjua pappan lite 
snabbt. Han talade övervägande gott om interaktiv skyltning, men poängterade att själva 
tekniken måste fungera bra för att ge ett gott intryck och väcka intresse. Tidigare besök 
vid Tekniska Museet samt Naturhistoriska Riksmuseet hade gjort honom besviken på 
grund av bristande tekniska funktioner vid interaktiva stationer. Men den interaktiva 
skyltningen i tigerhuset beskrev han som bra, rolig och lätttillgänglig trots sin enkelhet 
vad gäller den tekniska delen. Enkelheten gav honom dessutom större förtroende för 
skyltarnas hållbarhet. 

4.3 Dold observation
Efter att öppet ha gått runt och iakttagit besökare och antecknat valde jag att övergå till 
en dold observation för att undvika att styra dem vid sina kommentarer och handlingar. 
För att verka så anonym som möjligt gick jag in och ut ur tigerhuset med jämna 
mellanrum vartefter som det kom nya grupper av besökare dit. 
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Det kom in en skolklass från ungefär samma årskurs som den jag tidigare observerat 
öppet, men de betedde sig lite lugnare än den förra klassen. Kanske ville den förra 
klassen visa sig duktiga inför mig genom sitt ivriga beteende, det går inte att svara på 
men den tanken fanns hos mig. De här eleverna väntade nämligen med att röra de 
interaktiva skyltarna tills deras lärare gjorde det. Efter det ville alla slita och dra i 
skyltarna och scenariot blev detsamma som jag tidigare beskådat med den förra klassen. 
Livligt och högljutt men förhoppningsvis även lika lärorikt. 

De barnfamiljer som besökte tigerhuset agerade på liknande sätt. Barnen sprang först 
fram till de interaktiva skyltarna för att röra vid dem, därefter gick föräldrarna fram och 
läste vad som stod på de tillhörande små texterna. Sedan testade både barnen och 
föräldrarna skyltarnas funktioner. 

Ett vanligt beteende hos besökarna var deras sätt att prioritera och röra sig på i rummet. 
Först gick de fram till glasrutan där man ser ut över tigerinhägnaden, därefter föll 
uppmärksamheten på de interaktiva skyltarna och till sist, i de fallen där de ens 
noterades, de traditionella skyltarna. 

Vid ett tillfälle valde jag att inte gå in i tigerhuset alls utan satte mig på en bänk precis 
utanför och lyssnade till besökarna. Två barn från en familj rusade in i huset medan 
föräldrarna gick efter i ett lugnare tempo. Efter bara några få sekunder hörde jag hur 
ljudet från en av de interaktiva skyltarna var igång. Jag hörde även deras uppspelta och 
glada röster ropa: ”coolt”, ”stoppa handen i tigerns mun”, ”den morrar”. Med de orden 
och allt fnittrande var det uppenbart att de tyckte det var roligt. Jag hörde även vuxna 
prata om hur smart de tyckte det var med skyltar som både tilltalade och aktiverade 
barnen. De talade om skyltarna som ett roligt läromedel. 

4.4 Resultat 
Besökarna, vuxna som barn, hade väldigt roligt åt mina interaktiva skyltar. De hanterade 
skyltarna precis som det var tänkt. Hårdhänt som försiktigt, de fick alla ta del av den 
informationen den interaktiva handlingen gav dem. Flera föräldrar läste även för sina 
barn den tillhörande texten som förklarade vad man skulle göra och vad följderna av 
handlingen innebar. Av mina egna observationer och intervjuer att döma kan jag 
konstatera att skyltarna tycktes fungera som ett roligt läromedel, vilket faktiskt var 
skyltarnas huvudsakliga syfte. Det interaktiva aktiverade besökarna genom att tala till 
flera av deras sinnen, och det gav dem en annorlunda och samtidigt en rolig upplevelse. 
Därmed kan jag konstatera att resultatet av mitt arbete blev mycket bra, och precis som 
jag hade hoppats på. Även personalen på Parken Zoo är mycket nöjda.
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5. Diskussion

5.1 Metoder
Redan under mina förundersökningar märkte jag hur mycket information en observation 
kan ge. Bara genom att noggrant studera hur besökare förhåller sig till 
informationsskyltning i alla dess former kunde jag ta del av deras upplevelser och 
intresse, bristande som ökande. Eftersom jag inte talade med någon av besökarna under 
mina förundersökningar kunde jag här inte direkt svara på varför de föredrog det 
interaktiva, men det fick jag svar på under min slutliga utprovning på Parken Zoo.

Då det var dags för utprovning på Parken Zoo ville jag tydligt få se besökarnas 
upplevelser och intresse för de nya interaktiva skyltarna. Därför tillämpade jag öppen- 
såväl som dold observation samt intervjuer med barn och vuxna. Allt detta för att få ut 
så mycket av utprovningen som möjligt, och jag tror i efterhand att det var klokt att 
använda alla dessa metoder. 

Först ut var en skolklass från årskurs 5, de visste alla att jag var där för att se hur 
skyltarna fungerade för dem och att jag skulle komma att ställa frågor, anteckna och 
fotografera. Eftersom de alla visste det, kan det hända att de kände en viss press. Det var 
något jag kände av. Den här öppna observationen med intervjuer gjorde dem obekväma 
och pressade. De rusade nämligen in i tigerhuset och ryckte snabbt i allt och halva 
klassen försvann lika snabbt ut igen. Kanske ville de inte vara med på mina fotografier 
eller intervjuer? 

De som vågade stanna kvar och prata med mig var mycket blyga men ville trots allt 
hjälpa mig. De kunde svara på vad de lärt sig av skyltarna, och varför de tyckte de var 
mer intressanta än de traditionella. Jag vet här att de svar jag fick var riktiga då de hade 
uppfattat informationen på ett korrekt sätt och jag hade även tidigare hört de prata om 
skyltarna som roliga och spännande. Men när frågan kom om de hade läst den 
traditionella skylten svarade hälften ja, men jag såg att ingen läste den. Så här påverkade 
jag antagligen dem till att säga vad de trodde jag ville höra, likt den intervjuareffekt jag 
tidigare talat om. 

När jag intervjuade en vuxen man gick det däremot mycket bra. Han svarade ärligt och 
talade även kritiskt om sina erfarenheter av interaktiv skyltning kontra traditionell. 
Kanske var det intervjuareffekt i form av smicker då han fick prata med en ung trevlig 
tjej, men svaren var i alla tydliga, opartiska och intressanta. 

Den öppna observationen gav mig stora möjligheter till att anteckna och fotografera 
fritt, men det satte en märkbar press på de yngre besökarna. Metoden var dock 
nödvändig för att kunna få fram de svar jag sökte genom intervjuer. Även om det var 
betydligt lättare att få svar från en vuxen besökare så är ändå den yngre gruppen 
besökare en större del av målgruppen och därför viktig att inte utesluta då deras 
upplevelser har stor betydelse. 

Den dolda observationen där jag endast iakttog besökare på avstånd gav mycket 
intressant information. Nu fick jag chansen att se alla besökares verkliga handlingar i 
tigerhuset, utan att jag på något sätt störde eller påverkade dem. Det jag såg mest av var 
glada barn som med skratten i halsen hanterade de interaktiva skyltarna precis som det 
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var tänkt. Ibland märkte jag hur familjer inte riktigt hade reagerat på skyltarna, men då 
gick jag själv fram och testade en av dem. Efter det ville alla som såg vad som hände 
prova själva. Det var inga större problem att vägleda dem till skyltarna utan att jag 
avslöjade mig. Jag kunde lika gärna vara en observant och nyfiken besökare, såsom 
många andra på djurparken är.

5.2 Kontaktrelationer
Marie Fundelius, lärare för Zooskolan på Parken Zoo, har varit min kontaktperson från 
djurparken. Marie var den som efterlyste en illustratör för diverse skyltarbeten via lärare 
från utbildningen Informativ Illustration. Jag svarade på hennes förfrågan så fort jag såg 
den, och fick lika snabbt svar. Därefter bokade vi in ett möte på Parken Zoo. Vid en 
rundtur i djurparken presenterades alla de projekt de behövde hjälp med. Efter det 
bestämde jag mig för att anta tigerhuset. Under hela arbetsprocessen hade Marie och jag 
god kontakt via mail, telefon och personliga möten och allt fungerade mycket bra. Vid 
våra möten diskuterades idéer och de rent praktiska lösningarna på arbetets alla 
moment. Mina idéer och förslag mottogs med glädje och nyfikenhet. Det var Marie 
själv som hjälpte mig med införskaffning och leverans av material, samt tillsågning och 
montering av de färdiga skyltarna. Vi har haft ett riktigt bra och välfungerande 
samarbete under den här tiden.

Marita Wikander, informationschef på Skansen, var min kontakt på Skansen där en av 
mina förundersökningar skedde. Det var med ett mail till Skansens 
informationsavdelning som jag kom i kontakt med Marita, som snabbt svarade mig 
personligen. Av innehållet att bedöma i de mail jag fick, förstod jag att hon var mycket 
nyfiken på mitt arbete och önskade få veta mer om mina undersökningar. Jag hade gratis 
tillträde till Skansen under hela påskhelgen tack vare Marita, så att jag i lugn och ro 
kunde utföra mina observationer. Resultatet av det hela sammanfattade jag i ett 
dokument som jag sedan skickade till Marita som i sin tur blev mycket tacksam. Jag 
träffade aldrig Marita personligen men kontakten via mail fungerade snabbt och 
utan problem. 

Claes Enger, utställningschef på Naturhistoriska Riksmuseets, kom jag i kontakt med 
via mail. Mitt mail och min förfrågan om att få göra observationer på museet hade 
skickats runt till diverse personal innan det hade kommit fram till rätt person, som i det 
här fallet var deras utställningschef. Han var mycket intresserad av mitt arbete och 
föreslog att jag skulle kontakta honom personligen eller via telefon för att prata mer om 
det. Jag ringde därför upp honom och passade då på att ställa lite frågor om den 
interaktiva delen på museet. Därefter ordnade han så att jag hade fritt inträde till museet 
den dagen jag föredrog att utföra mina observationer på. Redan någon dag därpå hörde 
Claes av sig igen och önskade få veta mina resultat, som jag med glädje delade med mig 
av. Vi träffades aldrig personligen men kontakten via mail och telefon fungerade 
mycket bra. 

5.3 Källor
Den största informationskällan jag haft under mitt arbete är resultatet av mina egna 
observationer. De visade mig det aktuella problemet med dagens skyltning på 
djurparker och dessutom hur interaktiv skyltning uppfattas av besökare. Hur interaktiv 
skyltning fungerar på en djurpark fick jag erfara av min slutliga utprovning.
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De litterära källor jag refererat till i rapporten har fått stå till svars för de teorier jag valt 
att tillämpa, genom att visa på en tidigare forskning om den specifika vetenskapen. 
Litteraturen är skriven av bland annat lärare och professorer inom ämnen som 
informationsdesign och psykologi. Dessutom var ett flertal av böckerna rekommenderad 
kurslitteratur för ett antal kurser jag läst under min utbildning inom informationsdesign 
med inriktning mot informativ illustration.

Elektroniska källor har jag varit mycket sparsam med då jag överlag känner ganska låg 
tillit till dem. Internet är lättillgängligt för alla och därför har vem som helst möjligheten 
att lägga ut information via en hemsida. Information på mer säkra sidor kan vara dåligt 
uppdaterad och därför inte stämma, personer kan påstå sig vara något de inte är för att 
väcka förtroende men det är bara missvisande och ren lögn. 

Trots mina argument mot elektroniska källor har jag valt att tillämpa två för mitt arbete. 
Parken Zoos egna hemsida där information om företaget och dess historik presenteras, 
och Beckers som via sin sida beskriver sin färg vad gäller innehåll, användning och 
hållbarhet med mera. Då Parken Zoo är en gammal och välkänd djurpark med gott rykte 
litar jag på att deras information. Att jag hänvisar till just Beckers var för att deras 
lackfärg användes vid målningen av mitt arbete samt att informationen om färgen 
stärkte mina teorier och argument. Här var jag medveten om att det är ett företag som 
vill sälja genom att visa upp sina produkter, men att det var lackfärg jag behövde visste 
jag sedan innan besöket på deras hemsida. Jag hade blivit rekommenderad lackfärg av 
både Eskilstuna Färghandeln och Konstnärsmaterial och en lärare från högskolan som 
tidigare gjort arbeten åt Parken Zoo i form av målningar på trä. 

5.4 Ändringar
Det har genom tidens gång skett ett antal små ändringar vad gäller mitt arbete. Till en 
början hade arbetet tre huvudfrågor som jag tänkte söka svar på och de var: varför 
skulle ett interaktivt system vara bättre, är den traditionella tavlan på väg att dö ut och 
behöver vi mer stimulans för att intressera oss för den här sortens information? 

Det var alldeles för brett för ett examensarbete. Bedömargruppen från högskolan 
kontaktade mig och rekommenderade att minska omfånget på mina frågor. Det kom 
som en lättnad för mig då jag kände att jag ställt för höga krav på mitt arbete. Nu kunde 
jag rensa bort min överdrift och koncentrera mig på något jag åtminstone hade en chans 
att ge en gissning till svar på. Efter min rensning återstod frågan: är ett interaktivt 
skyltsystem på djurparker bättre än ett traditionellt, varför?

5.5 Slutsats
Det var uppenbart redan under förundersökningarna att majoriteten av besökarna, i alla 
åldrar, föredrog interaktiv skyltning före traditionell. De skyltarna fick betydligt mer 
uppmärksamhet än de traditionella. Det var fascinerande att se hur en sådan enkel 
interaktiv lösning kunde vara så attraktiv. Besökarna själva hävdade att det var på grund 
av att de helt enkelt var annorlunda, stack ut ur mängden i sitt utförande och hade något 
extra att erbjuda. Om nu all skyltning för djuren såg ut och fungera på det här sättet, 
skulle de  inte vara annorlunda längre. Kanske vi då tappar intresset för den interaktiva 
skylten istället? Den frågan kan jag inte besvara. Men för att den interaktiva skylten ska 
behålla sin dragningskraft hos besökarna, tycks den behöva sticka ut från någon annan 
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form av skyltning. Därför tror jag, efter mina upptäckter och erfarenheter, att en 
kombination av interaktiv och traditionell skyltning är det som fungerar bäst på en 
djurpark. Besökare tycks gilla variationen och valmöjligheten en sådan 
kombination ger. 

Lösningen för problemet med att få besökare att uppmärksamma även den traditionella 
skylten kan vara att endast ha ett fåtal interaktiva delar omkring dem. Så som Parken 
Zoo har det nu i sitt tigerhus. Något annat jag tror på är att skyltarna inte bör vara alltför 
utspridda, vilket de tyvärr är i tigerhuset. Om någon interaktiv skylt lockar till sig 
besökare och en traditionell skylt finns där intill, då är chanserna stora att besökarna 
även blir medvetna om att det finns mer information att hämta. Det är något som Parken 
Zoo själva skulle kunna undersöka, för att förhoppningsvis hitta det som passar bäst för 
just dem.
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7. Bilagor

7.1 Bilaga 1 – Svansskylt

När svansen lyfts upp kommer en stråle med vatten ut ur skylten under svansen. Det ska visa på hur 
tigern markerar revir om man kommer för nära den, men i verkligheten sprutar den urin. I lådan 
bakom tigern sitter en vattenanordning som gör strålen möjlig. Det är en likadan del som bilar är 
utrustade med för att spruta ut spolarvätska på bilrutan. 
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7.2 Bilaga 2 – Köttbenskylt

När någon drar benet emot sig hörs ett hotfullt rytande från tigern. Att försvara sina byten oavsett 
om det kräver våld är något som ligger i tigerns natur. Bakom skylten sitter en liten ljudanläggning 
som i sin tur är kopplad till köttbenets bakre del som ej syns för besökarna. 
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7.3 Bilaga 3 – Tungskylt

Tekniskt sett så är den här skylten den enklaste och kräver knappt något underhåll. Stoppar man in 
sin hand i tigerns gap möts fingrarna av en sträv yta. Inuti gapet är tungan beklädd med sandpapper, 
vilken ger den sträva känslan som en verklig tigers tunga har. Den utstickande delen av tungan är 
målad med färg blandat med sandkorn för att inte se slät ut, men den verkliga strävheten känner de 
som vågar stoppa in handen helt.
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