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Sammanfattning

Denna kandidatuppsats behandlar wayshowing i en 3D-modell av Visualiseringscenter C, 
Norrköping. Syftet är att undersöka olika sätt att göra skyltar i virtuell miljö och vilket sätt som är 
mest lättarbetat för användaren som ska skapa dessa skyltar. 

Uppsatsen utgår från teori om wayshowing och om hur en bra skylt ska se ut för att uppfylla sitt 
syfte. Med hjälp av denna teori har skyltar skapats i en 3D-miljö. Det insamlade materialet som 
resultaten är baserade på kommer från två strukturerade observationer och en intervju. Deltagaren 
och observatören i observationerna var författaren själv och under intervjun hördes en student med 
liknande erfarenheter kring grafisk design och 3D som författaren.

I observationerna testades två sätt att skapa skyltar; ett sätt där texturen gjordes innan skyltarna 
tillverkades i 3D-miljön och ett sätt där texturen gjordes efter det att skyltarna hade tillverkats i 3D-
miljön. Resultaten från observationerna visar att det senare sättet är smidigast att använda eftersom 
det är lättare att anpassa texturen till skylten efter det att skylten har blivit modellerad i 3D.  
Observationerna undersökte även vilka digitala processer som användes och vilken tid de 
processerna tog. Under observationerna framkom att rendering var den digitala process om 
användes flest gånger. Den process som ansågs ta mest tid var så kallade tutorials, att ta reda på och 
införskaffa kunskap om hur ett moment kan utföras. Observationerna visade även att det är 
tidssparande att återanvända kameror, material och 3D-modeller.

Nyckelord: wayshowing, way-finding, 3Ds Max, Visualiseringscenter, skyltar, textur



Abstract

This bachelor thesis is about wayshowing in a 3D model of  Visualiseringscenter C, Norrköping. 
The aim is to examine different ways to make signs in a virtual environment and which of these 
ways is the easiest to apply for the user.

The essay is based on theory regarding wayshowing and how a good sign should look in order to 
fulfill its purpose. With the use of this theory, signs have been created in a 3D environment. The 
collected data which the results are based on comes from two structured observations and one 
interview. The participant and the observer of the observations was the author herself and the 
interview was done with a student who has similar experiences in graphic design and 3D as the 
author.

The observations evaluated two different ways to create signs. One way in which the texture was 
made before the signs were made in the 3D environment and one way in which the texture was 
made after the signs had been manufactured in the 3D environment. The results of the observations 
show that the latter approach is more convenient to use because it is easier to adjust the texture after  
the sign has been created. The observations also considered the digital processes used and the time 
spent on these processes. The observations revealed that rendering was the most used digital 
process. The digital process which was most time consuming was the use of tutorials, i.e. to acquire 
knowledge of how an previously unknown digital process could be performed. The observations 
also revealed that re-use of cameras, materials, and 3D models was time saving.

Keywords: wayshowing, way-finding, 3Ds Max, Visualiseringscenter, signs, texture
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1  Inledning
I vilket bakgrunden till studien, studiens syfte och frågeställningar samt tidigare forskning rörande 
studiens forskningsområde presenteras. 

1.1  Bakgrund

Visualiseringscenter C i Norrköping beskriver sig själva som en mötesplats kring visualisering, ett 
samlingsställe där människans förmåga att se och tolka bildinformation upplevs och forskas kring. 
Visualiseringscenter C har en befintlig 3D-modell över byggnaden i vilken de huserar. Denna 3D-
modell är en viktig utgångspunkt i föreliggande studie.

Med hjälp av 3D-modellen kan olika frågeställningar undersökas innan de eventuellt blir 
implementerade i verkligheten. Modellen har inga vägvisningsskyltar inuti sig. För att en besökare 
ska kunna hitta på Visualiseringscenter krävs det att besökaren leds rätt och skyltar kan hjälpa till  
med det. När det gäller wayshowing, design av navigeringsföremål för att underlätta navigering för 
användare, ger virtuella skyltar möjligheten att forma och omforma skyltar i virtuella miljöer samt  
att testa skyltningen innan den implementeras i dess tänkta fysiska miljö. Men är datorn ett smidigt  
verktyg att använda? Och hur mycket tid sparas egentligen genom att gå vägen via datorn? 

3D-modellen över Visualiseringscenter kommer att användas som bas för observationer och 
intervjufrågor. Deltagaren och observatören i observationerna kommer att vara författaren till  
föreliggande studie. Till intervjun kommer en student med liknande studiebakgrund som författaren 
att höras. Denna person arbetar också med 3D-modellen över Visualiseringscenter. För att skyltarna 
ska te sig verkliga kommer de att skapas med tanken att de i framtiden ska implementeras i dess 
verkliga miljö. Därför kommer det att finnas ett teoriavsnitt där skyltdesign presenteras och 
analyseras.

Denna studie vänder sig främst till de företag och landsting som i dagsläget har omfattande 
skyltning i deras lokaler och behöver förnya densamma. Ytterligare intressenter för denna studie är 
grafiska formgivare och skyltskapare.

1.2  Syfte

Föreliggande studie syftar till att undersöka olika sätt att göra skyltar i virtuell miljö och vilket sätt  
som är mest lättarbetat för användaren som ska skapa dessa skyltar. Användaren i det här fallet är 
den person som tillverkar skyltarna i 3D-miljön och arbetar med ett 3D-program. Fokus ligger på att 
skapa skyltar som om de var tänkta att göras i verkligheten. Detta sker utifrån den teori som 
beskriver hur skyltar ska se ut för att uppfylla sitt syfte vilket oftast är att vägleda människor från 
plats A till plats B. 

Tid kommer att användas för att se vilka digitala processer som påverkar skylttillverkandet i virtuell  
miljö och en form av loggbok kommer därför att användas genom processens gång. Tidsåtgången 
för olika sätt att skapa skyltar kommer sedan att jämföras med varandra och ge ett mått på vilka 
digitala processer som är bra eller mindre bra att använda. 
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1.3  Forskningsöversikt

Eftersom begreppet wayshowing innebär processen i vilket skyltar och andra navigationsföremål 
utformas ger sökningar efter wayshowing begränsat antal träffar. För att utöka sökresultaten har 
istället begreppet way-finding används och är det nyckelord som främst har använts vid sökande 
efter artiklar rörande föreliggande studies frågeställningar. Way-finding innebär processen i vilket 
användaren utnyttjar navigationsföremål som exempelvis kartor och skyltar. Andra nyckelord som 
har använts vid artikelsökning är 3D signage design, 3D usability design samt evacuation.

Sunesson et al. har skrivit den artikel som ligger närmast denna studie. Sunesson et al anser att 
virtuell verklighet (eng. virtual reality) kommer att användas mer i framtiden inom stadsplanerings- 
och arkitektprojekt. Det blir då viktigt för arkitekter att kunna skapa egna VirtualReality-modeller  
vilket kan drabba mindre firmor som inte har kunskap, tid eller pengar att göra det. (Sunesson et al.,  
2008)

Även Al-Kodmany (2002) stödjer Sunesson et al. (2008) genom att påstå att små företag prioriterar 
lågbudgetförslag medan projekt med designfokus prioriterar realism i sina visualiseringar.

Sunesson et al (2008) och Drettakis, G., Roussou, M., Reche, A. och Tsingos, N (2004) har använt 
virtuella miljöer under ett stadsplaneringsprojekt. Wayshowing har inte ingått i deras studie vilket är  
ämnet i föreliggande studie.

Att använda en virtuell miljö som en del av designprocessen kräver att den är integrerad i 
arbetsprocessen på ett bra sätt och miljön inte är delaktig bara för sina visuella fördelar utan också 
för sina fördelar att redigera och ändra objekt i den virtuella miljön (Fröst & Warren, 2000; Al-
Kodmany, 2002; Sunesson et al., 2008). Virtuella miljöer har fördelen att de kan visa komplex 
information på ett sätt som är lätt för människan att tolka. Dock kan inte alla parter som medverkar i  
designprojektet vara delaktiga i framtagandet av objekt till den virtuella miljön eftersom det kräver  
en viss kunskap för att använda verktygen. Det leder till att företag antingen måste investera i 
personal utifrån eller utbildning av befintlig personal (Al-Kodmany, 2002). 

Westerdahl et al. (2006), Poelman, Rusák, Verbraeck, och Sorasu Alcubilla (2010), Lorentzen, Ito, 
Tazawa, och Goto (2010) har använt sig av virtuella miljöer och verkligheter för att testa hypoteser.  
Oftast förekommer miljön då som en interaktiv 3D-miljö där testpersonerna kan se sig omkring i 
360° eller som en i förväg bestämd visualisering. Detta kräver förstås tillgång till teknik som klarar 
att generera dessa miljöer vilket inte alla användare och företag har. 

Şenyapılı och Bozdağ (2011) har tagit fram förslag till vilka funktioner en programvara som är 
anpassad för inredningsarkitekter kan ha. De anser att den programvara som finns i dagsläget 
antingen är för generell eller att den måste anpassas individuellt vilket kan vara kostsamt och 
tidskrävande. Vidare har de undersökt vilken programvara som används mest bland arkitekter och 
kommit fram till att det är Autodesk AutoCAD. Drettakis, G., Roussou, M., Reche, A. och Tsingos, 
N (2007) har också tagit fram en programvara att använda vid arkitektprojekt, men deras fokus har 
legat på ljudupplevelsen och inte användbarhet för skyltskapande.

Tidigare forskning har alltså fokuserat på arkitektur och stadsplanering. Flera forskare har undersökt 
hur virtuella miljöer kan integreras i designprocessen, oftast med fullskalig implementation eller på  
förhand bestämd visualisering. Föreliggande studie vill istället undersöka wayshowing i en miljö 
som finns att tillgå genom en stationär dator och med programmet Autodesk 3Ds Max. 
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1.4  Frågeställningar

Utifrån syfte och tidigare nämnda studier har följande frågeställning tagits fram:
 

• Hur kan 3D-modellen av Visualiseringscenter C användas för skapande av skyltar?
- Vilka digitala verktyg och processer är mest/minst tidskrävande?
- Vilka digitala verktyg och processer kräver lite/mycket insats av användaren?

1.5  Rapportstruktur

Kapitel 1 är den inledande delen som innefattar bakgrund, syfte och frågeställning. Kapitel 2 
behandlar teori om wayshowing och skyltdesign. I kapitel 3 beskrivs metoden och 
tillvägagångssättet. Kapitel 4 behandlar resultat och analys från intervjun och observationerna.  
Slutligen presenteras slutsatserna i  kapitel 5 som även innehåller en diskussion kring resultatet och 
hur studien har förflutit. Kapitel 5 avslutas med förslag på framtida arbeten.

1.6  Avgränsningar

De avgränsningar som finns i denna studie är av teknisk karaktär. För skyltning i virtuell miljö 
används en färdig 3D-modell över Visualiseringscenter C, Norrköping. Modellen används i 
programmet Autodesk 3Ds Max Design 2011 (härefter nämnt som 3Ds Max) och det är den 
programvara som kommer att användas i denna studie.

1.7  Utgångspunkt

Eftersom föreliggande studie innehåller observationer där författaren själv är den som både 
observerar och blir observerad krävs det på förhand att författarens kunskaper om ämnet noteras för 
att dessa kunskaper i högsta grad kan antas påverka resultatet av studien. 

Författaren har gått kursen TNGD25 – 3D Grafik under hösten 2011. Kursen omfattade 8 
högskolepoäng. I kursen introducerades programmet 3Ds Max. Grundläggande modellering, 
animering och rendering ingick i kursen. Kursen gav en introduktion till 3D-grafik som är ett brett 
område där de studerande sedan på egen hand fick fördjupa sig inom området. (ITN, 2008)

Författaren har alltså grundläggande kunskaper inom modellering, animering och rendering. 
Författaren kan skapa enkla modeller, lägga textur på dem, rendera bilder samt animera 
kameraåkningar. Dessa kunskaper anses relevanta för föreliggande studie.
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1.8  Definitioner

Det här avsnittet behandlar begrepp som används i denna rapport.

Wayshowing innebär processen i vilket navigeringsföremål tas fram, så som kartor, skyltar och 
andra navigationsmedel. Detta görs oftast av grafiska formgivare. 

Way-finding innebär användandet av navigeringsföremål. Exempelvis när användare följer 
skyltning mot ett bestämt mål. 

Virtual Reality eller virtuell verklighet, är en simulering av en verklig miljö. Virtuella verkligheter  
förekommer främst i datorsimuleringar.

Virtual Environment, är den virtuella miljön i datorn i vilken användaren befinner sig.

Textur (eng. texture) avser i detta fall ytan på en 3D-modell. Texturer avgör vad modellen kommer 
att ha för färg, struktur och ibland även text på exempelvis skyltar. Texturer kan också bestämma 
vilket material som 3D-modellen kan se ut att ha, exempelvis tegel, sten och trä. Till texturer kan så  
kallade bitmappar (eng. bitmaps) användas. En bitmap är ett samlingsnamn för rasterbilder i digitalt 
format. Bitmap i föreliggande rapport är bilder i alla rastrerade filformat och är inte begränsat till  
bilder med filändelsen .bmp (bitmap-bilder).
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2  Teori
Det här kapitlet behandlar grundläggande teori rörande wayshowing, way-finding och 
skyltskapande. I detta kapitel beskrivs även den 3D-modell som kommer att användas mer 
ingående.

2.1  Skyltdesign

Följande avsnitt behandlar teori kring hur en skylt bör utformas. Teorin används sedan i 
observationerna för att skapa skyltar i en 3D-modell. Skyltdesignen är framtagen med tanken att 
skylten ska placeras i en verklig miljö.

2.1.1  Färg och ljussättning

Ljussatta och reflekterande skyltar kan göra att skylten sticker ut där det behövs, exempelvis på 
flygplatser och i parkeringsgarage. Även färg kan användas till detta. Rött är den färg som drar mest 
uppmärksamhet tills sig och är den som får högst hierarki. Färger har olika associationer både 
historiskt och kulturellt vilket är något som skyltdesignern bör beakta. Vidare kan färg användas för 
att skapa hierarkier. Om färg används i skyltningssystem krävs det en viss tid av inlärning för 
betraktaren. Inlärningen kan underlättas om färgen är kopplad till en form. (Uebele, 2007, s. 14-64)

Vissa vedertagna färger finns inom skyltdesign, mestadels inom trafik, hälsa och säkerhet. Rött 
används för förbudsskyltar, gult för varningsskyltar och grönt för säkerhetsskyltar. Det 
rekommenderas att inte använda dessa för annan kodning. (Smitshuijzen, 2007, s. 386-391)

För hög läsbarhet av text rekommenderas hög kontrast mellan textens färg och bakgrundens färg. I 
likhet med all användning av färg kan färgad text fungera som budbärare av ett meddelande 
exempelvis vilken våning som betraktaren befinner sig på. Dock är text i andra färger än svart och 
vitt svåra att upptäcka eftersom kontrasten mot bakgrunden blir mindre. (Uebele, 2007, s. 66-67)

Smitshuijzen anser att användning av färg för att kategorisera och koda information inom 
wayshowing har flera nackdelar. Bland annat eftersom färger ser olika ut i olika förhållanden.  I 
likhet med Uebele anser Smitshuijzen att det krävs en viss tid av inlärning för användaren innan 
skyltningssystemet kan förstås. Vidare anser Smitshuijzen att färg enbart ska användas för extra 
information och då i sparsamma mängder. Extra information kan exempelvis vara att varje våning i  
en byggnad får sin egna färg.  (Smitshuijzen, 2007, s. 95)

2.1.2  Teckensnitt 

Smitshuijzen anser att text är den viktigaste komponenten inom skyltning men när text betraktas  
från långt håll blir det svårt att utskilja detaljer. Teckensnittet bör därför vara så enkelt som möjligt  
och vara en sanserif. Texten bör också vara satt med ett teckensnitt som har brett och jämnt 
teckenmellanrum. (Smitshuijzen, 2007, s. 279-314)

Inom skyltdesign är texten oftast satt med stor teckengrad på en förhållandevis liten och begränsad 
yta. Detta gör att det ställs vissa krav på teckensnittet; kondenserat, öppet och hög x-höjd är bra 
egenskaper för ett skyltteckensnitt. Teckensnitten bör vara feta (eng. bold) för att stå ut från 
omgivningen. Viktigast är dock att teckensnittet ska passa arkitekturen eller företaget. Frutiger är ett  
bra teckensnitt att använda vid skyltdesign eftersom det togs fram för just det ändamålet. Uebele 
rekommenderar även Akzidenz Grotesk eftersom enstaka bokstäver i teckensnittet kan kombineras 
med andra teckensnitt. (Uebele, 2007, s.18-40)

I likhet med Uebele föreslår Smitshuijzen (2007, s. 306-311) teckensnitt som är framtagna för att 
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användas för skyltar. Idag har flera av dessa teckensnitt en variant att använda för trafikskyltning 
och en att använda i tryck.

Texten i skyltsystemen ska också följa en klar hierarki. Storleken på de olika hierarkierna kan följa 
en multipel av x-höjden där exempelvis den minsta höjden är 15 mm följt av 45 mm och sedan 150 
mm (multipler 1, 3 och 10). Teckensnittet ska kunna läsas på långt avstånd. Om den som betraktar 
skylten är stillastående kan storleken på bokstäverna vara mindre än för betraktare som är rörelse. 
För att testa storleken kan texten skrivas ut och betraktas på det tänkta betraktningsavståndet. Om 
platsen där skyltarna ska placeras inte är byggd än kan omgivningen i exempelvis en 3D-miljö ge 
ledtrådar till hur stor texten ska vara. (Uebele, 2007, s.40-53)

Smitshuijzen anser att det finns en tumregel att följa när det gäller storlek på texten och dess tänkta  
betrakningsavstånd; 300-600 gånger x-höjden av texten ger läsavståndet. Den stora skillnaden beror 
på att alla människor ser olika. För skyltar som inomhus visar vart olika saker finns att hitta i en 
byggnad bör storleken på x-höjden vara mellan 15 – 45 mm. (Smitshuijzen, 2007, s. 317-319)

2.1.3  Pilar

Enligt Uebele (2007, s. 56-59) finns två sorters pilar och de är kategoriserade beroende på hur 
ändarna på pilhuvudet ser ut. Antingen kan ändarna vara parallella med pilens skaft eller inte.  
Illustration 1 visas en pil till vänster som har ändar som inte är parallella med skaftet medan pilen 
till vänster har ändrar som är parallella med skaftet. Parallella pilar har färre vinklar och är därmed 
enligt Uebele enklare att förstå.

Enligt Smitshuijzen (2007, s. 315) behövs minst fyra pilar till skyltdesign; vänster, höger, upp och 
ned. Pilarna ska även passas till teckensnittet genom att pilens skaftbredd är lika med bredden på 
bokstävernas stambredd. Pilens storlek är lika med teckensnittets långa tankstreck (eng. em dash).  
(Smitshuijzen, 2007, s. 316)

2.1.4  Placering

Skyltar rekommenderas att placeras ovanför och i mitten av där människor färdas. Det finns enligt 
Smithuijzen fem olika sätt att placera och använda skyltar; väggskyltar, utskjutande skyltar,  
upphängda skyltar, fristående skyltar samt olika varianter av skrivbordsskyltar (eng. wall-mounted  
sign, projecting sign, suspended sign, free-standing sign, desktop/work station sign). (Smitshuijzen, 
2007, s. 78-84). 

Enligt Uebele (2007, s.12) bör en skylt placeras högt för att synas över andra personers huvuden. 
Vidare anser Uebele att miljön i vilket skylten ska placeras också spelar roll. 
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Illustration 1: Pilar. Källa: Uebele,  
2007.



2.2  Visualiseringscenter C och dess 3D-modell

Visualiseringscenter C i Norrköping är ett samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings 
universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute. I byggnaden bedrivs 
visualiseringsforskning. För besökare finns utställningar med olika visuella upplevelser och en 
domteater. (Visualiseringscenter C, 2012)

Den 3D-modell som har använts till denna studie är en 3D-modell över Visualiseringscenter C i 
Norrköping. Modellen skapades under 2010 av en anställd på företaget Interactive Institute som är 
en del av Visualiseringscenter C.

Illustration 2 visar hur 3D-modellen ser ut när den är öppnad i programmet 3Ds Max. Till vänster i 
illustrationen ses en avsats från byggnaden som är ingången till Visualiseringscenter. Illustrationen 
visar även hur den ser ut när den tänkta användaren arbetar med den. Se illustration 2.
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Illustration 2: Skärmbild av 3D-modellen.



När modellen renderas i programmet 3Ds Max kommer alla texturer och ljus att synas. Illustration 3 
visar hur det ser ut när detta har skett. I illustration 3 ses att utsidan av Visualiseringscenter har gult 
murbruk på väggarna samt en del stenlagda partier. Runt fönsterna syns tegeldetaljer.

Ljuset i modellen är inkluderat i materialet vilket leder till att modellen är lättare att använda  
eftersom inget ljus behöver justeras eller slås på och av. Även att rendera bilder går snabbare. 
Illustration 4 visar en renderad bild av insidan från 3D-modellen. Det syns i illustration 4 hur ytan 
av materialet skiftar i färg där ljuskällorna träffar väggarna och golvet. 

Eftersom ljuset redan har blivit inkluderat i materialet kommer de objekt som placeras i modellen  
inte få de korrekta färgskiftningarna som de annars skulle få om ljuskällorna var aktiva och 
renderades samtidigt som övriga modellen. Dessa objekt kan då se ut att inte passa in i den övriga 
miljön. Tidsvinsten att inkludera ljuset i materialet övervinner förhoppningsvis denna detalj.
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Illustration 3: Renderad bild av utsidan.
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Illustration 4: Renderad bild av insidan, foajén.



3  Metod
Detta kapitel beskriver metoden som har valts till denna studie, dess tillvägagångssätt samt 
analysmetod.

3.1  Val och motivering av metod

Vald metod till denna studie är en kvalitativ metod. Detta eftersom det ligger i författarens intresse  
att ta reda på hur och varför (Grundström, 2012) vissa digitala processer och verktyg är mer eller 
mindre lättarbetade än andra och vad som skiljer sätten åt, istället för att ta reda på i timmar och 
minuter hur lång tid det tar. Med en kvalitativ metod uppnås även hur individer uppfattar och 
upplever världen kring dem (Bryman, 2008, s. 40-41) vilket också är önskvärt i föreliggande 
studie .

3.2  Fallstudier

Den kvalitativa metod som valts är fallstudier. Fallstudier är enligt Creswell (2009, s. 13) en 
djupgående studie av exempelvis en händelse eller en individ. Information samlas in med hjälp av 
olika datainsamlingsmetoder som är begränsade i tid och aktivitet (Stake, 1995, citerad av Creswell,  
2009, s.13). Vidare anser Stake (1995, citerad i Bryman, 2008, s. 73) att fallstudier analyserar den 
komplexitet som finns hos det specifika fallet. I föreliggande studie används fallstudier eftersom 
författaren önskar nå en förståelse för eventuellt svåröverskådliga faktorer som påverkar 
framtagandet av skyltar i en virtuell miljö. 

Några av fördelarna med fallstudier är att de undersöker ett specifikt fenomen och att resultaten är 
kopplade till verkligheten (Weiten, 2013, s. 52-53). Den stora nackdelen med fallstudier är 
tolkningen av dem kan ses som subjektiv (Yin, 1994, citerad i Gibbert et al., 2008).

Fallstudien kommer i hög grad att påverka resultatet av studien. Se även avsnitt 3.6 som behandlar 
validitet och reliabilitet.

3.2.1  Urval

Eftersom vald metod är fallstudier innebär det i föreliggande studie att endast ett fall kommer 
undersökas. Författaren till föreliggande studie kommer att vara deltagaren i fallstudien. Det är  
utifrån författarens kunskaper och intryck i kombination med teorin i kapitel 2 som resultatet  
kommer att analyseras.

Datainsamling kommer ske under fallstudiens på förhand utsatta tid. Datainsamling sker genom 
observationer då en form av loggbok där tidsåtgång och intryck noteras av författaren. 
Observationerna äger rum vid två tillfällen då författaren tillverkar de på förhand bestämda 
skyltarna. Vid de två olika tillfällena kommer två olika sätt att göra skyltar att undersökas. 
Ytterligare datainsamling kommer att ske genom en intervju, se avsnitt 3.4.
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3.3  Tillvägagångssätt och analysmetod

Tillvägagångssättet följer i stort sett upplägget av rapportens delar. Efter teorigenomgången 
kommer ett metodmoment där observationsschema och intervjufrågor tas fram. När dessa är klara 
kommer de att testas innan de riktiga observationerna och intervjun äger rum. Observationerna 
bygger på ett scenario som tas fram samtidigt som observationsschemat. Slutligen kommer 
intervjun och observationerna att analyseras, jämföras med varandra och kopplas till 
frågeställningen. En checklista som är baserad på teoriavsnittet kommer att användas för att jämföra 
skyltarnas utseende med den teori som finns om skyltar och hur de bör utformas. 

Enligt Creswell går analysmetoden till som följer: Efter att data har samlats in och blivit läst tar  
kodningen av data vid. Kodning innebär att materialet delas in i olika kategorier. Kategorierna får  
relevanta namn utifrån deltagarnas egna ord. Genom att utgå från en enskild intervju eller 
observation för att bilda kategorierna bidrar sedan resten av datamaterialet till dessa kategorier.  
(Creswell, 2009, s. 183-190)

I föreliggande studie innebär det att det är deltagaren som medverkat i observationerna och 
informanten som medverkat i intervjuer som namnger relevanta kategorier. När observationerna är 
klara kommer den data som genererades under observationerna att delas in i kategorier och sedan 
sammanfattas. Även data från intervjun kommer att kategoriseras för att sedan sammanfattas. 
Checklistan för att jämföra skyltar med teoriavsnittet kommer också att tas fram genom att bryta  
ned skyltteorin i kategorier.

3.4  Intervju

Syftet med intervjun är att ta reda på hur 3D-modellen är att arbeta med och hur arbetsprocessen vid 
framtagandet av skyltar till en 3D-miljö kan se ut.

Den person som kommer att intervjuas är i likhet med författaren tredjeårsstudent inom grafisk 
design med intresse för wayshowing. Intervjupersonen arbetade vid intervjutillfället med samma 
3D-modell över Visualiseringscenter. 

I föreliggande studie valdes att göra en semi-strukturerad intervju. En semi-strukturerad intervju är 
en intervju som utgår från vissa teman som forskaren på förhand har noterat i en så kallad 
intervjuguide. Detta göra att intervjuprocessen bli flexibel. Intervjuaren kan utgå från en 
intervjuguide och sedan avvika från den i hög grad. (Bryman, 2008, s. 413-415)

Skillnaden mellan kvalitativ intervju och strukturerad intervju är främst att en strukturerad intervju  
är baserad på forskarens frågeställning medan en kvalitativ intervju utgår från intervjupersonens 
uppfattningar och vad denne anser om frågeställningen. Vid kvalitativa intervjuer vill forskaren ha 
uttömmande svar. (Bryman, 2008, s. 413)

Frågeställningen i intervjuguiden ska inbjuda till alternativa synvinklar och idéer. De teman som 
intervjuaren vill täcka in kan förekomma i en vissa ordning men intervjuaren ska vara beredd att  
frångå den ordningen. Det ska inte förekomma några ledande frågor och intervjuaren ska använd ett 
språk som intervjupersonen begriper. Det är även bra att bekanta sig med intervjupersonens 
arbetsplats och miljö där personen arbetar för att öka förståelsen. För intervjun användes en 
inspelningsapparat som var anpassad för intervjubruk eftersom det inspelade materialet i efterhand 
blev granskat och transkriberat. Transkribering underlättar vid analys. Intervjun skedde i en lokal 
där intervjun kunde ske ostört. (Bryman, 2008, s. 419-432)
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Innan intervjun rekommenderar Bryman att testa frågorna i en pilotintervju. Till denna studie 
testades frågorna genom att en student som i i likhet med författaren också skriver en 
kandidatuppsats inom området wayshowing fick svara på frågorna och ge återkoppling. Frågorna 
godkändes och ändrades ej.

Intervjuguide finns som bilaga 1.

3.4.1  Urval

Urval till intervjun har skett med vad Bryman kallar för bekvämlighetsurval. Bryman beskriver 
bekvämlighetsurval som ett urval där forskaren har använt sig av personer som finns tillgängliga i 
forskarens närhet. När det gäller att sedan generalisera resultat som är baserad på 
bekvämlighetsurval krävs försiktighet eftersom de personer som blir intervjuade inte alltid 
representerar den population i vilket generaliseringarna dras. En fördel med att välja 
bekvämlighetsurval är att den data som samlas in kan generera fler infallsvinklar på 
forskningsproblemet eller att knyta samman de resultat som redan finns. (Bryman, 2008, s. 195-
196)

Till denna studie intervjuades en student som i likhet med författaren är tredjeårsstudent inom 
grafisk design med intresse för wayshowing. Den intervjuade kommer i fortsättningen refereras till 
som informanten. Informanten har studerat en grundläggande kurs i 3D med programmet Maya. 
Informanten arbetar med samma 3D-modell som ingår i denna studie och har som avsikt att göra 
pictogram som ska användas i 3D-modellen.

Intervjun skedde på engelska eftersom den intervjuade inte kunde svenska.

3.5  Observation

Syfte med observationerna är att undersöka hur lång tid olika moment i skyltskapandet tar med 
fokus på de digitala processer som förekommer. Med observationerna tillkommer även vilka 
digitala processer som deltagaren i observationerna tycker är arbetsamma att använda samt lätta att  
använda.

Gerson och Horowitz (May, 2002) anser att en observation börjar med att få tillgång till platsen där 
observationen ska ske. En generell frågeställning leder till valet av platsen. De anser också att en 
observation kan påbörjas så snart som platsen är bestämd och att induktion kan få fram studiens 
frågeställningar och problem. Under tiden som observationerna pågår blir den generella 
frågeställningen mer och mer specifik. Sättet att samla data kommer också att utvecklas med 
observationens gång. I början noteras allt, både stort och smått, för att sedan smalna av mot den 
specifika frågeställningen. (Gerson & Horowitz i May, 2002)

I föreliggande studie har redan frågeställningen bestämts från bakgrund, syfte och tidigare 
forskning. I början av observationerna kommer så mycket som möjligt att noteras för att sedan 
smalna av mot det som är relevant för frågeställningen i likhet med Creswells analysmetod som 
beskrivs i avsnitt 3.3.

I deltagande observationer hör analys och datainsamling ihop; kategorier konstrueras och testas, 
teori kommer fram från observationerna och revideras och testas igen (Gerson & Horowitz i May, 
2002). I föreliggande studie innebär det att insamling av data och analys av data sker samtidigt. 

I föreliggande studie används det som Bryman kallar strukturerad observation. Det innebär att 
observationerna sker under fasta regler samt att registreringen under observationerna också sker 
under fasta regler. Dessa regler finns noterade på ett så kallat observationsschema. 
Observationsschemat används för att underlätta att deltagarna i observationen blir observerade på 
samma sätt samt att data från observationerna sedan kan sammanställas. Deltagarna som ingår 
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observeras under en på förhand bestämt tidsintervall. Observationer och notering av dem bör ske i 
korta tidsintervall. (Bryman, 2008, s. 265)

Innan observationerna äger rum behöver observatören veta vad och/eller vem som ska observeras 
samt om det är någon speciell del av miljön som ska observeras. Detta bör framgå i 
observationsschemat för att underlätta för observatören. Eventuellt kan observatören få utbildning i 
hur observationsschemat ska följas och tolkas. Tolkning kan också behövas för att observatören ska 
veta vilka beteenden eller delar av miljön som motsvarar kategorierna i observationsschemat.  
Kategorierna ska vara ömsesidigt uteslutande och uttömmande vilket innebär att de inte ska 
överlappa varandra och de beteenden som kan tänkas dyka upp finns med i observationsschemat. 
(Bryman, 2008, s. 267-269) 

Vid framtagandet av observationsschemat har Brymans checklista för strukturerade observationer 
används. I checklistan ingår det som har nämnts i föregående stycke som exempelvis att 
instruktionerna i observationsschemat ska vara tydliga och att kategorierna inte ska överlappa 
varandra. I checklistan finns även en fråga om observationsschemat är utprövat vid en mindre 
pilotstudie vilket har gjorts i föreliggande studie för att testa hur observationsschemat fungerade. 
Checklistan för strukturerade observationer har följande frågor:

    ” Är forskningsfrågorna konkret definierade?

Är det urval som ska observeras relevant för forskningsfrågorna?

Är motiven bakom urvalsförfarandet försvarbara?

Innehåller observationsschemat exakta och konkreta beskrivningar av det beteende som 
ska observeras?

Har observationskategorierna utformats på så sätt att observatörerna inte behöver tolka 
vad som äger rum?

Överlappar kategorierna varandra?

Kan alla beteendekategorier möjliggöra ett svar på forskningsfrågorna?

Är observationsschemat utprövat genom en mindre  pilotstudie?

Omfattar beteendekategorier det beteende som ska observeras?

Är det lätt att kategorisera beteende när det äger rum? ” (Bryman, 2008, s. 280)

Enligt Bryman är Flanders Interaction Analysis Categories (FIAC) en av de mest kända 
observationsscheman som finns när det gäller observationer i klassrum. När detta 
observationsschema används noterar observatören siffror som är koder för olika beteenden, 
exempelvis siffra 1 står för att läraren ställer en fråga, siffra 2 står för att läraren ställer en fråga till  
en viss elev osv. Observatören noterar i tresekunders-intervall. Från de data som FIAC genererar 
kan forskaren sedan jämföra olika klasser med varandra med avseende på en eller flera kategorier. 
Att se vad som händer under en lektion och undersöka vilken undervisningsstil som är mest 
effektivast är också en tillämpning. (Bryman, 2008, s. 264-267)

I föreliggande studie har FIAC används som inspiration vid framtagandet av observationsschemat 
Observationsschemat har i likhet med FIAC kategorier som är kodade som olika siffror. 
Kategorierna är baserade på ett av de vanligaste tillvägagångssätten vid tillverkande av 3D-modeller  
i 3D-program vilket även är det sätt som författaren har lärt sig att göra 3D-modeller. Tillverkningen 
börjar med att en enkel modell skapas och placeras i 3D-miljön (kategori 1-3), vilket i detta fall är  
3D-modellen av Visualiseringscenter. Efter det läggs en textur på modellen (kategori 4-6). För att  
kunna styra vilka bilder som kan renderas kommer kameror att placeras i miljön (kategori 6-9). 
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Slutligen renderas bilder (kategori 10). Övriga kategorier som har lagts till är: navigation i modellen 
(kategori 11) eftersom modellen omfattar flera våningar och detaljer som kan kräva att de tillfälligt  
flyttas eller döljs; tutorials (kategori 12) eftersom det under tillverkningsprocessen kan dyka upp 
moment som författaren inte är bekant med och därmed behöver ta reda på hur det kan utföras; hitta 
i programmet (kategori 13) är en kategori som innebär när författaren är medveten om en funktion 
som finns i programmet men behöver leta för att hitta den; övrigt (kategori 14) vilket innefattar allt  
det som inte faller under redan nämnda kategorier. I observationsschemat finns även ett 
kommentarsfält där observatören skriver i eventuella förtydliganden eller funderingar som kan dyka 
upp under observationens gång. Eftersom ljuset redan finns inkluderat i modellen behövs inga 
kategorier som beskriver ljussättning och modifiering av ljus. Animering är en kategori som skulle 
kunna läggas till men har valts att frångå i föreliggande studie eftersom de skyltar som tillverkas 
står still. I observationsschemat finns en lista som beskriver de nämnda koderna för att underlätta 
vid observationer. Observationsschema finns som bilaga 2. 

Observationsschemat används i kombination med scenariot som är beskrivet i avsnitt 3.5.2. Vid 
observationerna kommer det att generas totalt sex skyltar vid två tillfällen, tre skyltar per tillfälle.

3.5.1  Urval

Som nämnts tidigare är det författaren som deltagare och observatör. Även detta är en form av 
bekvämlighetsurval som finns beskrivet i avsnitt 3.4.1.

3.5.2  Scenario

Syftet med scenariot är främst att ha något att utgå från vid skapandet av skyltar till 3D-modellen.  
Scenariot fungerar också som en typ av begränsning i tid och omfattning, alltså hur många skyltar 
som ska göras.

Enligt Cooper et al. förekommer tre typer av scenarier som verkar i olika skeenden i 
designprocessen. Ett av dessa scenarion är kontextscenario (eng. context scenario) som används till 
att undersöka hur en produkt på bästa sätt kan tillfredsställa en användares krav. Denna 
undersökning sker på en hög nivå vilket innebär att scenariot skrivs innan någon design är 
framtagen och scenariot baseras då på användarens aktiviteter, önskningar och uppfattningar. Ett 
kontextscenario beskriver alltså helheten i vilket krav på produkten sedan kan tas fram. 
Kontextscenarion är helt och hållet textbaserade och beskriver därmed användarens beteende och 
inte design och form på den tänkta produkten. (Cooper et al., 2007, s. 110-123)

I föreliggande studie innebär det att ett kontextscenario skapas att generera en utgångspunk vid 
skapandet av skyltar. Detta kontextscenarie kommer främst att generera begränsningar på antalet  
skyltar och även vilka krav den tänkta användaren i scenariot har på dem. Scenariot kommer att  
generera skisser av tre skyltar som sedan ska implementeras i 3Ds Max. Scenariot finns som bilaga 
3.

I likhet med Cooper et al. föreslår Smitshuijzen (2007, s. 120-131) en typ av scenario där hela 
byggnaden föreställs genom en besökares ögon och hur besökaren tar sig fram genom byggnaden 
och besöker samtliga ställen i byggnaden. I denna studie är genomgången av byggnaden begränsad 
till de områden som nämns i scenariot. Anledningen till att inte hela byggnaden kommer att  
användas är att det inte ryms inom tidsramen för studien.
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3.6  Validitet och reliabilitet

Validitet i en kvalitativ studie är huruvida resultaten är korrekt baserade sett från den utgångspunkt  
som forskaren har (Creswell, 2009, s. 190-193). 

För att den kvalitativa studien ska hålla en så hög reliabilitet som möjligt anser Yin (2003, citerad i  
Creswell, 2009, s.190) att forskaren ska dokumentera så många steg som möjligt i hur studien har 
gått tillväga. I en fallstudie kan reliabilitet ses som hur mycket av resultaten som kan appliceras i  
andra sammanhang (Grundström, 2012). Creswell (2009, s.192-193) anser att resultat från en 
kvalitativ studie inte kan generaliseras till att gälla utanför de faktorer som har specificerats i  
studien.

LeCompte och Goetz delar reliabilitet i två delar; extern reliabilitet och intern reliabilitet. Extern  
reliabilitet behandlar huruvida resultaten från en studie kan generaliseras och gälla över studiens 
ramverk. Detta kan vara ett problem eftersom det inom kvalitativ forskning ofta förekommer 
fallstudier och urval som är begränsade. Intern validitet betyder att de teoretiska slutsatser som 
forskaren drar ska överensstämma med de observationer i vilket slutsatserna kommer från. I 
kvalitativa studier anses den interna validiteten hög eftersom forskaren är delaktig i studien under 
en längre tid. (LeCompte och Goetz, 1982, citerade i Bryman, 2008, s. 351-353) 

I likhet med reliabilitet delar LeCopmte och Goetz också validitet i kvalitativ forskning i två delar:  
extern validitet och intern validitet. Extern validitet rör huruvida studien är möjlig att upprepas. För  
att öka den externa validiteten ska en annan forskaren kunna isätta sig en tidigare forskarens roll 
och få samma resultat som i den ursprungliga studien. Intern validitet rör hur forskarna i ett team av 
forskare i samma studie tolkar det som studeras och hur de kommer överens om hur denna tolkning 
ska ske. (LeCompte och Goetz, 1982, citerade i Bryman, 2008, s. 351-353)

I föreliggande studie bibehålls hög validitet genom att studien dokumenteras väl. För att får hög 
reliabilitet kommer studien att ha definierade ramar.

3.6.1  Observationer

Vid observationer finns det faktorer utöver de som normalt påverkar validiteten och reliabiliteten i  
exempelvis intervjuer. Reliabilitet i observationer kan drabbas när olika observatörer ska medverka.  
Observatörerna kan därmed tolka kodningen på olika sätt. En annan faktor som påverkar reliabilitet  
är att observationsschemat används vid olika tidpunkter av samma person. Om lång tid hinner 
passera mellan observationerna kan kodningen tolkas olika. (Bryman, 2008, s. 273-275)

I föreliggande studie kommer samma person att vara observatör vilket innebär att tolkningen av 
kodningen kommer att vara likadan utmed studiens gång. I avseende på observationsschemat och att 
det används vid olika tidpunkter kommer observationerna i föreliggande studie ske inom en kort 
tidsperiod vilket minskar risken för att det tolkas olika.

Hög validitet nås genom att det som mäts verkligen är det som är avsett att mätas. I observationer är  
det som ska mätas definierat med ett begrepp. Ofta sammanfaller inte måttet och begreppet vilket  
leder till att det som är tänkt att mätas inte blir mätt. En annat problem som uppstår är när begreppet 
som ska undersökas anpassas till ett mått eftersom måttet då inte alltid överensstämmer med 
begreppet. För att öka validiteten bör observatören veta hur observationsschemat ska användas och 
observatören bör ha förståelse för att de människor som ska observeras kan ändra sina beteenden 
när de blir observerade. (Bryman, 2008, s. 273-275) 
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3.6.2  Litteratur

Uebele är en källa som används i teoriavsnittet. Uebeles bok innehåller flertalet områden inom 
wayshowing så som färg och teckensnitt. Boken innehåller flertalet illustrationer. Dock förekommer 
flertalet subjektiva påståenden om wayshowing. För att undersöka dessa påståenden har Uebeles 
teorier jämförts med de som förekommer i Smithuijzens bok. 

En annan viktig källa till teorin är Smitshuijzen. Smithuijzen beskriver ingående hur 
designprocessen vid framtagandet av skyltar går till; allt från vilka roller som arbetar med 
skyltdesign kan ha till hur pictogram tolkas i olika delar av världen. Eftersom Smithuijzen har 
denna bredd och omfattning i sin bok har endast de delar som fokuserar på hur en skylt bör se ut 
tagits med. Detta med viss ledning från Uebeles bok.

3.6.3  Introspektion 

Introspektion är en metod som förekom i psykologins barndom. Introspektion innebär att forskaren 
själv undersöker sina egna medvetna upplevelser. I psykologins barndom användes introspektion 
till att undersöka mentala processer och sinnet. Eftersom denna metod ansågs som osäker gick 
psykologin över till mer empiriska metoder som exempelvis observationer. (Weiten, 2013, s. 314)

I föreliggande studie är författaren både deltagaren och observatören i observationerna. Detta kan 
ses som en form av introspektion. Dock är denna studie inte en studie som behandlar mentala 
processer och sinnet. Dessutom är observationerna gjorda enligt ett observationsschema och 
tolkning av observationsschemat kommer att vara konstant. Se avsnitt 3.6.1.

3.7  Designkvalitet av skyltar

Syftet med designkvalitet av skyltarna är att jämföra de skapade skyltarna med teori om skyltar.  
Fokus i föreliggande studie ligger på att skapa skyltar med tanken att de ska placeras i dess verkliga 
miljö. Skyltarna bör därför jämföras med hur de ter sig gentemot teorin eftersom de inte kommer att  
realiseras utan endast finnas i sin virtuella verklighet.

För att göra denna jämförelse har en checklista tagits fram. Checklistan finns nedan. Kategorierna 
kommer från, som tidigare nämnt, genom att analysera och koda. I detta fall är det teoriavsnittet i  
denna studie som har brutits ned för att bilda de olika kategorierna. Kategorierna har redan använts 
som underrubriker i kapitel 2 och kommer sedan att användas som underrubriker i resultat-och 
analysavsnittet i föreliggande rapport.

Checklista för designkvalitet av skyltar:

• Färg och ljussättning
 - Färg
 - Läsbarhet – kontrast 

• Teckensnitt
 - Sanserif
 - Teckengrad
 - Kondenserat, öppet, hög x-höjd

• Pilar
 - Form
 - Storlek

• Placering
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4  Resultat och analys
I följande kapitel presenteras resultat från intervjun och observationerna. Skyltarna i 
observationerna blir också analyserade utifrån den teori som beskrivs i teoriavsnittet tidigare i  
rapporten. 

4.1  Intervju

Informanten redogjorde för hur den går tillväga vid skapande av grafisk material med fokus på 
wayshowing. Informanten påpekade att det är viktigt att undersöka vilken typ av byggnad och 
företag det är som ska ha skyltarna. Informanten vill tidigt i processen få en förståelse hur 
byggnaden ser ut och dess rymd vilket 3D-modellen kan hjälpa till med. Ett besök på den verkliga 
platsen och hur den verkliga platsen ser ut i dagsläget ger en viktig del av bakgrundsinformation 
som skyltdesignern bör ta reda på tycker informanten.

Informanten upplever 3D-modellen som bra. Informanten påpekade att den i dagsläget inte har fått  
texturerna att fungera vilket har begränsat hans arbete i modellen. 

För att skapa en skylt i ett 3D-program skulle informanten börja med att göra en enkel modell av 
skyltarna för att få uppfattningen om hur de förhåller sig till övrig miljö i 3D-modellen. I slutskedet  
av processen kan texturerna läggas på.

4.2  Pilotstudie av observationsschema

Eftersom Bryman (2008) anser att en pilotstudie bör utföras där observationsschemat testas har det 
gjorts i föreliggande studie. Innan starten av observationerna gjordes skisser över skyltarna med 
utgångspunk från scenariot. Texturerna till skyltarna gjordes i Adobe Illustrator CS5. 
Tillvägagångssättet finns ytterligare beskrivet i observationerna nedan.

Under pilotstudien gjordes en skylt. Eftersom observationsschemat upplevdes som tillfredsställande 
fick pilotstudien bli del av observation 1 och övergick därmed till observation 1. Pilotstudien pågick 
i 30 minuter.

Till observation 2 gjordes kommentarsfältet i observationsschemat bredare eftersom deltagaren 
tyckte att det var svårt att få plats med alla kommentarer. Även fler rader lades till eftersom 
observation 1 tog längre tid än de 60 minuter som tidigare fanns på observationsschemat.

4.3  Observation 1

Under observation 1 testades att göra skyltar som på förhand redan hade färdiga skisser och 
texturer. Innan starten av observationen hade alltså skisser gjorts på skyltarna med utgångspunk från 
scenariot. Till observation 1 testades att lägga på så kallade bitmappar (eng. bitmaps) på en skapad 
3D-modell av skyltarna. De bitmappar som användes hade gjorts i förväg med hjälp av programmet 
Adobe Illustrator CS5 och sedan sparats som gif-filer för att kunna importeras till 3Ds Max och 
användas som texturer. Framtagandet av texturerna är inte medtagna i tidsberäkningen av 
observationerna eftersom de är gjorda i ett annat program än 3Ds Max. Att ta fram texturer har 
således inget med processer i 3D-program att göra och kan göras av personer som är kunniga inom 
layout.  

Denna metod att framställa skyltar valdes eftersom det är den som deltagaren i observationerna 
hade använt sig av tidigare under den 3D-kurs som deltagaren hade studerat. Enligt informanten i 
intervjuerna är det detta tillvägagångssätt som denna skulle använda.
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Den golvstående skylten gjordes utanför 3D-modellen av byggnaden för att sedan placeras i den. De 
övriga skyltarna gjordes direkt i 3D-modellen av byggnaden. Illustration 5 visar hur den första 
skylten såg ut innan den hade blivit tilldelad någon textur. I illustrationen syns foajén till  
Visualiseringscenter C. Ingången och informationsdisken är bakom betraktaren.

Illustration 6 visar den färdiga golvstående skylten. Till skillnad från illustration 5 är illustration 6 
renderad från den kamera som placerades ut med syfte att få en bra vy av skylten.

18

Illustration 5: Golvstående skylt utan textur.

Illustration 6: Golvstående skylt med textur, observation 1.



Illustration 7 visar den andra skylten i observation 1. Skylten är placerad på väggen bredvid 
trappuppgången. Betraktaren står fortfarande i foajén till Visualisering C.1

1 I illustration 7 syns även en nödutgångsskylt som är placerad ovanför ingången till trappuppgången. Enligt 
Smithuijzen (2007) är den välplacerad eftersom den är ovanför och i mitten av där människor kan tänkas röra sig.

19

Illustration 7: Skylt vid trappuppgången, observation 1.



Utgångspunken för skyltarna var ett scenario där den sista skylten var tänkt att sitta i 
trappuppgången i anslutning till den våning som besökaren ska till. Dock visade det sig att väggarna 
kring trappuppgången slutar vid våningsplanet där besökaren i scenariot ska lämna trappuppgången. 
Skylten blev därmed placerad mer centralt i trappuppgången, mellan två våningar.

Illustration 8 är tagen från trappuppgången och visar den skylt som är placerad på väggen i 
trappuppgången. Denna skylt är den enda av de tre som har en pil som visar i vilken riktning som 
utställningen är åt.
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Illustration 8: Skylt på väggen i trappuppgången, observation 1.



Tabell 1 visar hur observationsschemat för observation 1. I kolumnen Vad skrivs de olika momenten 
in. Momenten är kodade enligt listan som finns i bilaga 2. I kolumnen Kommentar finns plats för 
deltagaren att förtydliga vad som skedde under observationen.

I tabell 1 har en kolumn för tidsangivelse lagts till för att förtydliga hur lång tid som observationen 
pågick. Observationen pågick i totalt 80 minuter.

Tabell 1. Observation 1.
Tid (min) Vad Kommentar

1 5 1 Modell av fristående skylt påbörjades

2 10 14, 1 Spara och namnge filen

3 15 1, 14 Fristående skylt klar, öppnat c-huset.max

4 20 14, 2 Merge av fristående skylt

5 25 2, 12 Tutorial: detatch

6 30 7, 8, 10

7 35 10, 14 Sparat bild

8 40 4, 10, 12 Tutorial: slate material editor bitmap

9 45 12, 4, 7, 10

10 50 10, 14, 7 Sparat bild – skylt 1 klar!

11 55 1, 2 Skylt vid ingång till trappan

12 60 2

13 65 10, 14, 11 Sparat bild – skylt 2 klar!

14 70 11, 7, 10, 11

15 75 7, 1

16 80 4, 10, 14 Sparat bild – skylt 3 klar!

4.4  Observation 2

Under observation 2 användes Unwrap uvw-map vilket innebär att 3D-modellerna tas fram först för 
att sedan exportera som en bild från 3Ds Max där de olika delarna av skyltens ytor finns beskrivna. 
Detta innebär att sidorna på de rätblock som skyltarna består av plattas ut och ritas bredvid varandra 
i en separat bild. Med hjälp av denna bild kan sedan en textur anpassas till skyltens olika sidor. 
Kanterna i den exporterade bilden markeras normalt med grönt eller vitt (eller den färg som ställs in 
vid export). I programmet där texturen sedan ritas, exempelvis Adobe Photoshop eller Adobe 
Illustrator, bör kanterna målas över för att markeringarna ska försvinna. Som nämndes i observation 
1 är framtagandet av texturerna är inte medtagna i tidsberäkningen av observationerna eftersom de 
är gjorda i ett annat program än 3Ds Max. 

Denna metod användes eftersom deltagaren kände till denna metod sedan tidigare och sett exempel 
på den under den 3D-kurs som deltagaren har läst. Informanten i intervjun nämnde även detta 
tillvägagångssätt att skapa skyltar.

Till observation 2 hade observationsschemat utökats med fler rader och bredare kommentarsfält.  
Eftersom 3D-modellerna av skyltarna och de kameror som togs fram till observation 1 användes 
igen i observation 2 behövdes inte de extra raderna som lades till i observationsschemat. 
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Observation 2 tog alltså kortare tid än observation 1. Från observationsschemat för observation 1 
och deltagarens egna uppskattning om de moment som som innehåller modellskapande och 
placering av kameror som återanvändes i observation 2 tog de momenten ungefär 35 minuter att 
genomföra. Detta innebär att observation 2 i likhet med observation skulle ha tagit totalt 80 minuter  
att genomföra om inget från observation 1 återanvändes till observation 2. Metoderna tar alltså lika 
lång tid att genomföra om de har samma utgångsläge.

Illustration 9 visar den golvstående skylten vid observation 2. På skylten ses ett vitt streck som går 
från det nedre vänstra hörnet till det övre högra hörnet. Detta streck beror av exporten av texturen 
och att den inte har blivit borttagen när texturen ritades. Även de gröna strecken på kanterna beror 
på att de inte har blivit korrigerade i Adobe Photoshop. I illustration 11 ses de gröna kanterna 
tydligare. Enklast att bli av med de gröna strecken i föreliggande studie skulle vara att göra om de 
bitmappar som används till gråskala eftersom skyltarna är i gråskala. Ett annat alternativ är att måla  
över dem när texturen skapas i Adobe Photoshop.

Illustration 10 visar golvskylten när korrigering av det vita strecket har gjorts. Denna korrigering 
skedde utanför observationen. Dock syns fortfarande de gröna strecken som finns på kanterna av 
skylten.
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Illustration 9: Golvstående skylt, observation 2.



Illustration 11 visar skylten som är placerad vid trappuppgången från en annan kameravinkel än den 
som sågs i observation 1. I illustration 11 ses skylten på nära håll. De gröna kanterna syns tydligt.
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Illustration 10: Golvstående skylt med korrigerad textur, observation 2.

Illustration 11: Skylt vid trappuppgången, observation 2.



Illustration 12 visar den skylt som är placerad i trappuppgången. Till denna skylt gjordes en ny 
modell eftersom den som gjordes till observation 1 inte hade sparats. I illustration 12 ses det 
problem som kan uppstå vid användandet av unwrap uvw-map. Texturen hade gjorts åt fel håll 
vilket innebär att när den justeras i 3Ds Max kommer den textur som ska täcka de övriga sidorna att 
hamna fel.
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Illustration 12: Skylt på väggen i trappuppgången, observation 2.



Tabell 2 visar observationsschemat för observation 2. Kolumnerna Vad och Kommentar användes 
på samma sätt som i observation 1. Även tabell 2 har blivit tilldelad en extra kolumn där det 
framgår hur lång tid som observationen har tagit. Observation 2  pågick i 45 minuter. Tabellen 
innehåller även kommentarer där deltagaren har gjort textur i ett annat program. 

Tabell 2. Observation 2.
Tid (min) Vad Kommentar

1 5 12, 6 Unwrap uvw-map skylt 1, unwrap

2 10 12, 6 exportera uvw-map för att skapa skylttextur i PS

Gjorde skylttextur till skylt 1 i PS med hjälp av exporterad uvw-map

3 15 4, 5, 10, 14 Spara skylt 1 – skylt 1 klar!

4 20 6, 12 Unwrap skylt 2, exportera uvw-map

Gjorde skylttextur till skylt 2 i PS med hjälp av exporterad uvw-map

5 25 4, 10, 14 Spara skylt 2 – skylt 2 klar!

6 30 1, 2, 12 Samma tutorial som ovan

7 35 12, 2, 6 Exportera uvw-map

Gjorde skylttextur till skylt 3 i PS med hjälp av exporterad uvw-map

8 40 4, 10, 6 Textur upp och ned :S

9 45 5, 10, 14 Sparat skylt 3 – skylt 3 klar!

4.5  Designkvalitet

Skyltdesignen för observation 1 och observation 2 var snarlik vilket innebär att de i detta avsnitt  
kommer att betraktas som likadana och jämförelsen med teorin i kapitel 2 bara kommer att  
förekomma en gång.

Kategorierna kommer från checklistan i avsnitt 3.7 i föreliggande studie. Hur kategorierna har tagits 
fram står att läsa i avsnitt 3.3.

4.5.1  Färg och ljussättning

Färgen på skyltarna är grå eftersom 3D-modellen i vilket skyltarna är placerade i är grå. Där det 
förekommer text är den vit för att få kontrast mellan texten och bakgrundens färg vilket är något 
som Smithuijzen (2007) rekommenderar.

Ljussättningen har på förhand gjorts genom att ljuset redan ligger inkluderat i materialen i 3D-
modellen. Skyltarna har inte ljuset inkluderat i sig på samma sätt och står därför ut mot bakgrunden.

4.5.2  Teckensnitt

Till skyltarna valdes teckensnittet Frutiger eftersom det är en sanserif vilket rekommenderas av 
både Uebele (2007) och Smithuijzen (2007). Enligt Uebele (2007) är Frutiger framtaget för 
skyltbruk och lämpar sig bra att använda på skyltar. Också Smithuijzen (2007) rekommenderar ett 
teckensnitt som är framtaget för att användas till skyltar.

Angående storleken på teckensnittet har det tagits fram genom att i största mån fylla ut den yta i  
vilket texten ska vara på. I observation 2 var det lättare än i observation 1 eftersom skylten hade 
gjorts innan texturen och texturen kunde därmed anpassas till skyltens dimensioner.
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4.5.3  Pilar

Den pil som förekommer på skyltarna finns på den skylt som är placerad på väggen inuti 
trappuppgången. Pilen har avhuggna spetsar och är lika lång som teckensnittets långa tankstreck 
(eng. em-dash) vilket är det som Uebele (2007) rekommenderar.

4.5.4  Placering

Enligt Smithuijzen (2007) bör skyltar placeras ovanför och i mitten där människor färdas. I 
observationerna har skyltarna placerats där människor kan tänkas att gå, dock inte ovanför dem. 

4.6  Jämförelse mellan observationerna

Utan att ta hänsyn till tidsåtgång upplevde deltagaren att metoden för observation 2 var bättre än 
metoden i observation 1 eftersom det gav möjligheten till att göra en bättre textur som passade 
skyltens dimensioner. Det som deltagaren upplevde som mest krävande att utföra var att hitta och 
utföra tutorials. Användandet av tutorials skedde i bägge observationerna. 

Informanten i intervjun ansåg att det är viktigt att se miljön kring skyltarna för att få en förståelse  
för hur skylten ter sig i den. Även deltagaren i observationerna håller med i detta resonemang och 
det ger ytterligare en fördel till metoden i observation 2.

Tabell 3 visar en jämförelse mellan de två observationerna. I tabell 3 har de olika koderna räknats 
hur många gånger de förekommer i varje observation. Kolumnen längst till höger visar hur många 
gånger totalt de förekommer i de bägge observationerna tillsammans. Koderna förekommer i tre 
grupper; de som används mycket sällan (0-1 gång), de som används ofta (4-7 gånger) och de som 
används mycket ofta (10-11 gånger). Raden längst ned i tabellen visar en sammanställning av hur 
många olika koder som användes vid var och en av observationerna. En sammanställning av vad 
som kan tolkas ur tabell 3 har gjorts nedan.

• Koderna Övrigt med modell, Övrigt med kamera och Hitta i programmet (koder 3, 9, 13) 
användes inte alls.

• Modellkoder förekommer fler gånger i observation 1 än i observation 2 eftersom modellerna 
återanvändes till viss del under observation 2 (koder 1 och 2).

• I observation 1 förekom fler renderingar och sparande av bilder (koder 10 och 14) eftersom 
kamerorna och renderingsinställningar var tvunget att ställas in. Dessa användes sedan till 
observation 2 i vilket endast en rendering och sparande per skylt behövdes göras.

• Mer texturkoder i observation 2  än i observation 1 (koder 5 och 6) eftersom texturerna var 
blev exporterade för att sedan läggas på igen.

• Kamerakoder användes endast under observation 1 eftersom kamerorna återanvändes under 
observation 2 (koder 7, 8, 9).

• Navigera i modellen förekom endast under observation 1 (kod 11). Dock förekom ständig 
navigering i och kring modellen kontinuerligt genom observationerna.

• Rendera bild var den kod som förekom flest gånger (kod 10). Den förekommer då alltid 
tillsammans med en annan kod och tar alltså inte lång tid att genomföra. 

• Övrigt var den kod som förekom näst flest gånger (kod 14). Från kommentarsfältet står att 
läsa att Övrigt har används när bilder har sparats, en 3D-modell har infogats och filen i 
vilket 3D-modellen över Visualiseringscenter C finns har öppnats.

• Tutorial förekom totalt 7 gånger (kod 12). I observationerna användes 2 tutorials vilket 
innebär att det var dessa som tog mest tid. 
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Tabell 3. Jämförelse mellan observationerna.
Koder Observation 1 Observation 2 Totalt

1 5 1 6

2 4 2 6

3 0 0 0

4 3 3 6

5 0 1 1

6 0 5 5

7 5 0 5

8 1 0 1

9 0 0 0

10 7 4 11

11 4 0 4

12 3 4 7

13 0 0 0

14 7 3 10

Totalt: 9 olika koder 8 olika koder
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5  Slutsatser
I följande avsnitt kopplas resultaten ihop med frågeställningen.

5.1  Vilka digitala verktyg och processer är mest/minst tidskrävande?

Rendering som förekom flest gånger upplevdes inte som den mest tidskrävande. Den mest 
tidkrävande ansågs vara tutorials, alltså att ta reda på sådana processer som deltagaren i 
observationerna inte kunde innan. Både observationsschemat och deltagarens egna uppfattning gav 
detta resultat. Övriga processer stod inte ut tidsmässig från varandra och ansågs ta lite tid att utföra i 
jämförelse med tutorials.

Eftersom observation 2 använde material som exempelvis 3D-modeller av skyltarna och kameror, 
vilket framställdes i observation 1, tog observation 2 mindre tid att genomföra. Dock framfick det 
att om inte detta material hade återanvänds skulle metoderna i observationerna tagit lika lång tid.

5.2  Vilka digitala verktyg och processer kräver lite/mycket insats av användaren?

Den metod som ansågs bäst att använda var unwrap uvw-map eftersom texturen blir lättare att 
anpassa till skylten. Det är även bra att återanvända redan framställda saker som exempelvis 3D-
modeller, kameror och material. Detta minskar även tidsåtgången.

Tutorials var den process som tog mest tid och även den digitala process som kräver mycket insats 
av användaren.

5.3  Avslutande diskussion

I inledningen av denna studie stod att läsa om hur virtuella miljöer ger möjligheten att forma och 
omforma wayshowing. Efter resultaten och de slutsatser som tagits fram under studiens gång 
framgår det att en fördelen med att designa skyltar i en virtuell miljö är möjligheten att forma och  
omforma. Detta är svårt att göra i verkligheten och vägen via datorn kan i detta fall gå fortare.

Denna studie syftade till att undersöka olika sätt att göra skyltar i virtuell miljö och vilket sätt som 
mest lättarbetat för användaren som ska skapa dessa skyltar. Resultatet står att läsa under avsnittena 
ovan. De som kan tänkas intresserade av resultaten är samma som nämndes i inledningen nämligen 
företag och landsting som har en omfattande wayshowing och vill uppdatera den.  

I början av studiens gång låg mycket fokus på tidsoptimering där författaren sökte det snabbaste 
sättet att skapa skyltar i en 3D-miljö. Efterhand som arbetet med studien utvecklades gled ämnet  
över till vilka verktyg som är smidiga att använda. Tid blev därför bara ett sätt att mäta smidighet  
och författaren har inte efterstävat att göra skyltarna så fort som möjligt. För att kunna passa in 
skylttillverkning i virtuell miljö i en designprocess där målet är att ta fram wayshowing som ska 
implementeras i sin verkliga miljö kan det vara intressant att följa upp med fler undersökningar 
vilka digitala processer som är mest tidseffektiva. I en designprocess ligger det oftast i företagets 
intresse att tidsoptimera för att spara pengar. I uppstarten av en sådan designprocess kan det därför i 
ett inledande stadium vara bra att testa hur lång tid modellering och rendering tar för att få en 
uppfattning om hur många itereringar det kan göras i den virtuella miljön innan skyltarna 
implementeras i den verkliga miljön. Denna undersökning kan också visa på vilka tidskrävande 
moment som förekommer i designprocessen och med den kunskapen kan de momenten minskas. 
Att undersöka hur tidskrävande moment kan undvikas är något som inte har ingått i denna studie 
utan är istället ett förslag på fortsatta studier.  
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Tiden det tog att göra texturerna är som bekant inte medtaget i observationerna. Detta eftersom 
framtagandet av texturerna var gjorda i ett annat program än 3Ds Max. Texturer kan göras av 
personer som har kunskaper inom layout och grafisk formgivning och de behöver inte ha kunskaper 
inom 3D-program. Författaren anser därmed att skapandet av texturer är mer flexibelt inom 
designprocessen och kan fördelas på andra personer än de som arbetar med 3D. 

För att utöka denna studien skulle fler personer blivit observerade och intervjuade. Exempelvis 
skulle skaparen av 3D-modellen av Visualiseringscenter ha intervjuats. Hans kunskaper om 3D-
modellen och om 3D kunde ha vara till nytta under observationerna. Självklart kan också sätt att  
skapa skyltar utökas och inkluderas i fler observationer.

Informanten påpekade att det är viktigt att undersöka vilken typ av byggnad och företag som 
skyltdesign ska passa till. Detta fokus har denna studie frångått. Författaren har istället utgått från 
det ”besök” författaren har gjort i 3D-modellen och använt vissa texturer som finns i den. 
Ytterligare studier skulle kunna förnya hela den wayshowing som finns i Visualiseringscenter 
genom att ta fram en ny wayshowing i virtuell miljö för att jämföra den med befintlig skyltning.  
Visualiseringscenter har även resurser för att köra 3D-modellen i en VR-arena.

Arbetet med studien har förflutit väl. Det var dock en miss att utgå från en uppfattning som 
författaren hade från ett tidigare besök vid Visualiseringscenter vilket resulterade i att scenariot var  
baserat på hur författaren hade sett Visualiseringscenter och inte hur det såg ut i 3D-modellen. 

Eftersom deltagaren och observatören var samma person i denna studie kan det upplevas att detta 
har orsakat problem under observationerna. Jag som författare, deltagare och observatör tyckte att 
observationerna gick väl eftersom det användes ett observationsschema. Det som var svårast att 
utföra under observationerna var att komma ihåg vilka moment som hade skett och i vilken ordning. 
Det underlättades med hjälp av observationsschema och att tidintervallet i vilket anteckningar  
skedde var satt till en relativt kort tid.

5.4  Framtida arbete

När slutsatserna blev klara upplevdes det att föreliggande studie har introducerat många intressanta 
frågeställningar som kan vara värda att följa upp. Förslagen till dessa framtida arbeten presenteras 
nedan i en punktlista. 

Förslag till framtida arbeten inom samma ämne som föreliggande studie:

• Testa hur besökare av Visualiseringscenter C upplever wayshowing i virtuell miljö och 
verklig miljö.

• Tillverka skyltar i en 3D-miljö och dess riktiga miljö för att sedan jämföra dem med 
varandra.

• Analysera användbarhet av 3D-modeller i designprocessen (användbarhet, tillämpbarhet, 
visualisering, tidsåtgång ).
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Bilaga 1 – Intervjuguide med anteckningar
1. May I record this interview for educational purpose?
Yes
2. Is it okay to interview you for my bachelor thesis?
Yes
3. Is it okay if I mention you by name in my bachelor thesis or would you like to be anonymous?
By name.
4. Would you like to review sections where you might be cited before they are published?
Yes.

Explain what my thesis is about!

5. Name: Informanten

6. Age: 21

7. Education: 3rd year of graphic communication, one semester in Sweden, Erasmus student.

8. Knowledge of 3D programs and 3D-design: one course in Maya
Took one course one year ago.

9. What do you do in the 3D-model of Visualiseringscenter?
Pictograms. Compare with real world. For a course in wayshowing.

10. How do you experience the 3D-model? (Good? Bad?)
Good, but textures not working.

11. Are you familiar with signage design or wayshowing/way-finding? How much?
Know the terms. 

12. How would you create signs in a 3D-model? (Explain process! Variations?)
First, understand the space and type of area.
Then do a simple model, understand size.
Form, position.
Graphic information.
3D-model, position.
Put on textures.

13. Can I contact you if I need further information or if I have further questions?
Yes.

14. Can I have a look on what you do when you work?
Haven't done anything yet but later of course. 
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Bilaga 2 – Observationsschema
Koder:

1. Skapa modell
2. Placera modell
3. Övrigt med modell
4. Lägga på textur
5. Korrigera textur
6. Övrigt med textur
7. Placera kamera
8. Korrigera kamera
9. Övrigt med kamera
10. Rendera bild
11. Navigera i modellen
12. Tutorial (ta reda på hur man gör)
13. Hitta i programmet
14. Övrigt

Vad Kommentar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Varje rad representerar 5 minuter där ovanstående koder skrivs in. Totalt 80 minuter = 1 h 20 min. 

I kommentarsfältet skrivs eventuella svårigheter/problem/funderingar in och vilka aktiviteter som 
utfördes när angiven kod innehåller ”övrigt”. 
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Bilaga 3 – Scenario 
Kalle anländer till Visualiseringscenter C. Han är intresserad av utställningen ”Att visa det man inte  
kan se” (www.visualiseringscenter.se) och köper därför en biljett i kassan till utställningarna. Han 
vänder sig om och med kassan i ryggen ser han första skylten som anger att Kalle ska till plan X 
(översiktsskylt, placerad på marken). Kalle går mot trappan och möts av ytterligare en skylt som 
förtydligar vart Kalle ska (samma som översiktsskylten men placerad på väggen). Kalle går X 
trappor upp och ser nästa skylt vid plan X där utställningen ligger (skylt på väggen). Kalle är 
framme.
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