
…eller hur hittar en konsulter 
inom världsledande pedagogik? 

Produktion av naturvägledning inom 
varumärket Sveriges nationalparker



      

   

Planering

• För-förarbete: 

• Besökarundersökning och Landskapsanalys 2012 

• Projektplanering 2013, uppstart 2014. 

• Team för naturvägledning 

• Kompetenser 

• Förarbete: Underlag till obemannad naturvägledning 

• Naturvägledningsplan



      

   

• Avrop inom befintligt ramavtal eller särskild upphandling?  

• Beskrivning av uppdraget/krav

 …”Formgivaren ska fungera som bollplank och medskapare i en kreativ process där hen 
genom grafik och layout-idéer bidrar till att förmedla och förstärka det naturvägledande 
innehållet.” 

 … ”Layout och formgivning ska förstärka den pedagogiska dimensionen. ”

• Utvärdering: Pris 30% och erfarenhet 70%. 
• Kriterier för bedömning av erfarenhet: Relevant erfarenhet för detta uppdrag, kvalitet i 

genomförandet, kreativitet och målgruppsanpassning. 

• Anbudet ska innehålla ”Dokumentation av erfarenhet av arbete med natur- och 
kulturinformation i form av utomhusskyltar och/eller foldrar. 

Upphandlingen



      

   

• Förarbete och planering

• Kreativa möten tar tid 

• Bra om samma konsult kan användas till allt material (och i flera NP)

• Översättarens kompetens 

• Tillgänglighet 

Produktionsprocessen



      

   

• Stora informationsskyltar 

• Små, lutande informationsskyltar

• ”Ljudskylt” med högtalare och åtta ljudfiler. 

• Nationalparksfolder 

Exempel



      

   



      

   



      

   



      

   



      

   

• Ett bra team

• Förarbetet

• Vikta ”kvalitet/erfarenhet” högre än pris och försök säkerställa att ni 
får en kreativ formgivare, gärna med känsla för nationalparken och 
med friluftslivs-/naturintresse

• Uppstartmöte – förmedla ”tänket” 

• Snåla inte med tiden och budgeten 

• Utvärdera och följ upp – förvalta väl och gör om det som inte fungerar

Att tänka på



      

   

”Mycket arbete lades på innehållet för att få pedagogiska 
och tilltalande skyltar för både svenska och 
internationella besökare. Förutom texter, foton och 
illustrationer är den grafiska formgivningen ett viktigt 
kommunikativt redskap i processen att ta fram dessa 
naturvägledningsskyltar.”

Ur slutrapporten för Entré- och identitetsprojektet i Abisko 
nationalpark, 2017-03-29
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