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Sammanfattning 

Arbetets syfte är att ta fram ett designförslag på hur ett visuellt 
informationsmaterial som förklarar hur man röstar i en vallokal kan gestaltas enkelt 
och tydligt. Informationsmaterialet riktar sig till människor med en lindrig 
intellektuell funktionsnedsättning då detta är en grupp i samhället som har ett lågt 
valdeltagande. Materialet är tänkt att fungera som ett stöd för användaren.  

I den inledande fasen läste jag litteratur om olika teorier och principer inom design 
och illustration. Vidare gjordes en kvalitativ intervju med två personer som arbetar 
med bildstöd. Jag studerade även befintliga kommunikationsstöd som rit- och 
skrivprat, alternativ och kompletterande kommunikation och lättläst. En 
formalanalys gjordes av en del från Studieförbundet vuxenskolans 
informationsmaterial. All insamlad information och kunskap omvandlade jag till ett 
visuellt gestaltningsförslag i form av ett bildstöd i den avslutande fasen. 
Designprocessen bestod även av att gestaltningsförslaget fick återkoppling från de 
två personer som deltog i den kvalitativa intervjun. Deras återkoppling, samt egna 
insikter, ledde till ändringar i designen. Dessa tillvägagångssätt ledde arbetet mot 
slutgestaltningen.   

Arbetet resulterade i ett designförslag som är anpassad för målgruppen. Materialet 
är ett seriellt berättande där valproceduren i vallokalen visualiserats. Det skapades 
två olika gestaltningar. En som kan användas som en kortlek, där man klipper ut de 
olika rutorna, och den andra gestaltningen har alla steg i proceduren samlat på ett 
A4-papper. I arbetet blev det även tydligt att hur materialet bör utformas är väldigt 
individuellt. Det finns många sätt att visualisera information på och hur en individ 
vill tillhanda information kan skilja sig åt. Det framkom även tydligt att ett abstrakt 
maner var att föredra och att den tillhörande texten bör vara lättläst. Det viktigaste 
var att radera all onödig och överflödig information från designen och hålla 
materialet enkelt och koncist.  
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Abstract 

The purpose of this work is to develop a design proposal on how visual information 
material, which explains how to vote at a polling station, can be designed to be 
easily comprehendable. The material is aimed at people with a mild intellectual 
disability as this is a group in society with a low participation rate when it comes to 
voting. The material is intended to serve as support for the user. 

In the initial phase I read literature on different theories and principles in design 
and illustration. In addition, a qualitative interview was conducted with two people 
who work with image support. I also studied already existing communication 
support. These were draw- and write talk, alternative and complementary 
communication and easy reading. An analysis of a part from Studieförbundet 
Vuxenskolan’s information material was made. I then transformed all the collected 
information and knowledge into a visual design proposal in the form of image 
support in the final phase. The design process also consisted of feedback from the 
same two people who participated in the qualitative interview. Their feedback, as 
well a some of my own insights, led to changes in the design. All of these 
approaches above led the work towards the final design.  

The work resulted in a design proposal customized to the target audience. The 
material is a serial narrative, where the election procedure at the polling station is 
visualized. Two different shapes of the design were created. One that can be used 
as a card game, where you cut out the different boxes, and the other form has all 
the steps in the procedure collected on an A4-paper. During the work process it 
became clear that the way the material should be designed is individual. There are 
many ways to visualize information and how an individual wants to provide 
information differs. It was also clear that a simple and more abstract style of the 
illustrations was preferable and the appertain text should be easy to read. The most 
important thing was to delete all unnecessary and redundant information from the 
design and stay simple and concise.  
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Förord 

Jag skulle vilja uttrycka ett stort tack till alla som på något sätt har ställt upp och 
hjälpt mig i mitt arbete. Jag skulle speciellt vilja tacka Therese Karlsson Hedlund 
och Ulrika Ohlson som ställde upp på en intervju och delade med sig av sina 
erfarenheter och kunskaper. Jag vill också tacka Åsa Wettborn som var 
tillmötesgående och bidrog med flera bra lästips. Till sist vill jag uttrycka ett tack 
till min mamma som både ställde upp med korrekturläsning och andlig hjälp. 

Tack!   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Idén till mitt examensarbete kom från den osäkerhet som man kan känna inför 
första gången man ska rösta i valet. Hur går det egentligen till? Om det är svårt för 
förstagångsväljaren att hitta material om hur själva valproceduren går till, hur ska 
det då vara för personer med en intellektuell funktionsnedsättning? Denna fråga 
förstärktes i förundersökningen för detta arbete då det framkom att människor med 
en intellektuell funktionsnedsättning har ett väldigt lågt valdeltagande.  
 
Det har genomförts en del undersökningar som kartlägger hur stort valdeltagandet 
är hos personer med en intellektuell funktionsnedsättning. År 1994 var det cirka tre 
av tio som röstade, år 1998 sjönk siffran till två av tio och 2006 var det cirka fyra 
och en halv av tio inom målgruppen som röstade (Svt nyheter, 2018). Siffrorna 
pendlar, men valdeltagandet är alltjämt lågt. Det låga valdeltagandet kan ses som 
ett problem för den svenska demokratin. Allas röster blir inte hörda. Enligt 
Valmyndigheten (2018, Allmänna val) är det viktigt att det uppbyggda valsystemet 
fungerar för att demokratin ska verka på bästa sätt. Det ska vara allmän och lika 
rösträtt och det svenska valsystemet ska återge den politiska viljan som folket 
besitter (Valmyndigheten, 2018, Allmänna val). Avsaknaden av denna grupps röst 
gör dock att den politiska viljan inte speglas fullt ut då allas röster inte blir hörda. 
Att valdeltagandet är lågt inom denna målgrupp är ett demokratiskt problem.  

1.2 Problemformulering 
Det finns idag en avsaknad av ett lättillgängligt visuellt informationsmaterial som 
förklarar hur man röstar i vallokalen. Det som går att hitta idag är mestadels 
textbaserad information, med vissa undantag. Enligt Studieförbundet vuxenskolan 
(Mitt val) är personer med en intellektuell funktionsnedsättning intresserade av 
valet och vill engagera sig, men de kräver hjälp från samhället för att kunna 
uttrycka sin åsikt kring dessa frågor. Att rösta skapar även en delaktighet i 
samhället och avsaknaden av hjälpmedel kan inge en känsla hos individen att 
dennes åsikter inte är av värde. Därför är detta en viktig fråga som bör arbetas 
vidare med. Mitt arbete handlar om att hitta en visuell lösning på ett av de 
bidragande faktorerna till att personer med en intellektuell funktionsnedsättning 
inte tar sig till vallokalerna. Att minska osäkerheten kring hur röstandet går till när 
personerna väl kommer till vallokalen.  
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1.3 Syfte 
Syftet med mitt arbete är att skapa ett visuellt informationsmaterial som förklarar 
hur man röstar i vallokalen. Materialet ska vara anpassat till målgruppen och 
tydligt förklara de olika steg som valproceduren innebär. Det är tänkt att materialet 
ska finnas till hands innan användaren ska rösta, men också att man ska kunna ta 
med sig materialet till vallokalen. Avsikten med informationsmaterialet är att det 
ska generera en säkerhet hos användaren genom att finnas som ett stöd.  

1.4 Frågeställning 
Hur kan ett visuellt informationsmaterial som förklarar en procedur utformas på ett 
lättförståeligt och tydligt sätt så att människor med en lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning enkelt kan ta till sig informationen?  

1.5 Målgrupp 
I mitt arbete har jag utformat ett material som vänder sig till två olika målgrupper. 
Den primära målgruppen är människor med en lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning och den sekundära målgruppen är en stödperson som kan 
hjälpa med att informera till den primära målgruppen. Stödpersonen kan 
exempelvis vara stödpedagoger, stödassistenter och ledsagare. Fokus i arbetet 
kommer dock att ligga på den primära målgruppen. Anledningen till att arbetet 
riktar sig till två målgrupper är för att den primära målgruppen kan behöva stöd av 
den sekundära målgruppen för att tillgodogöra sig informationsmaterialet. 
 
För att en person ska få rösta i riksdagsvalet måste hen bland annat vara 18 år 
gammal samt vara en svensk medborgare och antingen vara eller tidigare varit 
folkbokförd i Sverige (Valmyndigheten, 2018, Rösträtt). Därför kommer 
slutgestaltningen att riktas till personer inom den primära målgruppen som är 18 år 
och äldre.  
 
Det finns olika begrepp som används när vi talar om den primära målgruppen. FUB 
(2017) räknar upp ett antal ord för begreppet. Dessa är exempelvis intellektuell 
funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, kognitiv funktionsnedsättning och så 
vidare (FUB, 2017). Jag har i mitt  arbete valt att använda begreppet intellektuell 
funktionsnedsättning när jag syftar på den primära målgruppen. 
 
Enligt FUB (2014) talar man om att det finns tre olika nivåer av begåvning hos 
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Dessa benämns som lindrig, 
måttlig samt grav. Begreppet begåvning syftar till att vara som ett redskap för att 
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samla och förvara kunskap, bearbeta information, ta vara på sina erfarenheter samt 
att använda de kunskaper som redan finns. En person med lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning kan planera händelser och förändringar i sina egna tankar 
men saknar en full anknytning till den konkreta verkligheten. Detta begränsar 
individens tänkande. Hen har även svårt med att både planera tid generellt och att 
förstå abstraktioner. Ett exempel på en abstraktion kan vara ironi. Personer med 
lindrig intellektuell funktionsnedsättning kan använda talat språk och har en 
förståelse för språket (FUB, 2014). Förkortningen FUB, som är en rikstäckande 
intresseorganisation, står för För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna. 

1.6 Avgränsning 
Jag har medvetet gjort avgränsningar i arbetet till följd av det etiska perspektiv som 
jag har intagit samt att arbetets längd har varit begränsat till en period av cirka åtta 
veckor. De avgränsningar som jag har gjort i arbetet presenteras nedan. 

1.6.1 Lindrig intellektuell funktionsnedsättning 
Arbetet är avgränsat till att omfatta personer med en lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning. Detta har jag gjort då arbetets omfattning skulle bli väldigt 
bred om jag skapade ett material passande för alla de olika begåvningsnivåerna 
som FUB presenterar (se 1.5). Det går inte att utforma ett enhetligt material 
eftersom behoven skiljer sig åt mellan samtliga nivåer, vilket kommer att påverka 
utformningen. Alla personer med en intellektuell funktionsnedsättning är olika och 
har individuella behov. Jag har alltså valt att göra denna avgränsning för att snäva 
in min målgrupp, då den primära målgruppen som jag tidigare nämnt annars blir 
väldigt stor och bred.  

1.6.2 Etik 
För att jag ska ha ett etiskt förhållningssätt genom arbetet har inga användartester 
genomförts på den primära målgruppen. Denscombe (2016) menar att 
forskningsprojekt behöver granskas för att se att de följer de etiska riktlinjer som 
finns inom forskning om insamling av data sker från levande människor. Personer 
som deltar i forskningen får inte fara illa. Detta är särskilt viktigt i forskning som 
bland annat rör sårbara grupper, som exempelvis människor med olika typer av 
inlärningssvårigheter (Denscombe, 2016, s.423-425). Människor med en 
intellektuell funktionsnedsättning tillhör denna grupp. För att få ett svar på arbetets 
forskningsfråga behövdes inga användartester genomföras. Det var inte nödvändigt 
att göra tester på den primära målgruppen för att få ett svar, det fanns andra 
metoder att tillgå som exempelvis expertkunskap i form av information från 
sakkunniga.  



	
	

11	

1.6.3 Intervjuer 
Jag har genomfört intervjuer med tre personer som har expertkunskap om 
kommunikationsstöd för den primära målgruppen. Det var viktigt att intervjuerna 
bidrog med användbar fakta och därför valde jag att inte kontakta personer som 
inte kunde tillföra något relevant till arbetet. Då arbetet inte består av ett stort antal 
intervjuer har de intervjuerna som jag har genomfört istället fokuserat på att få ut så 
mycket kvalitativ data som möjligt. Den kvalitativa intervjun som jag genomförde 
med två personer som arbetar på LSS-verksamheten i Hallstahammar har följts upp 
med frågor i efterhand via mejl. Begränsningen av intervjuer har även påverkats av 
den tidsbegränsning som arbetet har. Jag har haft cirka åtta veckor på mig att skriva 
arbetet vilket har varit en snar tidsspann för att hitta intervjupersoner som vill ställa 
upp samtidigt som arbetets övriga delar har behövt arbetats med.  
 
LSS är en förkortning på lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
(Gotthard, 2002, s.22) och i Hallstahammars kommun kallas den verksamhet som 
arbetar med personer som innefattas av LSS lagstiftningen för LSS-verksamheten. 
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2. Teori 

I denna del redovisar jag de olika teorier som har genomsyrat hela mitt arbete. Som 
avslutning på kapitlet har jag ett avsnitt som omfattar källkritik. I det avsnittet ser 
jag kritiskt på de källor som jag använt mig av i arbetet. 

2.1 Human centered design 
Human centered design är en filosofi inom design som handlar om att designern 
ska prioritera och ge företräde åt människans behov, förmågor och beteende för att 
skapa en design med syftet att gå dessa till mötes. Man utgår från användaren och 
designern måste skaffa sig en förståelse för målgruppens behov. Human centered 
design förkortas till HCD (Norman, 2013, s.8-9).  

2.2 Seriellt berättande och manér 
McCloud (1995) menar att seriellt berättande är en sekvenskonst. En serie består av 
en avsiktlig sekvens med syftet att förmedla den information som innehållet består 
av. Sekvensen väcker också ofta en estetiskt reaktion (McCloud, 1995, s.9).  
 
McCloud (1995) menar att det inom seriellt berättande finns olika kombinationer 
kring hur den information som ska förmedlas kan delas upp mellan text och bild 
och hur de kompletterar varandra. Ju mindre ord som sägs i text, desto mer måste 
sägas i bilder och vice versa. Text och bild som samspelar väl i ett seriellt 
berättande kan skildra händelser mycket väl (McCloud, 1995, s.152-155). Krull 
et.al. menar i forskningsartikeln Designing Procedural Illustrations (2004, s.27) att 
tester har visat att kontrollanter av olika elektroniska utrustningar som 
tillhandahåller ett förklarande informationsmaterial lär sig hur kontrollen ska 
utföras snabbare samt minns proceduren bättre. Johansson (2004, s.61-62) menar 
att en visuell beskrivning av något i vissa fall kan vara mer förklarande, tydligare 
och lättare att förstå än en muntligt beskrivning. 
 
En formgivare bör börja sitt arbete med att ställa sig själv fem frågor: vad har 
produkten för syfte, hur ska produkten brukas, vilken målgrupp riktar sig 
produkten till och slutligen vad det är för innehåll som ska presenteras samt vad 
budskapet med produkten är och hur det ska introduceras för användaren. Detta är 
frågor som bör ställas för att formgivaren lättare ska kunna komma fram till ett 
grafiskt uttryck för sin produkt. Om en formgivning innehåller fakta med syftet att 
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informera bör formgivningen vara strukturerad och den grafiska formen bör vara 
sekundär till innehållet för att på bästa sätt kommunicera informationen (Frank, 
2004, s.201-202). 
 
Enligt McCloud (1995) finns det olika abstraktionsnivåer. Fotografi och en 
realistisk bild är den avbildning som liknar verkligheten mest. Sedan kan man 
förenkla bilder i högre grad genom att göra bilden mer abstrakt. Formgivaren kan 
använda mindre skuggning och förlita sig mer på konturer. Om man abstraherar 
ytterligare och tar bort skuggning helt lämnar formgivaren den fotografiska 
verkliga verkligheten ännu mer (McCloud, 1995, s.28-29). Cairo (2013) förklarar 
att tester har visat att en bild som är mer abstrakt är mer effektiv när användaren 
ska identifiera objekt i bilden. Detta beror på att all onödig information är borttaget 
vilket gör det enklare för hjärnan att läsa av bilden då den på egen hand inte 
behöver radera onödig och överflödig information. När en formgivare ska förklara 
hur något fungerar är ett mer abstrakt manér att föredra medan en mer detaljrik och 
realistisk bild passar bättre för att förklara hur något ser ut (Cairo, 2013, s.145-
146). 
 
Cartoon är ett sätt att rita som ofta används i serievärlden. McCloud (1995) redogör 
om detta begrepp som är en förenklad gestaltning av något, det vill säga motsatsen 
till en realistisk bild. När vi ser en förenklad och mer abstrakt bild av ett ansikte 
accepterar vi detta och och anser det vara lika verkligt som andra avbildningar med 
mer detaljer. McCloud förklarar att man skapar en förstärkning genom att förenkla. 
Människor ser sig själva i figurer. Ett ansikte kan föreställa ett större antal personer 
ju mer cartoonaktigt det är ritat, ett ansikte bestående av endast en cirkel, två 
prickar och ett streck, kan nästan vara vem som helst (McCloud, 1995, s.29-33). 
Dock kräver bilder som är väldigt långt bort från fotorealismen en större förmåga 
från läsaren att kunna tolka (McCloud, 1995, s.49).  

2.3 Färg 
Nilson (2004) menar att ur ett fysiologiskt perspektiv fungerar färgseendet på 
samma sätt hos alla människor, med förutsättningen att du inte är färgblind. Ändå 
kan vi se färg på olika sätt. Detta beror på skillnader i erfarenheter, förväntningar 
och i vilken avsikt man ser färgen (Nilson, 2004, s.11). Eriksson (2009, s.65) 
styrker detta påstående genom att skriva om färgsymbolik och att färger kan ha 
olika betydelser för olika människor. 
 
Bergstöm (2016) redogör om funktionell färg. Detta handlar om hur färger kan ha 
olika användningsområden i en formgivning. Funktionell färg kan användas för att 
attrahera, skapa stämning, informera, strukturera och pedagogisera. Bilder som 
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består av färg lockar och fångar uppmärksamheten hos mottagaren och attraherar. 
Färger kan även skapa olika stämningar. Genom att exempelvis använda gula och 
röda färger som lättar upp kan formgivaren skapa en positiv stämning. 
Formgivaren kan även informera med hjälp av färg. Ett exempel på detta är de röda 
strecken på ett mjölkpaket som informerar om att mjölken består av mycket fett. 
Genom att färgkoda olika grafiska element kan formgivaren strukturera innehåll. 
Det kan även bidra med att skapa ett enhetligt uttryck. Det går även att använda 
färg som en pedagogisk hjälp. Ett exempel kan vara att göra färgplattor för att 
understryka något. Och detta är det som kallas för funktionell färg (Bergström, 
2016, s.261-263). 
 
Färger kan också användas för att markera information och för att framhäva, 
förtydliga och dra till sig uppmärksamheten (Eriksson, 2009, s.66). Ware (2008) 
menar att en pop out effekt är ett effektivt sätt för att dra till sig uppmärksamheten. 
Ett exempel på en pop out effekt kan vara att formgivaren använder en färg på ett 
objekt som är annorlunda och utstickande i jämförelse med de färger som är runt 
omkring. För att göra det enkelt för användaren att hitta ett specifikt visuellt 
element kan man använda en pop out effekt (Ware, 2008, s.27-28). Ware (2008) 
skriver även om betoning och belysning. Om en bakgrund är mer dov med 
färgstarka objekt i förgrunden så kommer dessa att dra till sig uppmärksamheten. 
På detta sätt kan du belysa vissa objekt och göra de mer framträdande och 
bakgrunden kan skiljas från förgrunden med hjälp av färger (Ware, 2008, s.78-79).  
 
Ware (2008) menar att färgblindhet vid kombination av rött och grönt berör cirka 
åtta procent av den manliga befolkningen och en procent av den kvinnliga 
befolkningen. En person som har denna typ av färgblindhet saknar kanalen för röd-
grön. Detta ger utslag i form av att man endast har ett 2D-dimetionellt färgrymd till 
skillnad från en person som inte är färgblind som istället har en 3D-dimetionell 
färgrymd (Ware, 2008, s.73).  

2.4 Semiotik och schemateori 
Enligt Kjørup (2004, s.9) är semiotik ett begrepp som betecknar teckenlära eller 
teckenteori. Vidare menar Kjørup (2004, s.61) att bilder är ett slags tecken. För 
många av oss är bilder naturliga tecken som får en mening för att dom liknar vad 
de föreställer. McCloud (1995) menar att en bild som används för att representera 
något är en ikon. Ikonen kan vara personer, platser, idéer eller saker. Det är tänkt 
att de bilder som vi kallar ikoner ska likna de föremål de ska föreställa (McCloud, 
1995, s.27). 
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Varje människa har en kapacitet till att tolka verkligheten på olika sätt, detta kallas 
kognition. Symboler är däremot ett slags tecken som är en sorts överenskommelse 
oss emellan om en tolkning av själva tecknet. Detta gör att en tolkning av en 
symbol är friare än tolkningen av naturliga tecken (Hård af Segerstad, 2002, s.150-
151).  
 
Groome et al. (2010) menar att vi lägger till egna lagrade kunskaper och 
erfarenheter när vi ser något. Människan har en minnesbank där vi har olika 
företeelser lagrade. När en människa tar emot ny perceptuell information börjar hen 
att analysera intrycket. Hen jämför intrycket med de erfarenheter, det vill säga 
scheman, som redan finns lagrade i minnesbanken. Detta kallas för schemateori. 
Därför kan olika människor få olika uppfattningar av samma intryck (Groome et 
al., 2010, s.31-32).   

2.5 Gestaltlagar 
Det finns olika lagar inom gestaltpsykologin för hur människor organiserar 
sinnesintryck. Dessa lagar kallas för gestaltlagar och kan användas på olika sätt för 
att gruppera objekt. Ett av dessa gestaltlagar heter närhetslagen. Närhetslagen 
syftar på hur nära man placerar olika objekt. Objekt som ligger tätt intill varandra 
har en benägenhet att uppfattas som tillhörande varandra. Likhetslagen är en annan 
gestaltlag som syftar på att objekt som är lika varandra, i exempelvis färg, tenderar 
att bilda grupper (Groome et al., 2010, s.52). 
 
Ware (2008) tar upp det han kallar för pattern for design. Detta är en teori kring hur 
man kan gruppera olika objekt med varandra. Ware (2008) tar liksom Groome et al. 
(2010) upp hur närheten mellan olika objekt skapar grupperingar. Ett annat sätt att 
skapa en gruppering är genom att ringa in objekt med en kontur då detta skapar en 
visuell relation mellan objekten (Ware, 2008, s.58). 
 
Holsanova (2010) skriver om gruppering genom att inrama samt använda 
avgränsande streck eller tomrum och kallar detta för visuella gränser. Genom att 
använda sig av dessa typer av tillvägagångssätt kan man skapa olika grupperingar 
för att visa användaren vad som hör ihop och inte (Holsanova, 2010, s.95). 

2.6 Källkritik 
För att mitt arbete ska hålla en god kvalité har ett källkritiskt förhållningssätt 
besuttits och frågor kring den använda litteraturens trovärdighet har ställts. Booth 
et al. (2004) menar att det finns kriterier som en nybörjare bör granska för att 
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avgöra om en källa är tillförlitlig eller inte. Det du kan titta efter är om källan är 
publicerad av ett förlag som har status och en betroddhet samt om texten som givits 
ut har blivit granskad av personer med expertkunskap inom ämnet. Du kan även 
undersöka om författaren till texten är en forskare eller om hen har gett ut tidigare 
verk. Till sist bör du avgöra om källan är aktuell genom att granska  när källan är 
utgiven. Detta är en bra guide att följa, även om det inte finns en garanti för att 
källan är helt tillförlitlig (Booth et al., 2004, s.83-84). Jag har kontrollerat och 
reflekterat kring dessa kriterier när urvalet av den litteratur och tidigare forskning 
som använts i detta arbete har gjorts.  
 
I detta arbete har boken Serier- den osynliga konsten (1995) av Scott McCloud 
används, vilket är en bok från nittiotalet. Boken är inte nyutgiven, men McCloud är 
en av de främsta inom ämnet serier och boken har håller standarden än idag. Därför 
har källan valts att ses som tillförlitlig trots utgivningsåret. 
 
I arbetet används även boken Utvecklingstörning och andra funktionshinder (2002) 
av Lars-Erik Gotthard. Denna bok har också ett till synes äldre utgivningsår då 
information om ämnet hela tiden utvecklas. Det har dock endast tagits information 
om bilder som stöd och kognition från denna bok. Informationen har kontrollerats 
och överensstämt med det som jag har läst från andra källor, samt den information 
som genererades genom den kvalitativa intervjun som har genomförts i arbetet. 
Därför har den fakta som jag använt från källan setts som trovärdig. 
 
Jag har även använt boken Effektiv visuell kommunikation (2016) av Bo Bergström 
i mitt arbete. Bergström är ingen forskare, utan han är en författare, utbildare, 
föreläsare och creative director. Han har en filosofie kandidat i konst, litteratur och 
pedagogik (Bergström, 2016). Då Bergström har en så stor erfarenhet inom visuell 
kommunikation har källan ändå valts att användas i arbetet. Jag har dock varit 
kritisk när jag valt ut de delar som är med från denna bok.  
 
Arbetet består även av olika internetkällor, vilket kan vara riskabelt då det finns 
flera källor som kan vara opålitliga på webben. De internetkällor som används i 
detta arbete har kontrollerats genom att avsändaren har granskats. Några exempel 
på faktorer som har varit avgörande i denna fråga har varit att ta hänsyn till ifall 
källan är en ledande organisation inom sitt område, har en lång erfarenhet inom 
ämnet eller om det är en myndighet med ett förtroende. Avsändaren har granskats 
genom att bland annat se över vilken roll de har i sitt verksamhetsområde innan 
dessa har tagits med som referenser i arbetet. 
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3. Metod 

I denna del av arbetet presenterar och förklarar jag valet av metoder. Metoderna har 
till största del valts för att få en djupare förståelse för målgruppen samt för att få en 
bild av hur information redan presenteras för målgruppen i dagsläget. Under denna 
del presenteras metoderna formalanalys, undersökande informationsinsamling, 
kvalitativ intervju och designprocess. 

3.1 Formalanalys 
Jag har genomfört en formalanalys av en del av det studiematerial som är framtaget 
av Studieförbundet Vuxenskolan (2014, Mitt val- för mer demokrati). Den del som 
jag har valt ut att analysera är en illustration om hur det går till att rösta i vallokalen 
(Studie förbundet vuxenskolan, 2014, Mitt val-för mer demokrati, träff 2, s.8). 
Materialet används av en cirkelledare i studiecirkelform. Denna del valdes ut då 
den informerar om samma procedur som mitt arbete syftar till att informera om.  
 
Formalanalys är en metod som Yvonne Eriksson i Bildens tysta budskap (2009) 
presenterar. Att analysera kompositionen är en bärande del i en formalanalys, men 
man fokuserar även på hur färger används. I en formalanalys undersöker man bland 
annat olika bildelements placering. Du kan även undersöka om färger går ton i ton 
eller inte. Kompositionen och färgvalen påverkar hur bilden uppfattas (Eriksson, 
2009, s.67). I analysen har även texten analyserats utöver det som nämndes ovan. 
Jag har valt att göra detta då texten är en del av informationsvärdet och därför bör 
tas i beaktning. Det som har undersökts gällande texten är hur den kompletterar 
bilderna och vilka typer av ord som har används. I analysen granskas även manéret 
då detta är en viktig fråga i arbetet.  
 
Jag har genomfört analysen för att hitta styrkor och svagheter i materialet. Med 
resultatet från analysen har det gått att ta inspiration från de positiva delarna i det 
valda informationsmaterialet och lärdom ifrån de brister som gick att finna. På 
detta sätt har den egna slutgestaltningen i mitt arbete gynnats.  

3.2 Undersökande informationsinsamling  
För att jag ska få en tydligare bild över hur man utformar visuell information i dag 
för människor med en intellektuell funktionsnedsättning har en undersökande 
informationsinsamling gjorts. Jag har undersökt vad alternativ kompletterande 
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kommunikation (AKK) och rit-prat är för något då dessa två begrepp var 
återkommande i arbetets inledande fas vid datainsamlingen. Jag undersöker även 
vad lättläst är för något då detta är ett typ av utformning på text som används när 
man informerar för bland annat människor med en intellektuell 
funktionsnedsättning. Åsa Wettborn som jobbar på Stockholms center för 
kommunikativt och kognitivt stöd (StocKK) har även kontaktas via telefon och 
bidragit med information. Mitt arbete fokuserar mycket på den primära målgruppen 
och dennes behov. Därför var den undersökande informationsinsamlingen av de 
olika kommunikationsstöden viktigt för mitt arbete för att förstå hur målgruppen 
fungerar och vilka behov som fanns. 

3.3 Kvalitativ semistrukturerad intervju 
Jag har genomfört en kvalitativ intervju med Therese Karlsson Hedlund och Ulrika 
Ohlson som jobbar med bildstöd på LSS-verksamheten i Hallstahammars kommun. 
Intervjun som genomfördes var semistrukturerad. Denscombe (2016, s.266) 
förklarar att en semistrukturerad intervju kännetecknas av att intervjuaren har 
färdiga frågor som ska besvaras och ett färdigt upplägg, men att hen kan göra 
ändringar i ordningen och låta den intervjuade personen utveckla sina svar. När den 
kvalitativa intervjun genomfördes hade jag med mig färdigt utformade frågor som 
stöd (se bilaga 1). Större delen av intervjun formades dock efter de svar som gavs. 
Detta gav en avslappnad atmosfär. Att få expertkunskap direkt från personer som 
har en stor och lång erfarenhet med att informera den primära målgruppen var ett 
mycket bra sätt att få svar på frågor som inte alltid hittas direkt i litteraturen. 
 
Målet med intervjun var att få information om hur verksamheter i 
upptagningsområdet arbetar idag. Jag ville få expertkunskap rörande utformning, 
målgruppen och olika kommunikationsstöd som de använder när de kommunicerar 
information till målgruppen. Jag ville även få en bild av hur bildstöd används i 
dialogform mellan brukaren och personalen. Intervjun skulle också fungera som en 
inspirationskälla och som ett stöd för mig senare när min egna gestaltning 
utformades. För att anpassa min egna gestaltning till både den primära och 
sekundära målgruppen krävdes en intervju som gav mig insikt i hur verksamheter 
inom upptagningsområdet arbetar med bildstöd.  

3.3.1 En lyckad intervju? 
För en lyckad intervju är det viktigt att du kommer förberedd och vet vad syftet 
med intervjun är (Häger, 2007, s.81-82). Häger (2007) menar även att det är till din 
fördel om du ställer öppna frågor. Slutna frågor leder till ja och nej svar vilket gör 
att intervjupersonen berättar mindre. För att ställa en öppen fråga bör du formulera 
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frågan med frågeorden vad, hur och varför. Vem, var och när kan också fungera om 
du vill ha svar på specifik fakta. Den som intervjuar bör tänka på att undvika att 
ställa dubbelfrågor. Då kan intervjupersonen välja vad hen ska svara på och du får 
ett mindre utvecklat svar (Häger, 2007, s.56-61).  
 
Häger (2007) menar även att ögonkontakt är väldigt viktigt vid en intervju. Det har 
visat sig genom psykologiska experiment att det kan störa en talande person om 
den som lyssnar undviker ögonkontakt. Det viktigaste är dock att du visar att du är 
intresserad av det intervjupersonen säger så att hen känner sig värdefull och 
lyssnad på (Häger, 2007, s.76-77).   

3.3.2 Etik i samband med intervju 
När jag tog kontakt med intervjupersoner förklarade jag vart jag studerade, att jag 
gör ett examensarbete, syftet med mitt arbete och vad jag vill få ut av intervjun. 
Häger (2007, s.177) menar att den som ska intervjuas har rätt att veta vart intervjun 
som de medverkar i ska publiceras och varför intervjun görs. För att ha ett etiskt 
förhållningssätt fick intervjupersonerna som sagt denna information tillhanda. De 
personer som kontaktades fick även veta att de kan vara anonyma i rapporten. 

3.3.3 Urval 
Urvalet av intervjupersoner består av ett fåtal personer. Detta val grundar sig i att 
det har varit av betydelse att de personer som deltar i arbetet i form av en intervju 
ska vara relevanta för arbetet och ha värdefull information att bidra med. Att 
intervjua någon kan ta tid, och för att hålla arbetet inom tidsramen har ett färre 
antal intervjuer genomförts som har fokuserats på att ge kvalitativ information. 

3.4 Designprocess 
För att börja framställa en gestaltning har jag gjort skisser. Gestaltningen har vuxit 
fram från teori, expertkunskap från intervjuer, formalanalysen och den 
undersökande informationsinsamlingen som jag har genomfört i arbetet. Det har 
även givits återkoppling från intervjupersonerna Therese Karlsson Hedlund och 
Ulrika Ohlson från LSS-verksamheten i Hallstahammars kommun. De har givit 
sina synpunkter och tankar kring gestaltningsförslaget för vidare utveckling. 
Följande punkter har fått återkoppling: 
 

• Färgvalet. Hur jag skiljer på de gestaltade personerna med hjälp av olika 
färger och färgvalet överlag. 
 

• Detaljnivån. Är det för mycket, för litet eller lagom med detaljer? 
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• Texten. Är något som kan utvecklas och fungerar ordvalet? Är det lättläst? 
 

• Bildstilen. Vad tycker de om abstraktionsnivån, samt vad de generellt anser 
om stilen på bilderna. 

 
Efter återkopplingen (se 4.5) gjorde jag en re-design där vissa saker ändrades för 
att utveckla och förbättra designen.  

3.5 Metodkritik 
Denscombe (2016) ger ett exempel på att intervjuer kan variera i svar beroende på 
hur bekväma intervjupersonerna är och hur intervjuaren presenterar sig. 
Information kan undanhållas och svaren kan justeras (Denscombe, 2016, s.270-
271). Detta är några av riskerna med intervjuer. För att undvika detta läste jag på 
om hur en lyckad intervju genomförs (se 3.3.1) och hade detta i åtanke både före 
och under intervjun.  
 
Den undersökande informationsinsamlingen av olika kommunikationsstöd i arbetet 
är begränsad då det finns massor av olika sätt som man kan använda bilder som 
stöd på för målgruppen. Om alla tillvägagångssätt hade undersökts hade det tagit 
för lång tid. Jag har i mitt arbete endast skrapat på ytan. I detta arbete har alternativ 
och kompletterande kommunikation (AKK), rit-och skrivprat och lättläst 
undersökts ytligt. Detta leder till att det inte finns en full inblick inom 
ämnesområdet. Då arbetet genomförs från ett informativt designperspektiv har jag 
valt att inte gå in på djupet på de olika kommunikationsstöd som finns idag för den 
primära målgruppen. Den undersökande informationsinsamlingen har till största 
del genomförts för att förstå den primära målgruppen bättre och ge idéer om hur en 
kombination mellan dessa tillvägagångssätt och arbetets designperspektiv kan leda 
till ett material som är målgruppsanpassat. 
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4. Resultat 

I denna del av arbetet redovisas först den undersökande informationsinsamlingen 
av olika kommunikationsstöd som finns att tillgå för den primära målgruppen. I 
denna informationsinsamling ingår rit- och skrivprat, alternativ kompletterande 
kommunikation (AKK) och lättläst. Därefter redovisas den kvalitativa intervjun 
som jag genomfört med Therese Karlsson Hedlund och Ulrika Ohlson som jobbar 
med bildstöd på LSS-verksamheten i Hallstahammars kommun. Sedan redogörs 
resultatet av formalanalysen av Mitt Val- för mer demokrati (2014) som är en 
material som används i studiecirkelform av Studieförbundet vuxenskolan. 
Avslutningsvis presenteras min designprocess där jag har skapat ett 
gestaltningsförslag som sedan har fått återkoppling från yrkesverksamma inom 
bildstöd och re-designats.  

4.1 Undersökande informationsinsamling- 
kommunikationsstöd 

4.1.1 Rit- och skrivprat 
Region Västmanland och Vårdguiden (2017) förklarar att rit- och skrivprat är en 
effektiv och givande metod för att förklara olika situationer för människor som 
behöver stöd i kommunikationen. Rit- och skrivprat är en typ av seriellt berättande 
där man ritar bilder i realtid medan man förklarar något muntligt. Det enda som 
behövs är ett papper och en penna. Rit- och skrivprat kan beskrivas som en 
berättelse som förtydligar det som sägs (Region Västmanland och Vårdguiden, 
2017). 
 
Metoden kan öka förståelsen för exempelvis situationer som kan vara mer eller 
mindre svåra att förstå. Rit- och skrivprat kan användas vid något så enkelt som att 
prata om vad som har hänt under dagen. Att använda rit- och skrivprat gör det 
lättare för personer som behöver stöd inom kommunikation, kognition och socialt 
samspel att förstå saker som sägs, att uttrycka känslor och egna tankar, minnas 
saker som har sagts, förbereda sig inför kommande händelser, prata om situationer 
som har blivit fel, öka förståelsen för olika sociala situationer och till sist att kunna 
begripa andra människors tankar och känslor. Bilderna kan kompletteras med 
pratbubblor för att göra kommunikationen extra tydlig (Region Västmanland och 
Vårdguiden, 2017). 
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En person som vet vad som väntas blir mycket tryggare i en situation. Att förklara i 
steg för steg samtidigt som du ritar, skriver och kryssar för händelser som hänt kan 
du hjälpa personen att känna en trygghet inför en kommande händelse. När man 
informerar om en kommande händelse är det en fördel om du redan i förväg vet 
vad som ska tas upp och vad målet med samtalet är. Detta bidrar till ett lugnare 
tempo och en tydligare struktur vilket är en förmån för båda parterna. Personen kan 
sedan ta med sig händelseschemat som ett stöd (Region Västmanland och 
Vårdguiden, 2017). 

Bild 1. På grund av upphovsrättsliga skäl visas inte denna bild i den elektroniska utgåvan. 

4.1.2 Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2013) menar att alternativ kompletterande 
kommunikation, förkortat AKK, är olika typer av hjälpmedel som används för att 
stärka kommunikationen. Exempel på AKK kan vara bilder, symboler, tecken och 
talsyntes. Det finns många olika varianter av AKK och dessa anpassas utifrån 
individens behov. Bara inom symboler finns det massor av symbolsystem, som 
exempelvis pictogram, Picture Communication Symbols (PCS), widgitsymboler, 
blissymboler och så vidare (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2013, s.12-15). 
Exempel på hur AKK kan se ut visas i bild 2. och bild 3. i form av widgitsymboler 
och PCS-symboler.  
 
Socialstyrelsen (2017) menar att AKK fungerar som ett kognitivt stöd. Bilder, 
fotografier och symboler bör även användas tillsammans med text för att också 
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göra det lättare för samtalspartnern att förstå vad de olika bilderna betyder och för 
att lättare följa med i konversationen (Socialstyrelsen, 2017). 
 

Bild 2. På grund av upphovsrättsliga skäl visas inte inte denna bild i den elektroniska utgåvan. 
 

Bild 3. På grund av upphovsrättsliga skäl visas inte denna bild i den elektroniska utgåvan. 
 
Bildstöd av olika slag kan vara användbara i olika situationer. Levén (2011) skriver 
att tidigare forskning har visat på försämrat minne hos människor med en 
intellektuell funktionsnedsättning. Hon förklarar vidare att detta kan demonstreras 
genom att man har svårt att hantera situationer som man aldrig tidigare har stött på. 
Som en hjälp för att komma ihåg information kan man använda sig av olika 
kognitiva hjälpmedel. I dessa fall kan bilder hjälpa som ett stöd. Ett exempel är att 
använda sig av ett schema där man kan lägga till olika bilder för varje aktivitet som 
ska hända under dagen (Levén, 2011, s.209-210).  
 
Åsa Wettborn som jobbar på Stockholms center för kommunikativt och kognitivt 
stöd (StoCKK) menar att val av stil på bildstöd är väldigt individanpassat. Det är 
målgruppen och syftet som bestämmer utformningen. Det som är gemensamt för 
olika bildstöd är att de är enkelt utformade. De ska vara tydliga och begripliga. 
Bilder fungerar ofta som ett komplement till text och kan användas för att 
förtydliga det som står. En bild som visas tillsammans med en text kan ge en hint 
om vad innehållet handlar om i förväg (Telefonsamtal, Åsa Wettborn 2018-05-11). 
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Lars-Erik Gotthard som bland annat har varit habiliteringschef vid 
handikappsförvaltningen i västra götalandsregionen har skrivit en bok som heter 
Utvecklingsstörning och andra funktionshinder (2002). I boken behandlar han 
bland annat bildstöd och vad det är för något. Gotthard (2002) menar att bilder och 
symboler kan vara en hjälp i kommunikationen. Att avbilda en situation kan i vissa 
fall vara det enda tillvägagångsättet för att skapa en förståelse för personen som du 
kommunicerar med. Bilder kan användas för att beskriva saker som ska hända, 
eller i mer enkla sammanhang som exempelvis att erbjuda olika alternativ. En bild 
som är konkret är lättare att förstå än en bild som är mer abstrakt (Gotthard, 2002, 
s.77).  

4.1.3 Lättläst 
Myndigheten för tillgängliga medier (Om lätta texter) menar att det finns olika 
kriterier som man bör tänka på när man ska utforma en lättläst text. Formgivaren 
av texten bör ha i åtanke vem hen vänder sig till då texten ska anpassas till läsaren 
och utgå ifrån målgruppen. En lättläst text ska greppa läsaren och följa en röd tråd 
samt ha ett tydligt sammanhang och därmed inte kräva förkunskaper av 
genomgripande karaktär. En lättläst text ska även innehålla lättförståeliga ord som 
används i vardagssituationer, bestå av korta rader och till sist ha en layout där text 
och bild samspelar och visar en tydlig koppling till varandra. Sändaren bör även ha 
i åtanke att alla situationer är olika och att framställningen av den lättlästa texten 
inte är likadan alla gånger. Mediet påverkar hur innehållet bör utformas 
(Myndigheten för tillgängliga medier, Om lätta texter).   

4.2 Kvalitativ intervju 
Den kvalitativa intervjun som jag genomfört med Therese Karlsson Hedlund och 
Ulrika Ohlson från LSS-verksamheten i Hallstahammars kommun resulterade i 
kunskap om hur de i verksamheten arbetar med att använda kommunikationsmedel 
för brukarna. Intervjun gav uppgifter om varför bildstilen på bildstöd är enkelt 
utformat, varför bildstöd är ett bra hjälpmedel i kommunikationen, hur färgerna 
används med mera. De visade även olika exempel på det bildstöd som de använder 
i det dagliga arbetet inom verksamheten. 
 
Therese och Ulrika menar att bildstöd används för att göra information mindre 
abstrakt. Ulrika förklarar att information som ges i text eller tal ofta snabbt 
försvinner ur brukarens minne. Flera av brukarna har ett förbättrat visuellt minne 
och minns därför bättre när bilder används som stöd. 
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Bildstöd används i de flesta situationerna enligt Therese och Ulrika. Det är bra att 
använda bilder som stöd för att förklara abstrakta eller sociala förhållanden. De har 
även börjat att använda sig av metoden rit- och skrivprat. De förklarar även att de i 
verksamheten använder scheman där man sätter upp olika bilder som föreställer 
vad som ska göras under dagen eller på vad som ska ätas med mera. De olika 
dagarna på schemat är färgkodade för att brukaren lätt ska kunna identifiera dessa. 
Färgindelningen gäller i hela Sverige. Therese menar att de inte använder färger 
och symbolism på något annat ställe än i scheman. Ulrika påstår istället att all 
annan färgkodning är logisk. Att rött betyder stopp och att grönt är okej.  
 
Stilen på bilderna styrs av vilken nivå personen befinner sig på menar Therese. De 
utgår ifrån individen och använder olika bilder för att passa olika personer. De 
använder ett inköpt bildprogram i datorn som heter InPrint. Om en brukare tycker 
att dessa bilder är barnsliga får dom hitta andra stilar. Då söker dom på webben. I 
InPrint skriver man in ett ord och tillhörande bilder kommer fram automatiskt. 
Sedan skriver de ut och klipper ut dessa för att därefter plasta in korten. På så sätt 
kan man använda bilderna på flera olika sätt. 
 
Ulrika tog upp ett exempel där en bild inte fungerade bra. Det var en bild på en gul 
tvättmaskin. En av brukarna trodde då att det var en ost eftersom det var den 
associationen personen fick. Detta gjorde att bilden inte fyllde någon funktion. 
Ulrika menar skrattandes att detta är ett exempel på varför de använder texter under 
varje bild.  
 
Bilderna i bildstöd är enkelt utformade med få detaljer för att man ska få fram 
budskapet med bilderna. Om det är för mycket detaljer kan personen hänga upp sig 
på fel saker. Ett exempel kan vara en bild där det händer något i bakgrunden. Detta 
kan leda till att personen missar det viktiga som ska förmedlas. Therese menar att 
för mycket detaljer och färger kan störa. Detta är även en av anledningarna till att 
de inte använder foton. Illustrationer blir mer allmänna och det går att förenkla 
mycket.  

4.3 Formalanalys Mitt val 
Mitt val- för mer demokrati (Studieförbundet vuxenskolan, 2014) är ett 
studiematerial som används i en studiecirkel som Studieförbundet vuxenskolan 
håller i. Denna studiecirkel finns för personer som på olika sätt behöver 
information förklarat på ett enklare sätt. En av intentionerna med studiecirkeln har 
varit att få personer med intellektuell funktionsnedsättning att gå och rösta. Jag har 
genomfört formalanalysen för att ta inspiration av det material som utformats för 
studiecirkeln. En av sekvenserna i studiecirkeln handlar om hur man röstar i 
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vallokalen. Jag har analyserat materialet för att finna eventuella brister och 
tillgångar i utformningen. Genom att göra formalanalysen kan jag undvika 
fallgropar i min egna design.  
 

Bild 4.  På grund av upphovsrättsliga skäl visas inte denna bild i den elektroniska utgåvan. 
 
I Mitt val har de valt att dela upp informationen i sex olika rutor som följer en 
kronologisk ordning. Man börjar i ruta ett med att visa en bild av en hand som tar 
en valsedel. Detta blir ingången till läsningen. I ruta två ser man en hand som håller 
i ett öppet kuvert. I ruta tre ser man en siluett av en människa som står bakom en 
grön valskärm. I den fjärde rutan ser man två händer och en penna, samt en 
valsedel med olika alternativ som personen kryssar i. Detta ska visa hur man 
personröstar. I den femte rutan lägger personen i valsedeln i kuvertet och i den sista 
rutan håller personen upp ett identitetskort och sitt kuvert. De olika stegen är 
förenklade och alla delar i valproceduren förklaras inte utförligt. Det fattas 
exempelvis information om att man ska ge kuverten till en röstmottagare då detta 
inte illustreras i materialet. Kompositionen i bilderna är till största del 
asymmetriskt. I ruta ett, två, fyra och fem finns det något i bilden som bryter av 
symmetrin. Ruta tre och sex är också asymmetriska, men inte lika framträdande 
som i de föregående då ett av objekten i bilderna är placerade i mitten och skapar 
symmetri. Bergström (2016) menar att en asymmetrisk bild skapar en spänning och 
en dynamik. En symmetrisk bild ger istället en känsla av lugn och harmoni 
(Bergström, 2016, s.233). 
 
Materialet består av tre stycken huvudsakliga färger. Dessa är röd, vit och beige. 
Detaljerna i bilderna går istället i färgerna grön, blå, gul, grå och svart. Intrycket 
ger en varm känsla. Bergström (2016, s.262) skriver att färgval som består av rött 
och gult ger en glad och livad stämning. 
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Kontrastverkan i vissa bilder är inte är tydlig. Ett exempel är dom vita valsedlarna 
som smälter samman med varandra och bakgrunden vilket gör att det blir svårt att 
urskilja olika objekt. Detta går att se i bland annat ruta fem där det saknas kontrast 
mellan valsedeln och kuvertet. Cairo (2013) menar att människans hjärna delar upp 
bakgrund och förgrund. En högre kontrastverkan mellan två olika ting gör det 
enklare för hjärnan att skilja på dessa som två olika objekt och hjärnan blir mindre 
belastad (Cairo, 2013, s.111-112). Ett exempel på en god kontrast är i ruta tre. Där 
bryter den gröna och röda färgen av mot den ljusa bakgrunden och förgrunden går 
därför enkelt att urskilja från bakgrunden. En sak som bör tas i beaktning är 
kombinationen av röd och grön i ruta tre som man bör vara försiktig med då Nilson 
(2004, s.48) skriver att den vanligaste färgblindheten är kombinationen röd-grön.  
 
Det manér som används är abstrakt. Det har gjorts förenklingar. Proportionerna är 
verklighetstrogna, men man har i vissa fall avvikit från verkligheten genom att 
använda färger som röd på människan samt förenklat hur valsedlarna ser ut genom 
att göra alla vita med en avsaknad av text. Groome et al. (2010, s.31) menar att när 
en människa ser en förenklad bild lägger hen till egen lagrad kunskap och 
erfarenhet på bilden och skapar sin egna uppfattning om vad det är den föreställer. 
Då målgruppen till detta material inte har egna erfarenheter eller kunskap om 
röstning i val lämpar sig troligtvis inte ett alltför abstrakt manér där objekts 
identitet förenklas för mycket. Det går säkerligen bra att förenkla, men objekten 
måste troligtvis vara tillräckligt igenkänningsbara för att inte leda till förvirring för 
målgruppen. 
 
Bilderna i materialet kombineras med text. Ord har blivit förenklade och 
meningarna är korta. De har undvikit svåra ord som röstmottagare, valskärm och 
valkuvert. De har istället förenklat orden. Texterna fungerar som ett komplement 
till bilderna för att förtydliga ytterligare. Det finns även numreringar som förklarar 
vilket steg man är på. Texterna ligger i närhet till den bild den tillhör vilket gör att 
betraktaren kopplar ihop dessa till rätt bild. Ware (2008, s.58) menar nämligen att 
ett objekt som placeras nära ett annat objekt leder till att de paras ihop och bildar en 
grupp.  

4.3.1 Sammanfattning av formalanalys 
Jag har undersökt komposition, färg, maner och text. Den information som erhållits 
kring dessa punkter har lett till synpunkter kring vad som kan anses vara en fördel i 
materialet, men också vad som kan utvecklas. Det som kan ses som bra i materialet 
är färgvalet, bortsett från kombinationen av röd och grön, att texten förtydligar 
bilderna, att texten är lättläst och att numreringarna hjälper användaren att navigera 
sig genom materialet. Det är till stor del även bra att manéret är förenklat, men i 
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vissa fall kan objekt bli för tolkningsbara i materialet. Ett exempel är att 
valsedlarna inte stämmer överens med de färger som de har i verkligheten vilket 
kan leda till förvirring. 
 
Det som kan ses som bristande i materialet är den svaga kontrasten mellan olika 
objekt. Formgivaren har även förenklat de steg som genomförs i vallokalen. De har 
exempelvis valt att inte visa någon röstmottagare som tar emot valkuverten. Detta 
skulle kunna leda till förvirring då detta åter igen blir en tolkningsfråga för 
användaren. Det bör dock finnas i åtanke att detta material används i en 
studiecirkel där det finns någon som leder mötena. Därför får lyssnaren säkerligen 
information muntligt som kompletterar bilderna som används i materialet. Detta är 
inget bildstöd, utan det är ett studiematerial. 

4.4 Designprocess 
Genom all den information som jag har samlat in i arbetet har jag utformat ett 
förslag på en slutgestaltning. Designprocessen har bestått av skisser, ett 
gestaltningsförslag, återkoppling från Therese Karlsson Hedlund och Ulrika 
Ohlson och till sist en re-design. 

4.4.1 Skisser 
Efter den kvalitativa intervjun som jag genomförde med Therese Karlsson Hedlund 
och Ulrika Ohlson från LSS-verksamheten i Hallstahammars kommun började jag 
skissa på den första idén (se Bild 5.). Det första som bestämdes var att 
gestaltningen skulle vara ett seriellt berättande. Lösningen kom naturligt då det 
som ska informeras om är en procedur som således innehåller flera olika steg. I den 
kvalitativa intervjun som genomfördes visades det exempel på hur de i 
verksamheten använde bilder som stöd. De använder bland annat inplastade bilder 
som de lägger upp på ett schema för att informera (se 4.2), vilket är en typ av 
seriellt berättande. De kommunikationsstöd som redovisas i den undersökande 
informationsinsamlingen (se 4.1) visade också en stark koppling till seriellt 
berättande. Därför blev det naturligt att mitt material utformades till en serie av 
bilder där informationen delas upp i olika steg.  
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Bild 5. Första skissen. 
 
Den första skissen (se Bild 5.) är en enklare frimärksskiss. Skissen visar de första 
idéerna på hur informationen kan delas upp i olika rutor. Skissens syfte var att 
tydliggöra mina tankar om vad som skulle illustreras och ge en bild av hur 
slutresultatet kan komma att se ut. Suwa & Tversky (2009, s.75) menar att skisser 
är väldigt användbart för en designer då en skiss gör att idéerna blir sedda och inte 
längre bara finns i designerns huvud. Att få ner idéerna på papper minskar 
ansträngningen på arbetsminnet samtidigt som skisser i början av en designprocess 
är ett bra sätt att få en överblick då tankar och idéer kan vara många (Suwa & 
Tversky, 2009, s.75). Därför påbörjades designprocessen med skisser. 
 
De steg som är med i första skissen baserades på de steg som valmyndighetens 
presenterar på deras webbplats. Valmyndigheten har delat upp sin textbaserade 
information i tre olika steg (Valmyndigheten, 2018, rösta i vallokal på valdagen). 
För att de olika stegen inte skulle innehålla för mycket information delades stegen 
upp i flera mindre steg i min skiss. Den sista rutan på den första skissen (se Bild 5.) 
innehöll information om att man kan följa valet på tv. Argumentet till detta var att 
det skulle skapa ett avslut på serien. Den sista rutan togs dock senare bort då 
informationen inte var relevant. Det jag ska informera om är hur användaren går till 
väga i själva vallokalen. Inte vad som händer efter. 
 
Den första skissen utvecklades till en ny mer förfinad skiss (se Bild 6.). Det lades 
till fler gestaltade personer då dessa ska representera användaren och 
röstmottagaren. Detta val gjordes för att gestalta interaktionen med föremål. Krull 
et al. (2004, s.27) hänvisar till William Horton som menar att man bör använda sig 
av pilar och händer, samt demonstrera vart man är i förhållande till objektet när en 
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illustrations ska visa hur användaren ska interagera med ett objekt. Därför valde jag 
att lägga till fler gestaltade personer i bilderna, men även symboler i form av pilar 
som ska förtydliga riktningar. 
 

 
Bild 6. Andra skissen. 
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4.4.2 Gestaltningsförslag 

 
Bild 7. Gestaltningsförslag 1. Liggande A4. Se bilaga 4. för bild i större skala. 

 
Bild 8. Gestaltningsförslag 2. Utklippningsbara kort i stående format. Se bilaga 5a. och bilaga 5b. 
för bild i större skala. 
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4.4.3 Format 
Formatet på rutorna som presenteras i det stående formatet är 9x9 cm. Måttet är 
taget från ett av de mått som jag fick tillhanda under den kvalitativa intervjun med 
Therese Karlsson Hedlund och Ulrika Ohlson. Måttet valdes vara detsamma för att 
skapa en kontinuitet. Tanken med formatet är att rutorna ska kunna klippas ut och 
plastas in för att underlätta för den sekundära målgruppen att hantera materialet. 
Den primära målgruppen ska ha en större möjlighet att kunna välja hur hen vill 
använda materialet. Det går att använda materialet som en kortlek, som en tidslinje 
där korten radas upp eller i vilken layout som passar. I den kvalitativa intervjun (se 
4.2) framkom det att både den primära som sekundära målgruppen använder 
bildstöd på olika sätt. Norman (2013, s.8) menar att en god design är anpassad för 
målgruppen som den designas för. Därför är materialet i ett format som är 
anpassningsbart då det kan vara väldigt individuellt för den primära målgruppen 
hur hen vill läsa informationen, vilket även framkom i resultatet av den 
undersökande informationsinsamlingen (se 4.1) och den kvalitativa intervjun (se 
4.2). 
 
För att anpassa materialet ytterligare till användaren har jag gjort ännu en design 
där all information har samlats på ett A4-papper i ett liggande format. Frank (2004, 
s.207) menar att ett liggande format med en bildserie gynnar framåtrörelsen i 
läsningen. På denna yta har rutorna minskats från sin ursprungliga storlek för att 
anpassas till det nya utrymmet. Gotthard (2002, s.100) menar att man måste se 
individens behov, önskningar och vilja för att arbeta individuellt och få personen 
att känna sig delaktig och lyssnad på. Därför är materialet utformat för att vara 
anpassningsbart så att det till en viss gräns går att bestämma själv hur materialet 
ska användas. 

4.4.4 Bildmanér 
Valet av bildmanér motiveras av den teori som jag har läst. McCloud (1995, s.31) 
menar exempelvis att en mer abstrakt representation av en människa leder till att 
användaren lättare identifierar sig med denna då den har mindre personliga attribut 
och därför kan likna vem som helst. Denna abstrakta bildstil kallar McCloud för 
cartoon (1995, s.29). Jag har därför valt att göra de gestaltade personerna i bilderna 
i en form av cartoon, ett mer abstrakt manér. De gestaltade personerna är långt 
ifrån verkligheten av hur en människa ser ut genom att ha en onaturlig färg i 
jämförelse till verkligheten, har kroppsdelar som inte stämmer överens med 
anatomin och så vidare, men användaren ska ändå enkelt kunna koppla figurerna 
till människa. Personerna och föremålen har en likhet med verkligheten för att 
skapa igenkänning hos användaren. Den gestaltade personen har inte fem fingrar, 
men man ser ändå att det är en hand. McCloud (1995, s.50) menar att en ikonisk 
abstraktion strävar efter likhet och mening. Manéret är inte verklighetstroget, men 
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det ska fortfarande finnas en likhet till verkligheten och det ska gå att se vad 
figurerna i bilderna föreställer. 
 
De gestaltade personerna har inga karaktäristiska drag som exempelvis frisyr, 
hudfärg eller ögonfärg. Personerna ska vara en karaktär som kan föreställa vem 
som helst. På så sätt kan fler personer ur den primära målgruppen identifiera sig 
med den gestaltade personen. Det upptäcktes även under informationsinsamlingen 
att bilder som används som ett stöd för målgruppen är väldigt enkelt utformade och 
avskalade i detaljrikedomen. Therese Karlsson Hedlund och Ulrika Ohlson menar 
att bilderna som de använder är väldigt enkelt utformade för att budskapet ska nå 
fram (se 4.2). Jag valde därför att alla bildelement i gestaltningen ska vara i ett 
abstrakt bildmanér.  
 
Eftersom materialet är på en begränsad yta har även detta påverkat hur mycket 
detaljer illustrationerna består av. Johansson (2004, s.71) menar att storleken som 
en bild ska visas i bör finnas i åtanke när formgivaren bestämmer hur mycket 
detaljer som ska finnas med. I en liten bild kan detaljer försvinna eller klumpa ihop 
sig vilket förstör informationsvärdet i bilden (Johansson, 2004, 71).  
 
Bildmanéret innehåller även varierande linjetjocklekar (se bild 9.). Linjetjocklekar 
är ett tillvägagångssätt som ofta används i tekniska illustrationer. Richards (2006, 
s.103) menar att varierande linjetjocklekar i tekniska illustrationer tydliggör och 
skapar ett gott visuellt uttrycksätt. Linjetjockleken i gestaltningsförslaget är 
tjockare på de objekt som ska stå ut ifrån resten för att skapa ett fokus i bilden. 
Ware (2008, s.27-28) menar som sagt att det går att skapa pop out effekter genom 
att göra objekt avvikande från runtomliggande objekt. Även om pop out effekten i 
min gestaltning är subtil, finns det en antydan om vart läsaren ska fokusera blicken.  
 

 
Bild 9.  Gestaltningen har olika linjetjocklekar för att dra uppmärksamheten till sig. 
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4.4.5 Layout  
I det liggande informationsmaterialet där allt är samlat på en A4-papper är rutorna 
placerade i en kronologisk ordning för att användaren enkelt ska kunna gå igenom 
materialet steg för steg. Rutorna är fördelade jämnt över pappret och skapar en 
symmetri då det inte finns någon bild som bryter av formen med sin placering. 
Bergström (2016, s.233) menar att en symmetrisk bild bringar ett lugn och att 
läsaren då lättare kan ta in budskapet. 
 
Med hänsyn till gestaltlagar har olika objekt skapat grupper. Ware (2008, s.58) 
menar som tidigare nämnts att objekt som placeras nära varandra bildar grupper. I 
gestaltningen har rutorna med bilder placerats nära texten för att visa vilka texter 
som hör ihop med vilken bild. Mellanrummet mellan rutorna gör också att grupper 
mellan bilderna skapas. Holsanova (2010, s.95) menar att det går att skapa grupper 
med inramningar och tomrum. Detta gör att de åtta rutorna delas in som egna 
objekt. Jag har grupperat informationen för att skapa en tydlig layout där allt är 
placerat harmoniskt och inramat för största möjliga tydlighet.  

4.4.6 Text  
För att texten ska vara lättförståelig och tydlig har råden från Myndigheten för 
tillgängliga medier (Om lätta texter) tagits i beaktning. Jag har även tagit lärdom 
från formalanalysen av Mitt val- för mer demokrati (se 4.3). Den text som finns i 
gestaltningsförslaget är kort, koncist och innehåller lätta ord. Precis som i 
materialet från Studieförbundet vuxenskolan (se 4.3) har svåra ord som valskärm, 
valkuvert och röstmottagare undvikits. De har istället förenklats till lättare mer 
vardagliga ord. Varje text och ruta blev tilldelad en numrering för att förtydliga 
ordningen de ska läsas i. Om användaren exempelvis blandar ihop korten ska det 
enkelt gå att se i vilken ordning de ska vara i.  
 
Teckenstorleken är fjorton punkter i typsnittet Helvetica. Hellmark (2004) menar 
att ett typsnitt som är i sanserif lämpar sig bra till bland annat bildtexter då dessa 
typer av texter är i ett kortare format. En löpande text föredras att vara i 
motsvarigheten till sanserif, antikva (Hellmark, 2004, s.26-27). Då texten som 
används i gestaltningsförslaget inte är lång och löpande valdes Helvetica som 
tillhör sanserifgruppen.   
 
Texten i bildstödet är lika mycket till för den sekundära målgruppen som den 
primära. Texten ska finnas som ett stöd till den sekundära målgruppen så att hen 
vet vad varje bild handlar om och kan förbereda sig om vad som ska tas upp och 
pratas om i samtalet med den primära målgruppen. Den primära målgruppen kan 
både läsa själv om hen behärskar detta för att hänga med i samtalet, eller bara 
lyssna på vad stödpersonen förklarar.  
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4.4.7 Färg 
De färger som valskärmen, röstkortet, valsedlarna och identitetskortet har är 
grundat i de färger som föremålen har i verkligheten. Jag gjorde detta designval då 
det ska vara enkelt för den primära målgruppen att identifiera föremålen när hen är 
på plats i vallokalen. Johansson (2004, s.80) menar att när en formgivare väljer färg 
bör hen utgå ifrån färgen som objektet har i verkligheten. En bild med en färg som 
är för avvikande från verkligheten blir svårare för betraktaren att acceptera 
(Johansson, 2004, s.80). För att försöka undvika förvirring är färgerna på 
föremålen i gestaltningsförslaget lika som i verkligheten. 
 
Färgerna på de gestaltade personerna avviker dock helt från verkligheten. Detta 
beror på den typ av manér som valts. Personerna ska som tidigare nämnts 
representera vem som helst. Därför har ingen hudfärg, frisyr eller något annat 
utmärkande drag illustrerats. För att ingen hudfärg ska gestaltas har jag därför valt 
att använda andra färger. De gestaltade personerna är i två olika färger för att man 
ska kunna separera dom. Eriksson (2009, s.66) menar att vi i västvärlden kopplar 
färgen rosa till flickor. Flickor kan använda vilka färger som helst, medan om en 
pojke klär sig i rosa ses det vanligtvis som feminint enligt de könsnormer som vi 
har (Eriksson, 2009, s.66). Till hänsyn till detta valde jag bort färgen rosa på de 
gestaltade personerna då vi i västvärlden har dessa associationer kring färgen. 
Färgvalet skulle kunna leda till att användaren inte identifierar sig med den 
gestaltade personen om användaren är en man.  
 
Valet av färgen på pilarna stödjs av information som framkom i den kvalitativa 
intervjun med Therese Karlsson Hedlund och Ulrika Ohlson (se 4.2). I intervjun 
framkom det att de använde logiska färgkodningar som exempelvis att färgen grön 
betyder okej. Då pilarna i gestaltningen visar de rätta riktningarna och framhäver 
korrekta handlingar ansågs en grön färg passa för att symbolisera rätt.  
 
Bakgrunden är vit för att det ska bli lättare att skilja på förgrund och bakgrund. 
Detta val stödjs av den teori som Ware (2008) beskriver som betoning och 
belysning. Genom att som tidigare nämnts ha färgstarka, mörkare föremål i 
förgrunden i kontrast till en bakgrund som är mer dov och ljus kan formgivaren få 
objekten i förgrunden att sticka ut och skiljas från bakgrunden (Ware, 2008, s.79). 
Därför har en vit bakgrund valts i gestaltningsförslaget. Detta skapar en kontrast till 
de föremål som visas i förgrunden då dessa innehåller färger. Det blir därför 
enklare att separera dessa. Det finns inga störande element i bakgrunden. Alla 
objekt har som tidigare nämnts även fått en linjetjocklek. Detta hjälper föremålen i 
förgrunden att inte flyta samman med bakgrunden vilket var ett av de problem som 
upptäcktes i formalanalysen av Mitt val (se 4.3) där kontrastverkan mellan vissa 
objekt var låg.  
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4.5 Återkoppling och re-design 
För att få återkoppling på designförslaget kontaktades Therese Karlsson Hedlund 
och Ulrika Ohlson från LSS-verksamheten i Hallstahammars kommun via mejl. De 
gav synpunkter på gestaltningsförslaget utifrån deras expertkunskap. Frågor 
ställdes för att få återkoppling på färgvalet, detaljnivån, texten och manéret.  
 
Både Therese och Ulrika ansåg att färgvalet var bra överlag. De menade att det var 
funktionellt att föremålen är i deras verkliga färger då det skapar en god 
igenkänning för den primära målgruppen när de är i vallokalen. Therese och Ulrika 
var även överens om att ett annat färgval på de gestaltade personerna var att 
föredra. De menade att det skulle skapa en kontrast som bryter av mot de andra 
färgerna i illustrationen. Detta ändrades i slutgestaltningen. Den blåa personen blev 
istället gul och röstmottagaren orange (se Bild 10.). Detta gjorde som sagt att de 
gestaltade personerna fick mer kontrast till de övriga objekten i materialet. Genom 
att jag ändrade på färgen blev de mer utstickande och bryter av mer mot den övriga 
färgskalan. 
 
Detaljnivån tyckte de var bra. De ansåg att det som ska fokuseras på i bilden träder 
fram och är med i innehållet. Det var inget steg som fattades. Stilen på bilderna var 
också bra då de enligt Therese och Ulrika var tydliga. Det de dock ansåg kunde 
utvecklas lite mer var texten. Therese och Ulrika menade att det bör läggas till att 
användaren ska ta en valsedel per färg och tre stycken valkuvert. På det sättet är 
man extra tydlig menar Therese och Ulrika. I slutgestaltningen ändrades textens 
formulering med stöd i det som Therese och Ulrika framförde. Detta för att 
förtydliga texten och instruktionen ytterligare. 
 
För att anpassa materialet för användning lades det till klippmarkeringar på de rutor 
som ska klippas ut för bruk. Norman (2013) menar att affordance är ett begrepp 
som handlar om hur en person vet vilken interaktion som är möjlig med ett objekt. 
Signifiers är istället ett sätt att visa vart interaktionen ska ske (Norman, 2013, s.10-
14). Genom att lägga till klippmarkeringarna indikerar materialet vart i pappret 
användaren ska klippa. Detta blir tydligare för användaren. 
 
Genom respons från lärare på Mälardalens högskola gjordes det en del 
förtydliganden i bildarbetet av min slutgestaltning. För att förtydliga att 
personröstning kan göras på alla sedlarna lades det till bildrutor som förklarar detta 
genom att ha en bildruta för varje färg på sedeln (se bild 11.). Jag valde dock att 
endast lägga till extra bildrutor i informationsmaterialet som är i kortleksformatet. 
Detta val grundade sig i att rutorna hade blivit väldigt små i det liggande formatet 
för att allt skulle få plats på ett A4. Alternativet hade varit att placera bildserien på 
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två ark, men detta valdes ändå bort då tanken var att ha allt samlat på ett papper 
som en sammanfattning.  
 
En ytterligare fråga som jag fick kommentarer på och som jag har brottats med 
under designarbetet är hur man kan visa för den primära målgruppen att rutan som 
kryssas i vid personröstning är valfri. Den primära målgruppen skulle kunna 
misstolka och tro att hen specifikt måste kryssa i ruta två, då detta var det enda 
alternativ som jag visade i bild. Att skapa bilder för alla alternativ hade resulterat i 
väldigt många bildrutor, vilket hade tagit ifrån bildstödet dess funktion, vilket är att 
vara enkelt och koncist. Därför valde jag att kryssa i olika rutor i bildrutorna 4., 5. 
och 6. (se bild 11.). Detta gör att inte samma ruta alltid är ikryssat och bildstödet 
behåller sin enkelhet.  
 
Det är viktigt att jag påpekar att bilderna är ett bildstöd där den sekundära 
målgruppen samtalar med den primära målgruppen kring bilderna. Den primära 
målgruppen ska redan ha fått information om valet och partier innan de går igenom 
det bildstöd som jag i detta arbete har skapat. De kan tillsammans gå igenom 
bildstödet steg för steg där eventuella frågor och funderingar kan tas upp och 
förtydligas genom muntlig information från den sekundära målgruppen. På så sätt 
blir informationen fylligare i sitt informationsvärde och det finns plats för 
diskussion mellan båda parter och det finns någon som leder samtalet och kan 
svara på frågor. 
 
Jag ändrade även på rörelseriktningen på de gestaltade personerna då de i mitt 
gestaltningsförslag byter riktning i slutet av proceduren. Detta skulle kunna förvirra 
den primära målgruppen. Jag förminskade även huvudena på personerna i min 
gestaltning då detta var en återkommande kommentar som jag fick. Lärare undrade 
varför figuren var så oproportionerlig. Då huvudets storlek inte hade någon 
betydelse för bildens informationsvärde valde jag att förminska huvudena en aning 
för att minimera eventuell fundering kring detta. Jag ville inte att detta skulle 
distrahera från budskapet i bilderna. Jag lade även till ögon och näsa på de 
gestaltade personerna för att det lättare ska gå att se vilken riktning de står i. Efter 
dessa ändringar gjorde jag några några mindre justeringar som exempelvis att 
pennan omplacerats för att inte hamna i skarven av valskärmen (se bild 9.). 
Kontrasten mellan nyanserna på valskärmen har även stärkts, den mörkare armen 
på personerna i bildserien har tagits bort och jag har gjort det tydligare att se att det 
är tre stycken valsedlar som figuren håller i i ruta 2 genom att sära på sedlarna mer. 
Jag lade även till att den gestaltade personen håller i valsedlarna när hen hämtar 
valkuverten, samt att hen håller i dessa när hen står bakom valskärmen för att 
undvika hack i bildberättandet. Jag lade även till att den gestaltade personen lämnar 
in tre kuvert istället för ett då detta annars kan förvirra. 
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Det sista som ändrades var små brister som jag upptäckte. Marginaler vid 
textstyckena ändrades, skuggning på breven ljusnades upp, pilarna flyttades lite, 
texten på identitetskortet gjordes lite större och linjetjocklekarna sågs över. Dessa 
var små förfiningar som gjordes för att polera materialet innan det ansågs vara 
färdigt.  
 

 
Bild 10. Slutgestaltning 1. Liggande A4. Se bilaga 6. för bild i större skala. 
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Bild 11. Slutgestaltning 2. Utklippningsbara kort i stående format. Se bilaga 7a., 7b och 7c. för bild i 
större skala. 
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5. Diskussion 

Syftet med arbetet har varit att utforma ett visuellt informationsmaterial som 
förklarar för den primära målgruppen hur man röstar i en vallokal. Materialet ska 
finnas som ett stöd för användaren och bidra till en säkerhet kring de steg som 
valproceduren innebär.  
 
I arbetet kom jag fram till att det finns en stor mängd olika tillvägagångssätt som 
man kan presentera information på till den primära målgruppen. Det finns inte ett 
självklart sätt som fungerar för alla. I arbetet har jag eftersträvat att göra 
slutgestaltningen anpassningsbar genom att göra två olika versioner av materialet. 
Meningen med de två olika versionerna är att den sekundära målgruppen ska ha 
olika alternativ för att hantera bildstödet. I det ena materialet är all information 
samlat på ett A4-papper medan det andra materialet går att klippa ut för att 
användas som en kortlek som kan radas upp eller användas på annat sätt beroende 
på hur den primära målgruppen vill bruka materialet. Bildstödet ska kunna 
anpassas efter den situation det används i.  
 
Att bildstöd är individuellt och kan formges på olika sätt gör att det producerade 
materialet troligen inte passar till alla användare inom den primära målgruppen. 
Olika individer har olika förutsättningar och behov. Därför går det inte att påstå att 
den slutgestaltning som jag gjort i arbetet kommer att passa alla. 
Gestaltningsförslaget fick dock återkoppling av två personer som jag tidigare i mitt 
arbete intervjuat. De arbetar i LSS-verksamheten och har lång erfarenhet av 
kommunikation med bildstöd. Personerna gav sitt samtycke till materialet och gav 
återkoppling om designen gällande färg, detaljnivå, text och manér. Genom 
återkopplingen har slutgestaltningen ändå en viss kredibilitet. Materialet är 
utformat för att vara tydligt och enkelt att förstå. Den sekundära målgruppen kan 
finnas som ett stöd där hen hjälper att förklara och förmedlar informationen genom 
att exempelvis peka och muntligt förklara och utveckla innehållet i bildstödet för 
den primära målgruppen. Det finns exempelvis vissa tidshopp i slutgestaltningen. 
En bildruta hoppar över till en annan och vad som händer mellan dessa kan vara 
svårt att tolka för vissa. Det är här den sekundära målgruppen ska finnas till hjälp 
för den primära målgruppen. De ska finnas för att förtydliga de frågor som kan 
uppstå. Min slutgestaltning kräver att den primära målgruppen redan har 
förkunskaper kring valet och olika partier. Jag har exempelvis inte förklarat vilka 
partier som deltar i valet, att man röstar till riksdag, kommun och landsting och så 
vidare. Jag har fokuserat på valproceduren i vallokalen i min slutgestaltning.  
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Det hade varit till nytta för arbetet att intervjua fler personer för att få fler 
synvinklar på ämnet. I detta arbete har jag kontaktat tre personer som har 
expertkunskap om bildstöd. Då de kvalitativa intervjuerna tog tid att genomföra 
och gå igenom, samt att arbetets andra delar krävde tid, hann jag inte med fler 
intervjuer. Med mer tid hade fler kvalitativa intervjuer kunnat genomföras vilket 
hade gynnat arbetet genom att både ge mer information samt bekräfta och styrka 
designvalen i gestaltningen ytterligare. Det hade även varit till nytta att få 
återkoppling på gestaltningen från fler personer. Detta hade utvecklat och stärkt 
arbetet mer. 
 
Mitt arbete har bidragit till hur man som formgivare kan förhålla sig kring olika 
designteorier och principer rörande manér, färg, seriellt berättande och kognitiv 
psykologi i utformandet av ett informationsmaterial där en procedur gestaltas för 
människor med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. För att forska vidare 
skulle det vara intressant att utföra användartester för att se om materialet faktiskt 
påverkar hur målgruppen känner inför att rösta i valet. Känner de sig säkrare, ger 
materialet något resultat på valdeltagandet? Det skulle exempelvis fungera att 
iscensätta en röstningssituation eller att personer i den primära målgruppen får 
materialet tillhanda innan valet. Ett sådant användartest skulle även kunna upplysa 
om eventuella brister i materialet. Detta skulle kunna leda till en vidareutveckling 
där materialet förbättras ytterligare.  
 
Anledningen till att målgruppen har ett lågt valdeltagande beror dock inte endast på 
osäkerheten kring valproceduren i vallokalen. Det finns andra bidragande faktorer 
som påverkar. Mitt material är ett litet bidrag till att avhjälpa ett av de hinder som 
finns för att denna målgrupp ska deltaga och rösta på valdagen. Hur övrigt material 
ska utformas och designas för den primära målgruppen, men också för de 
målgrupper jag har valt bort i min avgränsning av arbetet, är ett stort 
forskningsområde som bör undersökas och forskas vidare om.  
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6. Slutsats 

Den frågeställning som ställdes i början av arbetet var följande: 
 

• Hur kan ett visuellt informationsmaterial som förklarar en procedur 
utformas på ett lättförståeligt och tydligt sätt så att människor med en 
lindrig intellektuell funktionsnedsättning enkelt kan ta till sig 
informationen?  

 
För att besvara forskningsfrågan har jag i den inledande fasen av arbetet läst 
litteratur om olika designteorier och gjort en datainsamling om statistik, föreningar 
och annat som gav mig förståelse om mitt arbetsområde. Arbetet fortlöpte med en 
undersökande informationsinsamling av rit- och skrivprat, alternativ och 
kompletterande kommunikation (AKK) och lättläst. Sedan genomförde jag en 
kvalitativ intervju och en formalanalys. Efter detta fortsatte jag med min 
designprocess och motiverade de val som jag har tagit. Jag skapade skisser och ett 
gestaltningsförslag. Gestaltningsförslaget fick sedan återkoppling av två 
yrkesverksamma personer inom LSS-verksamheten i Hallstahammars kommun 
som arbetar med bildstöd. Jag gjorde till sist en re-design utifrån den återkoppling 
som jag fick samt de brister som jag fann i min gestaltning. 
 
Alla de tillvägagångssätt som jag har använt mig av i detta arbete ledde till att jag 
kom fram till olika slutsatser som har nyttjas i min slutgestaltning.  
 
Jag blev snabbt medveten under min arbetsprocess att informationsmaterialet för 
den primära målgruppen kan utformas på flera olika sätt. Människor med lindrig 
intellektuell funktionsnedsättning har olika behov av stöd. Det kan skilja sig från 
person till person hur denne vill erhålla information. Det finns inget tydligt svar på 
hur ett informationsmaterial rörande valproceduren ska se ut för att passa alla inom 
den primära målgruppen, men det finns dock vissa faktorer som kan göra 
informationsmaterialet mer tydligt och lättförståeligt. Det mest essentiella är att 
hålla materialet enkelt och koncist genom att radera all onödig och överflödig 
information från designen. 
 
Informationsmaterialet bör gestaltas i ett seriellt berättande där valproceduren delas 
upp steg för steg. Detta bör göras för att förtydliga valproceduren, då den innehåller 
flera olika handlingar. För mycket information i en bild kan bli rörigt och svårt att 
läsas av och tolka. Det framkom även från den undersökande 
informationsinsamlingen (se 4.1) och den den kvalitativa intervjun (se 4.2) att 
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seriellt berättande är ett vanligt tillvägagångssätt att använda när information till 
den primära målgruppen ska kommuniceras. Då seriellt berättande ofta används för 
att kommunicera procedurer, samt att en uppdelning av instruktionen förtydligar 
innehållets handlingar, vilket jag nämnt ovan, är detta ett naturligt och passande val 
för att förmedla en procedur tydligt. 
 
Ett abstrakt manér är att föredra då det blir lättare för den primära målgruppen att 
läsa av bilden då detaljrikedomen inte stör genom att vara överflödig. Ett mer 
verklighetstroget manér kan göra att användaren fastnar på detaljer som inte är av 
betydelse. Bilderna bör dock inte förenklas för mycket då detta kräver en större 
tolkning från användaren. Färger på föremål bör exempelvis överensstämma med 
verkligheten för god igenkänning. Detta är dock inte lika viktigt för gestaltningen 
av personerna i bilderna. Personerna bör kunna föreställa vem som helst och 
därmed inte ha någon hudfärg. De bör heller inte ha några andra utmärkande drag 
som exempelvis frisyrer eller ögonfärg. Personerna som gestaltas kan med fördel 
skapas i manéret cartoon. Genom att använda ett manér i cartoon kan användaren 
lättare identifiera sig med personen som gestaltas då denne blir mer abstrakt och 
identitetslös. 
 
Jag har även kommit fram till att det är viktigt att skilja på bakgrund och förgrund 
för att minska belastningen på hjärnan. För att skilja på bakgrund och förgrund bör 
kontrasten mellan dessa vara god. Ett exempel är att bakgrunden bör vara enfärgad, 
ljus och harmonisk om det som finns i förgrunden är mer färgstarkt, utstickande 
och mörkt. En god kontrast mellan olika föremål är även att föredra för att det lätt 
ska gå att skilja på dessa som egna. Om ett objekt i förgrunden är i en ljus färg på 
en ljus bakgrund kan mörka markerade linjer runt objektet användas för att skilja 
förgrund från bakgrund. Det väsentliga är att det finns en god kontrastverkan. 
 
Bilder bör även ackompanjeras med text för att skapa ytterligare tydlighet kring 
vad innehållet i bilden förmedlar. Texten bör ligga i närhet till den tillhörande 
bilden för att ett samband mellan dessa enkelt ska gå att hitta. På detta sätt blir det 
enkelt för användaren att se vilken text som hör ihop med vilken bild. Tydliga 
grupperingar där det går att se vilka objekt som har ett koppling till varandra gör 
det lättare att läsa av informationen. Texterna bör även vara lättlästa genom att ha 
en utformning som är enkel, tydlig, rak och koncist. Även svåra ord bör undvikas 
för att göra innehållet mer lättförståeligt.  
 
De ovanstående slutsatserna har fört mig fram till slutgestaltningen av det bildstöd 
jag designat i mitt arbete. Mitt mål med arbetet har varit att göra ett tydligt, 
lättförståeligt och informativt visuellt kommunikationsstöd för min primära 
målgrupp. 
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Bilaga 1. Förberedda intervjufrågor till 
Therese Karlsson Hedlund och Ulrika 
Ohlson 

1. Vad är bildstöd, hur skulle ni förklara det mer utvecklat? 
 

2. Hur används bildstöd i verksamheten? 
 

3. I vilka situationer använder man bildstöd? 
 

4. Jag ska i mitt arbete förklara och visualisera en process som ska göras. Om 
man ska förklara något som ska hända i framtiden för en person men bilder 
som hjälpmedel, finns det någon speciell metod då? Hur gör man? 

 

5. Hur vanligt är det att man använder bildstöd? 
 

6. Hur hjälper bildstödet kommunikationen? 
 

7. Varför är de utformade på detta sätt? Finns det någon anledning till att de är 
så enkelt visuellt utformade? Varför? 

 

8. Har färger någon betydelse? 
 

9. Vart får ni bilderna som ni använder ifrån? Varför tar ni dom därifrån? 
 

10. Är det något som ni vill tillägga som vi inte har tagit upp? 
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Bilaga 2. Svar från intervju med Therese 
Karlsson Hedlund och Ulrika Ohlson 

Vad är bildstöd? 
U: Idén med bildstöd är att man använder det för att informationen inte ska bli så abstrakt 
som det annars blir med bara text eller i tal. Att man säger något och sedan är det bara 
försvunnet. Många av våra brukare har ett bättre visuellt minne, de minns bättre med 
bilder.   
 
T: Vi använder bilder till schemor, vad man ska göra för dagen. Man sätter upp det som 
ska göras under dagen med bilder. Olika veckodagar har olika färger, så att man känner 
igen alla dagar. 
 
U: Den är nationell. Alla ska använda dom färgerna när man symboliserar veckodagar. Det 
gäller i hela Sverige.  

 

Används mycket färger och symbolism? 
T: Inte förutom veckodagarna. 
 
U: Det är mest det logiska. Att man tänker att rött är exempelvis stopp och grönt är okej.  
 
T: Man har sitt dagsschema och bilder på det sättet, men också att vi kommunicerar med 
bilder när vi ska förklara abstrakta situationer eller sociala situationer.   
 
U: För att förklara abstrakta eller sociala situationer kan man använda rit-prat och 
seriesamtal. 

 

Jag ska i mitt arbete förklara och visualisera en process som ska göras. Om man ska 
förklara något som ska hända i framtiden för en person men bilder som hjälpmedel, 
finns det någon speciell metod då? Hur gör man? 
T: Då passar rit-prat eller seriesamtal. Och det kan vara i streckgubbe nivå. Det ska vara 
väldigt enkelt.  

 
(Visar papper med exempel på rit-prat) 
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I vilka situationer använder ni bildstöd? 
U: Det är väl i dom flesta situationer. Och när man inte har det så märker man att man 
borde haft det. 

 
Så man ser verkligen en skillnad? 
U+T: Ja.  

 

Har ni några exempel på bildstöd som ni kan visa mig? 
U+T: Ja. 

 
(Loggar in på datorn för att visa exempel) 
  
U: Vi har fått lära oss att om personen befinner sig på en nivå där den inte klarar av att 
kategorisera, att hen exempelvis inte förstår att bilden på en kopp kan vara en annan kopp 
som finns i verkligheten, ska man använda sig av foton. Då fotar man den personens 
specifika kopp för att den personen ska förstå att det dags för kaffe. Eller att man använder 
ett foto på just den specifika bussen som just den personen åker. Så foton är okej, men 
samtidigt blir man mer begränsad då. För då förstår inte alla. Man får inte ett språk på 
samma sätt, utan det blir ett eget språk för den specifika personen. 
  
U: Vi använder ett bildprogram i datorn som heter InPrint. Men ibland tycker en del 
brukare att de bilderna kan se lite barnsliga ut. Och då försöker vi leta bilder på nätet. Så 
det finns många olika varianter på stilar.  

 

(Visar datorprogrammet och bilder på datorn) 
 
T: Vi har lite olika nivåer. En del behöver dom här bilderna som är väldigt förenklade och 
andra vill ha andra bilder. Vi skriver in text i datorprogrammet och så kommer det upp 
bilder till ordet. Sedan skriver vi ut och plastar in dom. Programmet är inköpt. 

 
(Visar bild på schema) 
 
T: Måndagen är grön och tisdagen är blå.  
 
U: Det var det här vi menade med färgerna och att dom är kodade. 
 
T: Vi lägger in bilder på exempelvis att här äter vi frukost, sen är det promenad, sedan 
lunch, och efter det är det vila och så vidare. Vi schemalägger dagen.   
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Kryssar ni av?  
U: Ja det är lite olika. Så gör en del.  
 
T: Vi har en kille som har allt upplagt som på en rad, eftersom det blir otydligt om bilderna 
är huller om buller. Han tar bort en bild om dagen. 
 
U: Jag hade en en sådan variant också, en kille som skulle åka till Åland. Då satt vi upp 
bilder på båtar och sedan tog han ner en båt för varje dag som gick. 
  
T: En del kan ha bilder för nedräkning.  
 
U: Man kan också använda pilar för att visa vart man är. Det är väldigt individuellt.  
 
T: Det måste vara logiskt för personen. 
 
U: Vi hade en gång en bild på en gul tvättmaskin och då var det en brukare som sa att det 
var en ost. Då fyllde inte den bilden någon funktion. Och ibland kan det vara svårt att tyda 
bilderna. Ibland är man glad att det finns en tillhörande text. När man letar efter bilder på 
nätet brukar jag tänka på att det ska vara en vit bakgrund, så neutral som möjligt, så tydligt 
som möjligt. 

 

Bilderna är väldigt enkelt utformade. Finns det någon speciell anledning till det? 
U: Det är för att det inte ska bli för mycket detaljer. Budskapet med bilden ska komma 
fram.  
 
T: Det kan störa om det är för mycket detaljer eller för mycket färger. 
 
U: Då kan personen hänga upp sig på fel detaljer. Och det är så det kan bli om man 
använder foton. Då kan det vara någon som ser en liten grej i hörnet i bakgrunden av fotot 
och då är det det som blir budskapet istället.  

 

Ser ni någon annan skillnad på när ni använder foton eller illustrationerna? 
U: Alltså, nej.. Det blir som ett annat språk för dom som har lärt sig symbolerna. Vi 
använder bilderna och har lärt in dom det. Vi har inte mycket foton eftersom det är mer 
begränsande.  
 
T: Det blir mer allmänt med bilder. 
 
U: Jag använder foton till de som tycker att de andra bilderna är barnsliga. Man kan ju 
använda endast symboler också, men det gör man bara till dom som behöver information 
väldigt väldigt konkret. Då kan man exempelvis visa en sked när man ska äta.  
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När jag har sökt information om bildstöd på webben så hittade jag svartvita bilder. 
Är det äldre bilder eller vad är det? 
T: Det är piktogram.  
 
U: Det är äldre. 
 
T: En del använder det fortfarande. Det är också som ett eget språk. Det finns ett väldigt 
stort antal sådana bilder.  
 
U: Vi använder dom här andra bilderna istället. Jag vet någon brukare som använder 
piktogram, som haft det sedan länge.  
 
T: Det här är som med allt. Att bildspråket utvecklas. Vi har bytt från piktogram. 
 
U: Pictogram känns lite gammalt.  
  
T: Idag kan man också ha bilder i telefonen.  
 
U: Och ha sitt schema där. 

 

Är det som en app? 
U: Ja, man kan ladda ner appar. Det blir ju också som en integritetsgrej. Det märks inte att 
man har bildstöd.  
 
T: Då behöver ingen veta om det om man inte vill det. 

 

Har ni några fler exempel att visa? 
U+T: Visst! 

  
(Visar en brukares schema)  
 
T: Det här är ett bra exempel. 
 
U: Den här personen hade svårt att se framåt, han kunde säga att han inte kunde göra vissa 
saker eftersom han skulle till sin mamma den månaden. Han kunde inte göra någonting 
annat, för att han skulle dit. Han hade ingen aning om hur många luckor det fanns till att 
göra andra saker. Det var inte förrens vi visualiserade det, som det blev tydligt.  
 
Och det som du pratade om innan, hur man förklarar något som är långt fram, är verkligen 
det svåraste. Det är det våra brukare har svårast för. Tidsuppfattning. De kanske kan 
klockan och almanackan, men förstår inte och har inte känslan för tiden. Hur lång en 
timme är eller hur lång en dag eller vecka är.  
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T: Det är något av det jobbigaste för många personer. Det var en person som skulle på 
möte klockan ett men var tvungen att gå upp klockan fem. Hon förstod inte att hon kunde 
gå upp klockan åtta och fortfarande hinna. Hon hade ingen tidsuppfattning och skulle 
behövt bildstöd som hjälp.  
 
U: Vi använder bildstöd i kombination med andra hjälpmedel. Timstock, timer och mycket 
sånt.  

 
(Visar vad en social berättelse är) 
 
U: Det här är en berättelse som jag har gjort för en som hade svårt i sociala situationer och 
slogs. Du ska få texten av det här, hur man bygger upp en social berättelse. Det är olika 
deskriptiva meningar, den är uppdelad på ett speciellt sätt. Den ska vara väldigt personlig. 
Nu har jag plockat bort namn på den för att kunna visa den för dig. Men annars ska den 
vara väldigt personlig med namn. Man läser den för att förbereda sig på vad som förväntas 
i olika sociala situationer.  

 

Jag har läst lite om rit-prat och där stod det att man skulle använda jag-form. 
U: Precis! Och man ska även undvika negativa ord. Vi jobbar lite mer nu med rit-prat än 
vad vi gjorde förut. Vi rutar bara upp såna här papper. 

 
(Visar papper med färdiga rutor) 
 
T: Det behöver bara vara enkelt.  
 
U: Ett exempel där man kan använda rit-prat var när det var en person som undrade vart 
dom andra två medarbetarna var. Då ritade jag upp personerna enkelt och förklarade att 
den personen var ledig, och satt ett kryss över den. Och den andra personen är sjuk, och 
satt ett kryss. Och sen ritade upp att jag är här. Vi har ritat upp enkla papper med rutor, och 
bestämt att vi ska ha block med oss. Det är oftast när man är ute i sociala situationer som 
man behöver förtydliga.  
 
T: Det är oftast bråttom. Man kan inte vänta. Man måste förklara där och då i nuet. Man 
vill minska risken till att bygga upp något utåtagerande.  
 
U: Och rit-prat blir även mer objektivt. Det blir inte att det är jag som är personal som 
sitter med makten och bestämmer över personen, utan jag hjälper dig att rita. Pappret blir 
personens och man får behålla det. Det blir bättre. Ett annat exempel är om någon frågar 
vad hen ska göra under dagen och att jag svarar att den ska städa. Istället för att bestämma 
över personen säger vi att vi ska titta på hens schema. Det blir då att man äger sin egna 
information. Att brukaren inte säger att hen måste fråga personalen om hen får. Det är 
värst. Det har vi arbetat med genom ett projekt. Att brukaren ska kunna bestämma själv. 
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En del har även svårt att göra val. Och då kan vi presentera två eller tre alternativ som man 
kan välja emellan.  
 
T: Då tar vi exempelvis fram tre bilder och så får personen välja mellan dessa. 
 
U: Vi arbetar också med att utöka deras bildbank. Dom har saker som dom är vana med att 
göra. Kanske åka taxi, åka båt och så vidare. Och då kan vi plötsligt komma med en bild 
som visar att det finns andra alternativ på vad man kan göra. Det samma gäller saker att 
äta. Det är flera som alltid äter samma sak. Man säger det man vet. Då kan vi visa 
alternativ på andra maträtter. Så bildspråket är utvecklande. Och det är även schemat. Det 
är inte meningen att man ska bli låst.  
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Bilaga 3. Samtalsfrågor till Åsa Wettborn 
Stockholms center för kommunikativt 
stöd (StocKK) 

1. Kan du förklara lite vad AKK är? 
 

2. Vad är lättläst? 
 

3. Vad är det i bildstödet som gör dom så informativa? Är det formerna, färgerna och 
så vidare? Förklara. 

 
4. På vilket sätt kan bildstöd stödja kommunikationen? 

 
5. Hur kan man med bildstöd förklara något som kommer att hända i framtiden? 

Finns det någon metod? Förklara. 
 

6. Finns det andra former av kommunikation via bilder som ni rekomenderar? 
 

7. Är det något ni vill tillägga? 
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Bilaga 4. Gestaltningsförslag 1. Liggande 
format 
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Bilaga 5a. Gestaltningsförslag 2. 
Stående format 
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Bilaga 5b. Gestaltningsförslag 2. 
Stående format 
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Bilaga 6. Slutgestaltning 1. Liggande 
format 
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Bilaga 7a. Slutgestaltning 2. Stående 
format 
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Bilaga 7b. Slutgestaltning 2. Stående 
format 
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Bilaga 7c. Slutgestaltning 2. Stående 
format 

 


