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Abstrakt 

I denna rapport redogör jag för hur jag har gått till väga i mitt examensarbete där 

jag har skapat en artefakt i form av ett informationsmaterial. Syftet med detta 

informationsmaterial är att hjälpa gymnasieelever, på estetprogrammet med 

bildinriktning, att skapa en relation mellan sin estetutbildning, en framtida karriär 

samt eftergymnasiala studier. För att nå det målet har jag försökt visualisera fakta 

på ett informativt och meningsfullt sätt som har anpassats åt målgruppen. 

Det här examensarbetet har baserats på teorier och metoder inom 

informationsdesign. För att besvara mina frågeställningar har jag bland annat 

genomfört intervjuer med lärare och fokusgruppundersökningar med elever, i 

syfte att målgruppsanpassa artefakten. Jag har också arbetat utifrån 

designmetoden KISS (Keep it short and simple) för att skapa struktur i artefaktens 

information. Artefakten är också designad med stöd i ett antal teorier, till exempel 

inom gestaltpsykologi och visuell hierarki, för att göra informationen tydlig och 

lätt att förstå. För att väcka intresse hos målgruppen har jag också arbetat med 

teorier inom till exempel bildbudskap och retorik. 

Resultatet av arbetet gestaltades i form av en broschyr där eleverna kan få en 

snabb och enkel översikt över yrken och utbildningar inom bild och form: Vad 

man kan jobba med, Hur man tar sig dit samt Vart man kan arbeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This essay will narrate the process of my degree project on how to create an 

artifact in the form of an informative material. The purpose of this informative 

material is to help upper secondary school students, that study the arts program 

with art and design as a specialization, to create a relation between their art 

education and a future career as well as further education. To reach that goal, I 

have tried to visualize facts in an informative and meaningful way that have been 

customized for the target audience. 

This degree project is based on theories and methods within the information 

design field. To answer my thesis statements, I have for example conducted an 

interview with a teacher and had a focus group discussion with a group of 

students, with the purpose to customize and adapt the artifact to the target 

audience. I have also worked with the design method KISS (Keep it short and 

simple) to create structure within the information in the artifact. The finalized 

artifact is also based on several theories, for example, theories on gestalt 

psychology and visual hierarchies to make the information clearer and easier to 

understand. I have also worked with theories regarding for example visual 

messaging and rhetoric to engage the target audience. 

The result of this project takes form as a brochure where the students may be able 

to receive a fast and simple overview of professions and education regarding art 

and design: What you can work with, How to get there and Where you can work. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Ibland kan det vara svårt att veta vart man ska ta vägen efter gymnasiet. Man 

förväntas välja bland en mängd olika utbildningar som i sin tur ska leda till en 

framtida karriär eller ytterligare studier. För vissa kan det här valet verka 

självklart, medan andra inte alls vet vart de ska ta vägen. Målsättningen med det 

här examensarbetet är att skapa en artefakt som informerar gymnasieelever om 

vilka möjligheter det kan finnas med att jobba inom ett särskilt område i 

framtiden. 

Jag har valt att rikta in mig på de gymnasielever som går på bildestetprogrammet. 

Här kommer jag fokusera på att informera om vilka karriärmöjligheter det finns 

för den som har ett bild- och formintresse. Examensarbetet kommer att handla om 

vad jag gjort för att skapa ett enkelt men matnyttigt informationsmaterial till 

målgruppen, som i slutändan ska kunna produceras som en trycksak. 

Jag har själv tagit initiativ till det här projektet, och har således ingen 

uppdragsgivare eller beställare. Jag valde att jobba med detta då jag har uppfattat 

att gymnasieelever ibland får bristfällig information om vilket värde bild- och 

formkunskaper faktiskt kan ha i arbetslivet. Jag vill försöka fylla en liten del av 

den luckan genom att utifrån metoder och teorier inom informationsdesign skapa 

ett material som på ett tydligt, kortfattat och enkelt sätt kan koppla ihop 

bildestetprogrammet med en framtida karriär.  

 

1.2 Problembeskrivning 

I detta examensarbete undersöks det hur man, utifrån teorier och metoder inom 

informationsdesign, kan visualisera och anpassa ett faktaunderlag så att 

informationen i faktaunderlaget blir lättare för målgruppen att förstå och att de får 

en helhetsbild av innehållet. Detta ska sedan gestaltas som en artefakt i form av en 

tryckt broschyr.  

Artefakten ska kunna fungera som en snabbkurs eller lathund om olika yrkesroller 

som är relevanta för målgruppen och ge målgruppen konkreta exempel på vart de 

kan tillämpa sina estetämnen. Artefakten ska även innehålla en överblick där 

läsaren kan navigera utifrån olika utgångspunkter, t.ex. vilken typ arbetsuppgifter 

man vill ha eller vad man kan göra utifrån en viss typ av utbildning. Artefakten 

ska även gestaltas på ett sätt som kan väcka intresse hos målgruppen. 

Eftersom projektet saknar uppdragsgivare kommer jag själv att samla in 

artefaktens faktaunderlag, främst information om yrken och eftergymnasiala 

studier. Detta moment utförs för att det ska finnas ett konkret faktaunderlag att 

utgå ifrån, men underlaget ska i första hand ses som ett exempel inom kontexten 

av det här projektet. Detta examensarbete avser inte att göra en djupgående 
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undersökning av de faktaområden som behandlas i artefakten, utan hur ett 

faktaunderlag kan behandlas, tolkas och visualiseras. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur ett faktaunderlag kan 

gestaltas på ett sätt som gör det intressant, tydligt och lättare att förstå för en vald 

målgrupp. För att åstadkomma det ska arbetet baseras på teorier och metoder 

inom informationsdesign. Arbetet ska sedan resultera i en artefakt som gestaltas i 

form av en handhållen trycksak. Denna artefakt ska på ett enkelt, intressant och 

informativt sätt hjälpa målgruppen med att koppla ihop sin gymnasieutbildning 

med framtida yrken och utbildningar. Artefakten ska vara utformat med en stark 

visuell ingång med budskapsbärande bild och formgivning. Artefakten ska även 

vara målgruppsanpassad. 

 

1.4 Problemformulering 

Hur kan man utifrån teorier och metoder, inom informationsdesign, skapa ett 

informationsmaterial som visualiserar ett faktaunderlag på ett sätt som kan hjälpa 

gymnasieelever, på estetiska programmet med inriktning bild, att koppla samman 

sin gymnasieutbildning med yrken och ytterligare studier inom bild och form? 

 

1.5 Frågeställning 

För att konkretisera målen med detta projekt har jag arbetet med att besvara 

följande frågeställningar: 

Hur kan man anpassa ett faktaunderlag till en grupp gymnasieelever på 

estetprogrammet så att det blir relevant, begripligt och mer överskådligt? 

Hur kan man med typografi, grafik och layout göra informationen i ett material 

mer tydlig? 

 

1.6 Målgrupp 

Projektet är riktat mot elever som går på estetiska programmet med bildinriktning 

på gymnasiet. Detta är en relativt tydlig definition av projektets målgrupp, men 

det bör noteras att denna målgrupp kan bestå av personer där t.ex. förkunskaper 

om de områden som artefakten berör, språkkunskaper och social bakgrund kan 

variera. Detta kan i sin tur komma att påverka projektets resultat. 

Artefakten kommer att vara riktad till målgruppen i bredare bemärkelse, och 

kommer inte vara anpassad för t.ex. personer med funktionsnedsättningar. Detta 

är dock något som bör belysas, och kommer att diskuteras i projektets slutsats.  

Individerna i målgruppen kan skilja sig åt och ha olika förutsättningar på olika 

skolor och i olika kommuner. Arbetet kommer endast att testas på en 
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gymnasieklass, och det är endast resultaten från den klassen som kommer att stå 

till grund för målgruppsanpassningen. 

 

1.7 Avgränsning 

Detta examensarbete fokuserar huvudsakligen på hur informationen i artefakten 

gestaltas och hur artefakten utformas åt målgruppen. En grundlig undersökning av 

själva faktainnehållet och informationsunderlaget, så som utbildningar och 

branscher, kommer inte att göras. Jag kommer att redogöra för vart informationen 

kommer ifrån och hur den har samlats in, men fokusen är i första hand hur denna 

information behandlas och vilka val som görs för att nå det slutgiltiga resultatet. 

Viss information, som exempelvis statistik, införskaffas i skrivandets stund, och 

kan således komma att förändras i framtiden.  

Examensarbetet ska gestaltas i form av en trycksak. Möjligheter med andra 

potentiella medium kommer inte att behandlas. Hur textoriginalen skrivs kommer 

heller inte att behandlas i någon större utsträckning. Vissa typer av budskap 

kommer diskuteras, men fokus ligger främst på hur texten är formgiven och hur 

informationen är strukturerad. 

Målgruppens avgränsning beskrivs i föregående avsnitt (1.6 Målgrupp). Det bör 

dock nämnas att jag kommer undvika att nämna intervjupersoner och vissa platser 

vid namn. Detta i syfte att skydda integriteten hos de personer som ställt upp på 

intervjuer, undersökning eller på andra sätt bidragit till projektet. Samtliga 

deltagare har varit över 18 år. 
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2 Teori 
I detta avsnitt beskrivs de teorier som har använts i detta examensarbete.  

 

2.1 Bild  

2.1.1 Budskap och retorik 

Retorik och budskap kan användas för att väcka mottagarens intresse och för att 

skapa en reaktion. Bergströms (2009) hävdar att det finns fyra huvudsakliga typer 

av budskap. Dessa budskap är instrumentella, relationella, intygande och 

jämförande (Bergströms, 2009, s.72). 

• Det instrumentella budskapet bygger på att ett problem presenteras för 

mottagaren. I anslutning presenteras lösningen på problemet, till exempel 

den produkt som man själv försöker sälja (Bergströms, 2009, s.72–75). 

• Det relationella budskapet anspelar på känslor. Här jobbar man med att 

projicera en känsla och förknippa den med en produkt (Bergströms, 2009, 

s. 78). 

• Det intygande budskapet bygger på att man tar hjälp av en intygande 

person för att sälja en produkt. Det kan till exempel vara en kändis eller 

någon som målgruppen känner igen sig i eller har förtroende för 

(Bergströms, 2009, s.80). 

• Det jämförande budskapet handlar om att visa fördelar med den egna 

produkten genom att jämföra den med en sämre produkt, ofta från en 

konkurrent (Bergströms, 2009, s.81). 

Bergström (2000) diskuterar även tre olika bildretoriska metoder som kan komma 

väl till användning för att lyfta fram budskapet. Detta är det presentativa, vars 

uppgift är att visa, det metonymiska, som bevisar, och slutligen det metaforiska, 

som jämför. Dessa står i relation till varandra och finns i nästan alla visuella 

budskap, till exempel i reklam och tidningar (Bergström, 2000, s. 100). 

• Presentativ bildretorik används för att visa upp en produkt på ett sätt 

som gör den attraktiv (Bergström, 2000, s. 100). 

• Metonymisk bilretorik handlar om att bevisa och övertyga. Detta kan till 

exempel göras genom att visa en bild på ett lyxigt och rent kök, för att 

bevisa hur bra en rengöringsprodukt fungerar (Bergström, 2000, s. 102).  

• Metaforisk bildretorik använder en retorik som jämför en produkt eller 

tjänst med något annat och på så sätt gestaltar en egenskap som produkten 

eller tjänsten har. Exempelvis kan man visa en bild på en pil för att 

gestalta hur snabb en bil är (Bergström, 2000, s. 106). 
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2.1.2 Piktogram – ikoner, symboler och indexerande bildtecken 

Ett piktogram är en visuell symbol vars innebörd är överenskommen. Det kan 

förekomma som något av följande bildtecken: ikonen, symbolen eller det 

indexerande bildtecknet (O'Grady, 2008, s. 93). 

• Ikoner är konkreta representationer och fungerar bra när ett fysiskt objekt 

ska representeras (O'Grady, 2008, s. 93). 

• Symboler är abstrakta bilder som ofta används för att representera saker 

som inte har någon fysisk form, så som ett koncept eller en idé (O'Grady, 

2008, s. 93). 

• Indexerande bildtecken visualiserar objekt som kan kopplas till ett 

koncept; exempelvis kan ett paraply representera regnväder (O'Grady, 

2008, s. 93). 

Symboler, ikoner och indexerande bildtecken fungerar bäst när de är tydliga och 

lätta att känna igen (O'Grady, 2008, s. 166). Wong (2010) uppger några riktlinjer 

för design av piktogram och bildtecken (s. 87): 

• Enkla i sin utformning. 

• Symmetriska. 

• Tydliga även i små storlekar. 

• Kunna passa in i en fyrkant. 

Det är viktigt att kontrollera att ett bildtecken kan uppfattas tydligt från det tänkta 

avståndet. Bildtecken bör även ha god kontrast mot bakgrunden och ha distinkta 

färger som är lätta att känna igen (Pettersson, 2012, s. 96).  

 

2.2 Typografi och text 

God typografisk utformning är viktigt för att skapa läslighet i en text. När man 

jobbar med text och typografi finns det flera saker att tänka på.  

2.2.1 Informationskluster 

För att göra en text mer inbjudande och mer lättsam att läsa kan man organisera 

texten i mindre delar, informationskluster, och placera ut dessa systematiskt. På så 

sätt får läsaren en bättre översikt kring informationen och kan mer effektivt välja 

vilken information hen vill läsa (Bergström, 2009, s. 128).  

2.2.2 Visuella hierarkier 

För att förtydliga informationsstrukturen ytterligare kan man skapa visuella 

hierarkier genom typografisk utformning. Visuella hierarkier hjälper läsaren att få 

en bättre översikt och skapar ingångar i materialet. Läsaren får en bättre 

uppfattning om vart hen ska börja läsa och vart hen ska sluta (Lupton, 2004, s. 

132). Varje nivå i en hierarki kan kännetecknas av två huvudsakliga egenskaper: 

spatiala eller grafiska. En spatial egenskap kan t.ex. vara placering, indrag eller 
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radavstånd. En grafisk egenskap kan vara t.ex. storlek, färg eller form (Lupton, 

2004, s. 132–133).   

När man etablerar visuella hierarkier är det viktigt att vara konsekvent. Man bör 

även vara aktsam så att det inte skapas för många nivåer i hierarkin, annars 

riskerar man att läsaren inte uppfattar hierarkin eller att hen blir förvirrad (Lupton, 

2004, s. 132–133).  

En bra metod för att placera ett objekt högt i hierarkin, till exempel en rubrik, är 

att använda bokstäver som är större, kraftfullare och har högre kontrast än de 

andra i materialet. Detta drar åt sig läsarens uppmärksamhet och kan effektivt 

användas för att skapa ingångar i informationen och underlätta läsarens navigation 

(Baer, 2008, s. 117). 

 

2.3 Layout 

Layout kan användas för att skapa meningsfulla samband och är en essentiell del 

av att kommunicera i bild och text (Holsanova, 2010, s. 92). För att skapa en 

informationsbärande och meningsfull layout i mitt arbete har jag använt mig av 

teorier inom gestaltpsykologi och struktur. 

 

2.3.1 Gestaltpsykologi 

Gestaltpsykologi handlar om hur människan känner igen mönster, skapar former 

och bildar helheter. Detta kan till exempel användas för att skapa samband, skilja 

saker åt eller gruppera information (Holsanova, 2010, s. 92–94). 

Inom gestaltpsykologin finns det fyra grundläggande principer; likhetsprincipen, 

närhetsprincipen, kontinuitetsprincipen och inneslutningsprincipen (Holsanova, 

2010, s. 92–94). 

• Likhetsprincipen bygger på att objekt med liknande egenskaper tolkas 

som en enhet. Dessa egenskaper kan exempelvis vara objektens färg eller 

form (Holsanova, 2010, s. 93). 

• Närhetsprincipen bygger på spatiala relationer mellan objekt. Är ett antal 

objekt samlade intill varandra kan de tolkas som en grupp (Holsanova, 

2010, s. 93). 

• Kontinuitetsprincipen bygger på att människan som observatör lätt fyller 

i hål och luckor i ett visuellt mönster. Exempelvis så uppfattas en cirkel 

ritad med en streckande linje fortfarande som en cirkel, istället för ett antal 

individuella streck (Holsanova, 2010, s. 93).  

• Inneslutningsprincipen bygger på att man med hjälp av ett grafiskt 

element, så som en ram eller en tonplatta, kan gruppera ett antal objekt 

(Holsanova, 2010, s. 94).  

 

 



7 

 

2.3.2 Struktur 

Genom att vara konsekvent och ha en tydlig struktur i sin layout kan man skapa 

ett bra flöde och göra det lättare för läsaren att hitta den information som hen 

söker (Lupton, 2004, s. 132). 

Lupton (2004) menar på att det huvudsakligen är två saker man arbetar med när 

man skapar struktur; spatiala relationer (placering, indrag, radavstånd) och 

grafiska relationer (storlek, färg, form) (Lupton, 2004, s. 132). 

Man bör vara aktsam när en större mängd grafiska element inkluderas i en layout. 

Araï (2001) hävdar att ju mer komplext ett stimuli blir, desto större blir den 

kognitiva påfrestningen för mottagaren. Man bör därför vara försiktig så att 

helhetsintrycket inte förstörs av en för komplicerad struktur (Araï, 2001, s. 60–

61). 

 

2.4 Källkritik och reflektion 

Bild och visuell kommunikation är ett brett ämne. Det finns många perspektiv och 

idéer kring hur bild bör användas och tolkas. De teorier som jag har basera mitt 

arbete på har till stor del valts ut för att de har ingått i min utbildning i 

informationsdesign. Det är alltså möjligt att resultatet av detta examensarbete 

skulle kunna se betydligt annorlunda ut om arbetet genomförts av en person med 

en annan bakgrund. 
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3 Metod 

Holme & Solvang (1996) hävdar att det är viktigt att välja metoder utifrån 

projektets frågeställning. Man bör därför inte binda upp sig på en särskild metod 

från början (Holme & Solvang, 1996, s. 75). Med detta i åtanke har jag valt ut 

följande metoder för att försöka få ett så bra resultat som möjligt och för att 

besvara mina frågeställningar. 

 

3.1 Kvalitativ intervju 

I syfte att tidigt skapa en bild av målgruppen och målgruppens behov påbörjades 

projektet med en kvalitativ intervju med en lärare på estetprogrammet. Intervju 

kan som metod användas vid flera tillfällen under processen och kan bland annat 

vara ett användbart verktyg för att ta reda på hur en användare beter sig (Wikberg-

Nilsson m.fl., 2016, s. 83). Jag ville veta vad eleverna hade för kunskaper och 

tankar gällande deras utbildning och om de kunde relatera sina estetiska kurser till 

yrkeslivet. Resultatet av denna undersökning skulle därav kunna ge en indikation 

på vilket faktainnehåll som kan vara relevant att belysa i artefakten och hur jag 

skulle kunna kommunicera med målgruppen. 

För att få ett bra resultat av en kvalitativ intervju bör man ta hänsyn till ett antal 

saker. Holme & Solvang (1996) hävdar att det är viktigt att en kvalitativ intervju 

hålls öppen. Man bör undvika att styra frågorna, eftersom det kan leda till ett 

missvisande resultat där undersökningspersonens uppfattning inte kommer fram. 

Intervjun ska hållas inom ramarna för ämnet, men kan likna ett vardagligt samtal. 

Utöver det kan det även vara bra att förbereda en intervjumanual för eget bruk. 

Syftet med denna är att konkretisera vilka frågor man vill få svar på under 

intervjuns gång och för att skapa riktlinjer för samtalet (Holme & Solvang, 1996, 

s. 99–101). 

 

3.2 Bildanalys 

Syftet med att göra en bildanalys i detta projekt är att hitta budskap och 

bildretorik som kan vara användbar för att nå målgruppen. Jag har här valt att utgå 

ifrån Bergströms (2009) teorier om budskap i syfte att väcka intresse och 

förtroende hos målgruppen (se del 2.1.1 Budskap och retorik). 

Underlaget för bildanalysen kommer bestå av det material som eleverna idag kan 

få via skolans SYO-konsulenter.  

 

3.3 Research 

I detta projekt är syftet med research att hitta faktaunderlag till artefakten. Detta 

underlag skulle sedan komma att gestaltas utefter mina teorier och metoder. 

Wikberg-Nilsson m.fl. (2015) beskriver research som en systematisk 

undersökning med målet att införskaffa ny kunskap och skapa förståelse för ett 

ämne (Wikberg-Nilsson m.fl., 2015, s. 58). För att generera ett lämpligt underlag 
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till artefakten kommer jag att utföra ett kvantitativt informationsinsamlande. 

Denna typ av research är användbar för att skapa en större förståelse för ett ämne. 

Kvantitativt informationsinsamlande kan också generera underlag som kan leda 

till lösningar och idéer om hur ett ämne ska gestaltas och förklaras (Wikberg-

Nilsson m.fl., 2015, s. 59). 

 

3.4 Designmetod 

För att hantera faktaunderlaget och göra informationsinnehållet i artefakten mer 

överskådligt arbetade jag med designmetoden KISS (Keep It Short and Simple). 

Detta innebär att man bryter ner information till sina minsta beståndsdelar och 

försöker reducera det som är överflödigt (Ambrose & Harris, 2010, s. 56). Genom 

att använda denna designmetod finns det möjlighet att skapa en tydligare bild av 

informationen och få ytterligare förståelse för det faktaunderlag som samlats in 

via research. Detta kan göra det lättare att bearbeta de olika faktaområdena i 

underlaget och skapa samband i informationen. 

 

3.5 Skiss 

För att generera idéer och testa olika koncept för projektets format, typografi, 

illustration och andra grafiska element användes skiss som metod. Här har jag 

främst arbetat med skisser på makro-nivå. Detta innebär att man gör grövre 

skisser av projektet som helhet. Fördelen med detta är att man snabbt kan pröva 

olika idéer och i ett tidigt skede få en uppfattning om hur den slutgiltiga artefakten 

skulle kunna se ut (Ambrose & Harris, 2010, s. 56). 

 

3.6 Fokusgrupp  

I en fokusgrupp finns det möjlighet för målgruppen att komma med feedback, 

idéer och förslag till ett projekt. Wikberg-Nilsson m.fl. (2015) menar att 

fokusgruppen är ett mycket användbart verktyg under hela arbetsprocessens gång. 

Fokusgruppen kan belysa brister i nuvarande lösningar på problem samt utvärdera 

och ge feedback på ett utkast (Wikberg-Nilsson m.fl., 2015 s. 87).  

Fokusgrupp kommer som metod i detta projekt användas för att testa och 

utvärdera ett utkast av artefakten. Mötet med fokusgruppen kommer bestå av två 

delar. Del ett är att låta deltagarna i fokusgruppen ta del av ett utkast av artefakten 

och individuellt, utan övriga instruktioner, besvara ett antal kontrollfrågor. 

Kontrollfrågorna ämnar till att ge mig insikt om vad målgruppen förstår och inte 

förstår av artefaktens innehåll. 

Den andra delen av fokusgruppsundersökningen består av en mer öppen 

diskussion med hela gruppen. Syftet med denna del är att få eventuell feedback 

som inte framgick utav kontrollfrågorna. Detta ger också personerna i 

fokusgruppen möjlighet att bygga vidare på varandras frågor, vilket kan leda till 

att nya idéer uppstår och ytterligare feedback genereras (Wikberg-Nilsson m.fl., 

2015, s. 87). 
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3.7 Metodkritik 

Det finns flera saker att tänka på när de metoder som jag valt ska användas. 

Holme & Solvang (1996) påpekar att kvalitativa intervjuer ställer stora krav på 

både den som blir intervjuad och den som utför intervjun. Flera faktorer kan 

påverka resultatet. Det kan till exempel vara hur frågorna är formulerade, om 

intervjupersonen känner sig trygg i att utrycka sin uppfattning och att den som 

intervjuar är uppmärksam på verbala så väl som icke-verbala reaktioner (Holme 

& Solvang, 1996, s. 105–106). 

Projektet är avgränsat till att inte göra en större undersökning av själva 

informationsinnehållet i artefakten. För att generera ett underlag till 

informationsinnehållet används research som metod. Detta ska genomföras så 

konsekvent som möjligt enligt vald metod, men resultatet ska i första hand ses 

som ett exempel på ett faktaunderlag, för att möjliggöra arbetet med att 

visualisera och anpassa informationen till målgruppen.  

Det finns även för- och nackdelar med fokusgrupp som metod. Metoden kan 

användas väl för att få feedback på ett projekt. Resultatet kan dock variera kraftigt 

beroende på deltagarna i fokusgruppen, i synnerhet om bara en enstaka grupp 

används. Deltagarna kan ha olika förutsättningar, som till exempel social 

bakgrund, ekonomisk bakgrund och språkkunskaper, vilket kan påverka resultatet. 
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4 Arbetsprocess 

Detta avsnitt kommer beröra hur projektet har genomförts. Jag kommer redogöra 

för hur jag har arbetat med de utvalda metoderna och teorierna, samt för hur 

resultat från dessa användes för att skapa artefakten. 

 

4.1 Kvalitativ intervju 

I projektets första skede genomfördes en kvalitativ intervju. Intervjun utfördes i 

syfte att skapa en uppfattning om målgruppens kunskapsnivå inom 

yrkesorientering och eftergymnasiala utbildningar. 

Samtidigt som jag letade efter en intervjuperson och förberedde mig inför 

intervjun samlade jag in material till min bildanalys. Detta material fick jag från 

en gymnasieskola i Eskilstuna. Jag valde därför att leta efter en lärare på en skola 

i en annan kommun för att få större bredd i informationsinsamlandet.  

Personen som jag intervjuade var lärare i fotografi och kulturhistoria. Hon hade 

undervisat på skolan i 14 år och under denna period haft lektioner med minst en 

estetklass per år. 

Intervjun utfördes via telefon och tog ca 20 minuter. Inför intervjun hade jag dels 

förberett mig genom att läsa Holme & Solvangs (1996) teorier om kvalitativ 

intervju, samt förberett en intervjumanual (Holme & Solvang, 1996, s. 99–101). 

Intervjumanualen bestod av ett antal frågor som jag under intervjuns gång skulle 

försöka få svar på: 

 

Hur många bildestetelever undervisar du? 

Vad har du för uppfattning om vad dina elever vill göra efter att de har gått ut 

gymnasiet? 

Finns det ett intresse för att fortsätta arbeta med bild bland dina elever? 

Tror du att eleverna vet vad till exempel en art director, originalare och grafisk 

formgivare gör? 

Tror du att eleverna förstår innebörden av begrepp inom till exempel grafisk 

formgivning, så som bildbalans, spatiala förhållanden eller typografi? 

 

4.1.1 Resultat av intervju  

Fråga: Hur många bildestetelever undervisar du? 

Svar: Det gick i dagens läge 11 elever i den bildestet-klass som den intervjuade 

läraren undervisade i, vilket också var den enda som var kvar på skolan då 

kommunen beslutat att lägga ner estetprogrammet. 
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Fråga: Vad har du för uppfattning om vad dina elever vill göra efter att de har 

gått ut gymnasiet? 

Svar: Under intervjun gled denna fråga till stor del in på nästa fråga, då det visade 

sig att frågorna till stor del gick hand i hand. Se därför svar från nästa fråga 

istället. 

 

Fråga: Finns det ett intresse för att fortsätta arbeta med bild bland dina elever? 

Svar: Intervjupersonens uppfattade att det inte var särskilt många som faktiskt 

planerade att göra en framtida karriär inom bild- och formbranschen. Undantaget 

var två personer, en som ville bli fotograf och en som ville jobba med att illustrera 

barnböcker. 

 

Fråga: Tror du att eleverna vet vad till exempel en art director, originalare och 

grafisk formgivare gör? 

Svar: Den lärare som jag intervjuade menade på att generellt så hade eleverna en 

mycket liten kunskap om vilka yrkesroller som fanns och hur det ser ut för den 

som vill jobba med bild och form. Läraren uppfattade att eleverna inte visste vad 

man gjorde som art director, grafisk formgivare och originalare. 

 

Fråga: Tror du att eleverna förstår innebörden av begrepp inom till exempel 

grafisk formgivning, så som bildbalans, spatiala förhållanden eller typografi? 

Läraren uppfattade att dessa begrepp var främmande för en stor del av eleverna. 

Hen påpekade också att de nog skulle bli förvirrade om jag använde mig av svåra 

begrepp utan att förklara begreppen i mer vardagligt tal. 

 

4.1.2 Reflektion 

Resultatet från intervjun pekade på att eleverna inte hade så mycket kunskap om 

den roll som deras utbildningar kan spela i en framtida karriär. Det framgick 

också att det kan bli svårt för eleverna att ta till sig materialet om det används för 

mycket bransch- och facktermer i texten. 

 

4.2 Bildanalys 

I projektets bildanalys analyserades budskapet på omslagen av tolv olika 

trycksaker om yrkesorientering och eftergymnasiala utbildningar. Bildanalysen 

utgick ifrån Bergströms teorier om budskap (del 2.1.1). 

För att införskaffa underlaget besökte jag en SYO-konsulent på en gymnasieskola 

i Eskilstuna. Där fick jag möjlighet att ta del av de broschyrer och kataloger som i 

skrivande stund ges ut till gymnasieeleverna. 
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Gymnasieskolan hade en stor mängd broschyrer och andra trycksaker gällande 

utbildningar och karriär. Vissa av dessa inriktade sig på en specifik bransch eller 

kom från ett enstaka företag, medan andra riktade sig mot en bredare publik. Jag 

valde att fokusera på de material som hade mer generell information och som 

riktade sig mot en bredare grupp gymnasieelever, eftersom att jag inte hittade 

något som specifikt berörde bild och form. Totalt analyserade jag tolv olika 

trycksaker (se bild 1). 

 

 

Bild 1: Materialet som analyserades. 
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4.2.1 Resultat av bildanalys 

I en stor del av materialet som analyserades användes intygande budskap, totalt 9 

av 12 trycksaker. I de material där intygande budskap användes förekom även i 

flera fall relationella budskap, dvs. budskap som anspelar på känslor och positiva 

upplevelser (Bergströms, 2009, s. 78). Exempelvis så avbildas grupper och 

individer som avslappnade, glada och att de har roligt och mår bra. 

Texterna i de utvalda materialen använder sig ofta av ett instrumentellt budskap 

(Bergströms, 2009, s. 72–75). Detta kunde till exempel vara texter som "Ditt liv 

efter gymnasiet - vad händer då?" eller "Konsten att välja utbildning". Denna typ 

av budskap kan vara ett sätt att vädja till målgruppens osäkerhet på framtiden och 

samtidigt indikera att svaren på detta finns i broschyren, vilket är typiskt för just 

instrumentella budskap (Bergströms, 2009, s. 72–75). 

 

4.3 Research – faktaunderlag 

I denna del av arbetsprocessen redogörs det för hur jag gick till väga för att plocka 

fram underlag till artefaktens faktainnehåll. Eftersom detta projekt saknar 

uppdragsgivare och inte heller har något faktaunderlag att utgå ifrån blev jag 

tvungen att hitta det själv. Som det nämns i avgränsningen så är syftet med denna 

del av arbetet att behandla och sortera information på ett sätt som gör 

informationen lättare att förstå – inte att göra en större undersökning och analys 

utav själva ämnet. 

 

4.3.1 Faktainnehåll – information om arbetslivet   

För att hitta informationsunderlag till projektet vände jag mig till ett antal olika 

aktörer. Eftersom att artefakten är riktad till bildestetelever så sökte jag först efter 

information om yrken med bild och formgivning i fokus. Sedan gick jag vidare 

och undersökte vilka förkunskaper och utbildningar som krävs för att jobba med 

dessa yrken och inom vilka branscher de finns. 

Jag började detta faktasökande genom att leta i tidskrifter, bland annat 

Cap&Design, efter artiklar och statistik som skulle kunna belysa vilka de 

vanligaste tjänsterna är inom bild och formgivning. Detta gick dock inte så bra, 

och jag fick inte fram några resultat som jag kunde använda. I följd av detta 

försökte jag istället kontakta redaktionen på Cap&Design direkt i hopp om en 

intervju, men det hade de inte tid att svara på. Jag blev tvungen att leta någon 

annanstans. 

Efter detta började jag leta efter källor online, men det blev svårt att sålla bland 

den uppsjö av information som fanns. Till slut vände jag mig till arbetsförmedling 

hemsida (arbetsformedlingen.se) och tog sedan kontakt med dem via telefon. De 

rekommenderade att jag tittade på yrkeskategorierna under rubriken Media, kultur 



15 

 

och design. Här hittade jag mycket matnyttig information om yrken som hade 

mycket gemensamt med bildestetprogrammet. 

Ett problem med detta var att det fanns relativt många yrkesgrupper, cirka 20 

stycken. Det skulle inte finnas plats för att behandla samtliga i projektet.  

Efter att ha sållat bland dessa kom jag fram till att 13 av dessa kategorier hade en 

koppling till bild och form (arbetsformedlingen.se, hämtat 2014-05-09). Dessa 

var: 

 

• Art director 

• Bildingengör 

• Curator 

• Dekoratör 

• Designer inom mode och textil 

• Fotograf 

• Grafisk formgivare 

• Illustratör 

• Industridesigner 

• Konsthantverkare 

• Konstnär 

• Originalare 

• Webbdesigner 

 

Detta var fortfarande för många för att kunna behandla i det här projektet, vilket 

ledde till ett ytterligare urval. För att göra detta så objektivt som möjligt, inom 

ramarna för det här projektet, kontaktade jag Arbetsförmedlingens statistiska 

avdelning för att få information om inkomna jobb inom media, kultur och design. 

Syftet med detta var se vilka yrken som var de vanligast förekommande och sedan 

utgå ifrån det. Detta gick bra, och Arbetsförmedlingen kunde ge mig den statistik 

som jag behövde (bild 2). 
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4.3.2 Resultat av research 

Statistiken från arbetsförmedling pekade på att dessa yrken var de vanligast 

förekommande: 

• Art director 

• Curator 

• Grafisk formgivare 

• Illustratör 

• Industridesigner 

• Originalare 

• Webbdesigner 

 

För att göra detta projekt genomförbart gjordes ett ytterligare urval, då jag inte 

skulle ha tid att behandla de sju som jag nu hade. Jag ville också att de yrken som 

presenteras i materialet skulle vara varierande. Jag plockade bort curator, då yrket, 

enligt Arbetsförmedlingens beskrivning, verkade ha förhållandevis lite att göra 

med estetprogrammets kurser (arbetsförmedlingen.se, hämtat 2014-05-09). 

Originalare var också väldigt likt illustratör i Arbetsförmedlingens beskrivning, 

och jag bestämde mig för att ta bort även detta yrke för att undvika risk för 

redundans (arbetsförmedlingen.se, hämtat 2014-05-09). Detta ledde slutligen till 

att dessa fem yrken blev kvar: 

• Art director 

• Grafisk formgivare 

• Illustratör 

• Industridesigner 

• Webbdesigner 

 

 

Bild 2: Statistik för inkomna platsannonser från arbetsförmedlingen. 
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4.4 Informationssortering och designmetod 

Jag hade nu plockat fram fem olika yrken som skulle behandlas i artefakten, och 

det var dags att börja arbeta på hur dessa skulle gestaltas.  

För att göra informationsinnehållet i artefakten mer överskådligt använde jag mig 

av designmetoden KISS. Detta innebär att man bryter ner information till sina 

minsta beståndsdelar och reducerar överflödig information (Ambrose, Harris, 

2010, s. 56).  

Jag kunde med hjälp av KISS-metoden bryta ner informationen som jag fått från 

arbetsförmedling i ett antal olika kategorier. Här kunde jag identifiera tre 

gemensamma nämnare som skulle kunna vara relevanta för målgruppen:  

• Vad man kan arbeta med – en definition av yrkesrollen och vad själva 

arbetsuppgifterna går ut på. 

• Hur man tar sig dit - hur man ska gå till väga för att kunna arbeta med ett 

specifikt yrka. Exempelvis vilka förkunskaper som krävs eller vilka 

utbildningar som kan vara relevanta. 

• Vart man arbetar - arbetsplatsen eller branschen där man kan jobba med 

den valda yrkesrollen/arbetsuppgifterna. 

De tre kategorierna skulle sedan kunna ställas i relation till varandra i artefakten. 

På så sätt är det möjligt för läsaren att med olika utgångspunkter kunna hitta 

information. Modellen kan gestaltas i bild 3. 

 

 

Dessa tre delar förkortades sedan till vad (yrkesroll), hur (utbildning), och vart 

(arbetsplats/bransch), vilket också blev projektets titel.  

 

4.5 Ytterligare research – faktaunderlag 

För att täcka de faktakategorier som artefakten skulle beröra krävdes ytterligare 

research. Jag saknade underlag för eftergymnasiala utbildningar, och 

Arbetsförmedlingens information om detta var inte tillräcklig.  

Jag valde istället att vända mig till några av de större svenska 

utbildningshemsidorna, där jag till slut hittade allastudier.se. Hemsidan valdes på 

grund av att man kunde söka utifrån olika yrken och arbetsuppgifter för att få 

fram utbildningar som är relevanta för dessa, samt att allastudier.se påstod sig ha 

Bild 3: Modell för informationsstrukturen i artefakten. 
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Sveriges största databas för utbildningar (allastudier.se, hämtat 2014-05-09). 

Sökfunktionen passade bra då jag redan hade etablerat vilka yrken som skulle 

beröras i artefakten.  

 

4.5.1 Ytterligare research – resultat 

Från allastudier.se kunde jag få den information som jag behövde om utbildningar 

som är relevanta för de yrken som jag valt att behandla i artefakten. Jag hade nu 

tillräckligt med underlag att basera artefaktens innehåll på. 

 

4.6 Textmanus 

Jag ville att textoriginalen till stor del skulle vara färdiga innan layoutarbetet 

börjades. Detta för att underlätta layoutarbetet och vara säker på att det format jag 

valt skulle rymma all information som skulle vara med. Detta examensarbete är 

avgränsat till att inte beröra hur text skrivs på ett informativt vis. Jag hade dock 

utifrån mina tidigare undersökningar fått fram några riktlinjer för hur texten skulle 

vara utformad.  

Mina huvudsakliga riktlinjer för utformandet av texterna var att de skulle vara 

kortfattade och ta upp en så liten del som möjligt av artefakten, för att lägga mer 

fokus på de grafiska elementen. Texten ska också vara indelad i de tre 

kategorierna som jag tidigare etablerat genom KISS-metoden, dvs. yrkesroll, 

utbildning samt arbetsplats/bransch. Jag kunde också konstatera i bildanalysen 

(del 4.2) att instrumentella budskap ofta används för att nå målgruppen, vilket jag 

har försökt implementera. Sist så ville jag också hålla språket på en enkel nivå där 

jag inte använde så mycket fack- och branschtermer inom bild och form, då min 

kvalitativa intervju hade pekat på att målgruppen inte är bekanta med dessa (del 

4.1). 

 

4.7 Skissarbete 

4.7.1 Format 

Det absolut första som jag ville etablera var vilket format artefakten skulle ha. 

Projektet är avgränsat till en handhållen trycksak, men exakt hur den skulle se ut 

var inte bestämt. För att besluta mig för hur den skulle se ut jobbade jag med 

skisser på makro-nivå. Det innebär att man gör grova skisser med fokus på 

projektets helhet. Detaljer görs senare, t.ex. att välja ut typsnitt och skapa 

illustrationer. Genom dessa skisser kan man snabbt hitta layout och format som 

passar projektets innehåll (Ambrose, Harris, 2010, s. 56). 

Jag skapade två skisser: en utvikningsbar folder och en broschyr med flera 

uppslag. 

Arbetet började med foldern (bild 4). Genom att grovt skissa upp den grafiska 

formgivningen kunde jag tidigt konstatera att detta inte var ett optimalt format för 

den här uppgiften. Enbart texten, som redan var kortfattad, kom att ta upp en hel 
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A3 sida. Detta gjorde artefakten otympligt och svår att dela ut. Dessutom blev det 

i princip ingen yta över för illustrationer och annan grafik. Det skulle leda till att 

den visuella kommunikationen till stor del går förlorad, vilket också innebär att 

projektet inte når sitt mål.  

Det fanns en fördel med folder som format. På baksidan av foldern skulle det 

finnas en stor yta som skulle kunna användas för en översikt, där arbete, 

utbildning och bransch visuellt skulle kunna kopplas ihop. Detta skulle helt klart 

underlätta designen av en översiktskarta, men innan jag beslutade mig för vilket 

format artefakten skulle ha ville jag undersöka för- och nackdelar med 

broschyren. 

I nästa skiss prövade jag att arbeta med en broschyr med flera uppslag (bild 5). 

Här kunde ytorna användas mer fritt då antalet sidor var enkelt att justera. 

Storleken kunde även minskas markant från foldern - varje sida kunde vara i A5 

storlek, och uppslagen blev då stora som ett A4 papper. Detta medförde att en 

större yta kunde användas för illustration och formgivning. Det gjorde också att 

avståndet mellan texterna kunde ökas samt att mängden text per sida kunde 

minskas. Formatet medför också att artefakten är lättare att hantera, både för den 

som distribuerar och för den som tar emot. 

Bild 4: Första macro-skissen på projektets layout och format. 
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4.7.2 Illustration 

Illustrationernas funktion i artefakten är att ge utryck för det budskap som ska 

locka målgruppen. Budskapet är baserat på resultatet från bildanalysen (del 4.2).  

I bildanalysen kom jag fram till att relationella och intygande budskap var de som 

användes mest för att nå målgruppen. Det relationella budskapet bygger på att 

man använder bilder och grafik på personer som målgruppen kan känna igen sig i 

och lita på. Vidare så handlar det intygande budskapet om att man försöker 

projicera positiva känslor över situationerna som gestaltas. Jag använde dessa 

budskap genom att skapa en illustration till varje yrkesroll där en ung person utför 

sitt arbete och ger ett positivt och glatt intryck. 

Genom skissarbete kunde jag pröva olika koncept för de olika karaktärerna och 

komma fram till hur de olika yrkesrollerna skulle visualiseras. Utöver själva 

bildbudskapet så använder jag mig även av en presentativ och metaforisk 

bildretorik. Detta gestaltades i form av att bakgrunden på bilden bestod av ett 

Bild 5: Skiss av uppslag i broschyr. 
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kollage av illustrationer som visar vad det är för något som man arbetar med inom 

den yrkesrollen. Detta bildinnehåll kommer utifrån den information som jag 

tidigare hade fått från arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se, hämtat 2014-

05-09). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6: Skiss av karaktär och situation som gestaltar yrkesrollen art director (AD). 
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4.7.3 Piktogram 

För att förtydliga artefaktens innehåll ytterligare utvecklade jag tre olika 

piktogram utefter O’Grady’s (2008) teorier (s. 93). Syftet var att skapa bildtecken 

som symboliserar artefaktens tre delar; vad, hur, och var. Detta innebär att 

piktogrammen ska symbolisera yrkesroll (vad), hur man blir det (hur) och vart 

man kan arbeta och inom vilka branscher det finns jobb (vart). 

Jag valde att i huvudsak jobba med indexerande bildtecken och symboler, då 

koncepten som skulle gestaltas var relativt abstrakta. Både indexerande bildtecken 

och symboler är beroende av en semiotisk överenskommelse för att fungera 

effektivt, dvs. att deras innebörd tidigare är etablerad. Genom att utgå ifrån redan 

förekommande piktogram blir det lättare för användaren att förstå innebörden 

(Ginsburg, 2011, s. 239). Ikonerna skulle även vara tydliga och lätt att känna igen. 

För att åstadkomma detta använda jag mig av Wong’s (2010) riktlinjer (s. 87): 

• Simpla i sin utformning. 

Bild 7:  Skiss av karaktär och situation som gestaltar yrkesrollen grafisk formgivare. 
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• Symmetriska. 

• Tydliga även i små storlekar. 

• Kunna passa in i en fyrkant. 

I linje med Ginsburg’s (2011) hävdande om att det är en fördel att inte 

återuppfinna hjulet, utan istället använda bildtecken som redan är etablerade, 

började jag undersöka vad som kunde vara rimliga symboler och indexerande 

bildtecken (Ginsburg, 2011, s. 239). Det fanns inte utrymme i detta projekt att 

göra en större undersökning av vanligt förekommande piktogram. Jag valde 

därför en enklare metod. Genom att via olika sökmotorer söka efter olika 

nyckelord kunde jag få en uppfattning av vanligt förekommande piktogram. 

Nyckelorden var: 

• Yrke, yrkesroll (vad). 

• Arbetsplats, bransch (vart). 

• Utbildning, kompetens (hur). 

Det dök snabbt upp problem när jag letade efter index och symboler som kunde 

skilja yrkesroll och arbetsplats åt. Portföljen visade sig vara ett ytterst 

dominerande index för båda dessa. I vissa fall kunde ett yrke även representeras 

av ett verktyg som användes inom yrket, t.ex. att en snickare använder en 

hammare. Jag var dock osäker på om detta skulle tillföra så mycket till projektet, 

då det vanligaste verktyget som används i de yrken som jag behandlar är datorn, 

som idag används i väldigt många sammanhang. Eftersom att jag snart skulle 

genomföra min målgruppsundersökning och behövde få fram ett utkast snabbt 

valde jag att ha ett tillfälligt piktogram för yrkesrollen, och arbeta vidare med det 

senare. Som tillfälligt piktogram ritade jag en stiliserad bild på en glödlampa, som 

skulle symbolisera hur mottagaren får en idé om vad hen vill göra när hen läser 

materialet. Vidare så behölls portföljen som piktogram, då för att symbolisera 

arbetsplats och bransch. 

När jag sedan skulle skapa piktogram för utbildning och vägen dit (hur) hittade 

jag i huvudsak bilder på den platta examenshatten och stiliserade bilder av böcker. 

Då dessa examenshattar inte är så vanliga på svenska gymnasieskolor valde jag att 

undvika dessa. Jag använde istället boken, som ofta uppträdde som en metafor för 

lärande och kunskap.  

Bild 8: Första utkast för piktogrammen. 
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Pettersson (2012) påpekar att det bör kontrolleras att bildtecken kan uppfattas från 

det tänkta avstånd (Pettersson, 2012, s. 96). Därför skrev jag ut ett utkast i full 

storlek för att kontrollera att det gick att skilja på samt identifiera bildtecknena, 

vilket det gjorde. 

 

4.7.4 Grafisk formgivning och typografi 

Den grafiska formgivningen spelar en viktig roll för att göra informationen tydlig 

och tillgänglig för läsaren. Jag har försökt skapa en förhållandevis simpel layout 

för att minska den kognitiva belastningen hos läsaren (Araï, 2001, s. 60–61). 

Genom att göra detta kan jag istället ha mer detaljer i illustrationerna.  

Här började jag med att utforma typografin för att skapa visuella hierarkier och 

strukturer. Detta hjälper läsaren att hitta och använda information i materialet. För 

att den hierarkiska strukturen ska fungera bra är det också viktigt att man är 

konsekvent i sin formgivning, annars riskerar man att förvirra läsaren (Lupton, 

2004, s. 132). Därför användes samma bildspråk och upplägg på varje sida. 

I min layout valde jag att tydligt markera yrkesrollen, som är utgångspunkten för 

varje uppslag, med en stor rubrik i fet stil med kraftig kontrast mot bakgrunden. 

Rubriken är också större och kraftigare än själva brödtexten och underrubrikerna, 

vilket placerar rubriken högst i hierarkin. Genom att utforma typografi på det här 

sättet skapas ingångar i texten som leder läsaren (Baer, 2008, s. 117). Under 

huvudrubriken skapades sedan tre underrubriker i samma sans-serif, men i 

betydligt mindre storlek. Efter det placerades brödtexten in. Här användes en 

reguljär antikva. Sist så skapades punktlistor, där ikonerna som jag tidigare 

utvecklat användes som punkter. Texten i punktlistan fick samma sans-serif som 

rubrikerna, men med reguljär grovlek och samma storlek som brödtexten, så att 

punktlistan hamnade på ungefär samma nivå i hierarkin som brödtexten. 

När jag arbetade med att formge texterna utgick jag också från Bergström’s 

(2009) teori om informationskluster, vilket innebär att informationen delas upp i 

olika grupperingar och på så sätt blir lättare att läsa (Bergström, 2009, s. 128). Här 

utgjorde varje underrubrik ingången till ett sådant kluster. För att göra dessa 

grupperingar tydliga har jag använt mig av gestaltpsykologi, då framförallt 

likhetsprincipen och närhetsprincipen (Holsanova, 2010, s. 92–94). 
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4.7.5 Översiktskarta 

För att förtydliga sambandet mellan yrkesroll, utbildning och arbetsplats arbetade 

jag med att utforma en översiktskarta. Översiktskartan använder samma bildspråk, 

färgkoder och visuella hierarkier som de övriga uppslagen. På så sätt kunde jag 

använda gestaltpsykologi för att skapa samband i informationen (Holsanova, 

2010, s. 92). Ikonerna som tidigare etablerats i materialet användes också här, i 

syfte att förstärka koppling mellan presentationerna av yrkesrollerna och 

informationen i översiktskartan (Lupton, 2004, s. 133). 

 

Bild 9: Utkast för typografi och layout. 

Bild 10: Modellen för artefaktens informationsstruktur. 
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Översiktskartan strukturerades enligt modellen som jag utvecklat tidigare (bild 

10). På så sätt skulle läsaren kunna välja vilken utgångspunkt hen vill ha för att 

hitta informationen som hen söker. Är man t.ex. väldigt intresserad av reklam kan 

man utgå från den arbetsplatsen/branschen för att hitta potentiella utbildningar 

och arbetsuppgifter som man kan arbeta med där. 

 

 

4.7.6 Resultat - utkast 

Efter att översiktskartan var klar satte jag ihop den med uppslagen för 

yrkesrollerna till en broschyr. Jag hade i detta skede enbart gjort grafik till två av 

yrkesrollerna, men då samma upplägg skulle användas på samtliga uppslag, 

förutom översiktskartan, ansåg jag att detta var tillräckligt underlag för att göra en 

utprovning. Detta resulterade i ett första utkast (se bilaga 2). 

 

 

Bild 11: Första utkast av översiktskartan. 
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4.8 Fokusgrupp 

För att utvärdera det utkast som jag producerat genomfördes en undersökning i 

två delar: den första delen bestod av en utprovning där deltagarna fick ta del av 

materialet för att sedan besvara en enkät med kontrollfrågor. I den andra delen 

hölls en öppen diskussion med samma klass i syfte att få ytterligare feedback.  

Undersökningen genomfördes med en grupp på 7 elever, varav 6 var kvinnor och 

1 var man. Samtliga gick på tredje året på estetiska programmet med inriktning 

bild och form och var i åldrarna 18–19.  

 

4.8.1 Fokusgrupp – del 1: utprovning 

Syftet med utprovningen var att ta reda på om målgruppen kunde förstå och ta till 

sig informationen i artefaktens utkast. För att genomföra detta skrev jag ett antal 

kontrollfrågor som deltagarna skulle få besvara. Idéen var att deltagarna skulle 

kunna svara rätt på frågorna om de förstått informationen i materialet. Deltagarna 

fick frågeformuläret samt varsin kopia av artefaktens utkast. De fick tio minuter 

på sig att läsa igenom materialet och svara på frågorna. De fick inte prata med 

varandra under utprovning, då jag ville undersöka om de kunde ta till sig 

materialet på egen hand. Frågorna var följande: 

 

1. Vad är skillnaden mellan att vara art director och grafisk formgivare? 

2. Vilka utbildningar fungerar för både den som vill bli grafisk formgivare och art director? 

3. Vart kan man jobba som illustratör? 

4. Vilka yrkesroller (illustratörer, grafisk formgivare, etc.) finns på ett tryckeri? 

5. Vilka yrkesroller (illustratörer, grafisk formgivare, etc.) finns på ett bokförlag? 

 

Bild 13: Utkast för uppslag om grafisk 

formgivare som yrkesroll. 

Bild 12: Utkast för uppslag om art director 

som yrkesroll. 
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4.8.2 Resultat av fokusgrupp – del 1 

Trots att det var en liten grupp som svarade på enkäten så gav den relativt tydliga 

resultat. Fråga #4 och #5 visade i synnerhet på att delar av översiktskartan inte 

fungerade så bra och att informationen måste förtydligas. Att hitta 

arbetsplats/bransch utifrån yrken fungerade dock bra (fråga #3). 

Fråga #1 gav över lag positiva svar. Dock verkade det som att skillnaderna mellan 

art director och grafisk formgivare inte uppfattades helt och att det fanns utrymme 

för misstolkningar. Enligt den öppna intervjun önskades inte heller mer text. Att 

arbeta mer med texterna och göra dem mer kortfattade och konkreta skulle kunna 

bidra till att lösa det här problemet, vilket diskuteras ytterligare i del 4.9.2.  

 

 

1. Vad är skillnaden mellan att vara art director och grafisk formgivare? 

Syftet med denna fråga var att se hur lätt eleverna kunde ta till sig informationen 

och om texterna och bilderna kunde återspegla de olika yrkena tydligt nog. 5/7 

personerna tolkade informationen rätt. De som tolkade informationen fel trodde 

att den huvudsakliga skillnaden var att en art director arbetar med bild och en 

formgivare text. 

 

2. Vilka utbildningar fungerar för både den som vill bli grafisk formgivare och 

art director? 

Den här frågan syftade till att se hur lätt det var att förstå de överlappande delarna 

i översiktskartan. 4/7 hade helt rätt, 2/7 hade delvis svarat rätt och 1/7 förstod inte 

alls. 

 

3. Vart kan man jobba som illustratör? 

Bild 14: Resultat av fokusgrupp – del 1. 
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Denna fråga ställdes för att se hur väl målgruppen kunde navigera från yrkesroll 

till arbete. 6/7 svarade rätt. 

 

4. Vilka yrkesroller (illustratörer, grafisk formgivare, etc.) finns på ett tryckeri? 

Den här frågan ställdes för att se hur väl målgruppen kunde navigera i 

översiktskartan utifrån bransch och arbetsplats. Endast 3/7 svarade rätt. 

 

5. Vilka yrkesroller (illustratörer, grafisk formgivare, etc.) finns på ett bokförlag? 

Även denna fråga ställdes för att se hur väl målgruppen kunde navigera i 

översiktskartan utifrån bransch och arbetsplats. Syftet var också att se huruvida 

målgruppen noterade att samtliga branscher och arbetsplatser låg inom området 

för art director och grafisk formgivare. Anledning till detta var att jag uppfattade 

att detta område riskerade att tolkas som en dekorativ ram istället för en 

gruppindelning. Endast 2/7 svarade rätt. 

 

4.8.3 Fokusgrupp – del 2: öppen diskussion 

I fokusgruppens andra fas intervjuades estetklassen i grupp. Syftet med det var att 

hålla en öppen dialog för att skapa större insikt i hur eleverna uppfattade 

artefakten och om de förstod innehållet. Jag hade förberett en intervjumanual med 

ett antal frågor som jag ville ha besvarade, på samma sätt som jag hade gjort inför 

den kvalitativa intervjun i början av projektet: 

Var det något som var svårt att förstå i materialet? 

Hur uppfattade ni texterna? 

Saknade ni något i materialet? 

Var det något som var svårt med att tolka översiktskartan? 

Kände ni att ni fick ut något av att läsa materialet? 

 

4.8.4 Resultat av fokusgrupp – del 2 

Var det något som var svårt att förstå i materialet? 

Jag kunde inte få något konkret svar på denna fråga. Jag blev tvungen att gå 

vidare och diskutera mer specifika exempel. 

 

Hur uppfattade ni texterna? 

När vi började diskutera texterna gick det bättre att få svar. Fokusgruppen 

utryckte bland annat att jag definitivt inte skulle göra texterna längre. Utöver det 

sa en elev att texterna var lätta att förstå och att det var lätt att hitta det man var 

ute efter. 
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Saknade ni något i materialet? 

Två saker dök upp när jag ställde den här frågan; det ena var att de ville ha mer 

information om själva arbetsplatserna, och det andra var att de gärna ville veta 

vart man kan vända sig för att få mer information om yrken och utbildningar. 

 

Var det något som var svårt med att tolka översiktskartan? 

Översiktskartan var den del som jag var särskilt orolig över. Det var väldigt 

mycket information och delar som överlappade varandra. Fokusgruppen var dock 

positiv, och påstod att översiktskartan gav en bra bild av framförallt vilka 

utbildningar som kan vara relevanta. 

 

Kände ni att ni fick ut något av att läsa materialet? 

Jag fick positiva reaktioner på materialet, och flera påstod att det gav dem ny 

kunskap och en bredare bild av vad man kunde arbeta med och studera om man 

har ett bildintresse - en person ville till och med behålla sitt utkast av artefakten. 

 

4.8.5 Reflektion, fokusgrupp 

Fokusgruppundersökningen gav både användbara och mindre användbara data. 

Den första delen av undersökningen kunde förhållandevis tydligt peka ut brister i 

artefakten. Den andra delen gav dock ett mer svårtolkat resultat. Svaren på vissa 

av frågorna var svåra att tolka och det var svårt att bedöma om deltagarna var 

artiga eller faktiskt menade det de sa. Jag uppfattade också att jag ibland var 

tvungen att ställa ledande frågor för att få igång gruppen, vilket gör resultatet mer 

osäkert. Viss feedback var även motsägelsefull, då det både dök upp önskemål om 

mindre text men också om mer information om själva arbetsplatserna.  

 

4.9 Färdigställande av gestaltning 

Utifrån de resultat jag fick ifrån utprovningen gjorde jag korrigeringar i utkastet 

av artefakten och började arbeta på att färdigställa den slutgiltiga gestaltningen. 

Det slutgiltiga resultatet finns i bilaga 1. 

 

4.9.1 Formgivning 

Det största problemet med artefakten var att översiktskartan inte fungerade som 

den skulle. Fokusgruppen kunde inte hitta utbildningar utifrån yrken, vilket jag 

ville rätta till. För att uppnå detta arbetade jag vidare med färgkoder och 

gestaltningspsykologi för att få en tydligare och mer strukturerad layout på 

översiktskartan (Holsanova, 2010, s. 92–94).  
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Uppslagen fick även tematiska färger, som också implementeras i översiktskartan. 

Syftet med detta var att göra det enklare att navigera i materialet, samt att göra det 

lättare att hitta de olika yrkena i den nya översiktskartan. 

I samband med att jag skapade en ny översiktskarta ändrade jag även upplägget 

på piktogrammen i artefakten. Jag fortsatte att använda piktogrammen för 

utbildning och arbetsplats/bransch, men jag kunde inte hitta någon anledning att 

fortsätta jobba med det tillfälliga piktogrammet för yrkesroll. I den nya 

översiktskartan var det ont om plats, och de nya färgkoderna medförde att yrkena 

på uppslagen visuellt kopplades ihop med översiktskartan, vilket tidigare var 

syftet med piktogrammet. Eftersom att yrkesrollerna också låg grafiskt och 

spatialt högt i hierarkin, på både översiktskartan och på uppslagen, behövde de 

inte heller mer uppmärksamhet. Vidare kunde jag heller inte hitta en meningsfull 

metafor för yrkesroll, utan valde till slut att helt att ta bort piktogrammet, istället 

för att riskera att läsaren skulle förvirras. 

Efter att jag gjort ändringar utifrån resultatet av fokusgruppen färdigställde jag 

övrigt innehåll, utifrån de skisser som jag tidigare hade gjort. Utöver de nämnda 

korrigeringarna gjordes här inga större ändringar utifrån det första utkastet. Varje 

uppslag fick samma layout och upplägg, i syfte att göra det så lätt som möjligt för 

läsaren att navigera i materialet. Upplägget möjliggör också att det går att utöka 

antalet yrken som berörs om man så skulle vilja i framtiden.  

 

 

Bild 15: Gamla översiktskartan (till vänster) och den nya (till höger). 

 

4.9.2 Text 

En kritik som dök upp under fokusgruppen var att texterna kändes lite tunga, och 

att dessa eventuellt skulle kunna kortas ner. Jag valde dock att inte göra detta, då 

det enda sättet att göra det på var att ta bort information som jag utifrån mina 

underlag uppfattade som nödvändig för att förstå yrket. 

Under fokusgruppundersökning kom det också fram önskemål om information 

om vart man kan vända sig utifall man vill veta mer om utbildningar och arbete. 

För att lösa detta valde jag att inkludera länkar till arbetsförmedling.se och 

allastudier.se, som hade varit mina huvudsakliga källor för underlaget. Hade 
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underlaget kommit från en beställare hade man här istället kunna länka till 

beställarens hemsida. 

Ett annat önskemål var mer information om hur det ser ut på själva 

arbetsplatserna. Jag hade inget underlag för detta, och att börja skriva om nu 

skulle kräva för mycket arbete och research för att få plats i det här projektet. Då 

fokusgruppen uppfattade en stor mängd text som något negativt skulle det 

eventuellt krävas en mer grafisk ingång här, något som också skulle ta för lång tid 

att utveckla inom ramarna för projektet.  

 

4.9.3 Illustration 

Illustrationsarbetet fortsatte på samma sätt som i del 4.7.2. 

Målgruppsundersökning hade inte genererat någon feedback som kunde 

appliceras på ett meningsfullt sätt i illustrationsarbetet. Jag valde därför att 

fortsätta basera detta arbete på de teorier inom budskap och retorik som jag hade 

använt tidigare (del 2.1.1) samt resultatet av bildanalysen (del 4.2). De 

färdigställda illustrationerna finns i bilaga 1. 
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5 Slutsats 

Målet med detta projekt var att skapa en artefakt i form av en handhållen trycksak 

genom att använda olika metoder och teorier inom informationsdesign. Syftet 

med detta har varit att hjälpa gymnasieelever på estetprogrammet att koppla ihop 

sina estetiska ämnen med en framtida karriär eller eftergymnasiala studier. 

För att strukturera informationen i artefakten arbetade jag med designmetoden 

KISS (Keep It Short and Simple). Detta ledde till en informationsstruktur som jag 

valde att kalla för Vad? Hur? Vart?. Denna informationsstruktur, eller modell, 

delade in informationen i tre delar: Vad man kan arbeta med (yrkesroll), Hur man 

tar sig dit (utbildning) samt Vart man arbetar (arbetsplats och bransch). 

För att göra informationen i artefakten lättare för målgruppen att ta till sig har jag 

också arbetat med grafik, typografi, illustration och grafisk formgivning. För att 

utföra detta arbete på ett meningsfullt och informativt sätt har jag baserat det på 

teorier inom informationsdesign. De teorier som jag har använt har berört, 

bildretorik, budskap, gestaltpsykologi, bildtecken/piktogram, visuell hierarki och 

struktur. 

Jag har även med hjälp av metoder som intervju, bildanalys och utprovning fått 

fram resultat som jag har kunnat använda för att anpassa artefaktens innehåll till 

projektets målgrupp. 

Slutresultatet blev en broschyr på fjorton sidor. I broschyren finns information om 

fem olika yrkesroller som kan vara relevanta för den som har ett bild- och 

formintresse. I broschyren finner man även konkreta exempel på utbildningar och 

arbetsplatser. Utöver det skapades en översiktskarta, där läsaren kan se samband 

mellan yrkesroll, utbildning och arbetsplats. Jag har försökt göra den här 

informationen tydlig och lätt för målgruppen att förstå, och förhoppningsvis kan 

denna artefakt hjälpa gymnasieelever på estetprogrammet att se hur man kan 

arbeta med bild och form. 

 

5.1 Resultat 

I detta avsnitt redogör jag för resultatet utav detta examensarbete. För att 

konkretisera resultatet har jag arbetat utifrån två frågeställningar. 

Hur kan man anpassa ett faktaunderlag till en grupp gymnasieelever på 

estetprogrammet så att det blir relevant, begripligt och mer överskådligt? 

Faktaunderlaget har anpassats till sin målgrupp, dvs. gymnasieelever på 

estetprogrammet, med hjälp av flera metoder. Arbetet kan delas upp i två faser.  

Arbetet påbörjades med att samla in information om målgruppen. För att få en 

utgångspunkt genomförde jag en kvalitativ intervju (Holme & Solvang, 1996, s. 

99–101). I denna intervju kontaktade jag en erfaren lärare på estetprogrammet. 

Detta gav mig en indikation på hur målgruppen såg ut och vilka behov och 

förutsättningar som de hade. För att nå målgruppen ytterligare genomförde jag i 

samband med detta en analys utav de bildbudskap som man idag använder för att 
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nå målgruppen. Genom denna analys upptäckte jag att man kan arbeta med 

intygande och relationella budskap för att nå projektets målgrupp (Bergströms, 

2009, s. 78). 

Den andra fasen i min målgruppsanpassning bestod av att ha direkt kontakt med 

målgruppen. Här utfördes en fokusgruppundersökning. Målgruppen fick ta del av 

ett utkast av projektets artefakt, för att sedan svara på ett antal kontrollfrågor i 

syfte att undersöka om målgruppen kunde ta till sig informationen i artefakten. 

Jag hade även en öppen diskussion med fokusgruppen, i syfte att få en mer 

kvalitativ bild av vad som skulle kunna förbättras.  

Genom dessa metoder kunde jag få en bild av hur jag skulle visualisera 

information till målgruppen och hur de uppfattade artefakten. Den första fasen 

skapade en indikation av hur målgruppen såg ut och hur man kan kommunicera 

med målgruppen, vilket skapade en utgångspunkt för arbetet. Med den 

informationen kunde jag sedan gå vidare och skapa ett utkast av artefakten. I den 

andra fasen kunde detta utkast användas som underlag för en 

fokusgruppundersökning, vilket resulterade i feedback på styrkor och svagheter i 

artefakten. Dessa kunde sedan implementeras för att skapa en artefakt som var 

bättre anpassad åt målgruppen. 

För att göra projektets faktaunderlag mer överskådligt användes KISS-metoden 

(Ambrose & Harris, 2010, s. 56). Denna metod används för att bryta ner 

informationen i underlaget till sina minsta beståndsdelar och reducera överflödig 

information. Genom att göra detta kunde jag dela in informationen i tre 

kategorier: vad (yrkesroll), hur (utbildning) och vart (arbetsplats/bransch). Detta 

utgjorde en grundläggande modell för hur informationsstrukturen i artefakten 

skulle se ut. 

Modellen som jag skapat kom att utgöra grundpelarna i artefakten, som kunde 

designas därefter. Det skapade en enkel informationsstruktur som medförde att de 

olika faktaområdena kunde sättas i relation till varandra och på ett konsekvent sätt 

förmedlas.  

Med hjälp av den modell som jag hade skapat kunde jag formge uppslag i 

artefakten. Dessa utgick från varje yrkesroll, dvs. vad-kategorin. Här kunde 

läsaren få information om själva yrkesrollen, till exempel vanliga arbetsuppgifter. 

Läsaren kunde också få information om utbildningar som är relevanta för just det 

yrket (hur), samt vilka branscher som man kan jobba med (vart). Utifrån samma 

modell skapade jag också en översiktskarta, som på ett överskådligt sätt 

sammanfattade artefaktens innehåll. I översiktskartan kan läsaren få information 

med utgångspunkt i vilken kategori som helst, så som en specifik utbildning eller 

en viss bransch. Det innebär att om man till exempel är väldigt intresserad av 

reklam så kan man utgå från det för att få reda på vilka arbetsuppgifter man kan 

ha (dvs. yrkesroll) och vilka utbildningar som kan vara intressanta om man vill 

hålla på med just reklam. Resultatet av detta arbete blev alltså en 

informationsstruktur, där informationen delas upp i tydliga kategorier som på 

olika sätt kan sättas i relation till varandra. 
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Hur kan man med typografi, grafik och layout göra informationen i ett material 

mer tydlig? 

För att besvara denna fråga arbetade jag med ett antal olika teorier inom 

informationsdesign. Jag har gjort det lättare för läsaren att hitta i informationen 

genom att organisera texterna i informationskluster utefter projektets tre 

grundläggande informationskategorier (Bergström, 2009, s. 128). Genom att 

sedan etablera visuella hierarkier i materialet skapades grafiska ingångar som 

tydligt visar för läsaren vart ett informationskluster börjar och vart det tar slut 

(Lupton, 2004, s. 132–133). För att förtydliga informationen ytterligare användes 

även gestaltpsykologi, bland annat likhetsprincipen, för att lättare förknippa olika 

delar med varandra (Holsanova, 2010, s. 92–94).  

Jag valde att ha en förhållandevis enkel struktur av informationen för att minska 

den kognitiva belastningen hos läsaren. För många visuella intryck kan öka den 

kognitiv belastning och på så sätt gör informationen mindre tillgänglig för läsaren 

(Araï, 2001, s. 60–61). Jag försökte även ha en konsekvent formgivning i 

artefakten, då man annars riskerar att förvirra läsaren (Lupton, 2004, s. 132). Jag 

använde därför samma upplägg på varje uppslag, och samma typografi och färger 

på uppslagen och översiktskartan. Den grundläggande strukturen för varje uppslag 

var att den ena sidan innehöll text i tre hierarkier: rubrik, underrubrik och till sist 

brödtext och punktlistor. Brödtexten och punktlistorna placerades på samma nivå i 

hierarkin genom att använda samma kontrast och storlek på typografin. Texterna 

placerades konsekvent på samma ställe i den vänstra sidan av varje uppslag. Den 

högra sidan fick då innehålla större delen av illustrationerna så att de olika 

elementen inte skulle störa varandra, då illustrationerna kunde ha en relativt hög 

komplexitet med många delar. Många av de teorier som använts går ofta hand i 

hand och stärker varandra. Visuella hierarkier och gestaltpsykologi kan till 

exempel användas för att förstärka informationskluster och skapa en tydligare 

struktur. Genom att utforma en artefakt utefter flera teorier inom 

informationsdesign och låtit dessa teorier samverka har jag kunnat skapa 

typografi, grafik och layout som förtydligar informationen och hjälper läsaren att 

hitta den information hen söker. 

 
 
5.2 Diskussion 

Resultatet av detta arbete är grundat på undersökningar som har utförts på en liten 

skala och teorier utvalda inom en specifik utbildning. De intervjuer och 

undersökningar som jag har utfört pekar på att artefakten är meningsfull för 

målgruppen och att informationen presenteras på ett sätt som målgruppen kan ta 

till sig och förstå. Det är dock mycket möjligt att det inte stämmer i någon större 

utsträckning, då artefakten enbart testats på en gymnasieklass. En mer utförlig 

undersökning, t.ex. att artefakten på olika sätt prövas ut på fler skolklasser och på 

olika platser, skulle kunna ge en bättre representation av målgruppen. Klass, kön 

och etnicitet kan till exempel variera på olika skolor och i olika gymnasieklasser, 

och det är troligt att alla grupper inte är representerade i detta projekt. Jag tror 

därför att en större undersökning av målgruppen skulle kunna bidra till en bättre 
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artefakt som kan vara av nytta för fler. Anledningen till att utförligare 

undersökningar inte genomfördes här beror framförallt på att det inte fanns tid och 

utrymme för det inom ramarna för det här projektet. Det var också mycket svårt 

att hitta skolor som hade tid och möjlighet att ställa upp på en 

målgruppsundersökning. 

Det faktaunderlag som jag använt under utveckling av artefakten skulle även 

behöva granskas om artefakten någon gång skulle publiceras. Även om jag har 

försökt vara metodisk och konsekvent i min research så har jag inte utfört någon 

utförligare undersökning av hur det ser ut på de berörda arbetsplatserna och 

skolorna. Här skulle det exempelvis kunna vara bra att istället blanda in en extern 

aktör som kan ansvara för faktaunderlaget. 

Jag har försökt skapa ett grafiskt innehåll som gör informationen tydlig och som 

sänder ett budskap som lockar målgruppen. För att åstadkomma detta har jag 

använt mig av flera teorier inom informationen. Det bör dock påpekas att jag 

endast utgått ifrån en bråkdel av de teorier som finns inom informationsdesign. 

Hade man här haft en annan utgångspunkt är det troligt att resultatet skulle se 

annorlunda ut. Jag uppfattade även att det arbete jag utförde för att skapa 

piktogram till projektet var något bristfälligt. Målet var att försöka använda redan 

etablerade metaforer, men för att göra det på ett meningsfullt sätt hade en 

ytterligare undersökning krävts. Det var dock inte helt bortkastat, då en funktion 

med piktogrammen var att man kunde känna igen dem i både de individuella 

uppslagen och på översiktskartan, och på så sätt hjälpa läsaren att hitta 

information. 

Jag kan även se möjligheter för att ta detta arbete vidare. Utöver en större 

målgruppsundersökning så skulle det till exempel kunna vara intressant att se hur 

artefakten kan anpassas åt personer med olika svårigheter. Det skulle till exempel 

vara möjligt att visualisera en större del av texterna eller skriva mer lättlästa 

texter, för att nå personer med läs- och skrivsvårigheter. Det skulle även vara 

intressant att se om det går att applicera vad, hur, vart-modellen i andra kontexter, 

exempelvis inför gymnasievalet i grundskolan eller på ett annat 

gymnasieprogram.  

I mitt arbete har jag använt flera olika metoder och ett antal olika teorier. Mycket 

av det som jag har arbetat med har dock gått hand i hand, och samverkar för att 

skapa en helhet. Ett informationskluster fungerar till exempel bara om det är 

formgivet på ett tydligt sätt, vilket i sin tur kan ha sin grund i till exempel 

gestaltpsykologi. Det finns flera vägar att gå för att nå samma resultat, och det jag 

presenterar här är endast en av dem. Teorierna har varit användbara och är något 

som jag kommer ha med mig och använda mig av i framtiden när jag arbetar med 

formgivning och illustration. Den främsta lärdomen jag dragit av detta är dock hur 

värdefullt feedback kan vara. Utifrån den lilla fokusgruppsundersökningen jag 

utförde kunde jag få ett nytt perspektiv på min gestaltning, och även om den 

feedback som jag fick kunde vara svårtolkad så gav det mig möjlighet att se det 

jag skapat på ett annat sätt. Genom detta kunde jag se fel och brister, men också 

styrkor, i min gestaltning – något som jag kommer fortsätta ha i åtanke under 

framtida gestaltningsarbeten. 
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7 Bilagor 
7.1 Den färdiga artefakten 
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7.2 Utkast till artefakten 
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