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Abstract 

 
The following essay is a thesis in Information Design with orientation in 
Informative illustration. The collaboration with the TT News Agency, which forms 
the basis of the work, presupposes that an information graphic about the history of 
smoking is produced, which occurs in connection with the new tobacco law coming 
into force on July 1, 2019. The purpose of the thesis is to examine how the 
formation of image manners can affect the historical connection to an illustration, 
and examine whether this can contribute to a perceived development of time. The 
aim of the enquiry is to explore whether it is possible to create a "timeline" without 
a line, using manners.   

Through data collection and theories in semiotics, visual rhetoric, cognitive 
visualization and perception, as well as previous experiences throughout the 
education in Informative illustration, concept and design proposals were created. 
Methods used in the thesis are image analysis and testing, which took the form of 
an internet survey. The former was implemented to understand how the manners of 
the illustration should look like to create an affiliation to the stated time periods. 
The latter was carried out to investigate whether the target group experiences the 
connection between the illustrations and the time periods, and to investigate 
whether the illustrations together contribute to a historical development.  

The result of the study shows that manners can contribute with a historical 
connection, but the illustrations with a more distinctive appearance are considered 
easier to interpret. The result also concluded that object´s, such as clothes and 
jewelry, contributes to the understanding of the illustrations historical affiliation. 
Manners can also contribute to a perceived historical development, whereupon 96 
percent of the survey participants perceived this. 

 

Keywords: Informative illustration, Information design, manner, image style  
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Sammanfattning 

Följande undersökning är ett examensarbete i Informationsdesign med inriktningen 
Informativ illustration. Samarbetet med TT Nyhetsbyrån, som ligger till grund för 
arbetet, förutsätter att en informationsgrafik om rökningens historia gestaltas, 
vilket sker i samband med att den nya tobakslagen träder i kraft 1 juli 2019. Syftet 
med examensarbetet är att undersöka hur utformning av bildmanér kan påverka den 
historiska kopplingen till en illustration, samt undersöka om detta kan bidra till en 
upplevd utveckling av tid. Målet med undersökningen är att utforska om det är 
möjligt att skapa en ”tidslinje” utan linje, med hjälp av manér. 

Genom datainsamling och teorier inom semiotik, visuell retorik, kognitiv 
visualisering och perception, samt tidigare erfarenheter inom utbildningen 
Informativ illustration, utformades koncept- och gestaltningsförslag. Metoder som 
brukats i arbetet är bildanalys och utprovning, vilket tog form utav en 
surveyundersökning. Den förstnämnda genomfördes för att få en inblick i hur 
gestaltningarnas manér bör se ut för att skapa en tillhörighet till dess specifika 
tidsperiod. Den nästnämnda genomfördes för att undersöka om målgruppen 
upplever illustrationernas koppling till de tänka tidsperioderna, samt undersöka om 
målgruppen anser att illustrationerna i samverkan bidrar till en historisk utveckling.  

Resultatet av undersökningen påvisar att manér kan bidra med en historisk 
koppling, däremot anses de illustrationer med ett mer utmärkande manér enklare att 
avläsa. Det framkom även att bildobjekt och föremål, likt kläder och smycken, är 
bidragande vid förståelse för illustrationens historiska tillhörighet. Likaså kan 
manér bidra med en upplevd historisk utveckling, varpå 96 procent av enkätens 
deltagare anses uppfatta detta. 

 
 
Nyckelord: Informativ illustration, Informations design, manér, bildstil, gestaltning  
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1. Inledning 

Den inledande passagen redovisar grunden för projektet och undersökningen. Till 
en början beskrivs bakgrunden till informationsgrafikens ämne och information om 
samarbetspartnern TT nyhetsbyrån. Därefter redogörs problemformuleringen, 
syftet, frågeformuleringen, målgrupp/kontext och slutligen avgränsningar som 
gjorts för att koncentrera projektet.   

1.1. Bakgrund  
Idag är sju procent av den svenska befolkningen rökare, det vill säga personer som 
röker tobak dagligen (Folkhälsomyndigheten 2019). Rökning är något som länge 
har varit en del av vårt samhälle. Så långt tillbaka som 5000–3000 f.Kr. tros tobak 
ha kultiverats på den amerikanska kontinenten och dess öar. Rökning sägs som sagt 
ursprungligen komma ifrån urinvånare i Amerika och kom under 1400-talet till 
Europa med hjälp av upptäckare, likt Columbus, som anammat ursprungsfolkets 
tradition att röka tobak. Med tiden spred sig rökningen över världen och etablerade 
nya traditioner på nya platser (Musk & de Klek 2003 s.286–290). I Sverige skedde 
det stora genomslaget i samband med det trettioåriga krigets slut, då soldaterna 
under sin tid i Centraleuropa vant sig vid att röka.  

Synen på rökningens kultur och dess skadliga faktorer är något som har gått i vågor 
under de senaste århundranden. När det först kom till Europa ansågs rökning som 
något smutsigt, hädiskt och olagligt, men under 1500- och 1600-talet ändrades 
synen på tobaksrökning. Istället ansågs tobak ha många medicinska fördelar och 
agerade som en slags mirakelmedicin som sägs bota både hjärt- och lungproblem, 
samt olika åkommor som orsakade hosta. Under 1700-talet tappade rökningen sin 
status och ansågs vara något som endast den lägre klassen sysslade med. Men det 
vände igen under 1800-talet då ”alla” män oavsett klass rökte, däremot ansågs det 
olämpligt för kvinnor att röka. På grund av detta rökte kvinnor demonstrativt på 
publika platser för att visa på kvinnors rättigheter och rätt till utbildning (Hilton 
2001). Under första världskriget ökade tillverkningen av cigaretter, vilket bidrog 
till att tobaksrökningen ökade drastiskt under hela 1900-talet (Musk & de Klek 
2003 s.286–290). Det fanns viss motstridighet emot rökning, och spekulationer om 
att det skulle vara dåligt för hälsan, men genom reklam och olika 
marknadsföringsknep fortsatte tobaksrökningen etableras hos nya generationer.  
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Idag vet vi med all säkerhet att rökningen påverkar människokroppen på ett 
negativt vis, samt att det är starkt sammankopplat med flera sjukdomar, likt cancer 
och lungsot (Cancerfonden 2016). Men det var först i februari 1993 som svenska 
regeringen lade fram en proposition som senare blev den första tobakslagen (Rydén 
2007 s.7–12) 

Under sommaren 2019 träder den senaste tobakslagen (2018:2088) i kraft, vilket 
sammanfattningsvis innebär att det är förbud att röka på ett flertal publika platser 
utomhus, bland annat uteserveringar, lekplatser, idrottsplatser, vid entréer till 
inomhusmiljö med rökförbud, busshållplatser och perronger och så vidare. Lagen 
gäller både traditionell tobaksrökning så väl som el-cigaretter och 
påfyllnadsbehållare (Socialdepartementet 2019). 

1.2. Samarbetspartner 
TT Nyhetsbyrå, tidigare Tidningarnas Telegrambyrå, är en oberoende 
nyhetsförmedling som levererar opartiska nyheter till Sveriges befolkning. Ett stort 
antal medier i landet använder sig av byråns material, vilket återfinns i både större 
dagblad som Dagens Nyheter, samt i mindre lokala tidningar som Eskilstuna 
Kuriren. Utöver nyheter är TT även en bildbyrå, grafikbyrå och innehållsbyrå. TT:s 
illustratörer är specialiserade på informationsgrafik och anses vara ledande i 
området (TT Nyhetsbyrå 2019).  

I samband med den nya lagen vill TT Nyhetsbyrå informera om händelsen, samt 
leverera en featuregrafik om rökningens historia.  

1.3. Problemformulering 
Rökningen är en tradition som kopplas samman med flera tidsepoker och grupper i 
samhället. Genom att gestalta människorna bakom rökningen kan man därför få ett 
grepp av hur traditionen har förts vidare.  

Problematiken kring hur rökningens historia bör gestaltas innefattar ett narrativ 
som ofta är vinklat. Informationen som skapas ska visas i samband med den nya 
tobakslagen vars slutliga mål är att minska antal rökare i Sverige. Därav kan man 
alltså påstå att det redan finns ett vinklat narrativ bakom informationen. Det som 
ska skildras i gestaltningen ska dock visa på skillnaderna mellan hur man såg på 
tobak under historien och nu. Tobak har inte alltid betraktats som dåligt och därav 
etablerats i samhället. Utan effekten av ett ”välmående” skulle förmodligen 
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rökningen aldrig spridits och normaliserats, likt alkohol och så vidare. 
Problematiken ligger därför även i hur man ska gestalta historien utan att påvisa en 
negativ eller anklagande gestaltning och ej heller positiv och glorifierande.  

Informationsdesignproblemet är att visuellt gestalta utvecklingen av tradition och 
historia, i form av en informationsgrafik. Grafiken bör bidra med viss visuell 
orientering så att mottagaren uppfattar en kronologisk ordning. 
Informationsgrafiken bör även beakta målgruppen och kontexten, det vill säga det 
format och plattform den ska publiceras i/på, samt samarbetspartner. 

1.4. Syfte  
Syftet med arbetet är att undersöka hur utformning av bildmanér kan påverka den 
historiska kopplingen till en illustration, samt undersöka om detta kan bidra till en 
upplevd utveckling av tid.  

Målet med undersökningen är alltså att utforska om man kan skapa en ”tidslinje” 
utan linje med hjälp av utveckling av manér. 

1.5. Frågeställning 
Hur kan förändring av manér förtydliga ett historiskt förlopp? 

 

Delfrågor: 

• Hur utformas kulturell förändring i tidsperspektiv? 

• Vilket/vilka manér bör illustrationerna ha för att passa in i sammanhanget? 

• Hur ska man förhålla sig till abstraktion och realism i skapandet av 
illustrationer? 

• Hur gör man en tidslinje utan en linje? 
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1.6. Målgrupp och kontext 
Kontexten för arbetet är att informationsmaterialet ska anpassas och publiceras via 
tryckta och webbaserade tidningar, vilka distribueras av tidningar som 
prenumererar på TT Nyhetsbyrås tjänster.  

Målgruppen grundas utifrån vilka som är mottagarna av informationen. Det finns 
två huvudsakliga grupper av mottagare, nämligen läsare av papperstidningar och 
läsare av webbaserad media. Den förstnämnda riktar sig främst till ”äldre” och den 
andra till ”yngre”. Problematiken kring målgruppen är att mottagargruppen är 
mycket stor och ospecifik, varje enskild tidning har olika typer av läsare och är 
baserade på olika platser i Sverige.  

1.7. Avgränsning 
Rökningens historia är ett brett ämne som behandlar historik och kultur, vilket 
innebär att detta skiljer sig beroende på var i världen man befinner sig. Därför har 
jag valt att begränsa informationsmaterialets innehåll så att det är anpassat efter den 
svenska målgruppen, vilket innebär att det berättas utifrån ett ”Sverige-perspektiv”, 
med visualiseringar och nedslag som är relevanta för målgruppen.  

Antal illustrationer som ska ingå i undersökningen begränsades också. Jag har valt 
att göra fem stycken illustrationer av människor i samband med de historiska 
nedslagen. Detta för att tiden är begränsad och dels på grund av begränsad bildyta i 
relation till läsbarhet. De tänkta illustrationerna valdes för att nedslagen är 
intressanta ur ett historiskt perspektiv, samt visar på en mångsidighet från tidigt 
ursprung till rökningens vida etablering i samhället. Även om informationsgrafiken 
i sin helhet visar på mer bildmaterial är det dem fem illustrationerna som 
undersökes under projektet. 

Medium och utförande har begränsats till digitala verktyg för att enklare kunna 
anpassa och ändra illustrationerna. Detta är något att överväga när man värderar de 
slutliga illustrationerna, då de avser att efterlikna äldre handmålade manér. 

Arbetet kommer inte redogöra för den slutliga informationsgrafiken då flera 
omgångar av korrektur kan behöva genomföras innan denna publiceras. Fokuset 
faller istället på manérens funktioner och påverkan. Alltså är illustrationerna de 
slutliga artefakterna.  

Inkludering och genus har inte tagits i beaktats under arbetet. Tanken på att skapa 
inkluderande och icke-normativ information uteslöts då fokuset av arbetet riktades 
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mot att utforska manér och historia. Historian bör därför gestaltas på en realistiskt 
vis, vilket inte alltid går hand i hand med ett genusperspektiv. Dock finns det 
beståndsdelar i grafiken som kan underlätta förståelse, som exempelvis att 
bildmaterialet är det framstående i grafiken och texten är reducerad till korta 
informationstexter.  
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2. Teori 

Teoriavsnittet kommer att behandla teori inom ämnena semiotik, visuell retorik, 
perception och kognitiv visualisering. Dessa ger upphov till tankeprocessen och 
gestaltningen som sker under projektet.   

2.1. Semiotik 
Semiotik, eller semiology, är läran om tecken. Semiotiken anses härröra från 
språkvetenskap och huvudsakligen från två personer, nämligen Ferdinand de 
Saussure och Charles Peirce. Numera omfattar semiotiken både lingvistiska och 
icke-lingvistiska ting (som exempelvis bilder). ”It encompasses every use of a 
system where something (the sign) carries a meaning for someone.” Semiotik 
omfattar alltså allt som medför någon slags mening, och kan ses som basen för all 
sorts kommunikation (Bignell 2002 s.5–6). 

Enligt Ekström & Moberg (2008 s.179) handlar semiotik om kommunikation och 
meningsskapande. Genom informationsutbyte skapas världen omkring oss till 
något gemensamt och betydelsefullt.  

2.1.1. Denotation och konnotation  
Denotation bidrar med det bokstavliga, konkreta eller uppenbara budskapet av en 
bild (samt text eller ord). Denotationens innebörd är tydligt påtagbar, vilket 
kontrasterar jämtemot konnotationer. Konnotation behandlar en mängd olika 
betydelser, associationer, känslor, idéer och kulturellt accepterade meningar. 
Konnotationer är alltså en följd av denotationer som står för de djupare lagren av 
betydelse. Det är däremot inte subjektiva anknytningar som värderas utan 
gemensamma kulturella överenskommelser (Ekström & Moberg 2008 s.24). 

2.2. Visuell retorik 
Retorik grundas i hur sändaren kan förklara, övertyga och övertala mottagaren 
(Waern, Petterson & Svensson 2004 s.55–56). Den traditionella retoriken tar 
ursprung i talekonst, vilket man bör ha i åtanke när man applicerar klassisk retorik 
på bilder.  
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Det finns tre typer av övertygelsemedel, nämligen ethos, pathos och logos. Ethos 
behandlar förtroendet, likt förtroendet för talaren eller exempelvis källan och/eller 
sändaren av en bild. Pathos i sin tur behandlar alla grepp som kan användas för att 
påverka mottagarens känslor. Slutligen logos som står för argument och logik 
(Lindqvist 2016 s.74). 

Pathos är det som upplevs mest påtagligt i bild, det vill säga känslan som skapas 
genom bild och dess uttryck. 

2.3. Perception 
Ware (2008 s.8) menar att perception mynnar ut i två olika sorters processer 
bottom-up och top-down. Den förstnämnda styrs av den visuella informationen som 
bildas när ljuset och mönstret som medföljer faller på retinan (näthinnan) och 
skickar impulser till hjärnan. Den nästnämnda drivs istället på bevåg av 
uppmärksamhet. Cairo (2013 s. 136) definierar även top-down-processen som ett 
flöde där informationen sänds från minnet till de visuellt arbetande områdena. 

2.3.1. Hur människan processar visuell information 
Under bottom-up-processen bearbetas informationen i tre olika steg, från låg-nivå-
features (visuella egenskaper ett objekt har), vidare till det andra steget där 
informationen formas till mönster och det sista och tredje steget bildar 
igenkänningsbara objekt (Ware 2008 s.10–12).  

Feature detection sker genom att olika neuroner (nervceller) i hjärnan processar 
olika sorters features. Några neuroner uppfattar storlek och behandlar information 
om orientering.  

I det andra steget används feature-informationen för att skapa mer komplexa 
mönster. Olika egenskaper sammanlänkas och bildar enheter medan andra 
segregeras. Ware (2008 s.10) menar att förståelse för mönsterbildning är väsentlig 
för design och att grunden för visuellt tänkande ligger i detta. Att tyda mönster är 
som att finna lösningen på ett problem. ” Seeing the path to the door tells us how to 
get out of the room, and that path is essentially a kind of visual pattern.”  

På den tredje och högsta nivån har information samlats in från miljontals olika 
features till ett få antal objekt.  
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2.4. Kognitiv visualisering 
Cairo (2013 s.111) menar att genom grundlig förståelse för hjärnans bearbetning av 
visuell information så kan man förbättra sin förmåga att skapa god 
informationsgrafik och visualiseringar. 

2.4.1. Visuella skillnader 
Det första hjärnan gör när visuell information når näthinnan är att definiera 
skillnader mellan förgrund och bakgrund, alltså definierar objektens gränser, likt i 
bottom-up processen som tidigare nämnts. Ju högre kontrast det är mellan olika 
objekt, desto enklare är det att urskilja dessa från varandra. Däremot upptäcker 
hjärnan nyansskillnad enklare än formskillnad. Människan kan givetvis se 
formskillnaden men bearbetning av färg- eller nyansskillnad sker mycket snabbare, 
detta för att hjärnan redan i första processen av perception (avkodning av features) 
uppfattar färgskillnad. Genom att omvandla en perceptuell feature till en 
designprincip kan man medvetet bidra med visuella nycklar som gör att hjärnan 
snabbare uppfattar information, till exempel genom färgkodning och -kontrast 
(Cairo 2013 s.111–113).  

2.4.2. Relation mellan designelement 
En visuell bild eller design kan ses som en sammanslagning av inlärd symbolik, där 
vi genom vår tidigare erfarenhet bidrar till förståelse för bilden, tillsammans med 
mönsterbildning som visuellt skapar relation mellan olika komponenter, vilket 
sammanlänkar designens olika element (Ware 2008 s.58).  

” A design can be made visually efficient by expressing relationships by means of 
easily apprehended patterns.” Genom att förtydliga förhållanden mellan grafiska 
enheter kan man skapa en visuellt effektiv design (Ware 2008 s.58). Relationen kan 
etableras med hjälp av grundläggande mönsterbildande funktioner, så som närhet, 
omslutning, färg, textur och så vidare, dessa kallas även gestaltlagarana. Cairo 
(2013 s. 114) menar att gestaltteori syftar till att hjärnan inte ser färgytor och 
former som enskilda objekt utan som en enhet, en slags perceptuell organisation. 

2.5. Källkritik 
 
Användning av trovärdiga källor är en betydande grundförutsättning för arbetet och 
dess legitimitet. Enligt Thurén (2003 s.21) kan man använda sig av fyra riktlinjer 
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när man granskar en källas trovärdighet, nämligen äkthet, tid, tendens och 
beroende. 

Äkthet innebär att källan har ett trovärdigt ursprung som exempelvis att den är 
publicerad på en trovärdig plattform eller förlag eller att författaren är framstående 
eller erkänd. I arbetet har främst litteratur med anknytning till utbildningen 
används, vilka anses ha hög trovärdighet och lämpliga för ett projekt inom 
informationsdesign. Exempelvis boken Mediernas språk av Ekström & Moberg 
(2008) som bland annat tar upp om semiotik och dess grund begrepp anses 
trovärdig. Mats Ekström (huvudförfattaren för boken) är professor vid Örebro 
universitet inom medie- och kommunikationsvetenskap och Ulla Moberg är 
universitetslektor inom intuitionen för humaniora, utbildnings-och 
samhällsvetenskap. Boken är publicerad av förlaget Liber. På grund av författarnas 
insikt i ämnet och förlagets soliditet anses litteraturen ha god äkthet.  

Tid hänvisar till vad enligt Thurén (2003 s.44) är en huvudregel inom källkritiken, 
nämligen publikationens ålder. Ju mer samtida den är desto pålitligare är källan. 
Detta är än mer väsentligt om undersökningen kräver detaljerad kunskap, vilket 
innebär en ännu större vikt vid att källan uppfyller samtidighetskravet. Litteraturen 
som används i arbetet är daterad mellan 2002 till 2016. Den äldsta boken Media 
Semiotics: An Introduction av Jonathan Bignell (2002) kan anses vara mindre 
pålitlig på grund av dess åldern, alltså närmre sjutton år gammal. Däremot är 
semiotiken och dess ursprung, som behandlas i texten information som inte bör 
ändras över åren.  

Tendens innefattar att källor som är partiska inte är lika pålitliga som opartiska 
källor, detta för att deras syfte kan vara att stödja den egna tesen (2003 s.61). 
Litteraturen som brukas i arbetet är som sagt främst kurslitteratur (som behandlar 
kända teorier och metoder), och bör därför kategoriseras som opartiska källor.  

Beroende delas i två inriktningar det horisontella- och vertikala perspektivet. Med 
den förstnämnda menar Thurén (2003 s.51–66) att det krävs minst två oberoende 
källor för att bekräfta/styrka informationen eller sitt påstående. Det andra 
perspektivet hänvisar till att trovärdigheten stärks då man främst använder sig av 
förstahandskällor. I varje teoriavsnitt används minst två olika källor för att bidra 
med olika perspektiv av informationen, samt utökad och/eller nischad information. 
Jag har även främst använt mig av förstahandskällor, vilket bör styrka 
informationens trovärdighet. 
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3. Metod 

I nedanstående avsnitt beskrivs de metoder som genomförs i arbetet följt av 
metodkritik. Först skildras metoden bildanalys, vilket inkluderar dess syfte, olika 
tillvägagångssätt och viss problematik. Sedan redogörs den andra metoden, en 
utprovning i form av en internetbaserad surveyundersökning.  

3.1. Bildanalys  
Bildanalysernas syfte i detta arbete är att undersöka vad det är som gör att en bild 
och dess manér upplevs som karaktäristisk under en viss tidsperiod. Vilka färger 
och tekniker finner man utmärkande för den utvalda tidsperioden, och så vidare? 
Utifrån analysens resultat hoppas jag få en uppfattning om hur manéret för varje 
illustration ska utformas för att återskapa ett betecknande utseende anpassat till 
tidsepoken.  

Det finns flera olika metoder för hur en bildanalys kan/bör genomföras. Bergström 
(2014 s.182) nämner tre olika metoder för analys av bild, nämligen 
intentionsanalys, näranalys och receptionsanalys. Där den första undersöker 
beställarens avsikt med bildmaterialet. Den nästnämnda används istället för att 
undersöka bildens yttre- och inre kontext. Och den sista ”gör betraktaren till objekt 
för analysen”. Bergström liknar bildanalysprocessen till ett slags pussel eller gåta 
där man som utredare lägger ihop bitarna och bildar sig en uppfattning om 
innehållet. Det är av stor vikt att man som informatör kan se om bilden har en 
kommunikativ styrka i förhållande till syftet och kontexten. Utöver detta granskas 
analysen utifrån ett subjektivt men också objektivt perspektiv, alltså utifrån ens 
egna synvinkel men även utifrån andras.  

Då individuella tolkningar ligger till förgrund för analysen innebär detta att alla 
analyser är olika, vilket också innebär att det finns utrymme för mänskligt felande.  

Eriksson & Göthlund (2012 s.31–40) beskriver tre bildanalytiska metoder, 
nämligen stilanalys, formalanalys och ikonografi, vilka bottnar ur traditionell 
konsthistorisk forskning. Stilanalysen innebär alltså att man analyserar bildens efter 
vilken stil eller manér den är skapad i, vilket omfattar hur bilden/artefakten 
relaterar till en viss tidsepok eller historisk kontext. För att kunna fastställa att en 
bild tillhör en specifik stil är det väsentligt att analysera bildens element (Eriksson 
2009 s.67). Formalanalys granskar komposition, färg och form, dessa bildar 
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grunden för bildkommunikationen (Eriksson & Göthlund 2012 s.31–40). 
Ikonografi skapar därefter förståelse för varför bilden har en viss klassificering, likt 
varför bilder har fått ett karaktäristiskt utseende under en viss period. Ikonografi 
innehar tre faser av analys, pre-ikonografisk beskrivning, ikonografisk analys och 
ikonologiska tolkningen. Den förstnämnda innebär att man definierar bilden eller 
motivets grundläggande betydelse. Genom kombination av formalanalys och 
ikonografi så kan formalanalysen i vissa fall motsvara eller likna redogörelsen som 
den pre-ikonografiska beskrivningen resulterar i. Det andra steget innebär att 
genom analys undersökes sekundära eller konventionella betydelser. I tredje steget 
skapar man förståelse för motivets inre betydelse. En ikonologisk tolkning innebär 
alltså att man avläser meningen med symbolerna i bilden och placerar dem i ett 
historiskt sammanhang. Problematiken med ikonologisk tolkning är att utförandet 
kräver en granskning i större omfattning. För att undersöka bildens specifika 
utseende och klassificering bör man undersöka en grupp av närbesläktade bilder. 
Då kan man jämföra vad det är som resulterar i det unika utseendet och/eller 
manéret som är relaterat till den specifika perioden. Detta för att avgöra om det är 
vanligt förekommande eller om bilden i fråga är säregen. 

Då syftet med bildanalysen är att undersöka bildernas visuella utformning och 
manér och ej sändarens budskap eller kontext så kommer jag att använda mig av 
stil- och formalanalys vid analys av bildmaterial. Jag kommer även att ta hänsyn 
till ikonografi men ej i en omfattande bemärkelse, jag kommer alltså inte analysera 
en grupp av bilder i relation till samma tidsnedslag. Detta för att det inte finns 
tillräckligt med tid för att utföra analyserna på ett gediget vis. 

Då varje bildanalys utgår från en specifik bild, innebär det också att varje analys 
utgår från en enskild konstnär och hens egna konstnärliga uttryck. Med detta följer 
viss problematik. Är bilden och bildstilen representativ för en större grupp av 
bilder under perioden, eller är bilden unik och avviker från den generella 
uppfattningen? Om bilden är olikartad blir det svårare för målgruppen att placera 
bilden och dra associationer till tidsperioden, bilden bör därför besitta allmänt 
igenkännande drag för att stödja den historiska kopplingen. För att försäkra mig om 
att bilderna som analyserats är representativa för de olika tidsepokerna, har flera 
andra bilder från samma period studerats. Även om bilderna kan anses 
representativa för tidseran kan flera olika bildstilar verka under samma tidsperiod. 
Karaktärsdragen som använd för att skapa de egna bilderna kan alltså variera 
beroende på vilken konstnär eller konstinriktning som man utgår från, vilket 
innebär att bildoriginalen hade kunnat se annorlunda ut. Likaså är bildanalys en 
metod där man använder sig av sina personliga associationer, vilket kan påverka 
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resultatet av analysen, dock är manéren baserat på denotationer vilket innebär att de 
flesta bör uppfatta de karaktäriserade delarna på ett liknande vis.   

 

3.2. Utprovning 
Utprovningen genomfördes för att undersöka illustrationernas koppling till dem 
historiska nedslagen. Det vill säga upplever mottagarna en koppling eller ej. Den 
var också menad att undersöka mottagarnas uppfattning om bildens innehåll. Under 
tiden utprovningen genomfördes var illustrationerna nära på färdigställda, men kan 
behöva bearbetas vidare. 

Det finns givetvis flera vägar att gå för att genomföra en utprovning men jag har 
valt att testa illustrationerna genom en enkät. Denscombe (2016 s.27) beskriver 
enkäter som ett sätt att kommunicera med en passande mottagare (eller målgrupp), 
samt inhämta information eller åsikter från deltagarna. Utprovningar kan 
genomföras på flera vis men det som brukas i arbetet är ett webbaserat 
frågeformulär. Formuläret publicerades på Facebook för att nå ut till lämpliga 
mottagare. Facebook kan anses vara en passande plattform att dela enkäten på då 
målgruppen är väldig bred. Under 2018 använder 76 procent av svenska 
internetanvändare Facebook (IIS 2018). Trots att Facebook är på nedgång är det än 
idag användbart och skapar möjlighet att nå mottagare relativt enkelt och snabbt.  

3.2.1. Metodkritik 
För att svaren ska ha god giltighet bör utprovningen enligt Denscombe (2018 
s.245–247) först ha en god (eller tillräckligt hög) svarsfrekvens. Utifrån antalet 
deltagare ska man sedan beakta hur många som tillhör målgruppen, vilket innebär 
att enkäten bör bidra med frågor så att man kan utvinna relevant information från 
deltagarna. Totalt deltog 25 personer i enkäten, varv en person inte läser nyheter. 
Man kan utifrån detta säga att undersökningen representerar målgruppen, trots en 
avvikande svarsgivare. Om svarsfrekvensen är tillräckligt hög beror på hur svaren 
värderas. Det kan anses vara en tillräckligt stor grupp för att kunna se sammanhang 
och skiljaktigheter. Då enkäten baseras på frågor som varje individ har möjlighet 
att tolka utifrån sina egna erfarenheter kan man även få en inblick i varje persons 
egna tolkningar, vilket upplevs mer utmanande om svarsfrekvensen hade varit 
högre. Däremot kan 25 personer ses som ett litet antal med hänsyn till den tänkta 
målgruppens storlek, som i enkla drag är alla svenskar som läser nyheter.  
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Det andra villkoret som påverkar huruvida undersökningen kan anses framgångsrik 
eller ej är mottagarnas förmåga att fullständigt genomföra enkäten (Denscombe 
2018 s.245–247). Det vill säga hur stor procentsats av frågorna är besvarade och 
hur många har inte avslutat frågeformuläret halvvägs. Detta kan uppnås genom att 
minimera svarsbördan, vilket innebär att man minimerar enkätens längd och 
ansträngningen att genomföra den. Det går tyvärr inte att mäta hur många 
mottagare som inte fullt genomfört enkäten, däremot kan man utgöra hur många 
deltagare som svarat på respektive fråga. Dessvärre har några av frågorna inte 
besvarats av alla 25 deltagare. Gynnsamt nog är detta begränsat till 
flervalsfrågorna, vilka inte är de mest essentiella för resultatet. Dock är det en 
faktor att uppmärksamma vid utvärdering av resultaten, vilket också beror på hur 
avvikande svarsantalet är jämfört med resterande svar.  

Det sista kriteriet Denscombe (2018 s.245–247) tar upp är svarens validitet, alltså 
om deltagarna svarar med uppriktighet och ärlighet. När frågorna konstrueras är det 
viktigt att ta hänsyn till om deltagaren kan besvara dem, eller om det krävs viss 
förkunskap eller erfarenhet. Om frågor ställs som mottagarna finner svårighet att 
besvara så kan det även uppstå missförstånd, vilket man vill undvika. Därför bör 
man ställa tydliga frågor som redovisas i ”rätt ordning”, det vill säga i en logisk 
ordning. Ett tydligt misstag relaterat till denna punkt, var att vid distribueringen av 
enkäten så publicerades vissa frågor med svarsalternativet kanske istället för delvis. 
Detta kanske inte påverkade mottagarna särskilt mycket, men istället för ett konkret 
svar blir det att man måste tolka medverkarnas svar.   
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4. Resultat 

I resultatavsnittet redogörs fem stycken bildanalyser, vilka ska ge upphov till 
gestaltningarnas utformning. Därefter redovisas en utprovning av 
gestaltningsförslagen.  

4.1. Resultat av bildanalys 
Här redovisas resultat och utförande av bildanalyserna. Varje analys redovisar olika 
tidsperioder som sedan nyttjas i framställning av illustrationer till 
informationsgrafiken. Utöver dessa bilder har jag granskat andra gestaltningar från 
samma tidsperiod, vilket enligt ikonografi är betydande för resultatet, däremot har 
jag inte analyserat dem utan främst använt dem som referenser för 
illustrationsarbetet. 

4.1.1. Bildanalys 1 - Mayansk målning (ca 2000 f.Kr.–1500 e.Kr.) 
Målningens bakgrund är turkos vilket kontrasterar emot de rödbruna gestalterna i 
förgrunden. Manéret som används innehar måleriska kvalitéer med antydan till 
färgskiftningar men är däremot ej formbeskrivande och upplevs som platt. Genom 
fläckighet skapas struktur i bilden. Färgerna är utmärkande för bilden, färgerna är 
mättade och varma. Linjer används även i målningen för att skapa konturer. 

 
Bild 1. Mayansk väggmålning. 
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Målningens bildement upplevs som en sammanhållen grupp, men kan genom 
kompositionen delas upp i tre mindre grupper. Människorna till vänster i bild är 
vända mot bildens mitt, vilket skapar en högergående rörelse. De är klädda i 
höftskynke och bär på olika objekt. Personerna till vänster som också vända mot 
bildens mitt tar upp rörelsen och riktar den in i bilden igen. Andra denotationer 
som iakttas är att de bär gröna och röda masker över sina huvud och ansikten och 
en av människorna har insektsliknade händer. Människan i mitten av bilden bär vad 
vi kan referera till som en krona. Denna står ut i bild då den gula färgen 
kontrasterar mot dem bruna och turkosa färgerna.  

4.1.2. Bildanalys 2 - 1700-tals porträtt 
Målningen gestaltar en man iförd peruk och 
gulddetaljerade kläder. Bilden har en tydlig och 
skarp ljuskälla, vilket skapar starka kontraster i 
ansiktet och kontraster mellan förgrund och 
bakgrund Tonerna i bilden är varma men 
färgpaletten är begränsad. Detaljrikedom och 
materialbeskrivning är betydande element i 
bilden och upplevs realistiska. Ansiktet upplevs 
dock inte lika realistiskt som resterande 
bildelement, vilket bland annat kan bero på 
proportionerna. Exempelvis så är det högra 
ögat lika stor, om nästan inte större, än det 
vänstra ögat trotts att det befinner sig längre 
bort i bild. Oproportionerliga ansiktsdrag kan 
enligt Waern, Pettersson & Svensson (2004 
s.78–79) förekomma i äldre framställningar, 
vilket kan antas motsvara dåtidens skönhetsideal.  

Även om bilden är en bra representant för en stilmässig målning under 1700-talet 
så bör man även ta i akt vilken grupp av människor som hade råd att beställa ett 
sådant porträtt. Med största sannolikhet var det endast adeln och rika handelsmän 
som hade pengarna till det och inte arbetarklassen som ska gestaltas i den slutliga 
illustrationen.  

4.1.3. Bildanalys 3 - 1800-tals porträtt 
Målningen visar en kvinna/flicka som håller i en solfjäder. Hon tittar över axeln 
och blickar snett nedåt, men i vissa fall när man studerar målningen upplevs det att 

Bild 2. A Gentleman in Brown 1750. 
Målning av William Hoare.  
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hon möter blicken med åskådaren. Penseldragen är mycket tydliga i målningen. 
Form och djup beskrivs främst genom färger och riktningen som skapas av 
penselns svep. Kulörerna i sin tur har en viss vithet i sig och består främst av 
pastelltoner. Målningen ingår i en redan definierad konstinriktning, nämligen 
impressionism. Alla verk som anses tillhöra inriktningen har vissa gemensamma 
karaktärsdrag där de mest utmärkande är konstnärens spontana nästan slarviga 
penseldrag samt klara lätta färger. 

 
Bild 3. Girl with Fan 1881. Målning av Pierre-Auguste Renoir. 

 

4.1.4. Bildanalys 4 - Fotografi från första världskriget 
Porträttfotografiet denoterar en man i uniform 
och tillhörande hatt. Mannen sträcker på 
nacken. Han blickar bortom kameran till 
vänster, vilket kan tolkas som att han ser 
tillbaka på tiden som har gått och det han har 
upplevt. 

Bilden är i ”svartvit” men har en övergripande 
brunaktig, nästa grön ton. Det finns en 
kornighet i fotografiet som bidrar till upplevelse 
av att den är gammal. Ljuset i bilden bidrar till 
en tydlig skugga i vänstra delen av ansikten men 
också ett studsande ljus som hjälper att beskriva 
formen av mannens ansikte.  

 

Bild 4. Sergeant Horace Reginald Stanley. 
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4.1.5. Bildanalys 5 - 1920-tals reklamillustration 
För att klargöra så är det endast den vänstra 
illustrationen som kommer att analyseras och inte 
reklamen i sin helhet.  

Illustrationen gestaltar en kvinna. Kvinnan håller 
en cigarett i ena handen och en kopp kaffe i den 
andra. Hon bär en stor kappa med en mönstrad 
klänning under och vad som ser ut som en 
hatt/mössa på huvudet. Kvinnan vrider sig till 
vänster, det finns även en antydan till ett golv som 
skapar en diagonal och bidrar med riktning och 
djupverkan i bilden. 

Illustrationen upplevs målerisk och upplevs vara 
utförd i akvarell. Det finns viss formbeskrivning 
genom användning av skugga och linjer, främst i 
kläderna och stolen kvinnan sitter på. Ansiktet är däremot inte lika detaljrikt. 
Linjerna varierar mellan nätta penseldrag till tjockare nästan skuggliknande drag. 
Linjerna är inte omslutande utan försvinner på vissa ställen, vilket bidrar till den 
luftiga känslan av bilden. Kontrasterna i bilden är tydliga, där de mörkaste 
partierna i exempelvis jackan är svarta och de ljusaste som i ansiktet är nästan vitt.  

 

4.2. Resultat av utprovning 
Totalt 25 personer deltog i undersökningen, 
varav 80 procent definierade sig själva som 
kvinnor och 20 procent som män. Deltagarna 
var i åldrarna mellan 15–65 år men den största 
åldersgruppen var personer mellan 20–35 år.  

För att få en djupare inblick i deltagarnas 
nyhetsvanor undersöktes även det, vilket 
kommer påvisa om mottagarna tillhör den tänka målgruppen och därav avgöra 
svarens relevans. Majoriteten (52 procent) av deltagarna svarade att de läser 
nyhetstidningar ibland, medan 32 procent läser nyheter ofta och 16 procent sällan. 
Svaren visade även på att de flesta läser sina nyheter via internet istället för 
papperstidningar. Detta stämmer överens med var IIS (2018 s. 94) anger i deras 

Bild 5. Reklam Camel av Carl Erickson 
1928. 

Bild 6. Diagram – Enkätdeltagarnas 
åldersfördelning. 
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årsrapport, där antalet som läser tidningen digitalt är fler än de som läser 
papperstidning. Däremot är skillnaden mer betydande i den egna 
enkätundersökningen. Utfallet kan bero på att det finns en relation mellan 
åldersgruppen och plattformen man använder vid nyhetsinhämtning. Det vill säga 
att på grund av antalet unga som deltog i undersökningen blir alltså resultatet det 
följande, att fler läser tidningen på nätet. 

          
 

 

Vid test av illustrationerna ställdes frågor gällande sambandet mellan 
illustrationerna och analysbilderna, samt om illustrationerna har en koppling till 
den specifika historiska perioden och vad det är som bidrar till att man upplever 
kopplingen, om man nu uppfattar en koppling. 

 
 

Bild 9. De fem illustrationer som undersöks i enkätformuläret.  

 

Bild 7. Diagram - Nyhetsvanor. Antal 
som läser nyheter. 

Bild 8. Diagram - Nyhetsvanor. 
Mediaplattform som används för att inhämta 
nyheter. 
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4.2.1. Utprovning - Illustration 1  
Den första illustrationen tolkades på flera olika sätt men en gemensam faktor i 
deltagarnas svar var att bilden borde föreställa något forntida eller gammalt. En 
majoritet av mottagarna (63 procent) ansåg att det fanns en koppling till 
analysbilden. Det var däremot flera som 
var osäkra på bildens tillhörighet eller inte 
upplevde någon koppling alls, varav 28 
procent ansåg att det fanns en delvis 
koppling och 8 procent uppfattade ingen 
koppling. Liknande statistik uppdagades 
när deltagarna svarade på om de anser att 
illustrationen har en visuell koppling till 
det historiska nedslaget, det vill säga dem 
amerikanska urinvånarna (mayan som 
levde 2000 f.Kr - 1500 e.Kr). 

 

En stor andel ansåg att föremål likt kläder och smycken är en betydande faktor i 
den historiska kopplingen, samt en lika stor procentsats av deltagarna ansåg att 
bildstil, färger och föremål är alla viktiga komponenter gör att skapa kopplingen. 

 
Bild 11. Diagram – Visuella element i illustration 1 som deltagarna anser bidrar till den historiska 
kopplingen. 

 

När enkätdeltagarans fick tolka bilden fritt sa dem följande (i urval): 

- ”Det påminner om en man som tillhör en stam i något varmt land. 
Förmodligen tillhör han urinvånarna i landet.” 

- ”En gammal metod av tobaksrökning.” 

- ”Härskare” 

Bild 10. Diagram – Antal som upplever en 
visuell koppling till historiska nedslaget i 
illustration 1. 
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- ”En rik man med koppling till någon form av naturreligion, troligtvis från 
en gammal tid.” 

- ”Påminner om Egyptens forntida kungligheter” 

 

4.2.2. Utprovning - Illustration 2  
När deltagarna tolkade den andra illustrationen fokuserade de mer på vad bilden 
denoterar än vad den konnoterar, vilket skiljer sig från förra illustrationen. Detta 
kan bero på en viss osäkerhet kring illustrationens historiska tillhörighet. Det är en 
mindre andel som ser en visuell koppling mellan illustration 2 och 1700-talet än 
illustration 1 och dess tillhörande period, samt en högre andel som inte upplever 
någon koppling. Trots detta upplever majoriteten av mottagarna (52 procent) 
sambandet. 

 
Bild 12. Diagram –Antal som upplever en visuell koppling till den historiska tidsperioden (1700-tal) i 
illustration 2. 

 

Ett flertal enkätdeltagare anser är det främst är kläderna som påverkar den 
historiska tillhörigheten.  

 

Bild 13. Diagram – Visuella element i illustration 2 som deltagarna anser bidrar till den historiska 
kopplingen. 
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4.2.3. Utprovning - Illustration 3  
Deltagarna upplevde det enklare att se kopplingen mellan illustration 3 och dess 
analysbild, samt att se den historiska förbindelsen illustrationen söker att skapa. 88 
procent upplever en relation mellan illustrationen och den impressionistiska 
målningen (bild 3.), samt 12 procent upplever en delvis koppling. Liknande 
ställningstagande sker när relationen mellan illustration och historia redogörs, 
nämligen 80 procent som upplever kopplingen och 20 procent som delvis upplever 
kopplingen.  

 

     
Bild 15. Diagram –Antal som upplever en visuell 
koppling till den historiska tidsperioden (1800-tal) 
illustration 3. 

 
Då deltagarna ansåg att utformningen av illustrationen hade en tydlig koppling till 
den analyserade bilden. Kan man förvänta att detta även ska translatera till deras 
åsikter om vad det är som bidrar till den historiska kopplingen. 56 procent ansåg att 
kombinationen av manér, färg och föremål är det som tillsammans skapar 
uppfattningen av ett historiskt samband (bild 16.). Fler än vid utprovning av andra 
illustrationer anser att färg samt manér är en viktig faktor. Det som är intressant 
med resultatet är även det avvikande svaret jag upplever ingen koppling då detta ej 
redogörs i ovanstående diagram (bild 15.). Detta kan antingen tolkas som att 
personen inte är medveten om vad det är som bidrar till kopplingen eller att 
personen har ändrat sin åsikt. 

Bild 14. Diagram –Antal som upplever en 
visuell koppling till analysbilden i illustration 3. 
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Bild 16. Diagram – Visuella element i illustration 3 som deltagarna anser bidrar till den historiska 
kopplingen. 

 

4.2.4. Utprovning - Illustration 4  
Den fjärde illustrationen tolkades på ett närbesläktat vis av enkätens deltagare. Det 
övergripande gensvaret var att mannen på bilden skulle föreställa en soldat eller 
militär. Det var ett övervägande antal som betraktade att illustration 4 hade en 
historisk relation till tidigt 1900-tal och första världskriget (bild 17.). 84 procent 
svarade ja till att de upplevde att tidsperioden speglades i illustrationen, 8 procent 
svarade kanske och ytterligare 8 procent svarade nej.  

 
Bild 17. Diagram – Antal som upplever en visuell koppling till den historiska tidsperioden (tidigt 1900-
tal, första världskrigen) illustration 4. 

 

Enkätdeltagarna redogjorde för att färgers utformning var mer utmärkande och ett 
betydande element för den historiska anknytningen i illustration 4 än i tidigare 
illustrationer. Däremot var det än mer som ansåg att kläder bidrog till länken.  
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Bild 18. Diagram – Visuella element i illustration 4 som deltagarna anser bidrar till den historiska 
kopplingen. 

 

4.2.5. Utprovning - Illustration 5  
När deltagarna tolka illustration 5 fritt sa de följande (i urval): 

- ”Kvinna som röker i gammal modeskiss.” 

- ”En kvinna från 1920- till 1930-talet.”  

- ”Elegant kvinna som röker, ca 1920-tal.” 

- ”En bild från 1910-talet. Gatsby tema.” 

- ”En sofistikerad fransk kvinna (förmodligen den långa cigaretten som gör 
det)” 

 

Sammanfattningsvis upplevde majoriteten att 
bilden visar en kvinna som bör tillhöra tidigt 
1900-tal och framför allt 1920-tal. Många 
påpekar att kvinnan i bild är elegant och 
sofistikerad. När den historiska tillhörigheten 
undersöktes var det 88 procent som upplevde att 
illustrationen representerade 1920-tal, och 12 
procent som möjligtvis upplevde en anknytning 
till årtiondet (bild 19). Utöver det ansåg 80 
procent att illustration 5 hade ett begripligt samband till illustrationen från 
reklamutklippet v(bild 5.). Det som dem medverkande ansåg bidrog till den 
historiska anslutningen var kläder, bildmanér och färg i samverkan. 

Bild 17. Diagram – Antal som upplever 
en visuell koppling till den historiska 
tidsperioden (1920-tal) illustration 5. 
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4.2.6. Utprovning - Sammanhang 
Utefter att illustrationerna hade prövats individuellt testades dem även i samverkan 
med varandra. En sammanställning av de fem illustrationerna presenterades i en 
bild (likt bild 9).  

Första frågan som ställdes till enkätdeltagarna 
var om de ansåg att de olika manéren bidrog till 
en historisk utveckling, varpå 96 procent ansåg 
att manéret förändring bidrar med en historisk 
utveckling och 4 procent ansåg inte det. Trots att 
vissa illustrationer inte har uppfattats som den 
tänkta historiska tidsperioden, upplever nästan 
alla deltagare av enkäten att illustrationerna 
tillsammans redovisar en historisk utveckling. 

Enkäten avslutades med att fråga vilken eller vilka illustrationer som mottagarna 
ansåg representera sin tänkta tidsperiod bäst. Alltså vilken bild som är mest 
självklar? 22 av 25 personer svarade att illustration 5 är mest självklar att komma 
ifrån den tänka tidsperioden. Därefter ansåg 13 av 25 personer att illustration 3 och 
4 representerade sin tidsperiod bäst.  

 
Bild 19. Diagram – Illustration som anses representerar sin tidsperiod tydligast. 

 

  

Bild 18. Diagram – Antal som upplever 
en historisk utveckling i samband med 
förändring av bildstil. 
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5. Gestaltning 

I det följande avsnittet beskrivs arbetets designprocess och informationsurval. 
Detta följs sedan utav skiss och layout, vilket behandlar skissprocessen, 
layoutförslag, samt bildobjektens utformning. Slutligen redogörs illustrationernas 
manér och informationsgrafiken. 

5.1. Designprocess 
Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind (2015 s.29) delar in designprocessen i fyra 
olika faser, nämligen planera projekt, utforska kontext, skapa idéer och prototypa 
koncept. Däremot är ingen designprocess en annan lik då villkoren för varje 
designprocess är unik. Men genom att använda den grundläggande processen som 
nämns ovan tillsammans med lämpliga metoder och teorier för projektet kan man 
skapa en dynamisk process, som dock kommer med sina nackdelar och fördelar. 
Det finns ingen rak väg att gå till en resultatrik lösning. Varje process kräver 
förmågan att skapa genomtänkta och motiverade val och för att skapa en bättre 
slutprodukt. Val som bör återknyta till syftet och det önskade resultatet med 
projektet (Wikberg-Nilsson et al. 2015 s.16–17).   

Designprocessen för arbetet startade med planering inför den kommande 
processen. Vid första möten med TT Nyhetsbyrå, definierade jag tillsammans med 
Anders Humlebo vad projektet skulle bestå utav. Detta bidrog till 
informationsmaterialets specifikationer angående ämne, medium, format och 
informationskanal, vilket också bidrog till vissa begräsningar i processen. Vi 
bestämde alltså att jag skulle leverera en informationsgrafik med fokus på 
rökningens historia, samt involvera den nya lagen och dess förbud. Utefter detta 
skapades en definition om vad informationsdesignsproblemet var, syfte, tänkbara 
forskningsfrågor och så vidare.  

Efter detta påbörjade jag datainsamlingen där jag sökte bakgrundsmaterial om 
ämnet som behandlas i grafiken, samt teori som var knuten till forskningsfrågan. 
Jag studerade även TT:s tidigare material, främst historiskt orienterad 
informationsgrafik som skulle kunna bidra till utformningen av 
gestaltningsförslaget.   

Projektets syfte och forskningsfokus omformades två gånger vilket bidrog till en 
iterativ process. Projektet omformades för att komma närmre uppdragets syfte och 
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bildprocessen. På grund av detta upprepades planeringsprocessen för att stämma 
överens med arbetets nya vinkling.  

Metodvalen gjordes utefter projektets nya fokus. Bildanalyserna genomfördes för 
att få en inblick i hur gestaltningarnas manér skulle utföras för att skapa en 
tillhörighet till dess specifika tidsperiod.  

Fortlöpande med designprocessen så har även en skissprocess (diskuteras i avsnitt 
5.3.) pågått. Utefter information från bildanalyserna kunde bildoriginalen påbörjas. 
Dessa prövades sedan i ett frågeformulär som distribuerades via internet. 

 

5.2. Informationsurval 
Informationsurvalet skedde efter faktainsamlingen. Då jag hade fått en bättre bild 
av vilken information som var relevant, och sedan vad som skulle kunna översättas 
till bra bilder. Genom informationsinsamlingen begränsade jag mig till totalt tolv 
olika historiska nedslag. När den slutliga idén om att illustrera olika rökare under 
tiderna inföll valde jag att ytterligare begränsa nedslagen till fem stycken 
illustrationer.  

• Mayansk präst/shaman, amerikanskt ursprung 

• 1700-tals man från arbetarklassen, europeiskt ursprung 

• 1800-tals kvinna som röker demonstrativt, europeiskt ursprung 

• Soldat från första världskriget, europeiskt ursprung 

• 1920-tals kvinna, europeiskt ursprung 

Som jag nämnde tidigare i avgränsningar så valde jag dessa fem illustrationer för 
att nedslagen är intressanta ur ett historiskt perspektiv, samt visar på en 
mångsidighet från tidigt ursprung till en vida etablering i samhället.  

5.3. Skiss och layout 
”Det börjar med en skiss”. Johansson (2004 s.63–67) menar att man alltid bör 
skissa innan man börjar med bildoriginalet. Fördelen med att skissa är att man 
snabbt kan översätta sina idéer till en visualisering. En lämplig metod att använda 
sig av i början av skissprocessen är frimärksskisser. Genom att använda sig av 
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frimärksskisser kan man testa flera olika versioner av samma idé, där man bland 
annat kan utforska olika perspektiv och bildkompositioner. Skissen behöver dock 
inte ge upphov till originalet utan kan verka som en del av processen. 

 

5.3.1. Frimärksskisser 
Vid projektets start började jag med att skissa flera mindre frimärkskisser för att få 
en aning om huruvida informationsgrafikens komposition skulle kunna se ut. Detta 
gjorde jag utan hänsyn till vad för innehåll som skulle visas. 

 
Bild 20. Frimärksskisser av layout. 

5.3.2. Tidig layoutskiss och gestaltningsförslag 
Efter en del research om ämnet kunde jag få en bättre förståelse för vilken 
information som var relevant för informationsgrafiken, samt vilken information 
som skulle kunna översättas till informationsgivande illustrationer. Vid detta laget 
var kompositionen av bilden baserad på en slags tidslinje utan direkt visuell 
relation mellan tid och mätbarhet. Alltså visade skissen flera illustrationer som är 
baserade på de utvalda historiska nedslagen som visas nedan (bild 21.). Skissen var 
vid detta laget fortfarande oarbetad och avskalad och fungerade endast som ett sätt 
att visualisera den tänkta idén. Skissen gjordes digitalt för att enkelt kunna 
omplacera olika element i bilden.  
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Bild 21. Första förslag på layout. 

Utefter detta skapade jag två skisser som visade på tänkbara gestaltningar. Dessa 
skisser var mer utvecklade än tidigare skisser, vilkas syfte var att få en inblick i hur 
bildoriginalen skulle kunna se ut. Det kritiska med nedan visade skissen (framför 
allt den vänstra) är att de påvisar en slags positiv känsla. De slutliga illustrationerna 
ska inte vara uppmanande eller framställa rökning som något tilltalande, vilket man 
får en känsla av att skissen nedan gör.  

 
Bild 22. Blyertsskisser av rökare från första världskriget (till vänster) och 1920-talet (till höger). 

 

Efter en omformning av projektets syfte förändrades layouten och även den 
generella bildidén. Istället försökte jag eftersträva en mer levande layout som utgår 
utifrån människan eller ”rökaren”. Med viss bearbetning blev den nya skissen, som 
skapades digitalt, mer utvecklad än tidigare skisser och bidrar med en större 
förståelse för både komposition och bildligt innehåll. Kritik jämtemot förra skissen 
åtgärdades även under denna process, vilket resulterade i en mer neutral 
illustration. Mannens leende byttes ut mot en mer rakt formad mun, vilket skapade 
en ny känsla och pathos i bilden.  
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5.3.3. Kundskiss 
Johannsson (2004 s.67) menar att man bör skilja på arbetsskisser och kundskisser. 
Kundskissen är en mer utvecklad skiss än arbetsskissen, vilket ska förse kunden 
med en inblick i hur det planerade arbetet kommer arta sig. Den nya layoutskissen 
som skapades, vilket kan jämföras med en slags kundskiss, visades för TT 
Nyhetsbyrå. Utefter det fördes en dialog om hur denna kunde vidareutvecklas för 
att passa in i kontexten ytterligare. Nya element som ska tillföras i grafiken är 
bland annat kartans funktion. Genom att redovisa relevant information så som olika 
länders rökförbud idag, får man en informationstätare grafik. Detta är dock inte 
relevant för undersökningen men kommer senare utföras med hänsyn till 
beställaren och deras mål med informationsgrafiken. 

 
Bild 23. Utvecklad layoutskiss. Pilen visar på kompositionens riktning. 



36 
 

5.3.4. Bildobjekt 
Illustrationerna (människorna eller ”rökarna”) har enskilda 
och gemensamma funktioner. Varje illustration bidrar med 
en riktning för att få mottagaren att följa flödet, bland 
annat genom kroppens hållning och blick. Enskilt ska 
varje illustration gestalta en passande representation av en 
rökare under den valda tidsperioden. Detta innebär att 
varje illustration kräver tidstypiska kläder och objekt som 
går han i hand med det historiska perspektivet.  

Den mest utmanande eller problematiska gestaltningen att 
skapa är den av ursprungsbefolkningen, som ska 
representera en folkgrupp som levde mellan 2000 f.Kr. – 
1500 e.Kr. På grund av ålder är det därför mycket svårt att 
hitta referensmaterial, då inte mycket dokumenterades på 
liknande vis som senare sekel, eller rättare sagt bevarats i 
samma utsträckning. Jag ville ej heller hamna i fallgropen 
och basera illustrationen på min uppfattning av hur ursprungsbefolkningen såg ut, 
då jag är medveten om att den visuella uppfattningen många har är felaktig och 
likaså min egna. Trots detta finns det ändå en felmarginal då illustrationen är 
baserad på tidigare gestaltningar, vilket involverar andras upplevelser av 
bildobjektet. Utöver detta har jag även sett till arkeologiska fynd och konstverk 
(likt i bildanalysen).  

Att gestalta en relativt fattig man från 1700-talet är 
problematisk då jag upplever att kläderna och håret är mer 
generiska än de andra illustrationerna som skapats. När man 
visualiserar i minnet hur en man från 1700-talet ser ut så ser 
jag framför mig en stor vit peruk, knälånga byxor, nätta skor 
och krås, lik bilden som analyserades (se 4.1.2.). Däremot var 
det endast de rika och adeln som klädde sig på sådant vis. Det 
finns en möjlighet att gemene man inte uppfattar den 
specifika tidsperioden illustrationen (bild 25.) ska redogöra 
för. Det finns även en möjlighet att illustrationen skulle 
kunna upplevas tillhöra en mer utsträck tidsperiod, detta på 
grund av dess allmängiltiga utseende. Genom manér ska jag 
söka att koppla dess måleriska upplevelse till tidsperioden 
och förstärka dess intryck. Mannens hållning är något 
hoptryckt, vilket ska konnotera elände och att vara nedtryckt i 

Bild 24. Mayansk man. 
Linjeritning till bildoriginal 

Bild 25. 1700-tals man 
från arbetarklassen. 
Linjeritning till 
bildoriginal.  
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samhället, detta då det endast var arbetarklassen som rökte och ansågs ovärdig i de 
högre klasserna.  

Utformningen av 1800-tals illustrationen (bild 26.) baserades 
främst på porträtt i form av fotografier och dåtida målningar. 
Det finns relativt mycket källmaterial att inhämta, vilket 
underlättade granskningen av tidstypiska kläder. Kvinnan 
håller sin hand på midjan, vilket ska representera 
självförtroende och makt, detta är vad som kallas power-
posing. Jag anser att det är en viktig beståndsdel i bildobjektet 
då historien ska gestalta en kvinna som står upp mot de 
manliga normerna. Som tidigare sagt rökte kvinnorna 
demonstrativt för att stå upp för kvinnors vikt i samhället, 
rätten till utbildning, och så vidare. Hon står även med ryggen 
mot vänster, vilket kan konnotera att hon vänder ryggen mot 
dåtiden och dess normer, istället är hon vänd mot höger, vilket 
kan ses som att hon blickar framåt.  

Gestaltningen av soldaten från första världskriget (bild 27.) 
tar inspiration ur porträtt fotografier från samma tid. Därför 
är endast huvud och del av bröstet gestaltade. Mannens blick 
sneglar åt sidan, vilket ska föra blicken vidare till den 
nästkommande illustrationen. Som tidigare nämnt ansågs den 
första skissen av bilden (bild 22.) framställa rökning som 
något positivt vilket var en följd av mannens leende. Då jag 
eftersträvar att illustrationen ska upplevas neutral och ej ta 
ställning till ämnet omformades mannens utryck för att 
stämma överens med målet. Detta innebär att bildens pathos 
även ändras, från att rökningen upplevs som något tilltalande 
eller glädjefyllt till att det upplevs neutralt, eller mer negativt 
och frånstötande. 

Följande bildobjekt (bild 28.) har baserats på fotografier 
och illustrationer (främst i form av reklam) från 1920-tal. 
Illustrationen denoterar en kvinna som håller i en 
cigarettpinne, vilket var vanligt förekommande bland damer 
under tidsperioden. Gestalten är vänd mot vänster för att ta 
upp riktningen som de andra illustrationerna skapar. 
Kvinnan har nätta händer som konnoterar elegans, vilket är 
något som jag personligen sammankopplar med årtiondet. 

Bild 26. 1800-tals 
kvinna. Linjeritning till 
bildoriginal.  

Bild 27. Soldat från 
första världskriget. 
Linjeritning till 
bildoriginal.  

Bild 28. 1920-tals 
kvinna. Linjeritning till 
bildoriginal.  
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Då elegans ofta sammanbinds med en positiv eller vacker upplevelse av ett objekt 
kan linjeritningens pathos eventuellt tolkas som positiv. Trots strävan att eftersöka 
neutralitet ligger fokuset främst vid att skapa en illustration som förkroppsligar 
tidseran, och i detta fall årtiondet. Däremot är det inte lika påtagligt som i 
föregående illustration i form av ett leende, kvinnan återger ett neutralt 
ansiktsuttryck.  

 

5.4. Manér 
En betydande del i arbetet är manérets påverkan på hur mottagaren läser bildernas 
historiska tillhörighet. De olika manéren har, som tidigare nämnts, grundats på 
bildanalysen. 

Pettersson (2001 s.15–16) menar att valet av manér kan påverka mottagarnas 
uppfattning om bildens budskap. Bildmanér kan genereras på flera olika vis och se 
ut på många olika sätt. Pettersson menar dock att alla bildmanér ingår i en slags 
skala där de kan sorteras från realistisk återgivning av ett motiv till en abstrakt 
återgivning. Hur ska man förhålla sig till realism och abstraktion i skapandet av 
varje manér? Utöver detta är det även viktigt att ta hänsyn till mottagarnas 
möjlighet att tolka bilderna och bör vara relevanta för den tänkta kontexten och 
målgruppen. 



39 
 

5.4.1. Manér 1 – Forntida amerikansk målning 
Det som framkom under bildanalysen var att 
målningens (se 4.1.1.) manér upplevdes platt men 
återgav en slags målerisk kvalitet med hjälp av struktur 
och färgskiftningar. Färgerna var en bärande del i 
måleriet och kulörerna upplevdes varma. Linjer 
användes även för att skapa konturer och beskriva 
bildobjektens former. För att översätta detta i den egna 
illustrationen (bild.) sökte jag att efterlikna målningens 
struktur och återskapa en liknande färgpalett. Jag 
använde mig även av likartade linjer för att omsluta 
formerna.  

Det som jag har valt att frångå när jag har skapat 
illustrationen är bland annat formbeskrivningen. Jag har 
försökt att reducera upplevelsen av kontraster, men har 
delvis skapat en vänsterställd ljuskälla för att stämma 
överens med resterande illustrationer. Jag har alltså valt 
att ta ett steg längre bort från den mer abstrakta förlagan 
för att skapa en tämligen formbeskrivande illustration. 

I utprovningen av illustrationen ansåg en majoritet av mottagarna att bilden hade en 
koppling till den historiska perioden den ska gestalta, samt att manéret hade en viss 
påverkan på deras upplevelse. Däremot var den ett stort antal som ansåg att kläder 
och föremål var den mest betydande faktor i bildens historiska anknytning. 

5.4.2. Manér 2 – 1700-tals oljemålning 
Bilden (se 4.1.2.) som har verkat som referens för detta manéret har som tidigare 
redogjorts ett måleriskt manér, är troligtvis målad i olja. Målningen innehar mjuka 
färgövergångar, med har även en distinkt ljuskälla, vilket bidrar till kontraster. Jag 
har en bestämd ljuskälla som ska råda i alla mina illustrationer (denna ljuskälla 
kommer från vänster) och upplevs extra tydlig i förevarande illustration (bild 30.). I 
illustrationen och genom manéret har det varit en viktig att eftersträva en viss 
realism och detaljrikedom likt oljemålningen. Däremot har tidsbegränsning 
påverkat det slutliga resultatet. Det är inte genomförbart att försöka återskapa 
oljemålningens exakta utförande, då oljemålningar både kan ta veckor och månader 

Bild 29. Den slutgiltiga 
illustrationen. Manér 1. 
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att slutföra, men trots ett begränsat detaljarbete hoppas jag att målgruppen uppfattar 
manéret som realistiskt. 

Färgpaletten är även något som är utmärkande för oljemålningen, det används 
främst varma och dunkla toner likt, ockra och umbra. Detta återfinns i 
illustrationen. Det som även är intressant med målningen är hur skuggsidan av 
ansiktet målas, flera varma toner som överlappar 
varandra och bidrar till en slags luminositet, samt den 
tydliga ljuskällan som faller över ögat.  

I utprovningen av illustrationen upplevde majoriteten 
av enkätdeltagarna illustrationens koppling till den 
historiska eran. Däremot kan man utläsa att det fanns 
fler frågetecken krig dess tillhörighet än i de andra 
illustrationerna. Manéret är ej lika utmärkande som 
andra manér i detta arbete, vilket bidrar till att det är 
svårare att skapa den historiska kollingen. Däremot är 
manéret troget till förlagan, med vissa undantag likt 
ögonen och det faktum att bilden ej är målad i olja 
utan i photoshop. Detta är självfattet en stor 
bidragande faktor i målningens upplevda äkthet och 
ålder. Likaså kan bakgrunden vara en relevant faktor 
för att återskapa ett 1700-tals manér som enligt 
analysbilden (bild 2.) är mycket mörk, vilket grundar bildobjektet. 

 

5.4.3. Manér 3 - Impressionism 
Den impressionistiska målningen (se bild 3.) som ligger till grund för manérets 
förekomst har tydliga penseldrag som bidrar med ett visuellt intresse för bilden 
men som också har en formbeskrivande funktion. Detta har jag försökt att 
efterlikna i min illustration (bild 31.). Att genom penseldrag följa bildobjektens 
bildning, vilket kanske främst utmärker sig i hatten där penseldragen är som grövst. 
Jag har genom användning av olika penseltjocklekar försökt skapa upplevelsen av 
olika strukturer och material i bilden. Färgerna som används är klara, vilket 
återspeglar vad som framkom under bildanalysen. Klänningen och 
hattdekorationen är något mörkare än resterande kulörer, vilket bidrar med en 
kontrast i bilden. Färgerna används även som ett formbeskrivande medel likt 
penseldragen. Genom nyttjande av varma och kalla toner och/eller kulörer bildas 
upplevelsen av skugga och ljus. 

Bild 30. Den slutliga 
illustrationen. Manér 3. 
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Manérets förhållande till abstraktion och realism 
varierar beroende på om fokuset hamnar på realism i 
färg- eller formåtergivning. Manéret kan anses luta 
mot ett relativt resliskt manér då bilobjekten som 
skapas är försedda med formbeskrivning, kontraster i 
from av ljus och skugga och så vidare. Däremot är det 
färgpaletten som används i det impressionistiska 
manéret inte lika realistisk, istället betonas 
upplevselen eller känslan av färgen, samt hur 
illustartören uppfattar det hen ser.   

Mottagarna som deltog i utprovningen kunde se en 
koppling mellan den historiska eran och illustrationen, 
det framkom även att manér var en viktig beståndsdel 
i detta.  

5.4.4. Manér 4 – 1910-tals fotografi 
För att återge fotografiets (se bild 4) uttryck i 
illustrationen krävs det att dem övergripande 
karaktärsdragen stämmer överens med varandra. Det 
som präglar fotografier är bland annat dess brun-
gröna ton, det mjuka men tydliga ljuset, samt 
fotografiets kornighet som bidrar till en äldre känsla. 
Dessa tre funktioner har jag använt mig av vid 
skapandet av illustrationen (bild 32.).  

Jag har försökt att efterlikna ett figurativt och något 
sånär realistiskt manér men har ej eftersträvat att 
skapa en fotorealistisk bild. Anledningen till varför 
jag valde att utesluta detta var bland annat på grund av 
tidsaspekten, då en så pass realistisk bild tar mycket lång 
tid att skapa, men också för att skapa en samhörighet med resterande illustrationer. 

Det som framkom under utprovningen var att färgen, alltså bildens svart-vita 
karaktär bidrog till den historiska kopplingen. Målgruppen upplever alltså att 
manérets utformning har en påverkan på deras upplevelse av bilden och dess 
historiska tillhörighet.  

 

Bild 31. Den slutgiltiga 
illustrationen. Manér 3.  

Bild 32. Den slutgiltiga 
illustrationen. Manér 4. 
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5.4.5. Manér 5 – 1920-tals akvarell 
Svepande linjer, stora kontraster och 
akvarellmålande ytor är några kännetecken som 
återfinns i reklamillustrationen från 1920-talet 
(se bild 5.), detta har använts som bas för att 
skapa manér 5. Illustrationen (bild 33.) återger 
akvarellkänslan genom färgytornas slarviga och 
ojämna kanter, samt strukturen som skapas när 
akvarellfärgen sjunker in i pappret, vilket har 
återskapats med hjälp av ”vattenbaserade” 
penslar i Photoshop. Linjerna är menade att vara 
svepande och nätta, som även återger en 
karaktär av traditionella penseldrag, likt akvarell 
eller flytande tusch. Kontrasterna mellan högdagrar och 
lågdagrar är skarpa, vilket innebär att mellantonerna inte 
är särskilt framträdande i bild. Manéret i dess helhet upplevs mer abstrakt än 
realistisk, detta på grund av dess enkelhet. Det som framkommer i manéret är som 
sagt främst linjer och en antydan till skugga.  

I utprovningen framkom det att 88 procent av enkätdeltagarna upplevde en relation 
mellan 1920-talet och illustrationen, majoriteten ansåg att bildstil, färg och föremål 
i kombination bidrar till relationen.  

5.5. Informationsgrafiken 

 
Bild 34. Informationsgrafiken som visar illustrationerna och de olika manéren i samverkan. 

Bild 33. Den slutgiltiga 
illustrationen. Manér 5. 
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6. Diskussion och slutsats 

I följande avsnitt kommer resultatet diskuteras i relation till syfte, teori och metod. 
Jag kommer även svara på forskningsfrågan och delfrågorna. 

 

Syftet med arbetet var att undersöka hur utformning av bildmanér kan påverka den 
historiska kopplingen till en illustration, samt undersöka om detta kan bidra till en 
upplevd utveckling av tid. Målet med undersökningen är alltså att utforska om man 
kan skapa en ”tidslinje” utan linje med hjälp av utveckling av manér.  

Illustrationernas manér skapades efter de karaktärsdrag som framkom under 
bildanalysen. Urvalet till analysen skedde med relation till avgränsningen och 
målgruppen, vilket syftar till att informationsmaterialet utgår ifrån ett Sverige-
perspektiv, som innebär att bilderna har europeiskt ursprung med undantag för den 
första illustrationen. Dessa testades sedan för att undersöka om målgruppen 
upplevde en koppling mellan bilderna och de tänka tidsperioderna, samt om 
manéren bidrog till denna upplevelse.  

Om man sammanställer resultaten från alla fem illustrationer så kan man utgöra att 
flera av enkätdeltagarna anser att manér är en viktig faktor i illustrationernas 
datering, däremot ansåg majoriteten att föremål (kläder och smycken) är den mest 
bidragande faktorn. Vad kan detta resultat bero på? Kläder och föremål upplevs 
alltså mer påtagliga, vilket kan vara ett resultat av tidigare erfarenhet, alltså att vi 
som människor är vana att behandla denna information, samt hur historiska kläder 
skiljer sig från hur vi klär oss idag. Däremot kan det ändå vara en utmaning att 
placera rätt klädsel till en viss tidsperiod. Det som undersöktes var främst 
upplevelsen av de olika tidsperioderna, det fanns inget krav på att mottagarna 
skulle ha kännedom om de olika tidsperioderna eller besitta särskilda förkunskaper. 
Däremot visade det sig att mottagarna fann det enklare att se kopplingen till 
tidsperioden i illustration 5 (se bild 33.), vilken redogör en tid som i relation till de 
resterande illustrationerna är närmast nutid, och kanske mer omtalad i 
populärkultur. På grund av detta kan man därför betrakta att erfarenheter trots allt 
påverkar resultatet.  

Manér kan lika väl som kläder bidra med visuell information, trots att det enligt 
målgruppen är svårare att utgöra. Kärnan i semiotik är meningsskapande, vilket 
nämnts i tidigare kapitel. Genom informationsutbyte skapas välden omkring oss till 
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något gemensamt och betydelsefullt (Ekström & Moberg 2008 s.179). Manér kan 
tolkas som ett verktyg för att skapa en visuell informationslänk. Det vill säga att 
genom användning av olika manér så tillkommer också varierad karaktär, 
information och associationer, vilket kan vara allt från en tidsmässig koppling (likt 
en viss tidsperiod), till en koppling till ett visst medium, till en plats eller region, 
eller en specifik designer eller konstnär. Man kan säga att manéret är en visuell 
nyckel som öppnar upp för fler associationer utöver bildobjektets utformning.  Man 
kan också säga att genom olika bildstilar så kan man skapa olika känslor, vilket 
innebär att manér kan styra eller bidraga till pathos. 

 

Hur kan förändring av manér förtydliga ett historiskt förlopp? 

För att kunna besvara forskningsfrågan undersöktes alla manér i relation till 
varandra, det vill säga sida vid sida. I undersökningen frågades mottagarna om de 
upplevde en historisk utveckling i samband med förändring av bildstil, varav 96 
procent menade att dem upplevde det. 

Vilka faktorer vara bidragande för att skapa denna förståelse? Hur, alltså i vilken 
ordning, bilderna visas kan ha betydelse i hur och om tidutvecklingen uppfattas. 
Även manérens relation till varandra kan ha en påverkan, då alla manér är avsevärt 
olika varandra, vilket bidrar till att man upplever återkommande novelty, (att man 
upplever något nytt hela tiden). De olika manéren och illustrationerna är 
kontrasterande jämtemot varandra. Enligt Cairo (2013 s.111–113) så upplever 
människor nyansskillnad och kontrast enklare än formskillnad, vilket innebär att 
manér kan påverka hur vi ser på ett bildobjekt, samt hur vi grupperar och skiljer 
objekt. Den första och sista illustrationen upplevs inte ha en självklar samverkan 
men många av dess designelement är likartade, de båda bilderna har linjer, är 
relativt abstrakta, utan ansenligt formbeskrivande detaljer, samt inger en målerisk 
kvalitet. Enligt kognitionsteorier bidrar detta till att sammanlänka de enskilda 
illustrationerna till en grupp. Ware (2008 s.58) menar att genom att förtydliga 
förhållanden mellan grafiska enheter kan man skapa en visuellt effektiv design. 
Relationen kan etableras med hjälp av grundläggande mönsterbildande funktioner, 
så som närhet, omslutning, färg, textur och så vidare. Därför bidrar även de+ 
återkommande färgerna som har används i illustrationerna till relationen, 
exempelvis svarta, bruna och gröna kulörer som återfinns i ett flertal bilder. 
Design-principerna som nämns ovan kan användas som verktyg för att skapa en 
tidslinje utan en linje, alltså skapas sammanhanget genom visuell relation mellan 
olika designelement istället för en kontinuerlig och plan linje.    
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Hur utformas kulturell förändring i tidsperspektiv? 

Till en början måste det finnas en viss jämförbarhets möjlighet. Det kan vara svårt 
att uppleva en förändring om det inte finns något att utgå ifrån.  

Det som framkommit under arbetet är att kläder och föremål är av stor vikt för att 
skapa en uppfattning om tid och kultur. Målgruppen finner att dessa bildobjekt är 
mest visuellt uppenbara och bidrar till en historisk koppling. Däremot ansåg flera 
deltagare i utprovningen att även manér kan bidra till denna koppling. Jag anser att 
manér kan bidra till en upplevd kulturell tillhörighet. Genom att skilja på manér 
som exempelvis främst brukas i Asien jämfört med Europa kan man få en 
förståelse för den kulturella skillnaden mellan de två kontinenterna. Däremot kan 
det krävas viss erfarenhet för att uppleva den kulturella förändringen. I detta 
specifika fall, där ämnet som behandlas är rökning, kan rökningsmetoden (cigarett, 
cigarr och pipa) vara en bidragande visuell ledtråd till hur rökning förändrats över 
tid och i olika kulturer.  

  

Vilket/vilka manér bör illustrationerna ha för att passa in i sammanhanget?  

Det som framkom i undersökningen är att målgruppen finner det enklare att 
uppfatta mer unika eller distinkta manér, likt det impressionistiska manéret eller det 
20-tals inspirerade manéret (bild 31. och 33.).  Detta kan därför vara en 
medverkande kraft till vilket manér som anses passande för sammanhanget. Urvalet 
som skedde tidigt i arbetet är också avgörande för vilka manér som är lämpliga. 
Avgränsningen innebär framför allt att manéren ska utgå ifrån de historiska 
tidsperioderna, samt utgå ifrån den svenska målgruppen, vilket bidrar till att 
bilderna som manéren tar grund i huvudsakligen är av europeiskt ursprung. Att 
bildstilarna skiljer sig från varandra bidrar även till sammanhanget. Om alla 
illustrationer hade utförts i samma manér så förlorar man även dem visuella 
ledtrådar manéret bidrar med. Däremot kan man i sammanhanget förstå innebörden 
av illustrationerna med hjälp av stödjande bildobjekt (likt kläder), samt i sin 
kontext när bildmaterialet presenteras kommer det finnas text som stödjer bildernas 
innebörd och datering 
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Hur ska man förhålla sig till abstraktion och realism i skapandet av illustrationer? 

De fem manéren har alla olika utgångspunkter när det kommer till abstrakt och 
realistisk avbildning, vilket baserades på analysbildernas utseende. Det som är 
avgörande för hur man ska förhålla sig till abstraktion och realism baseras alltså på 
referensbilderna, en annan faktor som påverkar är tid.  

Tidsaspekten är en betydande omständighet i hur realistisk en illustration kan 
utformas. Med hänsyn till den begränsade tiden projektet har att erbjuda, så finns 
det ingen möjlighet att återskapa ett realistiskt manér i sin helhet, detta är för 
tidskonsumerande. Jag har därför avgränsat nivån av realism i arbetet, däremot vill 
jag uppnå en likhet mellan de äldre handgjorda manéren och manéren som skapats 
under arbetet. 

I de relativt abstrakta illustrationerna hade jag avsikt att skapa en viss 
formbeskrivning (trots förlagan), om ändå inte en markant sådan. Detta för att 
skapa en enhetlighet mellan de olika manéren, vilket resulterade i att de mer 
abstrakta manéren inte framstår lika abstrakta.  Vilket framkommer främst i 
relationen mellan illustration 1 (bild 29.) och väggmålningen (bild 1.) som agerat 
förlaga.   
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1 – Enkätformulär  
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8.2. Bilaga 2 – Enkätsvar 



61 
 



62 
 



63 
 



64 
 



65 
 



66 
 



67 
 



68 
 



69 
 



70 
 



71 
 



72 
 



73 
 

 



74 
 

8.3. Bilaga 3 – Informationsgrafiken 

 


