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Sammanfattning 

Med anledning av att Stockholm växer har Region Stockholm påbörjat arbetet 

med att bygga ut tunnelbanan för ökade kommunikationsmöjligheter. Detta 

omfattande arbete kommer att ta ett flertal år att genomföra, samt orsaka 

komplikationer såsom buller och vibrationer som kommer påverka människor och 

verksamheter i närområdet. Region Stockholm är därför angelägna om att i god 

tid nå ut med relevant information till de som påverkas genom målgruppsanpassad 

kommunikation i sina olika kanaler. 

I detta examensarbete i informationsdesign med inriktning Informativ illustration 

på Mälardalens högskola har ett gestaltningsförslag i form av en animerad film 

tagits fram för att informera om byggprocessen för förskolebarn i fyraårsåldern 

som berörs av utbyggnationen i sin skolmiljö. Syftet med filmen är att väcka 

intresse hos målgruppen samt att den i skolmiljön ska kunna användas 

tillsammans med stöd från lärare eller pedagog som ska kunna använda materialet 

som underlag för dialog med barnen. Studien undersöker vilka tillvägagångssätt 

som kan användas för att visuellt vägleda och upprätthålla användarens 

uppmärksamhet i ett rörligt medium, samt hur ljud och vibrationer kan 

visualiseras i en animerad film. Utifrån insamlad data från teori och empiri, som 

bland annat innefattar barns perceptionsförmåga, resulterar studien i ett flertal 

förslag på hur den visuella vägledningen kan effektiviseras, exempelvis vikten av 

att reducera antalet konkurrerande bildelement. Det framkom även att visuella 

metaforer kan användas för att visualisera sådant som inte syns för blotta ögat, 

såsom ljud och tid. Slutligen resulterade studien i ett gestaltningsförslag i form av 

en animerad film som drar nytta av dessa tillvägagångssätt.  



 

 

Abstract 

As Stockholm grows, Region Stockholm have begun the extensive work on 

expanding the subway for increased opportunities to commute. The construction 

process will take several years to complete and will cause complications such as 

noise and vibration that are likely to affect people and businesses in the immediate 

area. Region Stockholm are therefore keen to reach out with relevant information 

to those affected using audience adapted communication. 

In this thesis in Information Design with Specialization in Informative Illustration 

at Mälardalen University, a design proposal in the form of an animated film has 

been produced to inform about the construction process for pre-schoolers at the 

age of four who are affected in their school environment. The purpose of the film 

is to use it with the support of a teacher or educator who can use the material as a 

basis for dialogue with the children. The study examines the approaches that can 

be used to visually guide and maintain the user's attention, as well as how sounds 

and vibrations can be visualized in an animated film. Based on theory and 

empirical data, the study results in several suggestions on how to improve visual 

guidance, such as the importance of reducing the number of competing visual 

elements. It was also shown that visual metaphors can be used to visualize things 

that are not otherwise visible, such as sound or time. Finally, the study resulted in 

a design proposal in the form of an animated film that benefits from these 

suggested approaches.  
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1 Inledning 

I denna inledande del ger jag en introduktion till vad den här studien handlar om. 

Här presenteras studiens syfte, frågeställningar, avgränsningar samt en 

begreppsförklaring. 

1.1 Bakgrund 

Allt fler människor väljer att bosätta sig i Stockholmsregionen och man beräknar 

att antalet invånare kommer att öka från ca 2,2 miljoner invånare (räknat från år 

2015) till ca 3,4 miljoner invånare år 2050 (Region Stockholm, c.). Hittills har 

denna befolkningsökning bland annat bidragit till att det idag reser närmare 100 

000 fler resenärer i kollektivtrafiken än vad det gjorde för tio år sedan. Detta 

ställer således stora krav på kollektivtrafiken som idag förser fler än 800 000 

resenärer som tillsammans gör 2,9 miljoner resor dagligen (Region Stockholm, 

b.). Till följd av den ökade befolkningen kommer det även byggas över 80 000 

nya bostäder i regionen (Region Stockholm, a.). 

På grund av att Stockholm växer har Region Stockholms förvaltning för utbyggd 

tunnelbana påbörjat arbetet med att bygga ut tunnelbanan med 2 mil spår och 11 

nya stationer bland annat för att områdena längre bort från centrum ska få bättre 

kommunikationsmöjligheter (Region Stockholm, a.). 

Bygget med den nya tunnelbanan kommer att ta mellan 6–8 år att genomföra, och 

arbetet kommer att orsaka bland annat buller och vibrationer som påverkar 

människor och verksamheter i närområdet. Region Stockholm (tidigare vid namn 

Stockholms Läns Landsting) är angelägna om att i god tid nå ut med relevant 

information till de som påverkas genom målgruppsanpassad kommunikation i 

deras olika kanaler. 

1.2 Problemformulering 

Något som Region Stockholm uppger att de saknar är relevant information 

anpassad för de skolor och förskolor som finns belägna runt arbetsområdena, och 

menar att det är viktigt att även barnen förstår vad det är som händer och att de 

vibrationer och det buller som kommer att förekomma, i samband med 

sprängningar i tunnlar under marken, inte är någonting farligt. 
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1.3 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att ta fram ett gestaltningsförslag i form av en 

animerad informationsfilm om utbyggnationen av tunnelbanan som en fyraåring 

kan intressera sig för och tillsammans med stöd från lärare eller pedagog även 

använda sig av för att bilda sig en övergripande uppfattning om byggprocessen 

och vad det är som låter och känns i samband med detta. 

1.4 Frågeställningar 

• Vilka tillvägagångssätt kan användas för att visuellt vägleda och upprätthålla 

användarens uppmärksamhet i ett rörligt medium? 

• Hur kan ljud och vibrationer visualiseras i en animerad film? 

1.5 Avgränsning 

För att reducera arbetets omfattning kommer denna rapport rikta in sig på barn i 

fyraårsåldern som primär målgrupp. Region Stockholm föreslog till en början en 

målgrupp på 1–5 år men eftersom det är en så pass ung målgrupp som under dessa 

år utvecklas mycket, så är det också en väldigt bred målgrupp då det är en 

väsentlig skillnad på en ettåring och en femåring. Därför reducerades 

målgruppens ålder för att uppnå ett tydligare fokus i rapporten. Detta behöver 

dock inte innebära att den färdiga gestaltningen uteslutande måste användas på 

just fyraåringar. 

Arbetet kommer även att avgränsas till just skolmiljön och inte fokusera på 

barnens hemmiljö och deras vårdnadshavare trots att materialet eventuellt även 

skulle kunna användas av dessa. Detta beror främst på arbetets begränsade 

tidsram då det skulle ta ytterligare tid och resurser att även etablera kontakt med 

de berörda barnens vårdnadshavare. 

I detta arbete kommer inte olika manér att testas då detta lätt kan bli en fråga om 

estetik och personliga preferenser, vilket är högst individuellt. Manéret i denna 

studie kommer främst att skapas med utgångspunkt i Region Stockholms tidigare 

grafiska material. 

1.5.1 Målgrupp 

Primär målgrupp 

Den primära målgruppen för detta arbete är förskolebarn i fyraårsåldern vars 

skolverksamhet ligger i anslutning till utbyggnationen av Stockholms tunnelbana 

och som under sin skoltid berörs av komplikationer såsom buller och vibrationer 

som bygget kan medföra. 
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Sekundär målgrupp 

Den sekundära målgruppen är lärare och pedagoger i skolmiljön som kommer 

vara delaktiga när barnen tar till sig av informationsfilmen och även kommer 

kunna använda materialet som underlag för dialog med barnen.  

1.6 Definition av begrepp 

Nedan definieras för studien relevanta begrepp. 

1.6.1 Informationsdesign 

Utgångspunkten för informationsdesign ligger i flödet av information mellan 

sändare och mottagare, och det finns ett helhetsperspektiv för hur 

informationsmaterial ska utformas och användas där man noggrant granskar och 

bedömer de olika beståndsdelarna i kommunikationsprocessen. God 

informationsdesign ska göra livet enklare för de människor som är i behov av 

informationen (Udd, 2006, p. 11). 

1.6.2 Manér 

Manér är en konstterm som främst innebär en konstnärs karaktäristiska sätt att 

teckna, måla eller formge (Nationalencyklopedin, b.). Manér är jämförbart med 

stil, som enligt Nationalencyklopedin (c.) ”kan sägas stå för ett intryck som 

uppstår av det sätt på vilket ett visst innehåll uttrycks eller en form gestaltas”. 

1.6.3 Grafisk profil 

En grafisk profil tillhandahåller riktlinjer om hur grafiska element, såsom logotyp, 

färgpalett och typsnitt ska hanteras på ett korrekt sätt. Även interna direktiv om 

tonläge och bildspråk kan vara inkluderat i den grafiska profilen (Smajic, u.d.). 

1.6.4 Artefakt 

En produkt, ett föremål eller en effekt tillverkad av människan kan benämnas som 

en artefakt (Nationalencyklopedin, a.). 

1.6.5 Förskola 

Barn ska erbjudas en plats i förskolan (ej att förväxla med förskoleklass) från och 

med ett års ålder. I förskolan ska barnen få möjligheten att genom lek och 

utforskning, utvecklas och lära (Skolverket, b. 2019). Barnet börjar sedan i 

normalfall fullgöra sin skolplikt i den numera obligatoriska förskoleklassen det år 

barnet fyller sex år (Skolverket, a. 2019).  
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2 Teori 

I denna del presenteras de teorier som undersökts i syfte att besvara studiens 

frågeställningar, och ligger till grund för flera av de designbeslut som gjorts i 

samband med studiens gestaltningsförslag. 

2.1 Barns bilduppfattning & inlärning 

Enligt Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign vid Mälardalens 

högskola, kan det vara svårt att få en övergripande uppfattning och förståelse av 

en process utan en visualisering, och menar också att bildskaparen med fördel bör 

skapa visualiseringen med en förståelse för hur målgruppen uppfattar bilder för att 

denna ska ta till sig informationen på önskvärt sätt (2017, s. 147). Därför är det 

relevant att först titta närmare på hur barn uppfattar bilder och hur man som 

bildskapare kan vägleda dem visuellt, samt skapa en uppfattning om hur barn tar 

till sig information och på vilken nivå denna bör ligga på.  

Bengt Grandelius, psykolog och familjerådgivare, Tor Lindberg, läkare och 

professor em. i barnmedicin, och Ingela Nordmark Lindberg, förskolepedagog 

och lekterapeut, menar att en fyraåring bland annat börjat utveckla sin förmåga att 

tänka abstrakt. Detta kan man exempelvis se på deras sätt att leka med någonting 

och låtsas att det är någonting annat – en låda kan bli en båt, en pinne kan vara ett 

trollspö och liknande. De har ofta även börjat reflektera över orsak och verkan, 

vilket man kan se när barnen leker bygglekar – hur mycket kan man lasta på bron 

innan den rasar? De frågar ofta ”Varför?” och reflekterar ofta över ”Tänk 

om…?”. Fyraåringar börjar även få en bättre tidsuppfattning och förstår i större 

utsträckning i vilken ordningsföljd saker sker samt tycker ofta om att räkna saker. 

De förstår exempelvis att lunch kommer före middag eller att man kan bada på 

sommaren. Fyraåringen har även ofta kommit långt i sin språkutveckling och har 

börjat kunna använda grammatik på ett mer korrekt sätt, samt tycker ofta om 

ordlekar såsom rim (2011). 

Vid bildskapande är det viktigt att känna till att människor, barn som vuxna, inte 

har förmågan att fokusera sin visuella uppmärksamhet ordentligt på flera saker 

samtidigt. Enligt Kenneth A. Lane, läkare i optometri, kan man bara fokusera på 

en liten del av informationen som tas upp av ögonen när de skannar av en scen, 

och det är lätt att missa eventuella förändringar som inte inträffar på just den 

punkt man är fokuserad på (2012, s. 38). Även Colin Ware, som bland annat har 

en Ph.D. i psychology of perception, bekräftar detta och menar att 

uppmärksamheten är fokuserad kring ögats fovea där seendet blir som mest 

detaljerat. Dock kan vår uppmärksamhet i viss utsträckning omdirigeras till sådant 

som ligger utanför fovean, och Ware menar att beroende på vilken information vi 

exponeras för och vad vi har för syfte så kan uppmärksamhetsområdet antingen 

koncentreras eller expandera (2012, s. 173). Vidare menar Lane att ett av de mest 
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effektiva sätten att vägleda barn i bilder är att just begränsa informationen de 

utsätts för och alltså reducera antalet konkurrerande bildelement. Detta för att det 

är svårare att hitta det man letar efter om det finns andra element som i 

sammanhanget är irrelevanta och som visuellt liknar målobjektet och därför 

kamouflerar det för åskådaren (2012, s. 38–39). Även Rune Petterson, professor 

em. i informationsdesign, menar att ju mer information det finns i en bild, desto 

mer ansträngning krävs för att mottagaren ska uppfatta och förstå bilden. Dock 

menar Pettersson att även mottagarens tidigare erfarenheter kan påverka hur 

mycket av denna ansträngning som krävs (2014, s. 162–163). Även mottagarens 

motivation kan spela in i bildtolkningen, vilken kan se olika ut för olika individer 

vid olika tillfällen (Pettersson, 2014, s. 153). För att effektivisera tolkningen av 

informationsgivande bilder menar Pettersson att man även bör tänka på att dessa 

inte ska innehålla allt för mycket detaljer såsom exempelvis skuggor om det ej har 

en avgörande betydelse. Överflödiga detaljer kan nämligen ge ett störande brus 

som försvårar tolkningen av bilden (2014, s. 95). Reduceringen av detaljer får 

däremot inte gå till en överdrift då det finns en risk att betraktaren misstolkar 

bilden och tror att det som inte finns representerat i bilden inte heller förekommer 

i det som bilden ämnar gestalta i verkligheten. Denna risk är särskilt 

överhängande för barn under sju år (Pettersson, 2014, s. 94). En ytterligare metod 

som kan användas för att vägleda användarens uppmärksamhet är att inkludera 

rörlighet i bilden. Studier visar att objekt som rör på sig inom vårt synfält i högre 

grad lyckas attrahera vår primära uppmärksamhet än vad statiska objekt gör 

(Ware, 2012, s. 174). Detta bekräftas även av Pettersson som menar att det är 

omöjligt att inte reagera på rörelse (2016, s. 43). Dock menar Eriksson att det 

finns en risk att fokuset på rörelsen tar övertaget och att användaren lägger mer 

uppmärksamhet på själva rörelsen snarare än informationen rörelsen syftar att 

förmedla (2017, s. 120). 

2.1.1 Färg i bilder för barn 

Enligt Pettersson (2002, s. 130) föredrar barn ofta ljusa och klara färger som är 

tydliga och har en stark färgintensitet, till skillnad från mörka färger som kan 

uppfattas som dystra och ofta inte föredras i samma utsträckning av barn. 

Pettersson menar även att färg kan bidra till både bättre minne och inlärning, samt 

öka både uppmärksamhet och motivation hos åskådaren (2014, s. 175). Inte sällan 

används färg enbart i rent dekorativa syften, och det finns både för- och nackdelar 

med detta. Dekorativ färg kan öka intresset för en bild (Pettersson, 2002, s. 129), 

men den kan också i vissa fall vilseleda betraktaren som riskerar att uppfatta 

bildens innehåll på ett felaktigt sätt (Pettersson, 2014, s. 101). 

2.1.2 Multimodalitet 

Enligt Eriksson (2017, s. 21–22) innebär multimodala processer att mottagaren av 

informationen behöver använda flera modaliteter, alltså sinnen, vid inhämtning av 

information. Denna information kan komma från diverse medier såsom bild, text 

och ljud, och Eriksson menar att det krävs att den som utformar multimodal 
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information ska ha förståelse för hjärnans förmåga att tyda de olika 

sinnesuttrycken för att mottagaren av informationen ska kunna förstå och tolka 

innehållet. 

Jana Holsanova (2010, s. 53), docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, 

menar att en text och en bild kan komplettera varandra då texten kan tydliggöra 

bildens innehåll och limitera tolkningsutrymmet, medan bilden i sin tur kan 

illustrera, skapa stämning och dramatisera. På så vis kan medierna komplettera 

varandra genom att de tydliggör eller tillför information som inte går att finna i 

enbart ett av medierna. Holsanova menar också att när språk och bild dessutom 

förmedlar liknande budskap, så kan det ytterligare hjälpa mottagaren att ta till sig 

informationen, och därför är det ofta rekommenderat inom lärandeteorier att bild 

och språk bör samspela. Detta är någonting som även bekräftas av Wærn m.fl. 

(2004, s. 181) som refererar på följandet sätt till annan forskning: “Tidhar (1987) 

studerade hur barn förstår innehållet i utbildningsprogram på tv. Hon drog 

slutsatsen att både bild och ljud påverkar tittarens mentala bearbetning av 

informationen när det gäller tolkning och minne. Barnen både förstår och kommer 

ihåg tv-programmen bättre när ljud och bild samverkar med varandra och formar 

ett gemensamt budskap. När antingen ljud eller bild får ett övertag över den andra 

är det svårare för barnen både att förstå och att minnas innehållet. Det är dock 

bättre när bilden dominerar än när ljud dominerar.”. Även Holsanova (2010, s. 

52) refererar till tidigare forskning: “Ett tydligt exempel är illustrerade 

barnböcker. Jan Einarsson skriver bland annat om hur vuxna läser sagor för barn 

och kommenterar bilderna. Både språket och bilderna bidrar till 

meningsskapande.”. 

2.2 Dramaturgi 

Enligt dramaturgen Barbro Smeds (2005, s. 11) kan man beskriva dramaturgi som 

en struktur eller disposition för berättande som innehåller allt ifrån hur man börjar 

berättelsen till hur man avslutar den, samt vad berättandet får för effekt på 

åhörarna. När delar i berättandet är svåra att förstå, inte är övertygande eller inte 

stöder varandra och åhörarna till följd av detta kommer av sig, så menar Smeds att 

detta tyder på att det dramaturgiska berättandet inte fungerar. 

2.2.1 Treaktsstrukturen 

Det finns flera strategier för hur man kan arrangera sitt berättande, och det finns 

åtskilliga visuella representationer för hur dessa kan se ut. En av de mer klassiska 

av dessa är treaktsstrukturen som sammantaget består av en början, mitt och slut 

(Smeds, 2005, s. 28). Animatören och filmskaparen Liz Blazer (2016, s. 20) 

menar att även om man inte arbetar med ett klassiskt karaktärbaserat berättande, 

så går treaktsstrukturen att applicera även på rörlig grafik med ett mer informativt 

syfte (vilket såklart också kan innehålla karaktärer beroende på situation och 

utformning), men att man då istället för att följa en karaktär som försöker lösa ett 

problem, istället fokuserar på en fråga som behöver förklaras och besvaras.  
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Den första akten etablerar själva handlingen, och oavsett hur man inleder en 

berättelse så menar Smeds (2005, s. 34) att publiken genast eftersträvar att bilda 

sig en uppfattning om sådant som var man befinner sig, vad det är som händer och 

vilka karaktärerna är, i ett försök att sätta sig in i sammanhanget. I denna 

inledande del av berättelsen bör man sträva efter att få publiken intresserad, och 

Smeds (2005, s. 35) menar att ett av de mest kraftfulla tillvägagångssätten att 

väcka publikens engagemang är att i ett tidigt stadium presentera ett problem. 

Detta skapar nämligen även en förväntan om en lösning vilket i sin tur bidrar till 

en framåtrörelse i berättelsen i och med att problemet utvecklas och publiken vill 

veta hur det slutar (2005, s. 43). En ytterligare faktor som kan bidra till ökat 

intresse hos publiken är igenkänning. Om publiken känner igen sig i en karaktär 

eller en händelse kan detta väcka förståelse och sympati hos åhöraren (Smeds, 

2005, s. 43). Även angelägenhet kan vara en viktig faktor, det vill säga om det 

finns något behov av det berättelsen ämnar förmedla (Smeds, 2005, s. 42).  

Andra akten består av att utveckla och bearbeta problemet eller frågan som 

presenterades i första akten, och i den tredje akten försöker man lösa problemet 

eller svara på frågan (Blazer, 2016, s. 21). Smeds (2005, s. 50) menar att man i 

huvudsak bör sträva efter en sammanhängande berättelse vars drivkraft består av 

orsak och verkan, samt att det är viktigt att tänka på att alla delar ska vara 

tillräckligt långa för att hinna förmedla sitt budskap och låta åhörarna ta in det 

som händer, men samtidigt inte vara så pass långa att det tråkar ut dessa istället. 

Det måste finnas en avvägning i framförandets proportioner, en balans (Smeds, 

2005, s. 45). 

2.3 Visuell retorik 

Den klassiska retoriken är läran om konsten att tala väl och medryckande för att 

förklara, övertyga och ibland även övertala sina åhörare. Visuell retorik handlar 

snarare om hur man kan göra detsamma med visuella uttrycksmedel genom att 

planlägga och utforma sin bild så att betraktaren tar till sig den på ett önskvärt sätt 

(Wærn, Pettersson & Svensson, 2004, s. 55). 

2.3.1 Visuell metafor 

Janne Lindqvist (2016, s. 280–281) beskriver metaforen som en retorisk trop, det 

vill säga ett uttryck som används i en annan betydelse än det allmänt utbredda, 

vilken grundar sig i något som liknar det man vill ha sagt. Vidare menar Lindqvist 

att metaforer i vissa fall kan fylla ett pedagogiskt syfte genom att ge tillfälle att 

förklara komplexa företeelser på ett enklare sätt. Metaforer kan även användas i 

visuella framställningar och Wærn, Pettersson & Svensson (2004, s. 70) menar att 

bilder passar särskilt bra för att visa metaforer då tropen har just en bildlig likhet 

med det som avses. 
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2.4 Semiotik 

Semiotik, även kallat semiologi eller teckenlära, är ett samlingsnamn för teorier 

om tecken för kommunikation mellan människor (Pettersson, 2014, s. 184). Enligt 

Bo Bergström, som bland annat föreläser om visuell kommunikation, är tecknet 

grunden för all kommunikation, som inte är via kroppsspråk eller ljud, och menar 

att tecknet dels visar något (uttryck), och även betyder något (innehåll) (2016, s. 

290). Detta kallas inom semiotiken för denotation och konnotation, och dessa 

beskriver den uppenbara och den underliggande innebörden av en bild. 

Denotation avser vad eller vem som avbildas, medan konnotation istället syftar på 

vad det som avbildas representerar eller betyder (Wærn, Pettersson & Svensson, 

2004, s. 38). 

Tecken kan delas in i tre kategorier: 

• Ikon – avser ett tecken som fysiskt liknar det avbildade objektet, exempelvis 

ett fotografi av en fågel. 

• Index – avser ett tecken som har en nära relation till det objekt eller fenomen 

tecknet avser, exempelvis en bild på ett fågelbo. 

• Symbol – avser ett tecken med ett konventionellt eller godtyckligt förhållande 

till det objekt eller fenomen tecknet avser, exempelvis kombinationen av 

bokstäverna F, Å, G, E och L. 

(Bergström, 2016, s. 290) 

2.5 Källkritik 

För att avgöra om en källa är tillförlitlig kan man enligt Booth, Colomb & 

Williams (2004, s. 83) i majoriteten av fallen sätta sin tillit i de källor som 

uppfyller kriterier såsom att författaren är framstående inom sitt område och 

eventuellt har publicerat flera verk, att verket är publicerat av ett ansett förlag som 

eventuellt även publicerar böcker för högskolor eller universitet, att experter har 

granskat texten, samt att texten är aktuell med hänsyn till ämnet då detta kan 

variera stort beroende på källans ursprung och vilket ämne det handlar om. Dessa 

kriterier har jag haft i åtanke vid litteraturstudien till detta arbete. 

En mängd av den litteratur som använts i denna studie har ingått i min utbildning 

inom informationsdesign på Mälardalens högskola. Flera verk är även publicerade 

av författarna Rune Pettersson och Yvonne Eriksson som båda har kopplingar till 

utbildningen och Mälardalens högskola i Eskilstuna, samt är erkända inom ämnet 

informationsdesign. 

Artiklarna i detta arbete är peer reviewed, det vill säga kollegialt granskande eller 

expertgranskade och majoriteten av källorna är vid denna studies genomförande 

publicerade under de senaste tio åren. 
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Visuell kommunikation är ett brett ämne med många infallsvinklar och tolkningar, 

så trots att flera av teorierna i detta arbete, såsom exempelvis semiotik och 

multimodalitet, återkommer på flera ställen i litteraturen och bekräftas av 

varandras återgivanden, så kan man ställa sig kritisk till att många av författarna 

hänvisar till andra källor vilket i viss mån ger utrymme för författarens egen 

tolkning av dessa källor. I ett mer ingående arbete skulle man kunna studera de 

ursprungliga källorna mer noggrant.  
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3 Metod 

I denna del beskrivs de metoder som använts för den empiriska datainsamlingen i 

detta arbete i syfte att besvara dess forskningsfrågor samt kritik mot dessa 

metoder och etiska överväganden. 

3.1 Litteraturstudie 

För att få en förståelse för hur barn uppfattar och tolkar bilder samt hur man kan 

underlätta för dem att ta till sig information på önskvärt sätt, så genomfördes en 

förstudie bestående av en litteraturstudie. Denna litteraturstudie utgör nu det 

teoretiska ramverket i detta arbete. Kritik mot denna metod går att läsa under 2.6 

Källkritik. 

3.2 Bildanalys 

För att få en bättre förståelse för Region Stockholms grafiska profil genomfördes 

olika typer av bildanalyser av utvalda skärmdumpar från tre videoklipp på deras 

YouTube-kanal. Detta för att en förståelse för Region Stockholms grafiska uttryck 

skulle kunna medföra ett bättre utgångsläge för att producera ett material som 

utifrån ett visuellt perspektiv liknar och passar in i deras tidigare 

kommunikationsmaterial.  

Eriksson och Göthlund presenterar tre olika metoder för bildanalys; formalanalys, 

stilanalys och ikonografi (2012, s. 31). Formalanalysen innehålla reflektioner 

kring sådant som färg, komposition och form som i sin tur utgör förutsättningarna 

för bildkommunikation. Den resulterande beskrivningen av denna analys kan 

sedan även användas som grund för en stilanalys vars syfte är att finna och 

fastställa vilken stil (manér) bilden tillhör beträffande vilka gemensamma drag 

med andra bilder verket har (2012, s. 33). Den ikonografiska metoden går att dela 

upp i tre delar; pre-ikonografisk beskrivning, som är jämförbar med resultatet från 

en formalanalys, ikonografisk analys där motivets konventionella betydelse kan 

studeras, och ikonologisk tolkning där bildens symboliska betydelse undersöks 

(Wærn, Pettersson & Svensson, 2004, p. 40–41). Man kan exempelvis ställa 

frågor kring vad bilden representerar, om det finns några kulturella associationer 

och vem bilden riktar sig åt (Pettersson, 2014, s. 184). Nedan följer resultatet av 

bildanalyserna samt kritik mot dessa. 
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3.2.1 Resultat av formalanalys 

I denna del kommer jag att gå igenom de tre bilder som är motiv för de olika 

bildanalyserna och redogöra för vad dessa denoterar, det vill säga vad som syns 

rent visuellt. 

 

Bild 1 – Skärmdump av ”Så bygger vi nya tunnelbanan”. 

Horisontlinjen i Bild 1 befinner sig närmare mitten och skapar en tydlig 

fördelning av för- och bakgrund i den annars tämligen platta bilden. Färgerna 

förstärker kontrasten mellan vad som ligger nära betraktaren och vad som ligger 

längre bort då förgrunden har mer mättade färger, medan staketet och 

byggnaderna som befinner sig långt bort i bakgrunden har ett blekare uttryck. De 

är även illustrerade med enbart linjer istället för med fyllda färgfält som objekten i 

förgrunden, vilket ger ett mer transparent intryck. Även molnen uppe i luften är 

illustrerade med linjer istället för färgfält. Dock är den runda solen och de runda 

träden illustrerade med fyllda färgfält. Nedre halvan av bilden är illustrerad med 

en genomskärning och det finns en tydlig fördelning mellan jord, markplan och 

luft. Markplanet består av en horisontell tjock brun linje med en smalare grön 

linje ovanpå. Dessa linjer skärs av till höger i bilden där en till överst diagonal 

linje utgör en gång ner i marken som sedan planar ut och blir horisontell. Nere i 

denna tunnelliknande gång finns en gul maskin som petar hål i väggen. Uppe på 

marken står ett par orangea maskiner, varav den ena gräver i marken. Även en 

tunnelbaneskylt med ett vitt ”T” i ett sans-serif-typsnitt och ett par rektangulära 

former som eventuellt skulle kunna föreställa staket eller containrar finns uppe på 

marken. Formerna på objekten i bilden är ganska enkla och består främst av 

kantiga former med rundade hörn (hus, fordon, miljö) och cirklar (sol, skylt, träd, 

hjul, och till viss del även molnen och jorden som fordonet längst till höger gräver 

i). I övre vänstra hörnet står en mörkblå tunn text som lyder ”Arbetstunnlar” och 

strax under ytterligare en mörkblå text som lyder ”1–2 år” i fetstil. Båda texterna 

är i ett sans-serif-typsnitt. 
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Bild 2 – Skärmdump av ”Nya tunnelbanan – byggtiden”. 

I Bild 2 ligger horisontlinjen ungefär två tredjedelar upp i bilden. Denna bild är 

rätt lik Bild 1 då marken är genomskuren på liknande sätt då det finns en tunnel 

med ett fordon under marken och hus ovanpå markplanet. Men i denna bild är fler 

objekt illustrerade med enbart linjer och det finns ingen fyllnadsfärg på fordon, 

mark eller solen som det gör i Bild 1. Husen är i denna bild försedda med olika 

konstruktioner undertill. Längst ner till höger i bild syns en explosion med 

färgerna gul, orange och röd. Runt omkring explosionen syns linjer av olika slag 

med färgerna gul, röd, orange och blå. De gula och röda linjerna som är närmast 

explosionen ser ut att utsöndras från denna. Även de orangea streckade linjerna 

verkar utsöndras från explosionen och går ut i det som kan antas är marken 

eftersom tunneln tar slut vid explosionen. De blåa böjda linjerna fortsätter upp 

mot byggnaderna på markplanet ovanför och de två översta grupperingarna av 

blåa linjer verkar utsöndras från byggnaderna och inte explosionen som alla 

övriga linjer. På var sin sida av byggnaderna finns även ett par orangea cirklar 

innehållandes en vit triangel med rundade hörn som i sin tur innehåller ett oranget 

utropstecken. 

 

Bild 3 – Skärmdump av ”Nya tunnelbanan - Nacka”. 

I Bild 3 ligger en horisontell linje som delar av bilden på mitten. I den övre 

vänstra halvan av bilden står en tunnelbaneskylt med ett vitt ”T” i ett sans-serif-

typsnitt med en person som går bredvid. Till höger om personen står en röd buss. 
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Bussen är till skillnad från fordonen i de tidigare bilderna illustrerade med både 

konturlinjer och färg. Längst ner i bild ser vi ett horisontellt tågräls där det strax 

ovanför står fyra personer i olika form, färg och storlekar. Alla personer i bilden 

är illustrerade utan ansikten. Över personerna i nedre halvan av bilden finns en 

inramad text i ett sans-serif-typsnitt som lyder ”NACKA”.  

3.2.2 Resultat av stilanalys 

Beträffande manéret i bilderna är uttrycket av låg detaljnivå i den bemärkelse att 

det bland annat inte finns några skuggor, bara finns en färgton i färgfälten och att 

människorna inte har några ansikten. Denna typ av manér inger ett tämligen platt 

utseende och man skulle kunna kategorisera denna stil som en typ av flat design 

då bilder från den genren har flera gemensamma visuella attribut med bilderna 

ovan.  

Flat design är ett begrepp som beskriver ett manér där bildelementen vanligen 

saknar egenskaper såsom textur, gradienter, skuggor och liknande drag som 

skapar en känsla för djup och en tredje dimension i bilden. Formerna är ofta 

förenklade och man lägger stor vikt i klara och djärva färger som i konstrast med 

de enkla formerna används för att få det som är viktigt att sticka ut 

(Spiliotopoulos, Rigou & Sirmakessis, 2018). 

3.2.3 Resultat av ikonografisk och ikonologisk tolkning 

Eftersom den pre-ikonologiska beskrivningen redan redogjorts för i 

formalanalysen, det vill säga en beskrivelse av bildernas motiv utifrån vad som 

visuellt går att urskilja, så kommer denna del främst fokusera på symboler och 

dess konventionella betydelser, alltså vad dessa konnoterar.  

Denna del kommer främst att behandla Bild 2 som har bildelement som skiljer sig 

från de övriga bilderna. De orangea cirklarna innehållandes en triangel och 

utropstecken skulle kunna stå för en varning av något slag. I västerländsk kultur 

används orange inte allt för sällan i sammanhang där människor bör vara 

aktsamma av olika anledningar. Exempelvis kan trafikkoner i orangefärgad plast 

placeras ut i trafiken för att markera avspärrningar eller tillfälliga hinder. 

Utropstecknet är i sig ett skiljetecken, men som symbol kan det även synas i 

sammanhang där det enligt konventionella överenskommelser betyder varning 

eller störning. De blåa linjerna i Bild 2 skulle kunna klassificeras som en typ av 

fartstreck (se Bild 4) vars syfte kan vara att visualisera rörelse genom att 

representera den väg i rummet som någonting förflyttar sig i (McCloud, 1994, s. 

111). 
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Bild 4 – Fartstreck. 

Fartstreckens syfte är främst att visualisera rörelse i statisk bild (McCloud, 1994, 

s. 110), men man kan även se sådana effekter i rörlig bild i syfte att förstärka en 

rörelse. Linjer av liknande slag kan även användas för att visualisera det som inte 

syns (i detta fall ljud), och blir då enligt McCloud (1994, s. 128), en visuell 

metafor för det som linjerna ämnar gestalta. Eftersom Bild 2 är en skärmdump 

från ett videoklipp med berättarröst, så framgår det att de blåa linjerna föreställer 

ljud i form av buller och vibration som påverkar byggnaderna på markplanet.  

3.2.4 Metodkritik av bildanalyser 

Bildanalyser grundar sig i tolkningar, och hur man tolkar en bild är någonting 

högst individuellt som beroende på flera faktorer kan få olika resultat. Vad man 

initialt noterar i en bild och vad man sedan tar med sig från den kan variera, och 

detta kan bland annat bero på någonting som Eriksson kallar för mental bild 

(2017, s. 67). Den mentala bilden grundar sig i en intern representation, som till 

skillnad från den externa representationen, alltså själva gestaltningen, istället finns 

inne i våra huvuden i form av minnen, tankar och föreställningar som kan påverka 

hur vi uppfattar och tolkar vår omvärld (Eriksson, 2017, s. 36). 

Man kan ställa sig kritisk till att bilderna i dessa analyser är tagna ur sitt 

sammanhang, då de enbart är stillbilder från videoklipp som i sin egentliga 

kontext består av flera scener än vad som finns representerat i bildanalyserna i 

detta arbete. Dessa videoklipp är dessutom i sin ursprungliga kontext fullständiga 

med berättarröst, ljudeffekter och musik. Urvalet av stillbilder baserades på att jag 

ville få en förståelse för det grafiska uttrycket i flera av Region Stockholms 

videoklipp, då dessa visuellt skiljer sig från varandra i vissa avseenden, utan att 

behöva göra analyser på hela videoklippen som skulle varit långt mer 

tidskrävande. Därför finns inte heller alla bilder representerade i alla analysdelar 

då jag valde ut de som jag ansåg mest intressanta för respektive del. I ett mer 

ingående arbete skulle man kunna göra mer omfattande analyser av filmerna i sin 

helhet och på så sätt eventuellt få fler insikter om bland annat berättarröst, 

effektljud, animationsprinciper och dylikt. 
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3.3 Intervju 

För att få en inblick i förskolans användning av digitala hjälpmedel samt om 

skolorna redan hunnit bli berörda av utbyggnationen av Stockholms tunnelbana, 

kontaktades en förskollärare (Respondent A) på en av de skolor som kan tänkas bli 

påverkade. Intervjun skedde via e-post där ett bifogat Word-dokument med nio 

frågor samt en kortfattad information om studien, vad respondenten har för 

rättigheter och hur svaren kommer användas, skickades.  

När jag ansåg att informationsfilmen för denna studie var tillräckligt 

genomarbetad för att testas skickades ytterligare nio frågor till Respondent A, 

samt till ytterligare två personer – en förskollärare (Respondent B) och en 

blivande lärare för förskoleklass till och med årskurs tre (Respondent C), båda 

verksamma i Eskilstuna (det vill säga att de inte kommer bli påverkade av 

utbyggnationen av Stockholms tunnelbana). Respondenterna för intervjuerna i 

denna studie valdes utifrån ett subjektivt urval, vilket innebär att de valdes utifrån 

sin relevans och expertis. Enligt Denscombe (2016, s. 75) är detta urval ett sätt att 

ge intervjuaren möjligheten att själv välja de respondenter som med sin särskilda 

kunskap rimligen kan ge den mest relevanta informationen i form av 

betydelsefulla insikter i forskningsämnet. 

3.3.1 Resultat av intervju 

I denna del kommer de erfarenheter och slutsatser som dragits från de genomförda 

intervjuerna att redogöras för. I den första intervjun med Respondent A (Bilaga 1), 

som även är den enda respondenten verksam i Stockholmsområdet, framgick det 

att verksamheten i dagsläget inte märkt av byggprocessen alls. Vare sig genom 

ljud i samband med bygget, upprättande av byggområden eller transporter. Det 

visade sig även att verksamheten använder digitala hjälpmedel i form av dator, 

surfplatta, mobil och projektor, och att förskolebarnen ofta orkar titta 

uppmärksamt på kortare filmer om de inte är längre än ungefär 20 minuter. Det 

framgick också enligt respondenten att berättarrösten till filmen gärna får ha 

inlevelse och inte använda för mycket information och svåra ord, samt att bild och 

tal ska samverka. 

Den animerade informationsfilmen skickades ut vid ett senare tillfälle till 

Respondent A, B och C med ytterligare nio frågor (Bilaga 2–4) för att undersöka 

deras synpunkter om artefakten. För att analysera detta har återkommande åsikter 

om vad respondenterna uppger fungerar väl, samt vad som kan behöva utvecklas, 

delats in i två separata kategorier. Resultatet av detta presenteras nedan i två 

sammanställningar: 
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Vad fungerar enligt respondenterna väl med artefakten? 

Påstående: Utdrag ur intervjuer som styrker påstående: 

 
Målgruppen på fyra år bör 
förstå informationsinnehållet i 
filmen 

 

 
Respondent A: ”ja” 
”De förstod allt” 
”intressant och fångades av innehållet.” 
 
Respondent B: ”ja tycker absolut filmen passar 4-5 
åringar. Beror ju mycket på intresse hos barnen, men 
tydlig” 
 
Respondent C: ”Den frågan är väldigt individuell för 
varje barn, vissa kommer att förstå den och vissa 
inte. Det beror på vilken bakgrund barnet kommer 
ifrån och vad den har för erfarenheter och 
förförståelser kring ämnena som nämns i filmen.” 
 

 
Filmens manér fungerar väl 

 

 
Respondent A: ”Realistisk för åldern.” 
 
Respondent B: ”Färgglatt” 
 
Respondent C: ”Jag tycker att den är bra illustrerad, 
de påminner om många barnprogram som riktar sig 
till åldersgruppen”. 
 

 
Tempot i filmen bör fungera 
väl för målgruppen 

 

 
Respondent A: ”Lagomt, barnen hängde med.” 
 
Respondent B: ”bra tempo!” 
”något som rör sig hela tiden” 
 
Respondent C: ”Det går lagom fort/långsamt i 
filmen. Jag hinner mer att tänka och blir inte 
uttråkad” 

 

 
Filmens längd bör fungera väl 
för målgruppen 

 

 
Respondent A: ”Bra kort realistiskt lagom långt för 
åldern, ville titta många gånger” 
 

 
Musik och ljudeffekter i filmen 
bör fungera väl för målgruppen 

 

 
Respondent B: ”bra” 
 
Respondent C: ”Jag tyckte att det var väl uttänkta 
ljud i filmen.” 

 

 
Övrigt 

 

 
Respondent B: ”toppen att årstiderna är med, alltid 
bra ☺” 
”versaler på skyltar” 
 
Respondent C: ”Det ingår så mycket mer i filmen 
än vad Region Stockholm bara vill åt (årstider, 
byggen, sinnen etcetera) så jag skulle även kunna 
använda denna i andra lektioner.” 
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”Bra sätt att få barn och elever att förstå lite mer 
komplicerade ämnen, jag skulle personligen kunna 
använda mig av denna i framtida klasser.” 

 

 

 

Vad fungerar enligt respondenterna mindre väl med artefakten och kan behöva 

åtgärdas? 

Påstående: Utdrag ur intervjuer som styrker påstående: 

 
Låg volym på berättarrösten i 
förhållande till övrigt ljud 

 
Respondent A: ”Ljudet var för högt och störde 
medans rösten pratade”. 
”Negativa bakgrundsljudet var för högt.” 
 
Respondent B: ”Skulle kunna höja ljudet på 
berättarrösten till högre volym.” 
 

 
Missvisande med ”Nya 
tunnelbanan” som titel 

 
Respondent B: ”Nya tunnelbanan”, låter som att 
man bygger en till, inte att man bygger ut den som 
resten av filmen handlar om.” 

 

 

Alla intervjuer går att se i sin helhet i Bilaga 1–4. 

3.3.2 Metodkritik av intervju 

Intervjuerna som utfördes i denna studie skedde via mailkontakt med 

respondenterna. Denna typ av intervju kan enligt Denscombe (2016, s. 281–283) 

ha både för- och nackdelar. Några av fördelarna är att man kan undkomma de 

svårigheter och kostnader som kan uppstå vid resor när intervjuare och respondent 

ska träffas för intervju ansikte mot ansikte. Intervjuerna hade kunnat ske genom 

telefonsamtal eller på internet med hjälp av programvaror såsom Skype där 

intervjun kan ske på ett sätt som är mycket likt en intervju ansikte mot ansikte 

men utan resekomplikationer. Anledningen att intervjuerna inte genomfördes 

muntligt är dels för att man genom en skriftlig intervju också får intervjusvaren 

levererade i ett skriftligt format som inte kräver en transkribering som är fallet vid 

en muntlig intervju, vilket är gynnsamt tidsmässigt. Dessutom kan man vid en 

skriftlig intervju utan visuell kontakt undvika den så kallade intervjuareffekten 

som innebär att faktorer som kön, kultur, social klass, ålder, uttal och liknande ska 

ha någon typ av inverkan på intervjun.  

En konsekvens med det skriftliga formatet som intervjuerna för denna studie 

utfördes i är att respondenten behöver skriva ner sina svar vilket enligt 

Denscombe (2016, s. 285) kan innebära att svarens kvantitativa data reduceras, 

det vill säga att respondenten använder färre ord i text än vad denne hade gjort vid 

ett samtal. Detta skulle i sin tur kunna påverka informationsmängden som går att 

erhålla från intervjuerna. Dock menar Denscombe att detta är någonting väldigt 

individuellt då vissa personer sannolikt föredrar att uttrycka sig i text framför tal. 
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Under den första intervjun med Respondent A (se Bilaga 1) blev svaren något 

kortare än vad jag hade räknat med. Därför utökades frågorna under resterande 

intervjuer med kompletterande frågor såsom ”Varför/varför inte” och ”Motivera 

gärna” i ett försök att erhålla mer utförliga svar. Denscombe (2016, s. 284–285) 

menar också att det vid en skriftlig intervju inte är ovanligt att respondenten 

använder ett något ledigare språk associerat med det språk som kan förknippas 

med sociala medier, medan det tenderar att användas ett mer formellt språk vid en 

verbal intervju ansikte mot ansikte. Under intervjuerna mottogs några svar med 

emojis och uttryck som ”Suuperbra” och ”kaaanske”. För att förtydliga så är detta 

alltså ingen personlig tolkning eller försök från min sida att förtydliga vissa 

uttryck i en transkribering, utan dessa uttryck är ordagrant de svar som skriftligen 

tillhandahölls under intervjuerna. Dock anser jag inte att detta något informella 

uttryckssätt i sig är ett problem för studien.  

Tidsfördröjningen mellan interaktionerna är ytterligare en aspekt som är värd att 

ha i åtanke när man utför en skriftlig intervju på internet, då även det kan ha en 

inverkan på svaren. Detta på grund av att respondenten får tid på sig att fundera 

över sina svar, vilket beroende på vilken typ av svar intervjuaren är ute efter kan 

vara antingen till en för- eller nackdel (Denscombe, 2016, s. 284). I detta fall såg 

jag ingen nackdel med att respondenterna fick ta sin tid att titta på filmen i lugn 

och ro och sedan svara på frågorna. Dessutom visade även en av respondenterna 

(Respondent A) på eget initiativ filmen för sina elever, vilket är någonting som 

inte hade kunnat vara möjligt i samma utsträckning om det inte fanns ytterligare 

tid tillgänglig för respondenten att tillgå. 

Ytterligare en nackdel med att utföra intervjuer via internet är enligt Denscombe 

(2016, s. 283) att avsaknaden av direkt visuell kontakt kan innebära att det är svårt 

att verifiera vem respondenten faktiskt är. I denna studie intervjuades enbart tre 

personer. Två av dessa känner jag personligen i och med mina studier på 

Mälardalens högskola och dessa kontaktades därför initialt via Facebook. 

Kontakten med förskolläraren i Stockholm etablerades genom en primär kontakt 

med Region Stockholm där jag frågade om de redan hade kontakt med förskolor i 

Stockholmsområdet som var berörda eller som de visste eventuellt skulle kunna 

bli berörda av utbyggnationen. Genom den dialogen etablerades en kontakt med 

en förskolechef i Stockholmsområdet som vidarebefordrade min förfrågan till de 

förskoleavdelningar som denne ansvarar för och som stämde överens med 

studiens målgrupp. Gällande urvalet av respondenter för intervjuerna så var den 

primära urvalsgruppen förskollärare och/eller pedagoger i Stockholmsområdet 

som skulle kunna använda sig av filmen för att informera sina barngrupper om 

utbyggnationen av tunnelbanan. Dock visade bara en av sju tillfrågade 

förskoleavdelningar i Stockholmsregionen intresse för studien och kunde 

medverka. Med anledning av detta tillfrågades ytterligare en förskollärare 

(Respondent B) och även en blivande lärare för förskoleklass till och med årskurs 

tre (Respondent C), båda verksamma i Eskilstuna istället. Detta innebär alltså att 

dessa två respondenter inte fullständigt uppfyller de kriterier som gäller för att 

delta i intervjun då de för det första inte är verksamma i Stockholmsområdet och 
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därför inte kommer att beröras av utbyggnationen av tunnelbanan, och också för 

att Respondent C inte är färdigutbildad och dessutom sannolikt kommer att arbeta 

med något äldre barn än målgruppen. Detta resulterar i ett validitetsproblem vilket 

är något som enligt Denscombe (2016, s. 410) kan påverka studiens trovärdighet 

med avseende på hur korrekt studiens kvalitativa data är. Men trots att dessa två 

respondenter inte är de mest optimala för denna undersökning, så anser jag ändå 

att dessa personer besitter en sådan kunskap och expertis inom området som jag 

som informativ illustratör saknar, vilket tillsammans med brist på respondenter i 

övrigt, är anledningen till att dessa ändå fick delta i intervjun då det kunde bidra 

med ytterligare åsikter utifrån flera perspektiv. 

3.4 Etiska överväganden 

Genom ett användartest kan man se hur målgruppen interagerar med en artefakt 

och sedan avgöra huruvida artefakten är användbar i praktiken. Med ett test av 

detta slag kan man uppmärksamma vilka eventuella brister designen har som 

försvårar användarens bruk av artefakten (Martin & Hanington, 2012, s. 194). 

Den primära målgruppen för den här studien är fyraåringar, och för att få utföra 

forskning på barn under 15 år så måste ett samtycke från barnets vårdnadshavare 

finnas. I normalfallet räcker det inte med ett godkännande från enbart en av 

vårdnadshavarna då föräldrabalken ger båda rätten om beslutsfattande. Barnet 

måste dessutom, i den mån det går, informeras om forskningen och vad den 

innebär. Skulle barnet motsätta sig deltagandet, spelar det ingen roll om 

vårdnadshavare gett sitt godkännande till forskningen (CODEX, 2018). I och med 

dessa särskilda krav som ställs på forskning som involverar barn under 15 år, 

utfördes aldrig något användartest direkt på målgruppen. Däremot visade en av de 

intervjuade förskollärarna (Respondent A) på eget initiativ filmen för sin klass och 

jag fick genom detta en viss förståelse för hur filmen mottogs av målgruppen. 
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4 Gestaltning 

I denna del presenteras ett gestaltningsförslag som skapats med utgångspunkt i 

studiens teoretiska och empiriska datainsamling, samt den bakomliggande 

designprocessen.  

4.1 Designprocess 

Åsa Wikberg Nilsson, Åsa Ericson & Peter Törlind. (2015, s. 28–29) beskriver 

designprocessen som en rad steg av handlingar som genomförs för att uppnå 

målet med ett uppdrag. Det finns ingen självklar väg för hur denna process ska se 

ut, utan designprocessen är både dynamisk och iterativ och måste anpassas efter 

det enskilda fallet för att leda till en lösning som tillfredsställer användarnas 

behov (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s. 16–17).  

Min designprocess inleddes med att åka till kontoret för Region Stockholm där 

jag fick en övergripande presentation av hur bygget kommer att gå till, vad 

designproblemet är och en större förståelse för företaget och deras 

kommunikationsstrategi. Vidare formulerades studiens syfte och frågeställningar, 

målgruppen definierades och det gjordes upp en plan för hur arbetets begränsade 

tid skulle disponeras. Därefter påbörjades datainsamlingen. Jag fördjupade mig i 

teorier och tidigare forskning som gick att knyta till studiens syfte och målgrupp 

(3.1 Litteraturstudie). Jag studerade även det kommunikationsmaterial som 

Region Stockholm tidigare använt i deras olika kanaler och analyserade utvalda 

skärmdumpar från några av deras YouTube-klipp för att få en bättre förståelse för 

företagets visuella uttryck och manér (3.2 Bildanalys). Utifrån den inhämtade 

kunskapen från kontakten med Region Stockholm samt den insamlade datan från 

litteraturstudien började jag skissa på olika möjliga gestaltningsförslag som har 

till syfte att förklara situationen för målgruppen (4.3 Skiss och storyboard). 

Parallellt med detta påbörjades arbetet med att söka upp och etablerar kontakt 

med tänkbara informanter för intervju och utprovning på olika skolor, och jag 

stiftade bekantskap med de etiska problem som uppstår när forskning på barn 

under 15 år ämnar utföras (3.4 Etiska överväganden). Intervjuerna skedde i två 

omgångar. Under den första intervjun samlades information om medievanor i 

förskolan in och vad förskolläraren på den berörda skolan anser behövs i en 

informationsfilm om ämnet. När jag ansåg att informationsfilmen var tillräckligt 

genomarbetad för att testas skickades den till samma förskollärare som tidigare 

samt ytterligare två respondenter som gav sina åsikter om vad som fungerar bra 

med filmen och vad som kan utvecklas (3.3 Intervju). 
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4.2 Informationsurval 

Utifrån såväl kontakten med Region Stockholm, analysen av företagets tidigare 

kommunikationsmaterial, litteraturstudien och den första intervjun påbörjades 

arbetet med att fastställa vilken information filmen ska innehålla. Respondent A 

som arbetar som förskollärare i Stockholmsområdet menade under den första 

intervjun (Bilaga 1) att informationsfilmen gärna ska vara kortfattad och inte 

innehålla för mycket information och svåra ord. Samtidigt är processen med att 

spränga tunnlar komplex och innehåller flera arbetsmoment. Några av dessa 

moment är:  

• Förinjektering – borrhål på ca 15–25 meter borras i tunnelfronten och förses 

sedan med ett injekteringsmedel. 

 

• Salvborrning – ytterligare hål borras och förses sedan med sprängmedel. 

 

• Utlastning – de utsprängda bergmassorna samlas ihop och transporteras iväg. 

 

• Bergrensning eller skrotning – löst berg som sitter kvar i väggar och tak på 

tunneln tas bort och sedan spolas väggarna rent. 

 

• Bergförstärkning – berget förstärks med bergbult och sprutbetong. 

 

(Stockholms läns landsting, 2018) 

Dessa begrepp är förmodligen främmande även för många vuxna och dessutom 

kanske inte ens särskilt relevanta för personer som inte är intresserade eller insatta 

i ämnet, så att förutsätta att ett barn på fyra år ska förstå eller intressera sig av 

detta är såklart orimligt. Det har därför blivit nödvändigt för mig att reducera och 

förenkla informationen så att barn utan någon större förkunskap ska få 

möjligheten att bilda sig en uppfattning om händelseförloppet med hjälp av 

information som ligger närmare deras nivå. 

Region Stockholm har i tidigare kommunikationsmaterial jobbat med att förenkla 

information. Detta går bland annat att se i ett videoklipp (samma videoklipp som 

var motiv i 3.2 Bildanalys och som skärmdumpen Bild 1 kommer ifrån) på deras 

YouTube-kanal där en animerad film visar hur sprängning av en tunnel går till, 

men där alla arbetsmoment utförs samtidigt av ett och samma fordon, vilket inte 

är fallet i verkligheten (se Bild 5). 
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Bild 5 – Skärmdump ”Så bygger vi nya tunnelbanan”. 

I denna video ser man hur två fordon tar sig framåt i tunneln åt varsitt håll, men 

istället för att utföra de steg som utförs vid utgrävning av en tunnel, såsom att 

borra och spränga, så ser det snarare ut som att dessa två fordon skrapar sig fram 

genom tunneln. Detta var någonting som förvirrade mig, varpå jag hörde av mig 

till en av mina kontaktpersoner på Region Stockholm som då förklarade att 

moment såsom borrning och sprängning i verkligheten ingår i arbetet med att ta 

sig fram i tunneln, men att det inte syns i just denna film. Detta ansåg jag 

missvisande då man inte tar sig fram i berget genom att skrapa sig fram. Däremot 

uppskattade jag hur Region Stockholm komprimerat arbetsmomenten till enbart 

en maskin i arbete, så detta valde jag att behålla i min egen gestaltning medan jag 

valde att lägga till borrning och sprängning för att ge en mer realistisk bild av vad 

det är som vibrerar och låter i samband med bygget. 

Gällande det ljud som uppstår vid byggnationen av tunnelbanan så framgick det 

under mötena med Region Stockholm att det finns olika typer av ljud som kan 

påverka människor i närliggande byggnader. Dels finns ljudet som uppkommer 

vid sprängning, men också ljudet som uppstår vid annat arbete i tunnlarna såsom 

borrning i bergväggen. Detta kan då höras som stomljud i byggnaderna ovanför, 

och styrkan beror då på hur nära tunnelfronten byggnaden befinner sig. Även 

vilken typ av grund byggnaden står på och var man själv befinner sig i byggnaden 

påverkar hur mycket av stomljudet som går att höra. Som en del av reduceringen 

och förenklingen av information till filmen valde jag dock att enbart informera om 

ljud i form av buller och vibrationer generellt och inte fokusera på de olika 

typerna av ljud då detta även hade krävt att filmen visar hur dessa uppstår och 

uppfattas olika beroende på de olika parametrarna vilket jag förmodar kan vara 

något svårförståeligt och ointressant för målgruppen.  

4.3 Skiss och storyboard 

Enligt Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind (2015, s. 118) kan skissandet vara av 

en betydande del av designprocessen då man genom skissandet ofta tvingas 

konkretisera sina eventuellt ofullständiga idéer. Under min process har jag använt 
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skissandet för att visualisera mina tankar och idéer, testa nya lösningar och 

därigenom generera nya idéer. Skissandet har även fungerat som en metod att 

kommunicera med handledare och kontaktpersoner på Region Stockholm för att 

ge dem en bättre förståelse av mitt arbete. I mitt skissarbete har även storyboards 

ingått, vilket är en sekvens bilder vars syfte är att illustrera händelseförloppet i 

exempelvis en film. Detta har hjälpt mig i planeringen av min animerade film då 

det gett en helhetsbild av filmen. Min första storyboard skapade jag i en 

mobilapplikation, och några av stillbilderna från denna går att se nedan i Bild 6. 

 

Bild 6 – Utdrag ur min första storyboard. 

Jag hade vid detta tillfälle en tanke om en titelsida där tunnelbanan skulle 

”presentera” sig själv genom att dess strålkastare skulle blinka i en tunnel som ett 

par ögon innan fordonet uppenbarar sig ur mörkret. Denna scen togs däremot bort 

vid ett senare tillfälle då jag dels tänkte att en del barn kanske skulle uppleva 

scenen med ögonen från någonting okänt i mörkret som skrämmande, vilket i sin 

tur möjligen skulle avskräcka dessa barn från tunnelbanan snarare än att intressera 

och engagera dem. Men scenen togs också bort för att bildens kameravinkel visar 

synvidden av någon som står på tunnelbanespåret, vilket är någonting som filmen 

självfallet inte ska uppmuntra någon obehörig till att göra! Med anledning av detta 

gestaltas tunnelbanan istället från sidan med en genomskärning i marken i min 

andra storyboard (se Bild 8). I samma storyboard har ytterligare några scener 

tillförts som bland annat visar att alla resenärerna inte får plats på tunnelbanan och 

att det är en av anledningarna till att tunnelbanan måste byggas ut, titeln har 

ändrats till ”Nya tunnelbanan” för att koppla samman titeln till Region 

Stockholms övriga kommunikationsmaterial där projektet går under detta namn, 

samt att det nu finns en scen som visar hur tunneln under skolan är under 

utveckling för att därpå visa hur tunnelbanan åker förbi i tunneln under skolan när 

den sedan är färdigbyggd. Denna storyboard blev även grunden för den slutliga 

informationsfilmen, vilket går att se i Bild 9 som är en direkt jämförelse mellan 

min andra storyboard och den färdiga filmen. Storyboarden går att se i sin helhet i 

Bilaga 5 – Storyboard. 
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Bild 8 – Min andra storyboard som sedan blev grunden för filmen. 

 

 

Bild 9 – Stillbilder från filmen som matchar med min storyboard (Bild 8). 
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4.3.1 Visualisering av ljud och tid 

Vidare skissade jag på olika sätt att visualisera ljud och vibration på, och började 

tidigt teckna olika typer av linjer som skulle representera detta. Detta kan dels 

bero på att Region Stockholm själva använt sig av liknande visualiseringar i sitt 

tidigare kommunikationsmaterial (se Bild 2), men även för att jag själv av egen 

erfarenhet vet att ljud brukar visualiseras på ett liknande sätt i flera andra 

sammanhang. Ett exempel på ett sådant sammanhang är mobiltelefoner som ofta 

brukar ha olika lägen för ljud och vibration och därför även visualiseringar av 

dessa i mobilens gränssnitt. Enligt mina iakttagelser kom jag fram till att ett 

vanligt sätt att visa detta är att gestalta mobilen tillsammans med någon form av 

linjer på sidorna som ämnar gestalta själva ljudet eller vibrationen (se Bild 7). 

 

Bild 7 – Olika sätt att gestalta ljud och vibrationer för mobiltelefoner. 

De linjer som befinner sig utanför mobiltelefonen skulle kunna klassificeras som 

en typ av fartstreck likt de i Bild 2 och Bild 4, då linjerna eventuellt skulle kunna 

gestalta ljud i form av ljudvågor eller vibration i form av det rörelsemönster som 

mobilen rör sig i när den vibrerar. Man skulle även kunna se linjerna som en typ 

av tecken och då närmare bestämt en symbol då dessa inom västerländsk kultur är 

ett utbrett och allmänt accepterat sätt att gestalta ljud och vibration på. Jag har 

därför valt att utnyttja detta och använda mig av denna typ av visualisering även i 

denna studie. Detta trots risken att den primära målgruppen eventuellt kan ha 

svårigheter att relatera till symbolen i och med att de med sin låga ålder eventuellt 

inte har hunnit bli exponerade för symbolen tillräckligt mycket i andra 

sammanhang för att förstå innebörden ordentligt. Tanken är då att den närvarande 

sekundära målgruppen (lärare och pedagoger) med sin förkunskap ska bidra med 

stöd och kunna föra en dialog med barnen om vad linjerna kan tänkas betyda. 

Med detta som utgångspunkt skapade jag i min första storyboard (Bild 6) en skiss 

där en explosion i en tunnel under marken utsöndrar linjer som i sin tur rör sig i 

riktning mot skolbyggnaden ovanför som då omges av sicksack-linjer på vardera 

sida som ska förstärka intrycket av ljud och vibrationer när byggnaden träffas av 

linjerna från explosionen. 

Under arbetet med min storyboard uppkom även problemet med hur den långa 

byggnationstiden skulle kunna visualiseras. Pettersson (2014, s. 96–97) menar att 

man i en serie bilder kan visa ett förlopp över tid genom att visa detaljer såsom 

bland annat tid på dygnet och årstider. Eftersom att utbyggnationen av 

tunnelbanan kommer att äga rum under flera års tid ansåg jag att årstider skulle 

kunna passa som en metod för att påvisa just denna tid, och för att återkoppla till 

Grandelius, Lindberg & Nordmark Lindberg (2011) så bör målgruppen, i och med 

att de vid denna ålder fått en bättre tidsuppfattning och en bättre förståelse för i 
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vilken ordningsföljd händelser såsom årstider kommer, kunna förstå konceptet 

med skiftande årstider som en visuell metafor för tid, vars innebörd även förstärks 

av berättarrösten. Skisserna med årstiderna går att se i min första storyboard (Bild 

6). 

4.4 Illustration 

Illustrationerna i detta arbete har i grunden skapats utifrån två användningssätt – 

antingen för att animeras, såsom fotgängare och maskiner i bruk, eller för att vara 

statiska såsom växter och byggnader. Skillnaden är att de illustrationer som 

skapats för att kunna animeras har krävt mer planering i ett tidigare stadie i 

illustrationsarbetet då de olika delarna måste delas upp i separata lager för att de 

ska kunna röra på sig utan att påverka den resterande illustrationen. Ett exempel 

på detta är de två fotgängarna som kliver på tunnelbanan i början av filmen. Dessa 

illustrationer är uppdelade i fem separata lager vardera – en kropp med huvud, två 

armar och två ben.  

Gemensamt för alla illustrationer är att de är skapade i Adobe Illustrator och 

därför även vektorbaserade, vilket bland annat bidrar till skarpa kanter och att de 

går att skala utan att tappa kvalitet i processen. Alla illustrationer är dessutom 

skapade med utgångspunkt i Region Stockholms grafiska profil, det vill säga att 

både manér, det vill säga flat design, och färgpalett har tagits i beaktande. För att 

återkoppla till Pettersson (2002, s. 130), så bör denna färgpalett fungera för 

målgruppen i och med att dessa färger har en stark färgintensitet som ofta 

uppskattas av barn och eventuellt även kan leda till ökat intresse. Ett okomplicerat 

manér som flat design, skulle eventuellt också kunna vara till fördel då Pettersson 

även menar att en avsaknad av designelement såsom skuggor och överflödig 

detaljrikedom kan hjälpa den unga målgruppen att förstå och tolka 

informationsinnehållet utan att bli distraherade av störande visuellt brus (2014, s. 

95). Några av illustrationerna som skapats i denna studie och som syns i 

varierande grad i informationsfilmen, går att se nedan i Bild 10. 
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Bild 10 – Karaktärer som illustrerats med utgångspunkt ur Region Stockholms grafiska profil. 

Karaktärerna som går att se ovan i Bild 10 illustrerades med ansikten till skillnad 

från Region Stockholms region för utbyggd tunnelbanas tidigare material (se Bild 

3). När man skapar bilder för barn under sju år är det som tidigare nämnt av 

särskild relevans att sträva efter att inte utesluta viktiga delar av bilden enligt 

Pettersson (2014, s. 94). I detta fall skulle detta kunna vara ansikten på 

människorna, då det finns en risk att barnet som tittar på bilderna tolkar det som 

att människorna faktiskt är ansiktslösa i verkligheten.  

Ingen av karaktärerna syns under någon längre tid i filmen, så jag har därför 

fokuserat på ett helhetsintryck som anspelar på mångfald där karaktärer med 

varierande utseende såsom ålder, längd och etnicitet ska finnas representerade, 

snarare än de enskilda karaktärernas särskiljande detaljrikedom som eventuellt 

hade spelat en större roll om filmen hade följt en protagonist som fått mer fokus 

än övriga karaktärer. Bergström (2016, s. 204) menar att ju enklare en figur är 

desto högre är sannolikheten för att betraktaren ska uppfatta bilden rätt. I det här 

sammanhanget skulle ytterligare detaljer i illustrationerna riskera att inte uppfattas 

alls då de syns under en så kort stund.  

Gällande illustrationen av själva tunnelbanevagnarna illustrerade jag tidigt i 

processen den vagntyp som jag själv antog var den mest aktuella modellen, det 

vill säga modell C20. Detta visade sig dock inte riktigt vara fallet då den nyare 

modellen C30 redan lanserats, som till skillnad från den blåa C20 istället är vit 

och har andra visuella skillnader jämfört med den föregående modellen. Detta var 

någonting som mina kontaktpersoner på Region Stockholm reagerade på, och 

trots att de inte tyckte att det var det mest väsentliga att visa den mest aktuella 

vagntypen för den unga målgruppen, så uttryckte de ändå en önskan att den nya 

modellen skulle bli mer etablerad i deras kommunikationsmaterial. Därför ritade 
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jag om tunnelbanan så att illustrationen skulle överensstämma mer med utseendet 

på C30 istället (se Bild 11). 

 

Bild 11 – De två vagntyperna C20 (överst) och C30 (nedan). 

4.5 Animation 

Enligt Holsanova (2010, s. 81) ger olika medier användaren olika förutsättningar 

att ta till sig innehållet. En distinkt skillnad mellan ett statiskt medium och ett 

rörligt är att användaren själv kan ta sig den tid som behövs för att tolka och förstå 

innehållet från ett statiskt medium, medan ett rörligt medium istället förser 

informationen under en begränsad tid vilket ställer större krav på användaren. 

Holsanova bekräftar även de teorier som tagits upp tidigare i studien angående vår 

bristande förmåga att fokusera vår uppmärksamhet ordentligt på flera saker 

samtidigt. På grund av detta har jag strävat efter att filmen i den här studien ska 

vägleda användaren utifrån ett kognitivt förhållningssätt och därigenom underlätta 

för målgruppen att ta till sig informationen effektivt, och med utgångspunkt i de 

insikter jag erhållit från teori och metod har vissa designval gjorts när det kommer 

till animeringen. 

Eftersom blicken tenderar att attraheras av rörelser sig har jag gjort valet att enbart 

låta en sak i taget, det mest väsentliga i scenen, befinna sig i rörelse. Detta för att 

reducera risken att användaren fokuserar på fel sak och därmed även riskerar att 

missa det som är viktigt för att förstå det gestaltade förloppet. Användningen av 

rörelser på objekt har även använts sparsamt och de har ett långsamt tempo och 

rörelserna i sig är inte så invecklade. Detta för att användarens fokus ska riktas på 

det som visuellt händer i filmen, men även ges utrymme att samtidigt lyssna på 

berättarrösten och ta till sig själva innehållet som filmen syftar att informera om 

utan att känna sig stressad av ett snabbt och hastigt tempo i filmen. För att 

ytterligare vägleda åskådaren av filmen och styra var uppmärksamheten bör 

fokuseras, har begränsningar i form av inzoomningar använts. Detta för att 
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exkludera sådant som för scenen är irrelevant och minimera risken att användaren 

fokuserar på fel saker då konkurrerande visuella element elimineras. Några 

exempel på sådana inzoomningar som sker i filmen är när kameran zoomar in på 

fordonet som kör ner i marken borrar hål i bergväggen och fyller hålen med 

cement, och när kameran zoomar in på skolbyggnaden när årstiderna skiftar. Båda 

dessa skeenden utspelar sig egentligen i samma scen, men eftersom kameran 

zoomar in på händelserna så att resterande delar av scenen inte syns så tvingas 

åskådaren att fokusera på just den del av scenen som berättarrösten pratar om. 

För att skapa ett djup i flat design-manéret likt det Region Stockholm tidigare haft 

i sina animerade filmer, har en förenklad stadssiluett använts i bakgrunden som är 

något mer nedtonad än förgrunden och innehåller inga detaljer såsom fönster och 

olika material eller färger. Detta för att den inte ska konkurrera med förgrunden, 

men ändå inge känslan av att händelsen utspelar sig i stadsmiljö. När kameran 

panorerar över bilden, exempelvis då kameran följer tunnelbanan som åker under 

staden under filmens första akt, uppstår en så kallad rörelseparallax då 

bakgrunden och förgrunden, som befinner sig på olika djup, upplevs röra sig i 

olika hastighet när kameran förflyttar sig. En ytterligare faktor som skapar djup i 

bilden är skalan på objekt, då de objekt som befinner sig längre bort i scenen, sett 

från var kameran är placerad, ser mindre ut än de objekt som befinner sig närmare 

kameran. Även objekt som överlappar varandra bidrar till en känsla för djup.  

För att visualisera buller och vibrationer utgick jag från de skisserna jag tidigare 

gjort (se avsnitt 4.3 Skiss och storyboard) och visade till en början en explosion 

(se Bild 12) som i denna film är själva orsaken till buller och vibrationer i skolan. 

Det finns även andra orsaker till att buller och vibrationer uppkommer i 

byggnader belägna i närheten av en arbetsplats av detta slag, men dessa har 

förenklats vilket jag diskuterat kring i 4.2 Informationsurval. 

 

Bild 12 – Explosion till följd av sprängning i tunnel. 

För att göra filmen ännu tydligare har jag valt att repetera delen med hur bullret 

uppkommer och dess inverkan på skolbyggnaden. Repetition är något som många 

lärare och forskare är överens om har en positiv inverkan på inlärning och är ett 

återkommande inslag i undervisning för att få elever att i större utsträckning ta till 

sig information och minnas den bättre (Danielsson, 2011). 
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Jag har vidare valt att dela upp fenomenet med hur ljudet påverkar skolbyggnaden 

i två delar – orsak och verkan, vilket för att återkoppla till Grandelius, Lindberg & 

Nordmark Lindberg är någonting som barn i målgruppens ålder börjat intressera 

sig för. Filmen visar först dessa två delar separat och sedan tillsammans som en 

repetition som kortfattat sammanfattar orsak och verkan samtidigt som scenen 

visar hur dessa två förhåller sig till varandra. Orsaken är i detta sammanhang 

buller och vibrationer som avges från explosionen i tunneln som visualiserats med 

en typ av fartstreck som jag i denna studie valt att kalla för radio waves (se Bild 

13). Detta på grund av att effekten helt enkelt heter så i animeringsprogrammet 

Adobe After Effects som jag arbetat i, och det har alltså ingenting med radiovågor 

i allmän bemärkelse att göra. 

 

Bild 13 – Fartstreck i form av radio waves som utsöndras från sprängning i tunneln (orsak). 

När dessa radio waves når skolbyggnaden till höger i bild startar nästa del som 

visar vilken inverkan detta buller och vibrationer som fartstrecken ämnar gestalta 

har på skolan. Kameran zoomar in på skolan och visar en sicksack-linje på 

vardera sida av byggnaden som ska påvisa att skolan påverkas av buller och 

vibration från sprängningen i tunneln i marken under (se Bild 14). 

 

Bild 14 – Sicksack-linjer på vardera sida skolbyggnaden på grund av sprängningen i tunneln (verkan). 
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Under nästa del genomförs ytterligare en sprängning i tunneln under skolan och 

orsak och verkan kombineras genom att visas samtidigt som en repetition (se Bild 

15). 

 

Bild 15 – Repetition av föregående två steg (orsak och verkan kombinerat).  

Utöver illustrationerna i filmen har även möjligheten att förflytta kameran 

utnyttjats i syfte att visualisera vibrationer, då kameran själv vibrerar eller skakar 

till följd av sprängningarna i tunneln. Detta för att förstärka intrycket av 

vibrationerna och även inge en känsla för hur det kan se ut eller kännas för den 

som befinner sig i miljön då det kan upplevas som att den som tittar själv skakar 

till följd av sprängningen. 

4.6 Ljud 

Den centrala delen i detta arbete har varit själva visualiseringen av byggprocessen 

och hur buller och vibration uppkommer i samband med denna, men i den 

slutgiltiga artefakten används även ljud i form av effektljud, musik och 

berättarröst för att komplettera och ytterligare förtydliga innehållet för 

användaren.  

Blazer (2016, s. 90) menar att ljud går att dela upp i diegetiskt och icke-diegetiskt, 

och menar fortsättningsvis att diegetiska ljud kommer från sådant som finns i 

scenens miljö, som exempelvis musik från en radio, karaktärer som konverserar 

med varandra, fåglar som kvittrar och dylikt. Diegetiska ljud är alltså sådana som 

man kan tänka sig att karaktärerna i filmen själva kan höra. Utanför den 

diegetiska nivån i narrativet kan vi finna de icke-diegetiska ljuden vars källor 

varken syns i scenen eller på något sätt antytts finns med i miljön. Icke-diegetiska 

ljud kan vara bakgrundsmusik eller en berättarröst (förutsatt att varken 

bakgrundsmusiken eller berättarrösten kommer från något som finns med i 

scenen). Denna typ av ljud kan man istället tänka sig att karaktärerna i filmen inte 

kan höra 

Det enda diegetiska ljudet som förekommer i filmen i denna studie är ett 

effektljud som uppstår vid sprängningarna av tunneln under skolbyggnaden och 



32 

 

som har till syfte att förstärka intrycket av sprängningen. Explosionen syns tydligt 

när ljudet uppstår vid alla tillfällen förutom vid ett tillfälle när kameran zoomar in 

på skolbyggnaden. Då förekommer effektljudet trots att sprängningen sker utanför 

bild, men eftersom det redan indikerats att ljudet sker i samband med sprängning i 

tunneln så är det tydligt att ljudet förekommer i filmens miljö och därför är ett 

diegetiskt ljud. Man kan alltså tänka sig att karaktärerna i filmen (såsom 

byggarbetarna uppe på markplanet) kan höra detta ljud.  

Resterande ljud i filmen, det vill säga musiken och berättarrösten, är icke-

diegetiska. Syftet med bakgrundsmusiken är delvis att öka intresse hos åhörare 

och fylla upp tystnaden när berättarrösten inte pratar, men även att ge filmen ett 

mer sammanhållet och standardiserat uttryck då informationsfilmer inte sällan 

brukar ha bakgrundsmusik, vilket även är fallet med Region Stockholms tidigare 

animerade filmer. Vid valet av bakgrundsmusik utgick jag ifrån att den skulle vara 

instrumental och alltså inte innehålla någon sångröst som riskerar att konkurrera 

med filmens berättarröst. Jag ville inte heller att musiken skulle ta över för 

mycket genom att vara allt för dramatisk eller innehålla något distinkt instrument 

som även det skulle kunna konkurrera med berättarrösten. Även tempot i musiken 

var någonting som togs i åtanke då jag ville att detta skulle stämma överens med 

filmens tempo och varken vara för långsam eller för rask i takten. Detta är dock 

en individuell tolkning och jag har i detta fall utgått från min egen känsla snarare 

än att basera mina val kring ljud i teori. Slutligen finns även en kompletterande 

berättarröst vars roll är att verbalisera och förklara det som händer i filmen. H. 

Porter Abbott (2008, s. 231), professor em. vid University of California, Santa 

Barbara, menar att om narratorn (berättarrösten) befinner sig utanför den 

diegetiska nivån anses denna vara en icke-diegetisk enhet, och då är det bara 

mottagaren av narrativet som kan uppfatta den. Det vill säga att karaktärerna i 

filmen inte kan höra rösten.  

Ljuden som använts i filmen påverkar även varandra då bakgrundsmusiken 

minskar i volym när narratorn talar. Detta för att reducera risken att musiken ska 

konkurrera med narratorn. 

4.7 Dramaturgi 

I syfte att ge informationsfilmen en tydlig struktur har den klassiska 

treaktsstrukturen eftersträvats. Detta för att ge både den primära och sekundära 

målgruppen en berättelse med en tydlig uppbyggnad som eventuellt även bidrar 

till igenkänning då strukturen är så pass vanlig. Även om den primära 

målgruppen, med sin ringa ålder, inte är fullt lika bekant med dispositionen, trots 

att det även är en vedertagen modell även i filmer riktade mot unga, så är det ändå 

betydelsefullt att den sekundära målgruppen, alltså lärare och pedagoger, förstår 

upplägget i och med att deras roll är att bidra med stöd till målgruppen. 

I filmens första akt rullar ett tunnelbanetåg ut ur en tunnel och kör genom 

Stockholms stad. Att det är Stockholm går att se utifrån ett par för Stockholm 
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typiska byggnader i bakgrunden, det vill säga Stockholms stadshus och Globen 

(officiellt namn Ericsson Globe). Det finns även en berättarröst som talar om att 

det varje dag reser mängder med människor med Stockholms tunnelbana. När 

tunnelbanan rullar in på perrongen där det står människor som väntar på att få 

kliva på presenteras filmens problem, det vill säga att det inte finns utrymme för 

alla som vill åka med tunnelbanan att följa med, och tunnelbanan rullar då vidare 

utan dem. Berättarrösten förklarar att tunnelbanan inte har den kapacitet som 

krävs för att alla ska få åka med, och därför måste tunnelbanan byggas ut. 

Här fortsätter berättelsen i sin andra akt och åhörare får en fördjupning i vad 

problemet handlar om och vilka konsekvenser som uppstår. Filmen visar i denna 

del hur det går till att bygga tunnlar, och berättarrösten förklarar att det både 

kommer att ta tid och att det kan komma att låta och kännas lite obehagligt i 

samband med bygget, men försäkrar om att det inte är någon fara.  

I filmens tredje akt är utbyggnationen av tunnelbanan är klar och man kan se hur 

tunnelbanan nu oförhindrat åker genom den tunnel som det i tidigare scener 

sprängts i. Berättarrösten förklarar att det nu kommer kunna åka fler resenärer 

med tunnelbanan än tidigare, att det kommer gå snabbare och att det dessutom 

kommer gå att åka längre distanser än vad som tidigare var möjligt. Filmen 

avslutar med hälsningen ”vi ses då” som anspelar på att betraktarna av filmen är 

välkomna till den Nya tunnelbanan när den är färdigbyggd.  
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5 Slutsats 

I denna del presenteras de slutsatser som dragits samt ett försökt att svara på 

studiens frågeställningar. 

 

Under detta arbete har ett gestaltningsförslag i form av en animerad 

informationsfilm tagits fram i syfte att underrätta berörda förskolebarn om 

utbyggnationen av Stockholms tunnelbana samt informera om de komplikationer, 

såsom ljud och vibrationer, som kan uppstå i samband med detta och påverka 

skolverksamheten. Syftet med filmen är att den ska väcka intresse hos 

målgruppen samt att den i skolmiljön ska kunna användas tillsammans med stöd 

från lärare eller pedagog som ska kunna använda materialet som underlag för 

dialog med barnen angående utbyggnationen av tunnelbanan. 

Utifrån sammanfattad data från studiens teori och empiri kommer jag nedan 

försöka svara på de frågeställningar som ställdes i inledningen av detta arbete. 

För att visualisera olika typer av ljud kan visuella metaforer användas för att 

gestalta sådant som inte syns. Så kallade fartstreck, som är en typ av visuell 

metafor, kan användas för att visualisera rörelse genom att representera den väg i 

rummet som någonting förflyttar sig i. Detta tillvägagångssätt är särskilt 

förekommande i statiska bilder såsom serieteckningar, men kan även appliceras i 

rörlig bild där de dessutom kan kompletteras med de egenskaper som det rörliga 

mediet kan tillhandahålla. Detta kan vara att komplettera med ljudfiler för att på 

så sätt uppnå en multimodal effekt där informationen om ljuden både går att se 

och höra samtidigt. På så sätt går det att höra hur ljudet faktiskt låter, och även se 

var det kommer ifrån och hur det påverkar omkringliggande miljö. För att 

visualisera vibration kan även möjligheten att förflytta kameran utnyttjas i syfte 

att visualisera vibrationen. Detta genom att kameran själv vibrerar till följd av 

exempelvis en sprängning i en tunnel.  

Även tid, som inte heller syns, kan gestaltas med visuella metaforer och i denna 

studie användes årstider för att belysa den långa byggnationstiden, vilket 

uppskattades av sakkunniga som intervjuades. 

Eftersom rörliga medium, till skillnad från statiska, generellt förser information 

under en begränsad tid, ställer det större krav på användaren för att denne ska 

hinna med att tolka informationen. Därför är den visuella vägledningen av 

betydande vikt för att minimera den tid som användaren behöver lägga på att 

orientera sig och söka efter det som är viktigast i den animerade filmen. För att 

visuellt vägleda åskådaren effektivt bör det inte vara för många konkurrerande 

bildelement eller överflödiga detaljer som riskerar att ta fokus från det som är 
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viktigast. Detta är av särskild vikt eftersom människan inte har förmågan att 

fokusera sin visuella uppmärksamhet ordentligt på flera saker samtidigt.  

Ett effektivt sätt att reducera antalet konkurrerande visuella element i en animerad 

film är att använda kameran och zooma in på det som är viktigt just då. Detta för 

att exkludera sådant som för scenen är irrelevant och minimera risken att 

användaren lägger fokus på fel sak. Att använda sig av det faktum att våra blickar 

tenderar att attraheras av rörelser kan även det användas i syfte att vägleda 

åskådaren förutsatt att bara något enstaka objekt i taget rör på sig. Förslagsvis det 

mest väsentliga i scenen. 

För att upprätthålla målgruppens uppmärksamhet är det viktigt att känna till att 

barn tar till sig information väldigt individuellt beroende på intresse och 

förkunskaper. Även motivationen spelar in, och denna kan se olika ut för olika 

individer vid olika tillfällen. I intervjuer med sakkunniga framgick det att det är 

positivt med ett långsammare tempo som låter användaren tolka det som visuellt 

händer i filmen samtidigt som det ges utrymme för denne att lyssna på 

berättarrösten och ta till sig själva budskapet som filmen syftar att informera om 

utan att känna sig stressad av ett snabbt och hastigt tempo. Det uppskattades även 

att någonting hela tiden befinner sig i rörelse för att målgruppen inte ska trötta och 

tappa fokus, att informationen inte är för invecklad för målgruppen, att det 

visuella uttrycket är färgglatt och påminner om barnprogram riktade mot 

målgruppen och att filmen hålls kort. Även tydliga ljud och berättarröst, samt en 

samverkan mellan ljud och bild ansågs av sakkunniga vara viktigt. 
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6 Diskussion 

I denna avslutande del diskuterar jag detta arbete med ett kritiskt 

förhållningssätt. 

 

I detta arbete har teorier undersökts om hur man som bildskapare kan vägleda och 

upprätthålla användarens visuella uppmärksamhet och hur man kan visualisera 

fenomen som inte syns för blotta ögat. Då jag som studerar informativ illustration 

inte besitter kunskap om barn och pedagogik har litteraturstudier och intervjuer 

med sakkunniga varit en viktig del i arbetet för att få en insyn i hur barn uppfattar 

bild och för att få återkoppling kring huruvida min artefakt kan tänkas fungera för 

målgruppen. Dock intervjuades enbart tre personer, vilket är ett relativt litet antal 

personer om man ser till de svar jag fick som överlag var kortfattade. Detta kan 

delvis bero på intervjuernas utformning då de skedde via mailkontakt och utan 

följdfrågor från mig. Den enda kritiken som filmen egentligen fick handlade om 

ljudet, och då framför allt att musikens volym var för hög i förhållande till 

berättarröstens volym som påpekades vara för låg. Denna kritik var inte helt 

oväntad med tanke på att jag aldrig jobbat med ljud på detta sätt tidigare. 

Berättarrösten spelade jag in på egen hand i studio och sedan redigerade jag ljudet 

i Adobe Audition i ett försök att avlägsna störande ljud såsom smackande och 

andningsljud. Allt detta utan att egentligen ha några förkunskaper kring varken 

programvara eller ljudoptimering, och med tanke på den begränsade tidsramen för 

arbetet fann jag inte tiden att fördjupa mig i teknikaliteter och eventuellt upprepa 

processen. 

Överlag ansåg de intervjuade respondenterna med sin särskilda kompetens om 

barn och pedagogik att artefakten bör lämpa sig för målgruppen, men man kan 

ifrågasätta arbetets validitet då målgruppen aldrig inkluderades i arbetet. Detta 

beror främst på arbetets begränsade tidsram och de särskilda krav som ställs på 

forskning som involverar barn under 15 år. Dock visade en av respondenterna 

(Respondent A) på eget initiativ filmen för sin förskoleklass och angav att de 

förstod allt. Dock är min insyn i hur förutsättningarna såg ut vid tillfället mycket 

bristfällig och det är därför problematiskt att dra slutsatser utifrån det. Jag vet 

exempelvis inte hur många gånger de såg på filmen, om de pausade eller spolade i 

filmen för att något gick för snabbt eller var svårt att förstå, hur interaktionen 

mellan lärare och barn såg ut, vilka eventuella frågor som uppstod, om alla barn 

tittade uppmärksamt på hela filmen och liknande. Det är sådan information som 

hade kunnat användas för att optimera filmen och göra den mer användarvänlig 

för målgruppen. Dock hade det ändå varit problematiskt att testa artefakten på 

målgruppen under arbetets gång av flera anledningar. En av dessa är att det till 

följd av den långa byggnationstiden fortfarande inte är möjligt att testa filmen i 

sin avsedda kontext då utbyggnationen av Stockholms tunnelbana inte är påbörjad 
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till den grad att skolverksamheterna hunnit bli påverkade ännu. På grund av detta 

hade det kanske varit svårt för barnen att relatera till problemen som framställs i 

informationsfilmen. Hade studien pågått under en längre tid hade jag haft 

möjligheten att korrigera de problematiska detaljerna i filmen och utvärdera hur 

den faktiskt fungerar i den specifika situationen som den ämnar informera om.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervju med Respondent A, del 1 av 2 

 
Samtyckesformulär 
 

Jag heter Therese Granlund och studerar nu sista terminen på Mälardalens 

högskola på programmet Informationsdesign – Informativ illustration och 

skriver nu mitt examensarbete i samarbete med Region Stockholms förvaltning 

för utbyggd tunnelbana. 

Jag kommer under mitt arbete att göra bland annat en kort animerad 

informationsfilm för barn i 4-årsåldern om tunnelbanebyggandet och förklara 

lite kring buller och vibrationer som kan uppstå i samband med byggandet. 

Materialet kommer att kunna användas av lärare/pedagoger på berörda skolor 

som ett underlag för dialog med syfte att göra barnen mer förberedda och 

medvetna om vad det är som händer, låter och känns. 

 

 

I egenskap av förskollärare ombeds du härmed att medverka i en frivillig 

internetbaserad intervju som sedan kommer att publiceras i samband med mitt 

examensarbete i databasen DiVA. 

Dina personliga uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och inte 

publiceras i rapporten, och dina svar kommer att hållas anonyma. Rapporten 

kommer att läsas av andra studenter, handledare och lärare på Mälardalens 

högskola. 

Deltagandet är frivilligt och du måste inte svara på alla frågorna om du inte vill 

– med undantag från den första frågan som är obligatorisk! 

 

 

 

 

I och med att du skickar in dina svar till mig godkänner du ovanstående. 

 

 

 

 

  



 

 

Frågorna: 
 

 

1. Har du läst och förstått ovanstående information? (OBLIGATORISK) 

Respondent A: ja  

2. Berätta lite om din yrkesroll och erfarenhet av att jobba med barn. 

Respondent A: Förskollärare och barnskötare. Att man vet vad barn behöver 

och hur man lära ut. 

3. Har du redan märkt av tunnelbanebyggandet i skolan (upprättande av 

byggområden, transporter, ljud från byggnationen och liknande)?   

Respondent A: Nej 

4. Används tekniska hjälpmedel i skolan såsom dator, surfplatta, mobil eller 

annat? 

Respondent A: ja  

5. Brukar barnen titta på filmer av något slag i skolan? Var visas de i så fall – 

datorskärm, tv-skärm, projektor, surfplatta, mobil eller annat? 

Respondent A: ja. Dator, ,surfplatta, mobil och projektor. 

6. Om barnen brukar titta på film av något slag i skolan, brukar de vara 

uppmärksamma på den? Finns det faktorer som kan spela in i huruvida barnen 

orkar titta på filmen? 

Respondent A: Ja om den inte är för lång. (20min.) 

7. Brukar det finnas berättarröster i filmer för barn i denna åldersgrupp och hur 

brukar de då låta (exempelvis tonläge, tempo, vuxna eller barn som pratar och 

liknande)? 

Respondent A: Ja (skrutt från ur) 

8. Vad har ni för behov i en informativ film av detta slag som ni ska kunna visa 

för barnen och använda som underlag för dialog (exempelvis långsamt tempo, 

tillfällen att kunna stanna filmen och prata eller liknande)? 

Respondent A: Att den som berättar har bra tonläge och inlevelse. 

9. Finns det någonting övrigt som du tycker är viktigt att ha i åtanke vid 

skapandet av en informationsfilm för barn i 4-årsåldern? 

Respondent A: Inte för mycket svåra ord och  information. 

- Det ska vara kort, bacis och intressant. Blanda bild och tal 

  



 

 

Bilaga 2 – Intervju med Respondent A, del 2 av 2 
 

(med denna intervju bifogades även en länk till en mapp i Google Drive där 

filmen i mp4-format gick att se). 

 
Samtyckesformulär 
 

Jag heter Therese Granlund och studerar nu sista terminen på Mälardalens 

högskola på programmet Informationsdesign – Informativ illustration och 

skriver nu mitt examensarbete i samarbete med Region Stockholms förvaltning 

för utbyggd tunnelbana. 

Jag kommer under mitt arbete att göra bland annat en kort animerad 

informationsfilm för barn i 4-årsåldern om tunnelbanebyggandet och förklara 

lite kring buller och vibrationer som kan uppstå i samband med byggandet. 

Materialet kommer att kunna användas av lärare/pedagoger på berörda skolor 

som ett underlag för dialog med syfte att göra barnen mer förberedda och 

medvetna om vad det är som händer, låter och känns. 

 

 

I egenskap av förskollärare ombeds du härmed att medverka i en frivillig 

internetbaserad intervju som sedan kommer att publiceras i samband med mitt 

examensarbete i databasen DiVA. 

Dina personliga uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och inte 

publiceras i rapporten, och dina svar kommer att hållas anonyma. Rapporten 

kommer att läsas av andra studenter, handledare och lärare på Mälardalens 

högskola. 

Deltagandet är frivilligt och du måste inte svara på alla frågorna om du inte vill 

– med undantag från den första frågan som är obligatorisk! 

 

 

Tillsammans med detta dokument finns en bifogad film i mp4-format. Jag äger 

rättigheterna till filmen, och det är inte tillåtet att överlåta filmen utan mitt 

medgivande. 

 

 

 

 

I och med att du skickar in dina svar till mig godkänner du ovanstående. 

 
  



 

 

Frågorna: 
 

1. Har du läst och förstått ovanstående information? (OBLIGATORISK) 

Respondent A: Ja 

 

(Besvara följande frågor efter att du tittat på bifogad film med ljud): 

 

2. Finns det någonting i filmen som du själv inte förstår/tycker är oklart? 

Respondent A: nej 

3. Tror du att målgruppen på 4 år skulle förstå informationsinnehållet i filmen? 

Varför/varför inte? 

Respondent A: ja 

4. Tror du att det finns barn i flera åldrar som skulle kunna ta del av denna 

film? Vilka i så fall och varför? 

Respondent A: 3-5 år 

5. Vad tycker du om filmens manér (stilen som objekten är illustrerade i)? Är 

det för abstrakt/orealistiskt för att målgruppen ska förstå innehållet? 

Motivera gärna. 

Respondent A: Realistisk för åldern. De förstod allt 

6. Har du några synpunkter på tempot i filmen? Går det för fort/långsamt? 

Motivera gärna. 

Respondent A: Lagomt, barnen hängde med.  

7. Har du några synpunkter på ljudet i filmen, såsom musiken, berättarröst eller 

ljudeffekt? Motivera gärna. 

Respondent A: Ljudet var för högt och störde medans rösten pratade. 

8. Tycker du att det saknas något i filmen? Motivera gärna. 

Respondent A: nej 

9. Finns det något övrigt du vill tillägga? 

Respondent A: Bra kort realistiskt lagom långt för åldern, ville titta många 

gånger och intressant och fångades av innehållet. Äldre barn kan ha en längre 

film om ämnet. 

Negativa bakgrundsljudet var för högt. Bra arbetat, 

  



 

 

Bilaga 3 – Intervju med Respondent B 

 

(med denna intervju bifogades även en länk till en mapp i Google Drive där 

filmen i mp4-format gick att se). 

 
Samtyckesformulär 
 

Jag heter Therese Granlund och studerar nu sista terminen på Mälardalens 

högskola på programmet Informationsdesign – Informativ illustration och 

skriver nu mitt examensarbete i samarbete med Region Stockholms förvaltning 

för utbyggd tunnelbana. 

Jag kommer under mitt arbete att göra bland annat en kort animerad 

informationsfilm för barn i 4-årsåldern om tunnelbanebyggandet och förklara 

lite kring buller och vibrationer som kan uppstå i samband med byggandet. 

Materialet kommer att kunna användas av lärare/pedagoger på berörda skolor 

som ett underlag för dialog med syfte att göra barnen mer förberedda och 

medvetna om vad det är som händer, låter och känns. 

 

 

I egenskap av förskollärare ombeds du härmed att medverka i en frivillig 

internetbaserad intervju som sedan kommer att publiceras i samband med mitt 

examensarbete i databasen DiVA. 

Dina personliga uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och inte 

publiceras i rapporten, och dina svar kommer att hållas anonyma. Rapporten 

kommer att läsas av andra studenter, handledare och lärare på Mälardalens 

högskola. 

Deltagandet är frivilligt och du måste inte svara på alla frågorna om du inte vill 

– med undantag från den första frågan som är obligatorisk! 

 

 

Tillsammans med detta dokument finns en bifogad film i mp4-format. Jag äger 

rättigheterna till filmen, och det är inte tillåtet att överlåta filmen utan mitt 

medgivande. 

 

 

 

 

I och med att du skickar in dina svar till mig godkänner du ovanstående. 

 

  



 

 

Frågorna: 
 

1. Har du läst och förstått ovanstående information? (OBLIGATORISK) 

Respondent B: ja 

 

(Besvara följande frågor efter att du tittat på bifogad film med ljud): 

 

2. Finns det någonting i filmen som du själv inte förstår/tycker är oklart? 

Respondent B: ”Nya tunnelbanan”, låter som att man bygger en till, inte att man 

bygger ut den som resten av filmen handlar om. Kanske jag som är tänker fel ☺  

3. Tror du att målgruppen på 4 år skulle förstå informationsinnehållet i filmen? 

Varför/varför inte? 

Respondent B: ja tycker absolut filmen passar 4-5 åringar. Beror ju mycket på 

intresse hos barnen, men tydlig och bra tempo. 

4. Tror du att det finns barn i flera åldrar som skulle kunna ta del av denna film? 

Vilka i så fall och varför? 

Respondent B: 4-6, kaaanske de barn i årskurs 1 också.  

5. Vad tycker du om filmens manér (stilen som objekten är illustrerade i)? Är det 

för abstrakt/orealistiskt för att målgruppen ska förstå innehållet? Motivera 

gärna. 

Respondent B: Suuperbra! Färgglatt, något som rör sig hela tiden, versaler på 

skyltar 

6. Har du några synpunkter på tempot i filmen? Går det för fort/långsamt? 

Motivera gärna. 

Respondent B: som jag redan nämnt, bra tempo!  

7. Har du några synpunkter på ljudet i filmen, såsom musiken, berättarröst eller 

ljudeffekt? Motivera gärna. 

Respondent B: Skulle kunna höja ljudet på berättarrösten till högre volym. 

Annars bra.  

8. Tycker du att det saknas något i filmen? Motivera gärna. 

Respondent B: - nej 

9. Finns det något övrigt du vill tillägga? 

Respondent B: toppen att årstiderna är med, alltid bra ☺   



 

 

 

Bilaga 4 – Intervju med Respondent C 

 

(med denna intervju bifogades även en länk till en mapp i Google Drive där 

filmen i mp4-format gick att se). 

 

Samtyckesformulär 
 

Jag heter Therese Granlund och studerar nu sista terminen på Mälardalens 

högskola på programmet Informationsdesign – Informativ illustration och 

skriver nu mitt examensarbete i samarbete med Region Stockholms förvaltning 

för utbyggd tunnelbana. 

Jag kommer under mitt arbete att göra bland annat en kort animerad 

informationsfilm för barn i 4-årsåldern om tunnelbanebyggandet och förklara 

lite kring buller och vibrationer som kan uppstå i samband med byggandet. 

Materialet kommer att kunna användas av lärare/pedagoger på berörda skolor 

som ett underlag för dialog med syfte att göra barnen mer förberedda och 

medvetna om vad det är som händer, låter och känns. 

 

 

I egenskap av blivande lärare för förskoleklass till och med årskurs 3 ombeds du 

härmed att medverka i en frivillig internetbaserad intervju som sedan kommer 

att publiceras i samband med mitt examensarbete i databasen DiVA. 

Dina personliga uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och inte 

publiceras i rapporten, och dina svar kommer att hållas anonyma. Rapporten 

kommer att läsas av andra studenter, handledare och lärare på Mälardalens 

högskola. 

Deltagandet är frivilligt och du måste inte svara på alla frågorna om du inte vill 

– med undantag från den första frågan som är obligatorisk! 

 

 

Tillsammans med detta dokument finns en bifogad film i mp4-format. Jag äger 

rättigheterna till filmen, och det är inte tillåtet att överlåta filmen utan mitt 

medgivande. 

 

 

 

 

I och med att du skickar in dina svar till mig godkänner du ovanstående. 

  



 

 

 

Frågorna: 

 

1. Har du läst och förstått ovanstående information? (OBLIGATORISK) 

Respondent C: Ja det har jag.  

 

(Besvara följande frågor efter att du tittat på bifogad film med ljud): 

 

2. Finns det någonting i filmen som du själv inte förstår/tycker är oklart? 

Respondent C: Nej jag tyckte det var tydligt.  

3. Tror du att målgruppen på 4 år skulle förstå informationsinnehållet i filmen? 

Varför/varför inte? 

Respondent C: Den frågan är väldigt individuell för varje barn, vissa kommer 

att förstå den och vissa inte. Det beror på vilken bakgrund barnet kommer ifrån 

och vad den har för erfarenheter och förförståelser kring ämnena som nämns i 

filmen.  

4. Tror du att det finns barn i flera åldrar som skulle kunna ta del av denna 

film? Vilka i så fall och varför? 

Respondent C: Ja det tror jag, jag som förskoleklass- till årskurs tre lärare 

skulle kunna använda mig av denna i alla mina årskurser för att sedan diskutera 

ämnet med eleverna. Det ingår så mycket mer i filmen än vad Region Stockholm 

bara vill åt (årstider, byggen, sinnen etcetera) så jag skulle även kunna använda 

denna i andra lektioner.  

5. Vad tycker du om filmens manér (stilen som objekten är illustrerade i)? Är 

det för abstrakt/orealistiskt för att målgruppen ska förstå innehållet? 

Motivera gärna. 

Respondent C: Jag tycker att den är bra illustrerad, de påminner om många 

barnprogram som riktar sig till åldersgruppen.   

6. Har du några synpunkter på tempot i filmen? Går det för fort/långsamt? 

Motivera gärna. 

Respondent C: Det går lagom fort/långsamt i filmen. Jag hinner mer att tänka 

och blir inte uttråkad, bra! 

7. Har du några synpunkter på ljudet i filmen, såsom musiken, berättarröst eller 

ljudeffekt? Motivera gärna. 

Respondent C: Jag tyckte att det var väl uttänkta ljud i filmen.  



 

 

8. Tycker du att det saknas något i filmen? Motivera gärna. 

Respondent C: Nej jag tycker inte att det saknas något i filmen.  

9. Finns det något övrigt du vill tillägga? 

Respondent C: Bra sätt att få barn och elever att förstå lite mer komplicerade 

ämnen, jag skulle personligen kunna använda mig av denna i framtida klasser. 

  



 

 

Bilaga 5 – Storyboard 



 

 

  



 

 

 


