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abstract

Det föreliggande arbetet har haft sin utgångspunkt i Sarajevos djurpark Pionirska dolina. 
Tanken med arbetet har varit att utforma en del av den grafiska profilen till parken. Detta 
genom så kallad wayfinding. Examensarbetet har resulterat i en del av en grafisk profil som 
innefattar kommunikationen mellan besökare och djurpark. Genom en eftersträvad tydlighet 
av beställarna har uppdraget resulterat i en skyltning av djurparken.

This project has been based on the Sarajevo zoo called Pionirska dolina. The main focus was to design 
a part of the graphic identity for the exterior through a system called wayfinding. The result of the 
project is a part of a graphic identity that has the main focus on the communication between the 
visitor and the zoo
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INLEdNINg

I hjärtat av en civilisation står mötet i centrum. Där finns det alltid möjlighet att träffa andra 
människor. Vare sig det handlar om att ta sig till jobbet, studera, agera eller observera rör 
det sig om en enhet. Att dela med sig, att delta i ständiga mänskliga upplevelser men också 
utmaningar och förhoppningar. Varje dag omges vi av kommunikation. Fokus behöver dock 
inte endast läggas på språkets makt som verktyg utan kan också beröra andra delar. Icke ver-
bal kommunikation till exempel. Och precis som varje individs unika strävan efter att uttry-
cka sig och bygga upp sin identitet har varje land utformat sin kultur, varje stad sin historia. 
Med hjälp utav kommunikationsverktyg har vi skapat kärnor där de mänskliga existenserna, 
hur mycket de än skiljer sig åt, flätas samman i varandra. Dessa skapar tillsammans män-
niskans dagliga rutiner. Redan från början har det handlat om att hitta ordning i ett kaos. 
Det som dock skiljer igår från idag är att denna eftersträvade ordning just nu har kommit 
att målas över i oordning. Vi har istället förblindats av vår omgivning som fortsätter att mata 
oss med budskap efter budskap. Våra skarpa gränser har kommit att suddas ut då vi lever i en 
alltmer globaliserad värld. Detta har skapat en röra där viktig information som ska organi-
sera och ge struktur riskerar att förbises. Människans val resulterar i den faktor som bygger 
upp ett hållbart, men ibland även, ett icke hållbart samhälle. Precis som författaren Bernard 
Rudofsky skriver i Streets of people:

”Altogether, cities correspond closely to the ideas and ideals of their inhabitants. They are the tangible 
expression of a nation´s spirit, or lack of spirit.”1

En utav många huvudstäder i Europa, har, trots allt det som staden gått igenom, aldrig kom-
mit att förlora sin själ. Sarajevos kontrastrika identitet har bara kommit att stärkas av alla 
historiska händelser. Det är just fascinationen för dessa kontraster som stått till grund för 
det föreliggande arbetet. Det har handlat om att jobba i en okänd kontext där det gäller att 
bryta samman många små delar som ett samhälle består av, för att sedan hitta ett mönster 
för den specifika platsen. Människan kommer alltid att bygga sin tillvaro genom att navig-
era sig. Hennes omgivning fortsätter att expandera, precis som hennes närvaro. Genom att 
informera, varna och visa kan kommunikationssystem hjälpa. Detta bör dock göras genom en 
enkelhet och tydlighet som är svårare att applicera än man tror. Arbetet har behandlat en väl-
digt liten del utav någonting mycket mer komplext. Men oavsett tillvägagångssätt finns det 
ett enda mål: att utforma någonting så tydligt att det verbala språket kan ses som överflödigt.

1.bakgrund

Under en vecka i februari genomfördes mitt fältarbete i Bosnien&Hercegovinas huvudstad 
Sarajevo som då låg under ett tjockt vintertäcke. Det hade inte snöat så mycket på över hun-
dra år. Sarajevoborna var precis lika chockade som jag över snökaoset. Jag visste redan under 
de första dagarna på examensarbetet att jag ville åka till Bosnien då jag är född där. Redan 
som liten hade jag en dröm om att bidra med någonting som kan komma att hjälpa landet 
efter kriget. Om jag skulle genomföra ett längre arbete var det alltså viktigt för mig att det 
hade personlig betydelse. En speciell plats som jag har besökt många gånger är en djurpark 
vid namn Pionirska dolina. Eftersom jag ser mig själv som en djurvän gillar jag inte tanken 
på att ha djur bakom stängsel. Men jag tror att genom kunskap kan man skapa ett band som 
hjälper människor att förstå djuren och värdera dem mer. Jag valde därför att titta närmare 

1 Bernard Rudofsky, Streets for people: A Primer for Americans (Garden City, NY:Doubleday, 1969), s. 17
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på parken och se hur jag kunde bidra med någonting som kan leda till en bättre framtid för 
djuren.

1.1 mål & syfte

Målet är att ge djurparken i Sarajevo en del av en grafisk profil. Syftet är att genom detta 
även ge förslag på grafiska element som kan appliceras på en framtida företagsidentitet. 
Denna bör återspegla tydlighet och enkelhet som parkens beställare eftersträvar. Syftet är att 
hitta balansen mellan det som eftertraktas kombinerat med mitt personliga uttryck.

1.2 problemområde

Djurparken har en vision. Mycket ska hända, helst ska det gå fort fram. Tyvärr har dessa 
önskningar inte uppnått de resultat man velat. Parken, som hittills klarat sig genom dona-
tioner och sponsorer är fortfarande i behov av hjälp utifrån. Den ekonomiska faktorn är labil, 
och därav en viktig del att ta vara på i projektet. Men det finns fler påtagliga problem än den 
ekonomiska faktorn. Det handlar om bristen av att inte kunna värdera den plats som djur-
parken befinner sig på. Det har avspeglat parken som en splittrad del i en komplicerad helhet 
där social hållbarhet inte ligger i fokus. Frågorna som kom upp var därav följande:
Hur kan jag som grafisk designer förtydliga en del av den grafiska profilen samtidigt som jag 
kan skapa element som senare kan appliceras genom en vidareutveckling av företagsprofilen?
Vilka wayfinding metoder kan jag använda mig utav?
Hur mycket kan mitt eget uttryck få ta plats?

1.3 avgränsning

Parken är i nuläget främst i behov av skyltning. Broschyrer och andra trycksaker är någont-
ing som är tänkt att tas fram senare. Just nu har parken inte råd att trycka dessa kontinuerligt. 
Likaså är en ny logotyp någonting som ligger längre fram i tiden. En hel grafisk profil kom-
mer alltså inte att utformas. Arbetet begränsas till att göra informationsskyltarna för djuren, 
samt information om hur man tar sig till de olika djuren i parken. Dessa kommer att kallas 
för informationsskyltar och vägvisarskyltar framöver i rapporten.

1.4 sarajevo

Till skillnad från sommarhalvåret, när staden är full av turister och människor som 
återvänder för att se sina hemtrakter, som jag själv, visar vintern en helt annan sida. Det är nu 
man får uppleva det riktiga Sarajevo, människor som bor här året om. Staden pulserar.
Det bor idag ca 0,4 miljoner invånare i Sarajevo som är omringat av de fyra bergen Bjelas-
nica, Jahorina, Igman och Trebevic. Staden är bland annat känd för skottet i Sarajevo, hän-
delsen som kom att bli en startpunkt på första världskriget2. Sarajevo är även känt för att 
ha varit värd under de Olympiska vinterspelen som ägde rum år 1984.3 Det var den andra 
gången de Olympiska spelen hölls i en kommunistisk stat (första gången var Ryssland år 
1980, sommarspelen).4

Nu har det gått tjugo år efter kriget i forna Jugoslavien. Målet var att slå sönder och förgöra 
människan, att utföra en etnisk rensning. Enbart Sarajevo förlorade 11,541 invånare. 1,598 av 
offren var barn.5

2 Vansson, Elisabeth; Tordai, Mattias (2008). ”Första världskriget” i Holmgren, Lennart. Historia – ämnesboken. 2. Ljubljana, Slovenien: Liber. s.268
3 För vidare läsning: Senn, Alfred Erich (1999). Power, Politics and the Olympic Games
4 För vidare läsning http://www.olympic.org/moscow-1980-summer-olympics
5 För vidare läsning: Spahic, Muamer. (2005) Sarajevo, Bemust Sarajevo
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I över hundra år har Sarajevo symboliserat en slags mötesplats för olika kulturer och civilisa-
tioner. Någonting som staden gör än idag. Man kan på endast några minuter hinna med ett 
besök i moskén, den katolska kyrkan, den ortodoxa kyrkan och synagogan6.
     Sarajevo är fortfarande en stark symbol för hur människor, oavsett religion, kan leva sida 
vid sida. Det som gör Sarajevo till en stad med kontrast är viljan och kampen att komma 
tillbaka på fötter igen. Det är just detta som får mig att älska Sarajevo. Staden symboliserar 
strävan efter förlåtande och hoppet om den nya generationen.

1.4.1 djur-och nöjespaparken pionirska dolina

Ungefär 2 km från Sarajevos stadskärna ligger ett område som heter Pionirska Dolina. På 
svenska betyder namnet Pionjärernas dal. Det är här man hittar landets äldsta djur- och 
nöjespark. Innan kriget bröt ut klassades den som en utav de mest välskötta parkerna i landet. 
Parken var då kommunal. Tyvärr totalförstördes parken till grunden under kriget då den stod 
i skottlinjen. Detta innebär att den dåvarande djurfonden utplånades helt. Fram till år 1996 
var området ett stort minfält.
     Idag är parken sakta på väg tillbaka, med en hel del framtidsvisioner. I nuläget finns det 
ingen information att hämta från djurparken, förutom den lilla som finns sammansatt på en 
hemsida som inte är djurparkens egna utan en del utav ett bostadsområde7. Ytan består av 8,5 
hektar grönområde med en bäck som rinner genom parken. Man kan även dela in den i flera 
aktivitetsområden: djurpark, lekpark för barn, växtlighet, samt café-och restaurang (bilaga 1).
     Djurfonden består idag utav 38 djurarter som har donerats av olika länder i diverse pro-
jekt och samarbeten. Levnadsstandarden för djuren har förändrats till det bättre under senare 
år. Burarna har omplacerats och gjorts större. Men det finns fortfarande mycket som borde 
förbättras. Man kan dock se att relationen mellan människa, djur och natur är någonting som 
vuxit sig starkare under den senaste tiden i Bosnien & Hercegovina. Detta genom att allt fler 
människor skaffar husdjur och vill lära sig mer om dem. Tyvärr har många inte lika mycket 
respekt för gatuhundar, som lever ett farligt liv då de oftast riskerar att misshandlas.
     Parken är dock inte endast till för att titta på djur utan är även en plats för människor att 
mötas och socialisera. Parkens besökare består till stor del av barnfamiljer och äldre personer. 
Den sistnämnda gruppen brukar vistas i parken, främst under sommarhalvåret. Då gör de 
besöken helst under morgonen eller förmiddagen, innan det blir för varmt. Personerna bru-
kar helst vilja sätta sig ned på en bänk, eller promenera runt för att avsluta utflykten med en 
kaffe på en utav uteserveringarna.

2. metod

Projektet har grundat sig i fältarbetet som genomfördes i Sarajevo en vecka i februari 2012. 
Arbetet bygger också på de samtal som förts med yrkesverksamma inom området men likaså 
med personer utanför de kretsarna. Det har även förankrats i undersökningar gjorda i Kol-
mårdens djurpark samt Tropicarium. Slutligen har det gjorts en internationell marknadsun-
dersökning baserad på internet där några utav de större djurparkerna i världen analyserats.

6 För vidare läsning: http://www.vthawaii.com/EXTRA/Sarajevo/Religion.html
7  Hemsidan där parken är inkluderad: http://www.park.ba/Djelatnost.aspx?pageIndex=
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2.1 djurpaparken som begrepp

Djur har alltid fascinerat människan. Men vad är egentligen en djurpark idag och vad var 
det i början? Innan vi går in på den historiska aspekten är det även viktigt att veta vad som 
skiljer en djurpark från en cirkus och en nationalpark. Till skillnad från djur som förekommer 
i djurparker är cirkusdjur, som under normala omständigheter skulle befinna sig i vilt till-
stånd, tämjda. Detta har fått många delade reaktioner världen över. Cirkusen har bemött hård 
kritik under senare tid. Kritiken som framförallt riktar sig mot skötseln av djur samt huruvida 
djuren behandlas under transporter och träning.
     En nationalpark ger möjlighet för besökare att observera djuren. Men till skillnad från 
djurparken kan djuren själva bestämma hur nära de vill att besökarna ska komma, om de 
överhuvudtaget vill visas det vill säga, och allt detta sker i djurens naturliga levnadsmiljö. 
Alltså får besökaren en möjlighet att beskåda djuren i deras riktiga miljö, på detta sätt kan 
besökaren ges en möjlighet att komma djurens natur mycket nära.
En djurpark, eller ett zoo, som är en förkortning på zoologisk trädgård, är en plats där djur 
finns samlade för att ge möjlighet till en närmare observation. Det handlar då främst om 
vilda djur. Förr i tiden kunde man beskåda vilda djur på nära håll med endast ett galler mel-
lan sig. Det var då inte helt ovanligt att djuren satt ensamma i små burar.8

Idag försöker många djurparker att inreda efter artspecifika djur för att efterlikna deras miljö. 
Bland annat vill man få in så mycket grönska som möjligt. Även de arter som i vanliga fall 
letar efter sin föda väljer man då att gömma den i anläggningen så att artens beteende inte 
behöver ändras. Man väljer också att sätta ihop olika djurarter som i sin rätta miljö skulle ha 
befunnit sig sida vid sida. På så sätt anpassas djurparkerna efter djurens behov och inte efter 
människans önskningar att komma djuren så nära som möjligt.

2.2 teoretisk ram

Ett utav önskemålen var att, genom undersökningar, ta fram skyltar som är anpassade för 
synskadade. Detta var någonting som diskuterades länge under samtalet med de anställda. 
Viktiga utgångspunkter gällande den offentliga miljön för synskadade har jag tagit del av i 
form av broschyrer samt de synskadades hemsida. Jag har även gjort tester för att se skyltar-
nas skärpa i olika lägen (bilaga 18,19).
     Då många synskadade har svårigheter med att se skillnad på olika färger rekommenderas 
egentligen inga direkta färgkombinationer. Istället bör man jobba med kombinationen mörk/
ljus i skyltar.9 Dessa bör vara 140-160 centimeter från marken eller golvet.10 Genom att plac-
era skyltarna längre ned kan personer med synskada ta del av informationen då skylten kan 
observeras på nära håll. Placeringen av skyltarna bör också sättas ut där de inte står i vägen 
för personer som vill läsa/ observera i lugn och ro. Halogenbelysning som exempel, upplevs 
av många som problematisk då den bländar. Istället bör skyltarna vara placerade under en 
ljuskälla så att ljuset kommer uppifrån.11 Rörliga displayskyltar har också uteslutits då dessa 
i sådana fall bör vara utrustade med talfunktion, någonting som skulle bli påkostat. När det 
kommer till typografi finns det en del regler som bör följas. Genom att jobba med sans-
seriffer ökar det läsförmågan även för synskadade då dessa föredrar linjära typsnitt. Storleken 
på brödtexten bör vara mellan 12-14 pt. Viktigt att tänka på är radbyte. Beroende på stor-
leken på personens synfält kan för långa rader skapa svårigheter att hitta tillbaka till texten. 
För korta rader ger ansträngande radbyten. För att göra det så behagligt som möjligt att läsa 
8 8 http://www.svenska-djurparksforeningen.nu/
9 http://www.srf.nu/Global/Infomaterial/Offentlig%20miljo/fargokontraster.pdf
10 http://www.srf.nu/Global/Infomaterial/Offentlig%20miljo/skyltar.pdf
11 http://www.srf.nu/Global/Infomaterial/Offentlig%20miljo/belysning.pdf
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en text bör radlängderna vara mellan cirka 6-13 centimeter på bredden. Texten bör även vara 
satt i rak vänsterkant så att synskadade lättare kan hitta tillbaka till radens början.
     När det kommer till bilder och motiv är det viktigt att dessa är av god kvalitet, det vill 
säga ha bra skärpa och kontrast. Man bör även undvika röriga eller allt för detaljerade bilder. 
Helst ska dessa vila på en enfärgad bakgrund.

”Seeing in a picture only a few elements from a known text, we are able to identify the story.”12

Många synskadade föredrar vit eller en svagt tonad bakgrund.13 Samtidigt bör man undvika 
att jobba med ljusa siluetter eller färger på ljus bakgrund då kompositionen oftast skapar 
obalans. Precis som Eduard Imhof bekräftar i Cartographic Relief Presentation:

”The placing of light , bright colors mixed with white next to each other usually produces unpleasant 
results, especially if the colors are used for large areas.”14

2.3 semiotik

Semiotik är läran om teckensystem, för det är just med tecken vi kommunicerar när det 
till exempel rör sig om trafikskyltar, visselsignaler, gester med mer. Semiotik behandlar den 
psykologiska aspekten av informationsförmedling och kommunikation. För att det ska skapas 
rena kommunikationsvägar förutsätter det att de koder som finns i samhället ska begripas, 
beskrivas och omtalas utifrån det mänskliga tänkandet.15 Denna form av kommunikation ger 
oss en bild av verkligheten som inget verbalt språk i världen kan tävla mot. Vi kan endast 
göra tolkningar och definitioner för att på så sätt komma så nära som möjligt det vi har i sin-
net. Även om symbolens uppgift är att fånga in de abstraktioner vi finner svåra att applicera 
verbalt, kan den också fungera på mer än ett plan samtidigt. Symbolen kan bestå utav flera 
lager information och behöver därför inte vara knuten till en enda källa.
     Precis som tidigare nämnt har fokus lagts på att kommunicera med bilder och symboler. 
Men vad är då en symbol? 
     Symboler är expansiva och anpassas till olika kulter, religioner, civilisationer och tidsål-
drar. Det är just dessa flytande gränser som gör att symbolen kan ha olika betydelse beroende 
på var i världen man befinner sig. Men oavsett dess förmåga att sätta spår på olika sätt är vi 
beroende av dess närvaro.16 Symbolerna spelar en stor roll i våra liv, varje dag. Precis som Tito 
Achen skriver: 

“Att använda symboler är kanske den effektivaste form av påverkan som finns, fråga kommunis-
terna! Eller katolikerna! Alltifrån de förhistoriska hällristarna och grottmålarna till  den moderna 
militanta kvinnorörelsens förkämpar och anti-atomdemostranterna av idag, har människornas liv 
och föreställningar genomsyrats av symboler. Folk har levat för symboler och folk har ibland gått i 

döden för symboler.”17

För att sammanfatta innebördsbegreppet av detta kan man beskriva symbolens form på 
följande sätt: tecknets egen struktur, tecknets omedelbara bakgrund (platsen tecknet före-
kommer på), den teckenobserverande individens bakgrund samt den sociala och historiska 
bakgrunden.18

12 Meyer Schapiro, Words and Pictures, The Hague, 1973, s. 11
13 http://www.srf.nu/Global/Infomaterial/Offentlig%20miljo/skyltar.pdf
14 Eduard Imhof, Cartographic Relief Presentation, (Berlin, 1982) s. 72
15 Sven Tito Achen, Symboler omkring oss, Norstedt & Söners förlag, Stockholm 1978, s. 2
16 J. C. Cooper, Symboler- En uppslagsbok, 1978 Thames and Hudson Ltd, London, s. 5
17 Sven Tito Achen, Symboler omkring oss, Norstedt & Söners förlag, Stockholm 1978, s. 8
18 Carl G Liungman, Symboler- Västerländska ideogram, Fria Akademins förlag, Östraby 1974, s. 11
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2.4 wayfinding

Den största delen av arbetet har förankrats i wayfinding. Vad betyder då wayfinding? Detta 
är ett system som har som syfte att hjälpa människor att orientera sig i det offentliga, ibland 
även det privata, rummet. Ett system som länkar ihop olika människor, även om dessa inte 
talar samma språk. Detta är en konstruktion vårt samhälle är uppbyggt på och som därmed 
skapar struktur åt det. Att på ett så enkelt sätt som möjligt förenkla ett budskap åt männi-
skor, oavsett bakgrund. Det handlar alltså om att styrka kommunikationen mellan människa 
och plats. Wayfinding system kan man framförallt hitta på tågstationer, sjukhus, eller andra 
liknande platser där det ibland krävs mer än text att komplettera ett budskap som alla bör ta 
del av. Detta innebär framförallt att det krävs tydlighet då icke verbal kommunikation kan 
förekomma. Det går alltså inte att göra precis hur som helst.
     Det finns naturligtvis anledningar till varför vägskyltar ser ut som de gör. En mörkblå 
bakgrund med vit text eller symbol syns bättre när man kör bil i mörkret, därav de mörkblå 
skyltarna vi använder oss av på vägarna. Likaså gäller det skyltar med grå bakgrund. Detta är 
någonting som påstås vara harmoniskt för ögat, menar Eduard Imhof:

”Gray is regarded in painting to be one of the prettiest, most important and most versatile colors. 
This philosophy applies equally to map design.”19

Men det finns även de som bryter dessa regler något, fast inom ramen för vad som är tillåtet. 
Två bra exempel är Olympiadens grafiska profil och Radio city music hall.20 Självklart skiljer 
sig reglerna för skyltning beroende på kommun och plats.
     Ett wayfinding skyltsystem brukar delas in i två huvudkategorier med ett flertal under-
rubriker. Dessa två kategorier består av exteriör och interiör. I mitt projekt har fokus lagts 
på exteriör. Underrubrikerna brukar identifieras på engelska och består av tre kategorier som 
alla har olika områden. Den första gruppen kallas Identification som bland annat innehåller 
Site monument identification, accessible parking identification, building mounted identifica-
tion med flera. Denna grupp fokuserar främst på den grövre typen av skyltning såsom större 
parkeringsskyltar. Grupp nummer två kallas Directional och består av off-site trailblazers, 
on-site vehicular directional signs samt pedestrian directional signs. Syftet med denna typ 
av skyltar är främst utsedd för att hjälpa människor att snabbt hitta från punkt A till punkt 
B. Directional förekommer bland annat på sjukhus, parker, flygplatser eller i stadskärnor. 
Slutligen finns det en grupp som kallas för Regulatory. Denna består utav två områden som 
kallas parking regulations och entrance information. Hit hör de skyltar man oftast brukar 
mötas av på platser som parker, privata eller allmänna områden. Dessa skyltar används för 
att informera personer om till exempel vilka regler som gäller på det specifika området. Mitt 
projekt faller alltså in under en utav dessa tre kategorier, nämligen Directional. Det finns 
därför regler som man bör följa för att uppnå bästa resultat.
     När besökare kommer fram till ett specifikt område bör de bemötas av information om 
hur de tar sig vidare till nästa plats. Detta ska ske mellan ingång/utgång, man bör även bli 
guidad från punkt A till punkt B även om man redan befinner sig inom själva destinations-
målet. Detta bör utföras genom grafiska uppmaningar såsom pilar, typografi och andra sym-
boler. För att detta ska fungera bör dessa formges utefter harmoni, tydlighet och igenkänning. 
Meddelandets innehåll bör vara enkelt, anpassat efter lättfattlig navigation och sammanhållet 

19 Imhof Eduard, Cartographic Relief Presentation, (Berlin, 1982) s. 72
20 The Wayfinding handbook, sid 98
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för det specifika området.21

2.5 praktiskt utförande

Under fältarbetet som genomfördes i Sarajevo under en vecka i februari besöktes djurparken. 
På plats analyserades parken på nära håll. Efter min rundvandring i djurparken tog jag kon-
takt med de anställda som befann sig på plats. Det märktes tydligt att intresset för ett samar-
bete var stort. Vi började därför att samtala kring parkens förväntningar och mål. 
     Utifrån detta samtal kunde keywords fastställas. Det skulle vara tydligt, enkelt och sam-
manhållet.
     Under min vistelse i djurparken fick jag möjlighet att föra ett längre samtal med två utav 
de anställda. Jag intervjuade Nenad, landskapsarkitekt samt Erim, marknadsförare. Nenad 
har jobbat i parken under några år, men har på senare tid påbörjat större projekt i parken.
När frågan om hur de ser på parkens framtid kom på tal kunde det konstateras att det finns 
en stark framtidsvision från deras sida. Parken vill bland annat vidareutveckla lekplatserna för 
barnen. Dessa lekplatser är tänkta att ha ekologi som en utgångspunkt. De anställdas ön-
skemål var många. En idé Nenad berättar om är det så kallade Eco huset. Tanken är att man 
genom lek ska kunna lära sig mer om hållbar utveckling. Men dessa mål är fortfarande längre 
fram i tiden. Nenad fortsätter med att berätta om hur man bör jobba med synskadade män-
niskor. Sarajevo har i nuläget endast en park som är anpassad för synskadade, men intresset 
finns att applicera detta även på Pionirska dolina.
     Under samtalet kunde det även konstateras att den sociala stämningen var tryckt mellan 
de cirka 20 anställda. Det var ingenting som direkt kunde diskuteras på djupet, men det som 
kunde fastställas var att vissa inte såg någon framtid hos djurparken.
Det ställdes även frågor som rör parkens situation i nuläget. Erim berättar då bara kort om 
hur parken är indelad i två grupper: de anställda som tror på en bättre ekonomisk framtid 
samt de som påstår att det är bra som det är. Även om jag fick stor frihet att formge som jag 
ville, var det viktigt att ha med några punkter: det ska handla om enkelhet, tydlighet, det ska 
vara informativt, passa en bredare målgrupp, och samtidigt försöka få in någonting speciellt 
med området. Vi har vidare haft samtal via mail där vi kunnat diskutera skyltningen mer i 
detalj.
     Det kunde, precis som ovan nämnt, redan tidigt under samtalet noteras vad de anställda 
eftersträvade. Ord som nämndes flera gånger var enkelhet, tydlighet, saga, berättande. Mina 
beställare vill inte att skyltarna ska vara alltför färgglada. Det bör, enligt dem själva, upplevas 
som städat för att undvika den spretiga känslan. Detta är någonting som tagits fasta på under 
hela processen. Av de 38 djurarter som djurparken idag äger, valde jag därför att jobba vidare 
på sju utav dessa. Därefter togs det fram en moodboard för att försöka konkretisera det som 
sagts (bilaga 4).

2.6 skissprocess

De första skisserna på layouten utgick från mina intryck av fältarbetet (bilaga 11). Dessa 
kunde strykas snabbt därefter eftersom de inte gav någon vidare utveckling.
Djursiluetterna skulle ifrån början ha ränder, men det skulle inte fungera när det kommer 
upp i rätt storlek (bilaga 13). Risken är att ränderna tar över för mycket och blir då ett störn-
ingsmoment under läsningen (bilaga 14,16).
     Under den tidiga designprocessen var tanken att skyltarna skulle bestå av svartvitt samt 
två komplementfärger. En grön nyans som plockades upp i växternas blad, samt en blå som 
21 The wayfinding handbook, sid 46-55
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togs upp av den lilla bäcken i parken. Men jag gick snabbt bort från denna idé. Jag började 
tvivla på detta koncept eftersom jag hade svårt att se det appliceras på andra delar i fram-
tiden. Jag gick därför vidare med idén och påbörjade mer förenklade motiv (bilaga 12). Sam-
tidigt var det viktigt att tänka på resten av skyltningen i Sarajevo (bilaga 8,20) för att försöka 
få en bra sammanhållning.

2.7 hållbarhetsaspekt

Social hållbarhet har varit central i mitt projekt. Projektet har fokuserat på ett område där 
människor träffas. Genom att sätta mer värde i en plats kan man skapa en förstärkning som i 
sin tur leder till en social hållbarhet. Människor ska vilja gå dit för att mötas. Det handlar om 
att hitta ett samspel mellan människa och språk.

”It is in terms of symbolic, concrete forms that the designer ultimately realizes his perceptions and 
experiences, and it is in a world of symbols that the average man lives. The symbol thus becomes a 

common language between artist and spectator.”22

3. analys

Under min vistelse i Kolmårdens djurpark, som är Nordens största djurpark, analyserades 
skyltarna i parken. Skyltar som även finns på Tropicarium observerades.
     Kolmården har nyligen bytt grafisk profil (bilaga 6). Bakom den nya utformningen står 
Söder reklambyrå. Byrån har bland annat skapat en ny logotyp och webbplats. Dock har de 
valt att behålla de gamla skyltarna. Dessa skyltar innehåller information om varje enskild art. 
De flesta av dessa skyltar är i stående eller liggande A4-format. På dem finns ett fotografi 
på den specifika arten. Skyltarna innehåller också text som beskriver arterna mer ingående. 
Dessa texter sträcker sig över mer än halva ytan. De flesta skyltarna har en inramning i svart 
eller brunt trä. De ligger i ett plastfodral som ska skydda mot regn, fukt och liknande. Tyvärr 
påverkas läsningen negativt då plasten skapar bubblor som gör det svårläst. Det blir även för 
rörigt när det är text runtomkring bilden/fotot, då det blir svårt för ögat att följa ett mönster 
(bilaga 5). Dessa bilder har fått negativ respons då de består av oordning och har för mycket 
text, detta gör att man inte orkar ta sig igenom hela textblocket. Blicken fokuseras istället 
på bilden/fotot på djuret samt namnet och de första två meningarna (bilaga 9). Genom att 
granska formspråk samt uppbyggnad utav dessa informationsförmedlare kunde det konstat-
eras att skyltningarna skiljer sig åt och upplevs därför som spretiga. Dessutom uppfattades 
bakgrunden som störande då det finns för mycket färger och mönster på liten yta och därför 
påverkades läsningen negativt. Samtidigt bör man tänka på att Kolmårdens djurpark inte har 
lagt ner någon större tid på sin skyltning. Skyltarna är inte uppdaterade. Istället hålls fokus på 
upplevelsen i parken.
     Under observationen av djurparken i Sarajevo kom jag endast i kontakt med ett fåtal skyl-
tar. Men det var endast en som fångade min uppmärksamhet. Denna skylt var placerad på en 
gräsplätt i en buske (bilaga 2). Skylten, som har texten Mrki medvjed signalerar att man kan 
finna en brunbjörn om man fortsätter till höger. Till en början ville jag komma så långt bort 
ifrån det estetiska uttrycket som möjligt. Men skylten kom sedan att bli en slags inspiration 
under processen. Skylten hade en ärlighet som jag ville ta vara på.

22 The wayfinding handbook, David Gibson, citat av Paul Rand, Princeton Architectual Press, 2009, s 96
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     Jag har även tittat på olika djurparkers hemsidor. Bland annat Taronga Zoo i Australien. 
Djurparken har en area på ungefär 21 hektar där över 2 600 djur bor. Taronga Zoo har varit 
aktiva sedan 1916. Jag kontaktade djurparken genom mail och bad de skicka broschyrer. Ty-
värr ville de inte sända något material. Istället får man hämta det på plats.
Genom deras webbplats kunde det konstateras att fokus mer ligger på att utforma en lekfull 
hemsida.23 Kartan över parken liknar mycket de jag stött på tidigare, på till exempel Kol-
mårdens djurpark (bilaga 6).
Reid Park Zoo i Arizona24 har en liknande karta (bilaga 7). Deras wayfindingstystem har 
som syfte att stärka upplevelsen för besökarna. Detta har även kommit att bli en inspiration.

4. resultat

Tanken är att skyltarna ska hålla flera år framöver. Det är därför viktigt att undvika faktorer 
som kan påskynda förstörelse. Därför har en helt vit bakgrund uteslutits. Vit bakgrund ten-
derar att bli smutsig mycket fortare då föroreningar brukar sätta spår på dessa ytor utomhus. 
De riskerar även att, under vinterhalvåret, smälta samman med den vita snön, någonting 
som bör undvikas när det handlar om budskap för allmänheten. För att undvika detta, men 
ändå applicera en bakgrund som inte tynger ner men som samtidigt ger motiven kontrast, 
har skyltarna därför fått en ljusgrå nyans. Precis som R Tufte skriver i sin bok Envisioning 
Information;

”To direct attention toward the information at hand, the revision extends the light to dark range of 
color, separating and layering the data in rough proportion to their relevance. Gray calms a con-

trasty silhouette.”25

Andra färger har uteslutits då parken idag har många olika element där starka kulörer 
dominerar. Gröna nyanser från grönskan/naturen, det vill säga träd, buskar och gräs, lek-
platser för barn som har många gula, orangea, blå, röda, bruna nyanser, även andra detaljer i 
parken såsom gröna och gula papperskorgar, bruna och gula bänkar (bilaga 10). Men det är 
inte endast på grund av strävan efter en sammanhållen estetik. Under sommaren finns det 
mycet insekter i parken. Insekter drar sig till färger såsom gult, blått och violett.26 Skyltarna 
riskerar då att bli smutsiga.
Jag har valt att jobba med vektoriserade siluetter av bilderna på djuren. De vektoriserade 
bilderna skapar ett mer enhetligt uttryck som går hand i hand med resten utav Sarajevos 
skyltning. Viktigt att tänka på är att skyltarna i framtiden ska kunna appliceras runt om i 
staden i marknadsföringssyfte eller liknande.
     Bilderna är från början tagna ur böcker och från internet. Därefter har dessa ritats av med 
hjälp utav en ritplatta. Sedan har bilderna vektoriserats och fått en svart kulört. Jag har även 
uteslutit belysning såsom lysrör i skyltar eller andra ljuskällor som faller i ansiktet och stör.
Jag har valt att jobba med Helvetica World som typsnitt. Helvetica World passar främst 
vid rubriker eller kortare texter, vilket fungerar bra till den textmängd jag jobbar med. 
Detta typsnitt hette från början Helvetica Linotype, men bytte år 2006 namn till Helvetica 
World.27 Typsnittet är utvecklat för att anpassas till andra skrifter såsom arabiska, grekiska 
och kyrilliska bokstäver. Eftersom det finns människor i forna Jugoslavien som skriver och 
läser i kyrilliska alfabetet ville jag inte bortse från det i mitt arbete. Djurparken ska ha den 

23 http://www.taronga.org.au/
24 http://www.tucsonzoo.org/
25 Envisioning Information, Edward R Tufte, Graphics Press LLC, 2006, s 63
26 http://illvet.se/fraga-oss/varfor-har-blommor-sa-manga-olika-farger
27 För vidare läsning: http://typophile.com/node/13514
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möjligheten att kunna använda sig av kyrilliska i framtida trycksaker eller liknande. Att inte 
ta med den kyrilliska skriften i skyltarna är ett medvetet val och är någonting som de an-
ställda på djurparken ska kunna applicera om de önskar. Helvetica World lämpar sig även 
utmärkt för just skyltar då den är lättläst och luftig. Det fungerar även att läsas av människor 
med försämrad syn. Texten har fått bli 12 punkter främst för att synskadade bäst läser i 12-14 
punkter.
     Jag har valt att inte gå upp för mycket i storlek i skyltarna då dessa känns för klumpiga, 
parken känns intim, därför var det ett självklart val att välja ett mindre format än vad många 
andra djurparker jobbar med.
     Elementen på skyltarna består av berg i bakgrunden. Berg sägs symbolisera ståndaktighet, 
evighet,  fasthet och stillhet.28 Detta element är också någonting som förknippas med Balkan, 
som betyder just bergigt på turkiska. Pionirska dolina är som nämnt ovan, beläget på en kulle, 
därför har syftet varit att knyta ihop det.
     Kompositionen och placeringen av djuren på skyltarna kommer att se olika ut då alla djur 
tar olika mycket plats på ytan. De djur som är längre och/eller smalare kommer därför behö-
va komponeras ihop (bilaga 23) och kan därför inte stå själva då det skapas alltför mycket luft 
samt att bakgrunden tar över mer. Andra djur såsom björnen (bilaga 23) bör förstoras upp 
något så att ytan ovanför inte dominerar alltför mycket. De djur som är avbildade från sidan 
kan ibland skapa oregelbundna former. Därför bör skyltar med dessa typer av motiv placeras i 
linje med texten så att balans återges i skylten som helhet.
     Det som kommer att presenteras under examinationen kommer vara en prototyp som 
är tryckt på Repro på Linnéuniversitetet. Trycket är sedan applicerat på kaparskiva för att 
efterlikna en riktig skylt så mycket som möjligt. Tanken är att skyltarna därefter ska tryckas 
hos Ecosign i Växjö.29 Jag har valt att jobba med plåtskyltar då dessa håller länge och är enkla 
att producera. För att öka skyltarnas livslängd ytterligare kommer de slutgilltiga skyltarna bli 
laminerade. Detta fungerar som ett extra filter som skyddar mot väder och vind. Företaget är 
noga med materialval och jobbar för en hållbar produktion så mycket som möjligt.
     Storleken på vägvisarskyltarna var från början tänkta att utformas i mycket större skala 
(100cmx45cm) för att de skulle kunna synas på långt håll (bilaga 21). Men jag har valt att dra 
ner dessa i storlek utav tre anledningar. Den första är att dessa skyltar inte får sticka ut så my-
cket att de stör besökare som vistas i parken på grund av andra anledningar. Den andra är att 
parkens gångvägar slingrar sig och där många träd skymmer siktet för gående. Detta gör att 
man inte skulle kunna få möjlighet att uppfatta skyltarna på tillräckligt långt avstånd. Alltså 
finns det ingen anledning att jobba med ett så stort format. Slutligen gjorde jag valet att göra 
vägvisarskyltarna mindre för att få en känsla av intimitet då jag uppfattar parken som intim. 
För att skapa någon slags dynamik i uttrycket passade det att jobba i svartvitt och gråskala, 
samt för att synskadade ska kunna uppfatta kontrasterna. Oavsett storlek kommer skyltarna 
att sticka ut eftersom tanken är att dessa kommer att skapa kontrast med sina kantiga och 
ibland statiska former när de placeras ut i rätt miljö, bland organiska former (bilaga 27). Väg-
visarskyltarna kom därför att bli 275x150 millimeter.
     Informationskylarna som är tänkta att placeras framför burarna kom slutligen att bli i 
storlek 400x550 millimeter. Något större än ett A3 papper. Dessa bör inte öka mer i storlek 
då det ska vara proportionerligt till stängerna som skyltarna är tänkta att monteras på.
Placeringen av dessa informationsskyltar är tänkta att placeras framför respektive bur. Tanken 
är att de gamla stängerna ska återanvändas som bärare. Viktigt att tänka på är höjden på des-
sa stänger som skyltarna ska sitta på. Rullstolsbundna personer eller barn ska kunna se dessa. 
28 Symboler-en uppslagsbok,  J.C. Cooper, 1978 Thames and Hudson, London, s. 16
29 http://www.ecosign.se/hem.html
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(bilaga 23). Vägvisarskyltarna är tänkta att placeras ut längs med parkens gångstig (bilaga 26).

5. diskussion

Att bedriva djurparker idag har både för och nackdelar. Frågan som hamnar i fokus är om det 
verkligen är nödvändigt för oss människor att uppmuntra till att sätta djur i bur. Ska det vara 
en självklarhet att kunna se ett vilt djur på nära håll? Tyvärr kan inte alla djurarter som bor i 
djurparker leva ut sina naturliga beteenden till 100%, hur anpassad miljön än må vara. Många 
personer som jag samtalat med påstår att det är viktigt att kunna ge de unga generationerna 
en möjlighet att beskåda vilda djur på nära håll. Motargumentet blir då att man lika gärna 
kan ta sig till en nationalpark där specifika arter förekommer i sin naturliga miljö. På så sätt 
kan barn och unga redan från start lära sig att vi alla delar planeten med olika varelser, som är 
anpassade till olika platser i världen. Men å andra sidan är det ingen lösning för alla att ta sig 
till en annan kontinent för att till exempel se ett lejon. Självklart ger inte media såsom TV, 
internet, radio eller tryckta källor såsom faktaböcker, samma känsla. Människan brukar helst 
vilja uppleva saker och ting “på riktigt”. Dessa upplevelser skapar starka känslor inom henne 
som hon sedan bär med sig och lär av. Därför är det viktigt för henne att ta del av upplevelser 
som är “sanna”.
     Någonting som dock är viktigt att nämna är de positiva aspekterna med att driva djur-
parker. Många djurparker världen över samarbetar med organisationer för att rädda utrot-
ningshotade djur. Både på regionalt och globalt plan väljer man att tillsammans bedriva avel-
sprojekt, samt utbyta erfarenhet och kunskap för att på så sätt bevara riskdrabbade djurarter.
Jag har under projektets gång haft det jobbigt med djurfrågan som genomsyrat mitt arbete. 
Jag har svårt för att acceptera att djur ska sitta bakom stängsel. Men samtidigt har vi lyckats 
bevara vissa arter genom att hålla dem i fångenskap. Ett bra exempel på detta är lejonapan. 
Under flera hundra år kom denna apa att bli ett av världens populäraste husdjur. Det gick så 
långt att den under mitten av 1900-talet var nära att utrotas helt i naturen. Fördelen var dock 
att lejonapan ofta trivdes i fångenskap. Detta kom därför att bli dess räddning från att utrotas 
för gott. Det var alltså tack vare flera djurparker som gick ihop och som genom ett samarbete 
har jobbat med att bevara apan på vår planet.
     Frågan jag också ställt mig är varför jag då valt att jobba med en djurpark som för tillfället 
inte har de förutsättningar som krävs för att djuren ska ha det så bra som det går i fången-
skap. Svaret är självklart inte enkelt. För mig har projektet handlat om så mycket mer än att 
endast skapa en fungerande skyltning. Jag har samtidigt haft en stark vilja att hjälpa till att 
sätta ett värde i djuren som varelser. Genom detta har min önskan varit att människor kan 
se djur som någonting mer än bara kött och päls.Vi är alla levande kroppar som delar planet 
och har därför lika mycket rätt till ett bra liv. Att se dessa djur bakom galler gör mig ledsen 
men även hoppfull. Jag tror att genom att framföra kunskap kan man förbättra standarden 
i djurparken. Det är viktigt att ta fram det som vi har gemensamt med djuren, kärlek och 
familjeband. Det handlar bara om att försöka framföra det på ett sätt som inte provocerar. Jag 
tror att när vi lär oss om någonting specifikt kan vi också stärka bandet mellan oss och, i detta 
fall, de olika djurarterna.
     Mitt arbete har inte byggt på att skapa skyltar liknade de som kan påträffas i djurparker 
såsom Taronga Zoo, där man bland annat jobbat med fotografier. Mycket av arbetet har gått 
åt till att undersöka fenomenet djurpark samt hur människan förhåller sig till denna. Det har 
varit otroligt värdefullt att kunna få feedback även om denna har gått via mail och telefon.



15

Mitt examensarbete kommer även att presenteras för de anställda som kontaktats under pro-
cessen. Denna presentation kommer att ske i juni månad.
     Redan under den tidiga designprocessen var det viktigt att ta hänsyn till den ekonomiska 
faktorn. Detta har begränsat arbetet väldigt mycket. Djurparken är i nuläget beroende av 
donationer och sponsorer. Målet är självklart att uppnå stabilisering av den ekonomiska delen 
innan man kan gå vidare i frågan som rör att bredda den grafiska profilen.
För att kunna avsluta mitt projekt, eller snarare påbörja en mycket längre process bör jag först 
åka tillbaka till Sarajevo för att föra mitt samtal vidare med de anställda på djurparken. För 
att uppnå bästa resultat bör detta koncept appliceras i sin rätta miljö där människor kan ta 
del av det och där diskussion kan ta plats.
     Jag har fått brottas mycket med mig själv under min designprocess då det inte alla gånger 
har varit lätt att ta beslut kring utformningen. Det jag har levererat är endast en bit av en 
grafisk profil. Tanken är att denna ska vidareutvecklas och att de estetiska elementen ska kun-
na plockas upp och användas i till exempel en logotyp, broschyrer och så vidare. Tanken har 
aldrig varit att ge djurparken en högteknologisk identitet med nya tekniska lösningar som 
många djurparker använder sig av idag. Oavsett ekonomi skulle detta inte ha passat parkens 
identitet. Djurparken vill fortfarande bevara det befintliga lugnet.
     Det har har varit spännande men framförallt lärorikt att jobba med ett brett ämne som 
detta. Jag har dock känt mig väldigt begränsad emellanåt. Detta beror på de regler jag följde 
under processen som också gjorde att det inte kunde anpassas fullt utefter mina första idéer. 
Samtidigt tycker jag att det gav otroligt mycket att ta hjälp utav wayfinding metoder. Dessa 
har gett mig en stadig struktur genom processen. Metoden är någonting jag gärna vill jobba 
vidare med och fördjupa mig i.
     Tanken är nu att mitt arbete ska vidareutvecklas och appliceras på en bredare grafisk pro-
fil. Förhoppningen är i så fall att de anställda är lika positiva som jag för ett vidare samarbete.

källförteckning



16

tryckta källor:
Achen, Sven Tito. (1975) Symboler omkring oss, Nordstedt & Söners förlag, Stockholm
Bergström, Bo. (2009) Effektiv visuell kommunikation, Carlsson Bokförlag, Stockholm
Cooper, J.C. (1978) Symboler- en uppslagsbok, Thames and Hudson Ltd, London
Gibson, David. (2009) The wayfinding handbook-information Design for Public Places, 
Princeton Architectural Press, New York
Hellmark, Christer. (2006) Typografisk handbok, Ordfront förlag, Stockholm
Imhof, Eduard. (1982) Cartographic Relief Presentation, Berlin
Johansson, Maria & Kuller Marianne. (2005) Svensk miljöpsykologi, Pozkal, Polen
Kumm, Björn. (2012) Tito- folkets diktator, UAB PRINT-IT, Litauen
Liungman, Carl G. (1974) Symboler-västerländska ideogram, Fria akademins förlag, Östraby
Meyer, Schapiro. (1973) Words and Pictures, The Hague
Nilsson, KG. (2008) KG Nilssons färglära, 08 Tryck AB, Stockholm
Rudofsky, Bernard. (1969) Streets for People, Garden City, NY:Doubleday
Spahic, Muamer. (2005) Sarajevo, Bemust Sarajevo
Senn, Alfred Erich (1999) Power, Politics and the Olympic Games, Human Kinetics
Tufte, Edward R. (1997) Visual Explantations, Graphics Press LLC
Tufte, Edward R. (1990) Envisioning Information, Graphics Press LLC
Vansson, Elisabeth & Tordai, Mattias (2008) Första världskriget, Ljubljana, Slovenien: Liber

elektroniska källor:
http://www.srf.nu/Global/Infomaterial/Offentlig%20miljo/fargokontraster.pdf 2012-04-10
http://www.srf.nu/Global/Infomaterial/Offentlig%20miljo/skyltar.pdf 2012-04-10
http://www.srf.nu/Global/Infomaterial/Offentlig%20miljo/belysning.pdf 2012-04-12
http://www.srf.nu/Global/Infomaterial/Offentlig%20miljo/skyltar.pdf 2012-04-13
http://www.olympic.org/moscow-1980-summer-olympics 2012-04-18
http://www.taronga.org.au/ 2012-04-20
http://typophile.com/node/13514 2012-04-20
http://www.tucsonzoo.org/ 2012-04-20
http://illvet.se/fraga-oss/varfor-har-blommor-sa-manga-olika-farger 2012-04-22
Muntliga källor:
Samtal med de anställda på Pionirska dolina, Sarajevo 2012-02-10
Samtal med personer på Kolmården och Tropicarium, 2012-02-24
Samtal med anställda på EcoSign, Växjö, 2012-05-09

muntliga källor:
Samtal med de anställda på Pionirska dolina, Sarajevo 2012-02-10
Samtal med personer på Kolmården och Tropicarium, 2012-02-24
Samtal med anställda på EcoSign, Växjö, 2012-05-09



17



18

bilaga 1

Flygbild över Pionirska dolina

ingång/utgång

djuranläggning

växtlighet/blommor/träd

lekpark

café

detaljerad karta över Parken:



bilaga 2

skylt “brunbjörn åt höger”

skylt under vintertid

skylt under sommartid



bilaga 3

foton tagna i parken



bilaga 4

Senare moodboard

Tidigare moodboard



bilaga 5

foton tagna i tropicarium samt kolmårdens djurpark.
dessa visades upp under intervjuer med personer.



bilaga 6

kolmårdens gamla och nya logotyp samt karta

gammal logga
ny logga



bilaga 7

en del av den grafiska profilen på reid park zoo



bilaga 8

skylt i sarajevo.



bilaga 9

kommentarer angående skyltarna i kolmården och tropicarium. 6 personer i åldrarna 19-60 år:

“Jag uppfattar skyltarna som röriga med 
för mycket text. Jag läser endast några 
rader.”

“De är ganska fula, kanske beror det på att 
pappret är skrynkligt.”

“De tilltalar mig inte, tänker knappt på 
dem.”

“Alla små ikoner runtomkring stör mig.”

“Fina ränder som bakgrund på Kol-
mårdens skylt.”

“Skyltarna smälter in, fast på det där då-
liga sättet.”

“Fint att de är inramade.”

“De skiljer sig åt så mycket, känns som att 
skyltarna är från flera olika djurparker”.



bilaga 10

donerad lekställning Från en bank



bilaga 11

första skisserna, layout



bilaga 12



bilaga 13

skissprocess på ränder och layout.



bilaga 15

pilar och layout



bilaga 16

första miljöbilderna



Gaussisk oskärpa
Radie: 125,5 pixlar

Gaussisk oskärpa
Radie: 125,5 pixlar

bilaga 18

Syntest



Varianter på tre olika pilar, 
utan filter

Gaussisk oskärpa
Radie: 22,3 pixlar

Rörelseskärpa
Vinkel 9” grader
Avstånd: 107 pixlar

bilaga 19

syntest



bilaga 20

förslag på skyltarnas utformning



bilaga 21



bilaga 22

monterad på stång



bilaga 23

kompositioner

synfältet



bilaga 24

slutresultat



bilaga 26

Förslag på informationskyltarnas placering

Förslag på vägvisarnas placering



bilaga 27

Kontrast




