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Sammanfattning 

 
I detta examensarbete har jag utforskat om flödesförståelsen och läsbarheten i 
flödesillustrationer på Internet förhöjs av animation. Detta genom att skapa 
informativa animerade flödesillustrationer till en kampanjsajt åt pensionsbolaget 
KPA Pension. 

Arbetet är utfört på plats hos reklambyrån Abbynorm och digitalbyrån Ottenray 
och jag har varit del i en projektgrupp med rollen som illustratör.  

Arbetet genomfördes med följande frågeställning som grund: Förhöjs 
flödesförståelsen och läsbarheten i flödesillustrationer av animation?  

Eftersom arbetet utfördes under tidspress så har även följande frågeställning 
varit aktuell: Kan informationsdesignsbeslut som fattas under tidspress och med 
begränsad utprovning ändå bli korrekta? 

Tidspressen i projektet hindrade mig från större utprovningar under projektets 
gång. I efterhand har två utprovningar gjorts som del i en validering av de snabba 
beslut som fattades.  Resultatet av utprovningen visade att besluten var korrekta ur 
en informationsdesignssynpunkt och att rätt typ av animation i form av tydlig 
fokusförflyttning förhöjer flödesförståelsen. Illustrationerna som helhet fick gott 
omdöme hos målgruppen. Illustrationerna publicerades på adressen: 
http://www.kpa.se/upload/tema/minor/om_personminor.html 
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Bakgrund 

Detta examensarbete är genomfört som en avslutning av studier på Mälardalens 
Högskola. Det arbete som är utfört är produktion av informativa animerade 
flödesillustrationer till en kampanjsajt åt pensionsbolaget KPA Pension. Arbetet är 
utfört på plats hos reklambyrån Abbynorm och digitalbyrån Ottenray i Stockholm 
under våren 2007. 

KPA Pension 
 
KPA Pension arbetar med försäkringar, kapitalförvaltning och pensions-
administration till kommunsektorn i Sverige. (Med kommunsektorn avses 
kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund, kommunala företag, och 
härtill närstående företag.) 
KPA Pension placerar spararens pensionspengar etiskt enligt tydliga 
placeringskriterier som verkar för en bättre framtid för människa och miljö. KPA 
lägger i sin verksamhet stor vikt vid att man är ett pensionsföretag som ej placerar 
pensionsspararens pengar i icke-etiska företag och fonder och att man tar ett 
samhällsansvar. (http://www.kpa.se/mallar/SidaForstaNiva____687.aspx) 

Abbynorm 
 
Abby Norm är en av Sveriges ledande reklambyråer med hög kreativitet och högt 
strategiskt kunnande. Byrån arbetar främst konceptuellt med varumärkesbyggande 
kommunikation men har även god förståelse för CRM (Customer Relationship 
Management) och säljdrivande kommunikation. Abby Norm arbetar med kunder 
som Boxer, KPA och Grand Hotel. 
(http://www.orfi.se/crm/index.php/Abby_Norm)  

Ottenray 
 
Ottenray är en webbyrå som skapar digitala kommunikationslösningar med 
kreativ unikitet, baserade på analys och insikt. Ottenray startades av reklambyrån 
Abby Norm 2007 med syfte att skapa integrerad kommunikation på Internet och i 
andra digitala kanaler. (www.ottenray.se) 

Uppdrag 
 
KPA Pension gav uppdraget till Abbynorm och Ottenray att skapa en kampanj 
med budskapet att KPA ej placerar pengar i vapenindustrin.  

Förfrågan gällde att skapa en TV-reklam samt en kampanjsajt på Internet som 
behandlade ämnet personminor. Inför arbetet med kampanjsajten som inleddes 
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efter att TV-reklamen var producerad skapades ett produktionslag med creative 
director Johan Mogren, projektledare Dan Rasmussen, copywriter Håkan Nyberg, 
projektledare Ellinor Söderberg och illustratör Oskar Hellqvist (rapportförfattare) 

Personminor 
 
Copywriter Håkan Nyberg beskriver på kampanjsajten minor som ett billigt och 
personaleffektivt sätt att göra en plats livsfarlig för fienden. Som att sätta en 
gubbe med bössa i handen för att försvara skogsbacken, utan att gubben själv 
behöver vara på plats. 
     En fiende blir försiktig om han har anledning att tro att skogsbacken är 
minerad – eller så väljer han en annan väg. Och om fienden får en soldat skadad 
av en mina, så behövs ytterligare två för att flytta sin skadade kamrat bakåt för att 
få vård. Därför ska inte personminor döda. Bara skada. 

En mina kan kosta som en glass att köpa. Att röja den kan kosta upp till 10 000 
kr – och man räknar med att det finns 110 miljoner minor som skulle behöva 
oskadliggöras. Minor är seglivade. Landminor som lades ut i Sudan under andra 
världskriget fungerar fortfarande. Och de flesta minor som skördar offer i 
Kambodja lades ut under tidigt 80-tal. (http://www.kpa.se/upload/tema/ 
minor/om_personminor.html) 

Syfte 

 
Syftet med examensarbetet har varit att utforska om flödesförståelsen och 
läsbarheten i flödesillustrationer på Internet förhöjs av animation. Detta genom att 
skapa informativa animerade flödesillustrationer till en kampanjsajt åt 
pensionsbolaget KPA Pension.  

Projektet inleddes med en serie av möten med representanter från KPA Pension 
(se bilaga 1). Här diskuterades vad sajten skulle omfatta samt det övergripande 
syftet. Syftet definierades på detta möte enligt nedan. 
 
Sajten bör informera om ämnet personminor samt att få folk att välja KPA 
Pension för sitt pensionssparande. Tillsammans med TV-reklamen ska sajten 
informera och skapa ett medvetande om KPA Pensions värderingar hos 
målgruppen.  
 
Min roll som illustratör var att skapa illustrationer som skulle komplettera 
texterna på de olika sidorna på hemsidan. Dessa illustrationer skulle behandla 
ämnen gällande ekonomi, tillverkning och distribution, drabbade parter, 
miljöpåverkan mm. Se de olika sidorna på sajtmapen i bilaga 3. 

Projektet med kampanjsajten hade tidigt en stram tidsbudget. För den TV-
reklam som producerats hade första reklamtiden köpts in till 16/4 2007 vilket 
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skulle vara lanseringsdatumet för hela kampanjen. Alla led i produktionskedjan 
gällande kampanjsajten behövde därför genomföras på kort tid.  

 Detta tvingade mig att skapa produkter som var informativa och av hög kvalité 
på väldigt kort tid samt att ta en rad snabba beslut baserade på lärdomar från min 
utbildning på Mälardalens Högskola. 

En del i arbetet i efterhand har varit att genom utprovningar validera de beslut 
som fattades under produktionsfasen.  

Problemformulering 

 
I boken ”Bild & form för informationsdesign” skriver professor Rune Pettersson 
följande om informationsbilder: Informationsbilder är bilder som används i olika 
typer av informationsmaterial. Bildens innehåll, utförande, kontext och fysiska 
form leder till en upplevelse och kanske även till inlärning och minne. 
Producenten vill använda bilder som fungerar på ett optimalt sätt, med hänsyn till 
mottagarnas möjligheter att förstå och tolka bilderna. (Pettersson 2004 s.12)  

När man tittar på en bild så skannar ögat först av den övergripande strukturen 
eller figuren och går sedan ner på detaljnivå och informativa områden. Vi hittar 
snart de områden i en bild som är mest informativa och fokuserar sedan vår 
uppmärksamhet på dessa delar. (Pettersson 2002 s.234)  

Rörelse eller förändringar i en bild fångar vår uppmärksamhet och ger därmed 
många ögonfixationer. Enligt Edwards och Coolkasian så kan rörelser som 
uppfattas i vårt perifirera seende tvinga ögat att flytta uppmärksamheten dit. 
(Edwards & Coolkasian 1974 s.102, 244-249) 

Vid skapandet av flödesillustrationer kan man därför ställa sig frågan om 
animation förhöjer flödesförståelsen och läsbarheten. Det är denna 
huvudfrågeställning som detta examensarbete är gjort utifrån: 
 
”Förhöjs flödesförståelsen och läsbarheten i flödesillustrationer av animation?” 
 
Den korta produktionsperioden tvingade fram snabba informationsdesignsbeslut 
från mig som illustratör, således är även nedanstående frågeställning relevant:  
 
”Kan informationsdesignsbeslut som fattas under tidspress och med begränsad 
utprovning ändå bli korrekta?” 
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Målgrupp 
 
KPA Pensions definierar sina primära målgrupper enligt nedan: 
 

• Offentligt anställda inom stat och kommun,  
företrädelsevis kvinnor i åldrarna 30-55. 

• Yngre personer i åldrarna 16-30 som inte pensionssparar dagsläget. 

 
Den målgrupp som kampanjsajten är skapad för är den senare med yngre personer 
som ännu inte pensionssparar.  

Ungdomsmålgruppen är, och har i alla tider varit, den mest rörliga och 
nyskapande målgruppen. Detta är också orsaken till att nya 
marknadsföringsmetoder och trender skapas först i ungdomsmålgruppen. Olika 
subkulturer inom ungdomskulturen skapar nya sätt att umgås och göra saker på, 
något som efter ett tag plockas upp av smarta marknadsförare och 
kommersialiseras. (http://www.reklamhandboken.se/expertkapitel/media/event-
marketing/kommunicera-med-ungdomar.aspx) 

I enlighet med KPA Pensions tidigare marknadsföring så spelar informationen 
på målgruppens känslor om etik och moral. Rune Pettersson menar att det är 
viktigt att anpassa budskapet till målgruppen utifrån bland annat kulturella och 
politiska faktorer.(Pettersson 2002 s.31) 
 
Under examensarbetet är det främst ur ett manérperspektiv som jag arbetat aktivt 
med målgruppens behov. Manéret och känslan i illustrationerna ska tala till och 
attrahera den definierade målgruppen. I mitt arbete har jag velat skapa något som 
känns modernt och trendriktigt. 

Termer och begrepp 
 
Kampanjsajt 
 
Detta begrepp används i rapporten för en hemsida på Internet skapad enbart i 
reklamsyfte. Hemsidans funktion är att påverka användaren på samma sätt som 
annan reklam med samma tema.  
 
Utprovning 
 
Detta begrepp används i rapporten för att undersöka hur bra flödesillustrationerna 
fungerar ur olika aspekter genom att låta personer ur målgruppen testa dem på 
olika sätt. 
Läsbarhet & Flödesförståelse 
Dessa begrepp används i den här rapporten som mått för förmågan betraktaren har 
att läsa av hur en bild är uppbyggd samt följa det avsedda flödet.  
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Avgränsningar 
 
En naturlig avgränsning i arbetet har varit de begränsade förutsättningarna 
gällande tidsschemat. Produktionen av arbetet skedde under tidspress och därmed 
så finns det flera aspekter av arbetet som begränsades, ett exempel på detta är 
omfattningen på utprovning och användartest under arbetets gång. Mycket av 
utprovningen gjordes på plats på Abbynorm och Ottenray.  

Mer omfattande utprovningar har gjorts i efterhand för att validera de beslut 
som fattades. Nivån på animationen i illustrationerna kan delvis sägas vara 
tidsbegränsad, dock ej helt då syftet med animationen har varit att med enkla 
medel förhöja förståelsen av flödesillustrationen. Antalet ämnen och undersidor 
som tas upp på kampanjsajten har varit begränsande i sig, till en början var tanken 
att varje underrubrik på hemsidan skulle innehålla en animation, detta 
korrigerades av creative director Johan Mogren som ville blanda upp 
bildinnehållet med bilder. 
     I min forskning har jag begränsat mig till att undersöka om animation förhöjer 
flödesförståelsen och läsbarheten i illustrationerna. Informationsvärdet och 
flödesförståelsen är nära besläktade men min undersökning avhandlar främst om 
animationen bidrar till en fysiologisk påverkan som leder till ett tydligt flöde, 
vilket inte nödvändigtvis innebär en förhöjd förståelse av innehållet. På den 
färdiga kampanjsajten förtydligas innehållet av en kompletterande rubrik och 
brödtext. 
 
Min del i projektet åt KPA Pension har varit att skapa illustrationer till 
kampanjsajten, därför avhandlar jag inte ämnen som rör den övergripande 
designen av sajten eller textinnehållet. Det tidiga publiceringsdatumet har 
förhindrat mig att göra ytterligare varianter av illustrationerna då produkten skulle 
vara klar för lansering detta datum.  

Jag kommer inte djupare redovisa för de respektive illustrationerna och deras 
bild- och informationsinnehåll då jag i rapporten vill hålla mig till att redovisa för 
arbetet och dess aspekter på ett mer teoretiskt plan. Under rubriken 
”Sammanfattning” ovan finns en länk som pekar till kampanjsajten med 
illustrationerna. 

Teori 

Detta kapitel kommer att avhandla de teoretiska förutsättningar utifrån vilka jag 
producerat mitt examensarbete. Inledningsvis kommer jag att gå igenom den 
litteratur jag använt mig av. Sedan följer övergripande teori om 
informationsdesign och om att skapa grafiskt material för skärmvisning. Under 
rubriken ”Produktionsflöde” kommer mer specifik teori tas upp för respektive del 
av arbetet. 
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Litteratur 
 
Rune Pettersson, professor i informationsdesign har skrivit boken Information 
Design – An introduktion (2002). Han avhandlar i den det mesta som är relevant 
för arbete med informationsdesign men speciellt intressant för mig i mitt arbete 
har kapitlet om kognition varit.  

Eftersom mitt arbete handlat om hur vi människor läser av bilder så har jag 
även använt mig av boken Information visualization – perception for design 
(2004) skriven av Colin Ware. Ware avhandlar mycket gällande hur vi människor 
fungerar på en fysiologisk nivå när vi ser och läser av bilder. Mycket av detta har 
varit direkt applicerbart mitt arbete. Han presenterar även en rad generella lagar 
och regler som alla som sysslar med design bör känna till, jag syftar då till 
slutenhetens lag, närhetens lag osv. 

Boken Bild & form för informationsdesign (2004) är skriven av professor Rune 
Pettersson samt lärare från Institutionen för Design och Produktutveckling (IDP) 
på Mälardalens Högskola. Denna bok har varit ett bra hjälpmedel för 
ämnesspecifika frågeställningar som dykt upp under examensarbetet. 

Jag har även använt mig av boken Grafisk Kokbok (2001) för att svara på 
frågor angående pixel- och vektorgrafik. 

 Övrig använd litteratur redovisas i källförteckningen. 

Informationsdesign 
 
Informationsdesign, ID, avser en benämning för en grupp designämnen där syftet 
är att mottagarna skall förstå hur någonting fungerar. Ämnesgruppen omfattar 
Audiovisual Instruction, Communication Design, delar av Design of Instructional 
Materials, Educational Technology, Information Design, Instructional Design, 
Instructional Message Design, Instructional Technology, Medical Illustration, 
Medical Writing, planerad kommunikation, Technical Illustration, Technical 
Writing samt delar av Visual Literacy. 

ID kan definieras som ett flervetenskapligt akademiskt ämne som omfattar ett 
helhetsperspektiv på studier av teknik och processer för utformning och 
användning av informationsmaterial. Informationsdesign tar utgångspunkt i 
informationsflödet från sändare till mottagare och analyserar varje del av 
kommunikationsprocessen på ett kritiskt sätt.(Pettersson 2004 s.17) 
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Modell 1. Informationsdesign (ID) är ett flervetenskapligt ämne som har beröringspunkter 
med flera andra kunskapsområden. De viktigaste av dessa är språk, konst och estetik, 
kommunikation, information, kognition, ekonomi och juridik, medier och teknik. 

Grafiskt material för skärmvisning 
 
Mattias Meldert menar i boken Bild och form för informationsdesign (2004) att 
idag så skapas i stort sett all grafisk form med datorn som verktyg. Enligt Meldert 
så skiljer sig förutsättningarna man har att arbeta efter om slutresultatet ska 
publiceras i tryck eller visas på skärm.  

Några av de stora fördelarna med att arbeta med grafiskt material för 
skärmvisning är att på en skärm kan vi visa rörlig bild samt ha interaktivitet. Detta 
är något som lockat mig i mitt arbete. Om man ska visa flöden i illustrationer på 
en skärm, varför då inte använda rörelse när möjligheten finns i mediet? Mitt 
examensarbete går som nämnts tidigare ut på att utvärdera huruvida denna 
animation faktiskt medför något mervärde för förståelsen av flödet. 

När man arbetar med grafisk form som ska visas på skärm så är det även 
viktigt att man skapar sig en uppfattning om de begränsningar som skärmmediet 
har i jämförelse med tryckta medier. Begränsad bandbredd, hårdvara i datorn, 
varierande upplösningar på skärmar, tillgänglig yta att arbeta på och färgsystem är 
begrepp som man bör ta i beaktande när man skapar grafiskt material för 
skärmvisning. Skillnaderna mellan medierna redovisas i tabell 1. (Pettersson 
2004) 
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Tryck      Skärm 
Relativ hög upplösning (150-500 ppi) Relativ låg upplösning 72, 96 ppi 
Subtraktivt färgsystem (CMYK) Additivt färgsystem (RGB) 
Relativt litet färgomfång Relativt stort färgomfång 
Flerfärgstryck är dyrare och mer komplicerat 
än enfärgstryck 

Antalet färger är i stort sett obegränsat och 
påverkar varken priset eller 
produktionsprocessen 

Varierande pappersformat, ofta stående Alltid liggande format, vanligen i ett 
förhållande på 4:3 

Begränsad interaktion Interaktivitet ofta nödvändigt 
Begränsade animationsmöjligheter Stora möjligheter till animation 
Ljud är sällsynt Ljud kan användas relativt enkelt 

Tabell 1. Sammanfattning av de tekniska skillnaderna mellan tryck och skärmvisning 

 

Metod 

Denna del av rapporten kommer först att avhandla olika typer av forskning för att 
sedan redovisa för använd metod i examensarbetet. 

Kvantitativ och kvalitativ forskning 
 
Alan Bryman beskriver i sin bok Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig 
forskning (1997) att den kvantitativa forskningen har ett angripssätt som är 
mycket likt den vetenskapliga forskningen. Det primära inom kvantitativ 
forskning bygger på insamling av data från ett stort antal människor, vilka är 
representativa för en större population. Inom kvantitativ forskning använder man 
sig ofta av så kallade surveyundersökningar. (Bryman 1997 s.20) 

Det mest grundläggande draget i kvalitativ forskning är den uttalade viljan att 
se eller uttrycka händelser, handlingar, normer och värden utifrån de studerade 
personernas eget perspektiv. Ett sådant synsätt innebär helt uppenbart en 
beredskap att ställa sig empatisk (men inte nödvändigtvis sympatisk) med de 
personer man studerar. (Bryman 1997 s.77) 

Använd metod i examensarbetet 
 
I arbetet med examensarbetet är förutom litteraturstudier främst kvalitativa 
utprovningsmetoder använda. En utprovning med grunden i en kvalitativ 
gruppdiskussion med representanter ur målgruppen har genomförts. Detta var 
intressant då detta gav utrymme för en öppen diskussion om vad som egentligen 
fungerar bäst, vad som inte fungerar och så vidare. Risken med en sådan 
utprovning är att forskaren som diskussionsledare påverkar försökspersonerna 
något i sin bedömning och att de därmed ej förblir objektiva. Detta problem 
uppstår inte på samma sätt vid kvantitativa undersökningar.  
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Under arbetets gång har miniutprovningar genomförts på plats, även dessa av 
kvalitativ karaktär. Som en del av den så kallade valideringen, som redogörs för 
senare i rapporten, utfördes tester av illustrationerna med ögonrörelsekamera. 
Från denna utprovning fick jag ut kvantitativ data om hur försökspersonerna läste 
av flödet i bilderna. 

Övertalningsdesign 
 
De illustrationer som skapats under detta examensarbete hör i det större 
sammanhanget hemma i ett marknadsföringsprojekt i form av en kampanjsajt på 
Internet. I mitt examensarbete har jag alltså rört mig i gränslandet till 
övertalningsdesign. Men eftersom mina illustrationer är skapade med syftet att 
informera om ett ämne bör de därmed i min mening kategoriseras som 
informationsdesign, eller åtminstone en hybrid av de två.  
   Övertalningsdesign är ett sammanfattande begrepp för att föra samman olika 
övertalningsbaserade områden. Denna grupp inkluderar huvudaspekterna från 
planerad kommunikation, övertalande kommunikation, marknadsföring och 
propaganda. Precis som en traditionell kommunikationsmodell innehåller 
marknadsföringsprocessen en källa (avsändaren), omkodning (marknadsföraren), 
en representation med ett budskap (produkten) och en eller flera kanaler (mediet). 
Som ett resultat av god övertalningsdesign kommer mottagaren få nya synsätt, 
åsikter, känslor, förstärkta ideal och en vilja att konsumera. (Pettersson 2002. 
s.20) 
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Designmodell 
 
Att producera något som räknas som en god design beror på många olika faktorer. 
Om det så må vara informationsdesign, övertalningsdesign eller industridesign så 
krävs först en god designmodell och process. SVID, Stiftelsen Svensk 
Industridesign, har tagit fram denna modell av designprocessen, alltså hur man 
arbetar med design inom produktutveckling. Den ingår som en del i företagets 
hela utvecklingsprocess och används för att nå ett framgångsrikt och kreativt 
resultat med hjälp av designkompetens. Designprocessen kan tillämpas på många 
olika områden och designprojekt som rör både processer, budskap, varor, tjänster 
och miljöer. (http://www.svid.se/wlt/2B7C9879-AAD8-419D-B379-
B814D9A051BB.wlt) 
 

 
Modell 2. Illustration av SVIDs designmodell 

 
 
1. Utgångspunkter 
Vår omgivning präglar oss liksom vår samtid och historia. Design berör allt och 
alla och är ett kraftfullt verktyg för att påverka, och för att förmedla nytänkande 
och omtanke om människan. Tekniska-, ekonomiska- och personella resurser samt 
tidsaspekter är förutsättningar för arbetet som måste definieras. 
 
2. Användarstudier 
Behovs- och funktionsanalys genomförs genom omvärldsstudier, t ex kvantitativa 
och kvalitativa studier, samt samtal och tester med berörda användare. Även 
kontakter med berörda nätverk och media bör göras. Dessa uppgifter analyseras 
inför det konstruktiva arbetet.  
 
3. Koncept och visualisering 
Med utgångspunkterna och användarstudierna som plattform utvecklas ett eller 
flera konceptförslag som presenteras och testas. Arbetet sker ofta i nära samarbete 
med andra kompetenser utifrån ett produktions- marknadsperspektiv. 
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4. Utvärdering och konceptval 
Utvärdering sker genom olika prioriteringar, beräkningar, marknadsvärderingar 
och tekniska avgöranden. Alternativa förslag ställs mot varandra. Ett eller flera 
koncept väljs att arbeta vidare på. Förberedande aktiviteter inför presentationer 
påbörjas. 
 
5. Justering och genomförande  
Det valda förslagen vidareutvecklas och förankras hos olika nyckelpersoner. Det 
slutliga förslaget presenteras, testas och utvärderas. Arbetet kräver samarbete med 
andra kompetenser, bl. a. för framtagning av ett produktionsunderlag. När 
eventuella osäkerheter är eliminerade kan produktionsprocessen påbörjas. 
 
 
6. Uppföljning och utvärdering 
Efter produktionsstart utvärderas alla parametrar för att optimera framtida 
förbättringar. Uppföljningsarbetet inkluderar även nya användarstudier och tester 
som styr identitet. Marknadsföringens argumentation anpassas till resultaten så att 
designarbetets fördelar framhävs. 

Produktionsflöde 
 
Inledningsvis kommer det här kort redovisas för produktionsflödet med hela KPA 
Pensions kampanjsajt. Sedan kommer det mer i detalj redovisas för den metod 
som jag själv arbetat efter när jag tagit fram mina illustrationer. 
 
I boken Bild och form för informationsdesign (2004) skriver Peter Johansson om 
vikten av att vara noggrann med att ha en tydlig uppdragsspecifikation innan man 
går in i ett större projekt.  Johan Mogren – creative director på Ottenray har tagit 
fram en modell för att driva ett webbprojekt. Det är efter denna modell som 
arbetet med KPA Pensions kampanjsajt genomförts (se bilaga 2). 
 
Johan Mogren har även skapat den övergripande designen för kampanjsajten. 
Denna redovisas i bild 1. Där syns den yta som jag som illustratör har haft att 
arbeta på. 
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Bild 1.  Designskiss av kampanjsajt. I svart är den definierade ytan för illustratören. 

 
 
Min del av produktionen med kampanjsajten har som nämnts tidigare varit att 
skapa informativa animerade illustrationer. Arbetet har innehållit skiss, 
manérframtagning, grafiska innehållsförteckningar, objektkarta, bildförberedning 
och till sist animation. Som grund i min designprocess har jag strävat efter att utgå 
från SVIDs designprocess. På grund av omständigheterna har dock mitt arbete 
skiljt sig relativt mycket från denna, främst i faserna som gäller justering och 
genomförande. 
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Skiss 
 
Mitt arbete började med ett omfattande skissarbete utifrån de bestämda teman som 
tagits fram av copywriter Håkan Nyberg, se sajtmap i bilaga 3. I boken Bild och 
form för informationsdesign (2004) skriver Peter Johansson om vikten av 
skissarbete. Han menar att man aldrig bör börja med sitt bildoriginal innan man 
har skissat. Trots de avancerade datorprogram som finns idag så är den 
handtecknade skissen fortfarande det snabbaste sättet att pröva sina idéer på.  

Det tar ofta längre tid än man tror att arbeta i dator, och programmen är 
kunskapskrävande. Risken att man börjar för tidigt med originalarbetet är stor 
menar Johansson. (Pettersson 2004 s.63) I mitt skissarbete tog jag först fram 
arbetsskisser för min egen del. Väldigt tidigt i processen så ville kunden se ett 
koncept. Jag tog då fram en specifik skiss för detta ändamål. Johansson menar att 
man på detta sätt bör göra skillnad på arbetsskisser och kundskisser 

. 
 

 
 

Bild 2. Exempel på skisser  
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Manér 
 
Nästa steg var att arbeta fram ett manér som var väl anpassat för målgruppen och 
kändes modernt och säljande. Tidigt in i projektet hade jag ett manér i tankarna 
som var enkelt och avskalat. En frågeställning som dök upp under arbetet med 
manéret var: Hur skapar man ett bildmanér som ska avhandla ett så känsligt ämne 
som detta, samt vilken detaljnivå bör man ha? 

Peter Johansson tar upp denna problematik i Bild och form för 
informationsdesign (2004). Enligt Johansson bör man noggrant tänka igenom 
detaljnivån på sina bilder ur olika synvinklar. Har man tid att visa detaljer? Kräver 
uppgiften att detaljer visas? Kan detaljer försvåra eller underlätta för betraktaren?  

På grund av åldern på min målgrupp så ville jag även göra något som kunde 
frammanna särskilda känslor hos just dem. Detta ledde mig till ett manér som är 
inspirerat av grafiken på gamla tv-spel. Det enkla, tv-spelsinspirerade något 
naivistiska manéret som jag tillslut valde och presenterade för kunden kändes som 
att den var väl anpassad till målgruppen. Detta fick jag i efterhand även bekräftat i 
mina utprovningar. Att försöka hitta en sådan avvägning i manéret var en 
spännande och stimulerande uppgift.  

Efter att mitt manér kändes på rätt köl så presenterade jag detta på ett möte 
med representanter från KPA Pension och fick det godkänt, se bild 3 och 4.   

Under arbetets gång så förändrades manéret något främst när det gäller 
porträtteringen av människor. På mötet med KPA Pension så fick jag synpunkten 
att människan i bild 1.4 var för realistisk vilket korrigerades. (se bild 7) 

 

 
Bild 3. Manérskiss nr.1 som presenterades för kund  

 
Bild 4. Manérskiss nr. 2 som presenterades för kund  
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Grafiska innehållsförteckningar 
 
För att arbeta tidseffektivt under arbetet använde jag mig av vad jag kallar för 
grafiska innehållsförteckningar. Relativt tidigt insåg jag att jag skulle kunna 
komma att återanvända många grafiska element i de olika illustrationerna och jag 
satte mig därför och punktade ner exakt vilka bildelement som skulle krävas för 
respektive illustration, samt gjorde ett skissförtydligande på dessa innan jag satte 
igång med produktionen. Se exempel på detta i bild 5 nedan. 

 
 

 
Bild 5. Exempel på grafisk innehållsförteckning 

Objektkarta 
 
När jag definierat ner exakt vilka objekt som skulle krävas så satte jag igång med 
själva produktionsfasen. I programmet Adobe Illustrator började jag skapa en 
objektkarta innehållande de olika objekten, se bild 6 nedan. Målet var att 
objektkartan skulle innehålla alla bilder som jag skulle komma behöva när jag 
sedan gick vidare till programmet Adobe Photoshop för att förbereda bilderna 
estetsikt och tekniskt för Adobe Flash där jag skulle sätta ihop illustrationerna och 
utföra animationen.  

En del av de grafiska element som är med i de färdiga illustrationerna finns inte 
med i objektkartan då de var smidigast att skapa direkt i Adobe Photoshop.  
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Bild 6.  Sammanställning av objektkarta innehållande bildelement till illustrationer. 

 

 

 
Bild 7.  Uppdaterat manér på människor. 

Bildförberedning 
 
När objektkartan var klar så började arbetet med att komponera ihop de olika 
illustrationerna. De vektorbaserade bilderna från min objektkarta kopierades in i 
Photoshop där jag bearbetade dessa för att passa in i bilden. Detta arbete gällde 
framförallt att lägga skuggor och högdagrar på objekten för att få lite mer liv och 
finish. För att hålla ihop manéret så bygger alla illustrationerna på samma struktur 
med ett markplan samt en himmel.  

Det format jag hade att jobba med fick jag definierat av creative director Johan 
Mogren som skapade designen för navigeringen och utseendet på kampanjsajten. 
Pixeldimensionerna var 740 x 220. Fördelen med att ha en objektkarta från Adobe 
Illustrator är att all grafik då är objektgrafik. 
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 Objektgrafik, eller vektorgrafik som det även kallas bygger på att punkter 
läggs ut med raka eller böjda linjer emellan och att en yta skapas mellan dessa. I 
boken Grafisk Kokbok (2001) beskriver författarna objektgrafik som matematiska 
värden som säger åt datorn hur den ska rita en viss typ av linje från en punkt till 
en annan i bilden. Objektgrafik ger mycket exakta figurer med absolut skarpa 
konturer som kan förstoras eller förminskas i princip hur mycket som helst utan 
att kvaliteten påverkas. Med objektgrafik är det skrivaren eller skärmen som 
begränsar kvaliteten, inte bilden. Objektgrafik tar ofta mycket lite minne i anspråk 
eftersom det enda som behöver anges för varje objekt är placering och 
information om utformning; ett par enkla värden. (Johansson m.fl. 2001 s.57)   

I mitt arbete har jag dock valt att arbeta med pixelbaserad grafik. När man läser 
in fotografier eller illustrationer med en skanner skapar man pixelbaserade bilder. 
En sådan bild delas upp i små kvadratiska bildelement i olika toner, ungefär som 
mosaikbitar. Dessa bildelement kallas pixlar av engelskans Picture Element. 
(Johansson m.fl. 2001 s.59)  

Att arbeta med pixelbaserad grafik ger större möjligheter att försköna grafiken. 
Objektgrafik har sina fördelar men är relativt begränsad i fråga om att snabbt och 
enkelt arbeta med skuggning och ljussättning och så vidare. Detta var ett måste för 
mig då jag hade kort tid på mig att ta fram bilderna. Resultatet blev att jag 
använde mig av programmet Adobe Photoshop där jag tog in de vektorbaserade 
bilderna och sedan bearbetade om dom för att sedan gå in i Adobe Flash.  

Animation 
 
Jag satte ihop respektive illustration i programmet Adobe Flash.  
Flashtekniken är ett sätt att visa avancerad multimedia på Internet. En stark 
begränsning på Internet är dess långsamma laddningstid av stora filer, vilket gör 
att det är mycket svårt att publicera animeringar, filmer och ljud på ett 
användarvänligt sätt. Det kommer Flash förbi med hjälp av effektiv 
komprimeringsmetod och vektorbaserad grafik. Flash har funnits sedan 1998. Det 
har blivit mycket utbrett och kan ses som en standard för den här typen av media 
på Internet. Det går att tillverka allt från enkla stillbilder till hela sajter i Flash.  

Tekniken kräver att användaren har ett hjälpprogram, en "plug-in" installerad 
för att kunna visa produktionen. Till saken hör att både produktionsverktyget och 
publiceringstekniken heter Flash, vilket kan vara förvirrande.  
De objekt i bilden som skulle animeras skiljdes från bakgrunden i Adobe 
Photoshop och lades ovanpå som animerbara objekt i Adobe Flash. Min vision 
angående animationen var tidigt att med enkla medel visa rörelse och förändring 
som skulle vägleda betraktaren genom flödet i illustrationen.  
    Till skillnad från en vanlig flödesanimation där man stegvis visar de olika 
delarna var min tanke att på en gång visa hela bilden, vilket pressar in den i 
definitionsfacket illustration. Illustrationerna bygger på linjära flöden där saker 
händer kronologiskt i sidled. Som är definierat i metoden så kan rörelse och 
förändringar i vårt perifirera seende tvinga ögat att ändra fokus. Enligt detta 
påstående ville jag testa om man endast med dessa enkla rörelser kunde få en god 
förståelse och läsbarhet i flödet. De animationstekniker jag använde mig av var 
rörelser, främst i sidled för att föra flödet framåt och förändringar i opacitet. 
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Flash har även stöd för pixelbaserad grafik, något som jag utnyttjade. 
Nackdelen med att arbeta på detta sätt är att den slutgiltiga flashfilen som 
användaren behöver ladda hem blir något större och att man inte kan uppnå den 
extrema skärpan som man kan få om man använder renodlad vektorgrafik. Jag 
fick under arbetets gång väga dessa för och nackdelar mot varandra. Tidspressen 
tvingade mig att ta beslutet om pixelgrafik, något jag inte ångrar då slutresultatet 
ändå blev tillfredsställande ur den aspekten. 

Validering 
 
Under denna rubrik kommer jag baserat på utprovningar och forskning försöka 
göra en validering av de beslut jag fattade angående mina illustrationer. 

Effektivitet och att arbeta under tidspress 
Att vara utplacerad och göra ett examensarbete på plats i en projektgrupp var 
väldigt intressant. Att arbeta på detta sätt skiljer sig mycket från den lugna 
studiemiljön som vi studenter är vana vid. När man blir placerad i en projektgrupp 
inser man snabbt att alla inblandade är extremt kompetenta på just sitt 
ansvarsområde. Det är ingen slump att respektive person i projektgruppen har den 
roll han eller hon har. Man arbetar efter ett tydligt utstakat tidschema och ofta är 
det alldeles för kort med tid. 

Efter att ha läst igenom ett stort antal gamla examensarbeten så får jag 
intrycket av att studenten ofta genomför sitt projekt helt på egen hand, där även 
faktainsamlig, projektledning och copywriting är inkluderat. Mina intryck av att 
göra praktik och examensarbete i mediabranschen är att det ytterst sällan, näst 
intill aldrig, ser ut på detta sätt i yrkeslivet.  Mina upplevelser är att i yrkeslivet 
har alla i ett projekt en tydligt definierad roll, det är oftast en väldigt tajt 
tidsbudget, begränsade resurser och det ställs höga krav på dig som 
illustratör/designer eller vad du må vara. Att kunna vara effektiv och producera på 
topp under tidspress är livsnödvändigt.  

Att ha begränsat med tid kan tvinga dig som kreatör att ta snabba beslut i din 
skapandeprocess. Detta är något som jag utsattes för upprepade gånger under 
projektet.  

Utprovning av illustrationer 
Adams (1999, s.19) menar att designa bra informationsmaterial är en svår uppgift, 
men som kan underlättas mycket med hjälp av lämpliga utprovningar. En stor del 
av de utprovningar som gjorts under detta examensarbete har utförts på plats och 
på en liten grupp personer som funnits tillgängliga i projektgruppen. 

Den mest intressanta och relevanta utprovningen som gjordes under 
produktionsfasen av detta examensarbete var av adderandet av en ”fokusruta” på 
illustrationerna. Vid en utprovning sent in i projektet klagade flera i 
projektgruppen på att de inte förstod flödet tillräckligt bra och att det var svårt att 
fokusera på ett område. För att lösa detta adderade jag en fokusruta för att hjälpa 
betraktaren genom flödet, se bild. 8 och 9.  
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Efter ytterligare en utprovning så stod det klart att projektgruppen tyckte det 
var mycket lättare att läsa flödet med fokusrutan på.  

För att validera att detta var rätt beslut så har jag i efterhand provat ut 
påverkade illustrationer med ögonkamerautrustning i MUX-labbet på MDH i 
Eskilstuna. Tekniken man använder när man utprovar på detta sätt kallas för ”Eye 
tracking”. 

Eye tracking är en generell term för forskning där man använder olika tekniker 
för att mäta antingen var vi tittar eller själva rörelsen på ögat I förhållande till 
huvudet. Den vanligaste utformningen idag är videobaserad. En kamera fokuserar 
på ett av eller på båda våra ögon och spelar in dess rörelser när betraktaren tittar 
på ett stimuli. De flesta moderna eye-trackers använder kontrast för att lokalisera 
mitten på pupillen och infrarött ljus för att skapa en reflektion i hornhinnan. 
Vektorn mellan dessa två punkter kan sedan användas för att räkna ut var ögats 
fokus i en yta befinner sig efter en enkel kalibrering.  
 
Det som var intressant för mig att mäta var hur mycket betraktarens öga blev 
distraherat av de bildelement som fanns tillgängliga under tiden att animationen 
utspelade sig. Det vill säga hur mycket av fokus i bilden som flyttades till 
irrelevant delar och störde förståelsen av flödet. När vi läser av någonting gör vi 
konstant små snabba rörelser med ögat. Dessa rörelser kallas för sackader. När 
ögat söker efter något i en bild så rör sig det sig snabbt från fixation till fixation. 
Tiden som vi stannar upp mellan fixationerna är vanligtvis mellan 200 och 600 
millisekunder, och själva sackaden tar mellan 2 och 100 millisekunder. (Hallett, 
1986; Barfield et al., 1995 s.25-28) 

Eye tracking testet gjorde det möjligt för mig att analysera hur stor påverkan 
fokusrutan hade på betraktarens blickfokus i bilden. Vid försöket fördes 
försökspersonerna in i MUX-labbet en och en utan några förutsatta meningar om 
ämnet. Försökspersonen fick sätta sig i en stol framför en dataskärm och ombads 
sätta sig bekvämt som de skulle göra om de satt och surfade på en dator i 
hemmiljö. De fick sedan sätta på sig en hjälm med ögonkameran monterad på. 
Med en pausbild som hjälp utfördes kalibreringen av försökspersonens öga. 

Försökspersonen fick uppmaningen innan försöket började att prata högt och 
att under tiden försöka förklara vad de trodde att illustrationen handlade om. 
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Bild 8. Flödesillustration utan fokusruta. 

 

 

 

Bild 9. Flödesillustration med fokusruta. 

 
 
Kvalitativ gruppdiskussion 
 
Förutom ögonrörelsetestet så har en gruppdiskussion med personer ur målgruppen 
genomförts. I utprovningen ombads försökspersonerna titta på först en stillbild av 
flödesanimationerna och diskutera kring denna. De ombads förklara vad de fick 
för helhetsintryck av illustrationen, kommentera manéret och samt hur väl de 
förstod flödet.  

Efter den första bilden ombads de titta på en animerad version av samma 
illustration. Denna gång fick de ge uttryck för skillnaden som de upplevde mellan 
de två. Till sist fick de se en tredje variant av illustrationen, denna gång med en 
fokusruta som hjälpte dem att läsa sig igenom flödet. Denna utprovning är en 
förlängning av den som utfördes på plats på Abbynorm.  

Metodkritik 
 
Den metod som är använd i mitt examensarbete kan kritiseras ur flera synvinklar. 
Primärt är i min mening bristen av mer omfattande utprovning i arbetsflödet. Att 
arbeta under tidspress ger inte något utrymme för detta. Hade jag haft mer tid och 
större möjligheter att prova ut illustrationerna under arbetet hade jag säkert tagit 
andra beslut angående uppbyggnaden av dessa.  

Copywriter Håkan Nyberg var även han under tidspress i projektet. Detta 
resulterade i att jag som illustratör ej fick tillgång till de slutgiltiga texterna för de 
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olika sidorna där mina illustrationer skulle vara med förrän väldigt sent. Jag fick i 
mitt arbete i princip arbeta näst intill endast efter de rubriker jag fått. Skulle detta 
samarbete ha gått smidigare hade jag, som jag bedömer det, nog haft det enklare i 
min arbetsprocess.  

I den kvalitativa gruppdiskussion som genomfördes är det sannolikt att jag som 
diskussionsledare påverkat försökspersonernas svar. Faktumet att de kände till att 
det var jag som skapat bilderna de analyserade gjorde nog att de höll tillbaka 
något i sin kritik av dessa.  

Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultaten från de två utprovningarna och den 
feedback som kommit från kund efter att arbetet avslutats.  

Utprovning med ögonrörelsekamera 
 
Resultaten från utprovningen med ögonrörelsekamera talade sitt tydliga språk om 
vilken av de testade illustrationerna som var bäst och skönast att titta på. Från 
utprovningen kom kvantitativ data i form av videofiler.  

Nedan visas i form av skärmdumpar utsnitt från dessa videofiler. Den röda 
ringen i bilden är den plats där ögat har sitt fokus för tillfället.  
Skillnaden i resultat mellan de två olika illustrationerna som testades, med och 
utan fokusruta, är stort. I den illustrationen utan fokusruta, som visades först för 
försökspersonen, så kan man tydligt se att ögats fokus är väldigt inkonsekvent och 
följer inte flödet som det ska. Mycket energi går åt att titta på information i bilden 
som inte är relevant. 

I den andra illustrationen, med fokusrutan, ser man hur ögats fokus ligger 
konstant inom den ruta som definierats. I och med att resten av illustrationen 
dämpas tvingas ögat in i det område som är mest uttrycksfullt med animation och 
med färg. Betraktarens förmåga att följa med flödet i illustrationen utan fokusruta 
var dock inte helt obefintlig. När rörelser i bilden uppstod så kan man tydligt se att 
ögats fokus tvingas dit och följer rörelsen. Det är främst när animationen loopar 
om och illustrationen nollställs som betraktarens blick flackar som mest. Detta 
undviks helt i varianten med fokusrutan. När försökspersonen ombads ge uttryck 
för vilken av de två de upplevde som behagligast att titta på fick jag entydigt 
resultatet att den illustration där man fick hjälp med blickfokus var bäst. 
Försökspersonerna upplevde det som irriterande att ”man inte vet var man ska 
titta” i den ena illustrationen.  

En intressant iakttagelse som gjordes var att när försökspersonen registrerat att 
det var ett linjärt flöde i illustrationen så kunde man se hur betraktarens blick 
förutsåg den linjära rörelsen. Blickfokus flyttade sig till den plats där man 
förväntade sig att nästa rörelse skulle äga rum innan den inträffat. 
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I bild 10 redovisas hur animationen ägde rum i högra delen av bilden medan 
betraktaren var upptagen med att titta på övrig grafik i illustrationen, således så 
försämrades läsbarheten av flödet.  
 
I den illustrationen där fokusruta används så upplevde försökspersonerna att 
animationen hjälpte dem att förstå var man skulle titta och vad man skulle titta på 
i vilken ordning. Detta illustreras i bild 11. 
 
 

  
Bild 10. Skärmdump från Eye tracking-video. Betraktarens fokus ligger ej i det område där 
det bör ligga i förhållande till flödet. 

 

 
Bild 11. Skärmdump från Eye tracking-video. Betraktarens fokus ligger i det område där det 
bör ligga i förhållande till flödet. 
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Gruppdiskussion  
 
Under gruppdiskussionen ombads försökspersonerna ge ett omdöme av 
helhetsintrycket de fick av illustrationerna. Hur väl de tyckte manéret fungerade 
samt om de föredrog animation eller inte i bilderna. Om det föredrog något fick de 
även en motivering till varför. Min sammanfattning av utprovningsresultatet 
redovisas nedan. 
   
Helhetsintryck 
Överlag var det ett positivt helhetsintryck som försökspersonerna hade av 
illustrationerna. I och med att illustrationerna i utprovningen var frånkopplade 
från de förklarande texterna hade vissa i försöksgruppen problem med att förstå 
innehållet. 
 
Manér 
Försökspersonerna tyckte överlag att det var ett ”trevlig och färgglatt” manér. 
Under diskussionen dök det upp delade meningar om huruvida manéret passade 
till den definierade målgruppen, vissa försökspersonerna, som tillhör den övre 
delen av åldersskalan tyckte att manéret eventuellt var något för barnsligt.  
Jag fick på det stora hela bekräftat i min utprovning att manéret ändå var väl 
anpassat till målgruppen och att det påminde om gamla tv-spel vilket väckte en 
”retro” känsla vilket var målsättningen.  

De flesta av symbolerna som användes i illustrationerna kändes enligt 
försökspersonerna lätta att förstå. Det dök upp vissa frågetecken på illustrationen 
som handlar om varför militären använder minor, se bild 8 och 9. Vissa uttryckte 
att det var svårt att se vad personen som sitter ner ville förmedla samt faktumet att 
de andra två hjälper den tredje framgick inte till fullo.  
 
Animation eller inte 
Angående huruvida illustrationerna som innehöll animation var bättre än de utan 
fick jag övervägande svaret att så var fallet. Motiveringarna löd att flödet kändes 
lättare och se och att det var en fördel att bli ledd genom bilden snarare än att 
behöva leta själv. Läsriktningen i en stillbild är samma som i en animerad version 
av denna. Det faktumet att animationen bestämde var man skulle titta vi 
respektive tillfälle tyckte försökspersonerna kändes behagligare.   

Feedback från kund 
 
Kundens reaktioner på illustrationerna har varit uteslutande positiva. På sin 
hemsida www.kpa.se har KPA Pension tidigare använt sig av ett 
illustrationsmanér som är av en mer ålderdomlig karaktär. De uttryckte att 
illustrationerna på kampanjsajten kändes moderna och fina. 
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Källkritik 

Mina litterära källor har primärt varit kurslitteratur från kurser som 
rekommenderats av lärare på Mälardalens Högskola. Därför ser jag dessa som 
högst trovärdiga. Dels för att de är rekommenderade och dels för att de är skrivna 
av personer med lång erfarenhet inom ämnet. Boken Kvantitet och kvalitet I 
samhällsvetenskaplig forskning (1997) kan eventuellt ses som irrelevant då den, 
som titeln visar, tar upp samhällsvetenskaplig forskning. Innehållet i boken 
bedömde jag ändå vara applicerbart på all typ av forskning där kvalitativa och 
kvantitativa metoder används.   

I artikeln Kvalitetsgranskning av internetkällor– om publicering och sökning 
av information på webben (1999) skriver Juha Takkinen, filosofie licentiat och 
forskarstuderande på Institutionen för datavetenskap (IDA) vid 
Linköpingsuniversitet att Internet – numera synonymt med webben – används ofta 
som informationskälla, men det är en källa med uppenbara kvalitetsproblem. 
Sökningar som ger relevanta resultat är svåra att göra. Bedömning av 
webbdokuments relevans och kvalitet kräver mycket av användaren. Man kommer 
långt med sunt förnuft och traditionella metoder för källkritik.(Takkinen 1999) 

 De källor som kan räknas som mindre tillförlitliga i mitt arbete är just det 
internetkällor jag använt. Vissa av internetkällorna känns dock trovärdiga, bland 
annat www.svid.se och www.reklamhandboken.se. Detta på grund av att det 
material de levererar håller hög standard och att andra publikationer från dem är 
seriösa.  

Diskussion 

 
Hur fungerade det att vara del i ett större produktionslag? 
Att arbeta i ett produktionslag har både för och nackdelar. Som designer kände jag 
stundtals att jag gärna skulle ha större kontroll över den övergripande helheten för 
att kunna optimera mitt bildarbete. Samtidigt är det lärorikt att ha vissa ramar att 
jobba inom, det tvingade mig som bildskapare att arbeta utifrån satta 
förutsättningar.  

Som jag nämnt tidigare så kompletterar alla i ett produktionslag med en viss 
kompetens. Möjligheten som detta ger är att arbeta mellan kompetensområdena 
vilket bidrar till utveckling för samtliga inblandade. 

Att jobba mot deadline är också en del av arbetet. När man arbetar i ett lag på 
detta sätt så har man ett gemensamt mål, detta sporrar alla framåt och skapar 
gemenskap. 
 
Hur förändrades projektet med tiden? 
Mitt projekt hann aldrig förändras speciellt mycket under projektets gång. Den tid 
jag hade erbjöd endast att skissa och producera de bilder som krävdes av mig i 
projektet. Jag hade gärna haft mer tid på mig när jag skapade mina bilder. 
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Den extra tiden hade gett mig möjlighet att analysera varje bild längre och 
fundera lite extra över hur flödena skulle utformas på bästa sätt. Jag hade då också 
haft möjlighet att utprova till en större grad och eventuellt fatta bättre, mer 
genomtänkta, beslut för min informationsdesign. 
 
Fungerade det valda manéret? 
Risken med att använda ett naivistiskt manér som jag gjort i detta projekt är att 
allvarligheten i ämnet kan gå förlorad. Illustrationerna behandlar ett mycket 
seriöst ämne och man kan därför resonera kring om rätt budskap går fram och på 
rätt sätt.  

Min tanke med manérvalet var från början att tilltala den tänkta målgruppen, 
vilket jag lyckades med. Det naivistiska manéret är även tänkt att fungera som en 
provokation för att kontrastera mot det allvarliga i ämnet. I de flesta avseenden 
har jag fått resultatet att manéret fungerade väl på målgruppen. Det är dock ej 
möjligt att utifrån detta fall dra någon slutsats om huruvida ett naivistiskt manér 
fungerar bra när man ska avhandla ett sådant ämne. En bedömning bör göras i 
varje enskilt fall. 

Slutsats 

Under denna rubrik kommer jag att redovisa för mina slutsatser utifrån de 
definierade frågeställningarna. Den första frågeställningen var: 
 
”Förhöjs flödesförståelsen och läsbarheten i flödesillustrationer av animation?” 
 
Utifrån mina utprovningar så har jag fått resultatet att försökspersonerna till stor 
del föredrog de illustrationer som innehöll animation. Animationen hjälpte 
betraktaren att följa flödesgången och förhöjde därmed flödesförståelsen. Från 
min utprovning med ögonrörelsekamera så gjorde jag iakttagelsen att rörelsen i 
bilden förde försökspersonen blick genom bilden vid rätt tillfälle.  

Att använda rätt typ av animation i form av tydlig fokusförflyttning, ger 
fördelar vid läsandet av en bild. Om detta värde är så pass stort så att det 
kompenserar för den extra tid och resurser som det tar att animera är dock inte 
självklart. 
 
Min andra frågeställning var 
 
”Kan informationsdesignsbeslut som fattas under tidspress och med begränsad 
utprovning ändå bli korrekta?” 
 
Slutsatsen kring denna frågeställning medger att för att snabba 
informationsdesignsbeslut ska kunna bli korrekta så krävs att en rad faktorer 
stämmer in. I avsnittet om effektivitet och att arbeta under stress tog jag tidigare 
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upp vikten av att kunna prestera under press. Detta är som jag bedömer det en 
huvudfaktor för att fatta goda informationsdesignsbeslut. Informationsdesignerns 
förmåga att tillämpa sina kunskaper på kort tid är av största relevans för 
slutresultatet. Realiteten i arbetslivet tvingar alla, inte bara informationsdesigners, 
att arbeta och prestera under tidspress.  

En intressant aspekt av informationsdesignen är dess likhet med det sunda 
förnuftet, framför allt när man arbetar med designaspekten av ett projekt. 
Designerfarenhet och känsla är oftast det som får en designer att ta de beslut han 
tar enligt mina erfarenheter. I mitt arbete har informationsdesignen snarare varit 
ett verktyg i processen än ett självändamål. Snabba informationsdesignsbeslut kan 
bli korrekta, det är dock mer sannolikt att besluten blir korrekta om man har tid 
för utprovningar och en djupare teoretisk förankring.  

Vidare forskning 

Som vidare forskning vore det intressant att mer djupgående undersöka vilka 
metoder man kan vända för att skapa bra animerade flöden. I mitt arbete använde 
jag mig av ett grepp där jag lade in en ruta för att hålla fokus, det vore tämligen 
intressant att se vilka andra sätt man kunnat lösa det på och om dessa i såfall är 
bättre. 

En annan intressant aspekt att forska vidare på vore hur stor roll mängden av 
utprovning spelar i ett projekt. Spelar mängden utprovning roll i olika typer av 
projekt? När är det absolut absolut nödvändigt med utprovning och när är det mer 
godtyckligt? Vilka skillnader finns det i hur man ser på teorin kring utprovning 
mellan informationsdesign och produktionsbranschen? 
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