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Sammanfattning 
 
Arbetet har bestått i att utföra en informativ webguide över en anläggning i Västerås som 
tillverkar biogas och biogödsel av matrester. Beställaren heter VafabMiljö. Mina 
kontaktpersoner, Caroline Eklöv och Åsa Lindén, är skolinformatörer. Guiden ska publiceras 
på VafabMiljös hemsida för skolklasser på Internet och där fungera som en förlängning av 
informatörernas arbete i skolorna. Målgruppen är barn i årskurs 3-5. En uttalad förebild fanns: 
Göteborgsföretaget Gryaabs guide om vattenrening Vart tar bajset vägen? 
(http://www.gryaab.se/).  
 
Under arbetets gång har design- och funktionsbesluten fattats med stöd av: 

 Intervju med kund och besök på anläggningen 
 Omvärldsanalys, mestadels på Internet 
 Egna erfarenheter 
 Kontinuerliga utprovningar 
 Litteratur 

 
Arbetet har utförts i Illustrator och Adobe Flash.  
 
Eftersom det var många delar i processen som skulle illustreras var det nödvändigt att arbeta 
snabbt. Önskemål från kunden var att låta enkelt, tydligt och roligt gå före korrekt 
återgivning. Detta har lett till ett manér där jag använt mig mer av symboler än 
verklighetstrogen avbildning. I rapporten beskrivs intressanta designbeslut där min 
målsättning varit att låta begriplighet gå före realism.  
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Inledning 
 
Mitt arbete har varit att göra en guide för barn om processen att omvandla matavfall till 
biogas. Den ska publiceras på Internet som en del av VafabMiljös hemsida för skolklasser. 
Den ska också fungera som ett komplement till företagets information i skolorna. 
 
Uppdragsgivaren är VafabMiljö i Västerås. Så här presenterar företaget sig på sin hemsida 
www.vafabmiljo.se: 
 
”VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och ägs av kommunerna i 
Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Inom denna region bor ca 300.000 
människor och här finns över 10.000 företag som ”producerar” avfall. Uppdraget är att ta 
hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska 
minskas. Det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är 
tekniskt och ekonomiskt möjligt.” 
 
Målgruppen är barn i årskurs 3-5, alltså 9-11-åringar.  

Syfte 
Det främsta syftet med mitt arbete har varit att göra en lättillgänglig och informativ 
nätinformation för barn. Därigenom vill jag bidra till att skapa miljömedvetenhet hos barn och 
på så sätt förbättra miljön på lång sikt. Informationen ska också bidra till att motverka 
negativa myter kring återvinning som t.ex. att det är meningslöst att samla och sortera 
matrester för att allt skräp ändå bränns. 
 
Målet är också att väcka intresse och skapa förståelse i stunden genom en interaktiv och 
lättillgänglig information. Informationen behöver alltså inte läras in och kunna upprepas. 
 
Det finns givetvis också ett element av marknadsföring i syftet. Hemsidan för skolbarn ska 
synliggöra och förklara Vafabs återvinningsverksamhet. Flashapplikationen ska bidra till att 
göra hemsidan attraktiv för barn, alltså locka besökare. 

Frågeställningar 
I arbetet ingår ett antal frågor, varav den viktigaste är följande:  
 

• Hur skapar jag förståelse för processen i Vafab Västerås rötanläggning hos 
målgruppen, barn i åk 3-5? 

 
Informationen riktar sig till barn. I samband med detta uppkommer frågor som:  

•  Vilken är rätt nivå av förenkling för målgruppen, vad gäller 
1) Fakta ( processer och flöden) 
2) Bilder ( människor, teknik, symboler) 
3) Rörelse ( detaljrikedom i animationen) 
 
• Vilken förförståelse har målgruppen, vad gäller 
1) Berättartekniska grepp? 
2) Informativa bilder och symboler? 
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Andra frågor är knutna till utvärderingen av resultatet.  

• Hur kan jag veta om målgruppen har förstått processen?  

Begränsningar 
Uppgiften.  
I arbetet ingår inte att formulera texterna i informationen, dessa har skrivits av företagets 
informatör. Informationen ska ingå i företagets hemsida för skolklasser, som byggs av     
webbyrån LeanBack (illustratör Krister Rubensson). Inget krav finns på anpassning till 
Krister Rubenssons manér. På hemsidan för skolklasser ska finnas faktabank, memory- och 
andra spel, tipspromenad. Min applikation om biogas bör alltså fungera i detta sammanhang. 
Vid information i skolorna använder Åsa och Caroline en figur som heter Mikro, en hemsydd 
mikroorganism. En möjlighet var att låta honom förekomma även i Flashfilmen.   
Som förebild fanns Göteborgsföretaget Gryaabs guide över vattenrening (Vart tar bajset 
vägen? www.gryaab.se), en rolig, enkel och informativ Flash-applikation. Både manér och 
nivå på fakta och animation ligger på den nivå kunden vill uppnå. ”Lagom barnsligt, lite 
tufft”. 
Ambitionsnivå och omfattning begränsades också av min färdighet i programmet Flash. T.ex. 
tog programmeringen lång tid, då det krävde forskning och inlärning. 
 
Tidsbegränsningar 
Flashfilm och rapport måste vara färdiga den 14 januari 2009. Enligt planeringen gav detta  
ca. en månad för själva produktionen, inklusive framställning och test av prototyp. Detta 
innebär att jag tvingats utesluta bra förslag som framkom vid utprovningarna. 
 
Ekonomiska begränsningar 
Ingen ersättning utgick. Konsekvensen var att jag begränsat mina resor till ett minimum. 
Arbetet utfördes i Stockholm och Vafabmiljö ligger i Västerås, det var alltså inte möjligt med 
täta besök. 
 
Egna resurser  
Jag har utfört arbetet hemma där jag har tillgång till följande: Hem-PC, scanner, skrivare, 
ADSL-uppkoppling, wacomplatta. Skrivbord och konstnärsmaterial. Telefon.  

 

Teori 
 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva den teoretiska grund som mitt arbete vilar på. 

Informationsdesign 
Informationsdesign handlar om att formge ett meddelande så att det når mottagaren på det sätt 
som sändaren avser. Enkelt uttryckt gäller det att ta reda på så mycket man kan om 
mottagaren och utforma meddelandet/informationen därefter. Ett väl utformat 
informationsmaterial bör vara: 

 Läsligt: Begreppet läslighet avser om materialet har tillräcklig teknisk kvalitet för att 
förstås. Det har att göra med layout och tydlighet och är oberoende av om vi förstår 
eller inte förstår innehållet. Kan vi uppfatta det som visas? (Pettersson 2003: 455)  
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 Läsbart:  Läsbarhet har med förståelse att göra. Är materialet anpassat till mottagarens 

förutsättningar? Förstår vi vad som visas? (Pettersson 2003:453) 
 Läsvärt:  Är innehållet värt att läsa? Är materialet tillräckligt intressant, så att vi 

stannar kvar och tar in det? Detta är en subjektiv bedömning som varierar mycket från 
individ till individ. Det varierar också över tid, då något som intresserar oss den ena 
dagen kan verka ointressant nästa. (Pettersson 2003: 458) 

 
Det finns en mängd olika faktorer att spela med, när man vill formge ett tydligt meddelande.  
 
Struktur 
Informationens struktur är en viktig faktor för tydligheten. 
A clear and obvious structure will facilitate perception, 
interpretation, understanding, learning and memory of the information content. 
(Pettersson, 2007:37)  
 
I strukturen ingår att prioritera informationen. Rune Pettersson skriver om olika metoder att 
visa prioritet grafiskt (Pettersson, 2007:69.) Man kan använda t.ex. färg, skuggning, pilar, 
storlek, bokstäver och ord i bilder, markeringar i bild, som t.ex. cirklar eller ramar. 
 
När det gäller digitala medier kan struktur åstadkommas genom att tydligt visa var besökaren 
är och har varit. Det kan göras med t.ex. ”brödsmulor”, ett begrepp som hämtats från sagan 
om Hans och Greta.  
A breadcrumb trail helps the user to visualize how content has been structured and how to 
navigate back to previous Web pages, and may identify the current location within a series of 
Web pages. (W3C, 2008)  
 
Mattias Meldert beskriver enkelt och tydligt hur man med menysystem och brödsmulor 
skapar struktur på Internetsidor (Pettersson, 2004: 271-279).  
 
Enhetlighet 
Ett enhetligt utseende är också ett sätt att skapa tydlighet. 
 
Information materials should have unity, an “overall coherence and togetherness.” 
Inconsistencies may confuse the receivers (…)To provide unity in information material the 
information designer can: 

  Use style and terminology in a consistent way in each specific information material. 
 Use layout and typography in a consistent way. 
 Use highlighting techniques in a consistent way. 

( Pettersson, 2007:97) 
 
Några sätt att åstadkomma enhet är att använda en begränsad färgskala, att utforma mänskliga 
ansikten på likartat sätt, att återanvända bildelement, att begränsa antalet typsnitt, att hålla sig 
inom en given bildyta. 
 
Uppmärksamhet  
För att information ska uppfattas och förstås måste den först fånga mottagarens 
uppmärksamhet.  
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Any information material must constantly redraw the attention in order 
to hold the interest of the viewers alive. 
(Pettersson, 2007:80)  
 
Colin Ware  behandlar ingående vad som fångar uppmärksamhet och hur det sker. Vissa 
egenskaper, t.ex. rörelse, fångar vår uppmärksamhet redan innan vi är medvetna om det 
(Ware, 2004: kap. 5). Med kunskap om detta kan informationsdesignern forma budskapet så 
att det uppmärksammas omedelbart. 
 
Redundans 
John Fiske diskuterar begreppen redundans och entropi (Fiske, 1990: 22-23) . Enkelt uttryckt 
innebär entropi ett meddelande som endast upprepas en gång, i en kanal. Ett redundant 
meddelande upprepas flera gånger och i olika kanaler. Ett redundant meddelande uppfattas 
mycket lättare av mottagaren. 
 
Typografi 
Mattias Meldert skriver om typografi för skärm (Pettersson, 2004: 261-267):. Antikvor 
(typsnitt med serifer/klackar) lämpar sig enligt honom inte för skärm, speciellt inte i små 
grader och i löpande text. Den låga upplösningen gör att de fina detaljerna grötar ihop sig, 
resultatet blir svårläst. Detta är rakt motsatt typografi för tryck, där antikvor lämpar sig väl i 
löpande text, då just klackarna förenklar läsningen. De binder samman orden och gör dem till 
enhetliga, lätt igenkännliga bilder. 
 
“We read words in a text as patterns or even as a series of “word pictures,” 
not letter by letter.” skriver Rune Pettersson (It Depends s. 40) . 
 
Men små grader på skärm bör alltså alltid vara sans-serifer. Detta gör det att det över huvud 
taget är något svårare att läsa långa texter på skärm, texten bör därför alltid hållas kortare på 
skärm än i tryck. 
 
Tydlighet i bild 
När det gäller att åstadkomma tydliga bilder kan det vara av värde att inte vara för 
verklighetstrogen, utan istället konstruera det utefter den inre bilden man har. Den är ofta 
tydlig och förenklad och överensstämmer till rätt stor del med andra människors inre bilder.  
 
Colin Ware beskriver (Ware, 2004:  236-237) den kanoniska bildvinkeln, alltså den vinkel ur 
vilken ett objekt är lättast igenkännligt. Min erfarenhet är att en tidig, hastig skiss ofta är 
betydligt mer kanonisk än de utarbetade, senare bilderna. Då man hastigt vill beskriva något 
väljer man naturligt den lättast igenkännliga vinkeln. 
 
Detaljnivå  
För att uppnå tydlighet är det nödvändigt att välja en lagom detaljnivå och anpassa nivån efter 
mottagaren. För mycket detaljer gör budskapet oläsligt, för lite detaljer likaså. 
 
Before starting to draw or write, it is important to decide which level of detail we need to 
work on. It is often quite important to avoid too many details. 
(Pettersson, 2007: 38) 
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Utprovning av resultatet 
Ett bra sätt att ta reda på hur väl en informationsdesign har lyckats, är att genomföra tester på  
mottagarna.  
 
Det finns många olika sätt att testa. Ingrid Ottersten och Johan Berndtsson beskriver ett antal 
modeller. Ett s.k. walk-up-and-use-test  (Ottersten, Berndtsson, 2000:100) är ett enkelt test där 
man iakttar användarens beteende då de använder applikationen och antecknar deras 
reaktioner och kommentarer. Man uppmuntrar testpersonen att prata och drar slutsatser av 
deras beteende, reaktioner och eventuella misstag. 
 
Steve Krug gör kraftfull reklam för att testa. Testa mycket, testa många, testa ofta. Han kallar 
sin metod lost-our-lease going-out-of-business-sale usability testing och den går i stort sett ut 
på att det viktigaste är att testerna görs än att de är perfekt genomförda. 
 
Steve Krugs modell för ett enkelt test innebär 3-4 deltagare (som inte behöver tillhöra den 
exakta målgruppen), en lokal att samlas i, några förberedda uppgifter för deltagarna att utföra, 
samt en testledare som genomför testet, gör anteckningar och summerar efteråt. 
(Krug, 2000:144)  
 

Tillvägagångssätt 
 
Arbetet kan uppdelas i följande faser: 

1. Planering: Kundintervju, besök på anläggningen, tidsplanering, omvärldsanalys. 
2. Skiss: Skiss på layout, funktion och bildmanér. Skissfasen avslutades med ett 

prototyptest som beskrivs närmre i avsnittet utprovning. 
3. Hantverk: Arbete i Illustrator och Flash. Applikationens ram fastställdes i fas 2, men 

detaljerna i varje avsnitt skissades löpande. Även research och tidsplan uppdaterades 
efter hand. Små utprovningar utfördes kontinuerligt. Hantverksfasen avslutades med 
ett större test av applikationen (finns också beskrivet i avsnittet utprovning). Den var 
då så färdig den kunde bli på avsatt tid och med givna resurser. 

4. Utprovning av resultatet:  De två större testerna har utförts enligt Steve Krugs 
principer, förutom att det första testet endast hade två testpersoner (Krug 
rekommenderar 3-4). I sluttestet fick deltagarna också besvara ett frågeformulär före 
och efter, för att mäta hur informationen tagits emot. Deltagarna representerade 
målgruppen; de var 9-12 år och lika del pojkar och flickor. De övriga småtesterna, 
som utfördes ungefär varannan dag under hantverksfasen, har varit walk-up-and-use-
tester. Testpersonen har blivit placerad framför datorn och fått använda applikationen. 
Jag har sedan lyssnat på deras reaktion, antecknat och ställt frågor av typen: ”Vad är 
det du ser?” ”Klicka!” ”Vad tycker du?” ”Vad bör ändras och hur?” Resultatet har 
utgjort grund för ändringar. 

5. Analys: Sammanställning av testresultat och rapportskrivning 
6. Korrigering: De brister som framkommit under slututprovningen åtgärdas. 
7. Leverans till kund 
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Genomförande 
Planeringsfas 
Omvärldsanalys 
För att skapa en bild av omvärlden där VafabMiljös biogasguide ska publiceras, har jag gjort 
undersökningar, mestadels på Internet. Hur har andra löst uppgiften? Vilken slags bilder 
möter målgruppen, barn från 9 till 11 år?  Nedan presenteras några av fynden. 
 

http://www.brydig.org/plugins/skrapbygget/inde
x.asp, Skräpbygget, ett spel för åk 5.   
Den här applikationen har en avdelning för 
lärarna och en för eleverna. Eleverna uppmuntras 
att samla skräp, bygga skräpbyggen och sedan  
publicera bilder på webbplatsen. Typsnittet 

liknar graffitti, färgskalan är ljus. Intressant att se hur andra anpassar sig till målgruppen. Att 
använda sig av skateboard och keps verkar lite lättköpt, men bilderna är behagliga och 
välgjorda. 
  
http://ecoagents.eea.europa.eu/ 
Detta är ett spel där man får ta ett kodnamn, bestämma utseendet på sitt alter ego och bli 
”ecoagent”. Manéret är inspirerat av serietidningar, med ett typsnitt som liknar det 
handtextade i äldre serier (tyvärr svårläst i liten grad). En kvinnas huvud syns mitt i bild, hon 
påminner vagt om serietidningen Agent X9. Bilderna på barn har inte samma retro-stil, de ser 
nutida ut, både i kläder och bildstil. Avsändaren är European Environment Agency. Manéret 
är väl genomfört, spännande och inspirerande. Här har jag hämtat inspiration till den svarta 
bakgrunden. Barnens, ecoagenternas, utseende kunde varit mer i linje med resten.  
 

http://www.hsr.se/sa/node.asp?node=162,  
Detta är en applikation om vätskeförpackningars 
kretslopp. Avsändare är Håll Sverige Rent. De 
stora cirklarna är klickbara och leder till ännu ett 
bildschema, som sedan leder till text. Alla bilder, 
utom mittbilden, går i blå-grå nyanser mot vit 
bakgrund och ser ut att vara gjorda i ett 3D-
program. Manéret ger lugntydlighet, enhet och 
fokus. Mycket vackert för ett vuxet öga, men 
kanske lite tråkigt för barn. 
 
  
 
 
 
 

http://www.eere.energy.gov/kids/  
US Department of Energy står för den här 
sidan, där man bl.a. kan lära sig spara energi 
med älvan Tingeling. Det ser mer ut som 
reklam än information. Informationsinnehållet 
är magert, det verkar som om mer tid lagts ner 
på layout.  
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http://www1.eere.energy.gov/kids/roofus/ 
Här är ett annat ”spel” med samma avsändare 
som ovan. Om man klickar på bubblorna 
kommer man till undersidor som mest består 
av text. Huvudbilden (ovan) ser ut att vara 
byggd i ett 3D-program, men bearbetad i 
Photoshop. Den är tuff och humoristisk och 
ser ut att vända sig till något äldre barn. Här 
har jag hämtat inspiration. Det är denna 
avvägning mellan roligt, informativt och 
gulligt jag söker. 
 
  
http://honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html 
Detta är ett mycket fint och välgjort spel med avsändare Europeiska Miljöbyrån. Uppgiften är 
att ta hand om en ö som ska likna den verkliga världen. 
Utseendemässigt leker det med dataspelens barndom, med ett stelt isometriskt perspektiv där 
simpla figurer med stora huvuden rör sig. Att efterlikna Honoloko ligger långt bortom det här 
projektets möjligheter. Men det är ett inspirerande, roligt och lagom tufft manér.  
  

 
 
I katalogen Barn & ungdomsböcker utgiven av Kulturrådet 2008-09, finns många 
illustrationer som riktar sig till samma målgrupp. Runda små figurer med stora ögon är 
vanliga. Man kan urskilja olika stilar: 

 Fantasy-bilder ( t.ex. Spiderwick av Holly Grace och Tony Di Terlizzi) 
 Naivistiska illustrationer, (t.ex. böckerna om Lasse-Majas detektivbyrå  av Helena 

Willis.) Enkla figurer (t.ex. Stina Wirséns illustrationer).  
 Collage, fotomontage.  

Katalogen är intressant då den samtidigt visar en mängd olika bildstilar (bokomslag). För det 
här projektet tog jag mest intryck av collage, fotomontage och silhuettbilder. 
 
Övriga favoriter som framkommit i samtal med mina testpersoner är Youtube (där de bl.a. ser 
på animationer med Stick Man och animerade Legofilmer med Star Wars-figurer), Googles 
bildsök (gulliga djur), Annas länkburkar, www.spela.se, www.lego.se, www.hamsterpaj.se. 
 
Slutsatser 
Bredden i bildstilar är mycket stor. Kanske beror det på att barn i skolåldern spänner över ett 
stort åldersspann, så bilderna är gjorda med olika åldrar för ögonen. Ett gemensamt drag hos 
figurer riktade till barn är att de ofta har små kroppar, stora huvuden och enorma ögon.   
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Inspiration till VafabMiljös applikation om biogas hämtas från Ecoagenterna, Håll Sverige 
Rent och Honoloko. Figurer ska inte se alltför snälla ut, de ska ha stora ögon och huvuden. 
Färgskalan ska inte vara alltför ljus.  

 

Skissfas 
 
Fastställa manér och teknik 
Formen för hela applikationen arbetades ut som små, snabba pappersskisser och hade efter 
många förslag fått ett enhetligt utseende: 
 

 
 
 
En layout bestående av rutor/luckor? Eller parallellperspektiv i stil med Honoloko? 
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Applikationen har fått en enhetlig form.   
 
Orientering i flödesskemat 
Vilket var bästa sättet av visa var i flödet vi befinner oss? Ett alternativ var att lägga en ram 
ovanpå, med skuggning under. Detta skapar en effekt liknande ett förstoringsglas. Detta 
alternativ bedömdes som tydligast, men hindrades tyvärr av tekniken, då själva skuggan inte 
var möjlig att importera från Illustrator till Flash. 
 

 
 
Enhetlighet 
En grundsten i mitt val av manér och teknik var alltså enhet. De valda typsnitten återkommer 
hela tiden. Färger, former och andra grafiska element återanvänds i så stor utsträckning som 
möjligt. 
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Hantverk 
 
Jag kommer här att redogöra för de informativa problem som uppstod under arbetet och hur 
de löstes. Jag kommer även att redogöra för de små utprovningar som skedde under vägens 
gång, då de är intimt förknippade med problemlösningen. 
 
 
Löptext 
Texten är placerad i en pratbubbla för att skapa en association till det lättsammare seriemediet 
och därmed locka till läsning. Typsnittet är en mycket vanlig sans-serif, Arial. 
 
En tidig skiss använde typsnittet Comic Sans, men det reagerade kunden starkt emot: 
 ”Använd inte Comic Sans!” Kunden menade att det är ett typsnitt som är överanvänt ute i 
skolorna, så mycket att det blivit till ett skämt informatörerna emellan. 

 
Tidig skiss med typsnittet Comic Sans. 
 

 
Rubrik 
Mitt rubrikförslag Matrester blir bilbränsle ändrade kunden till Så blir matrester till biogas 
och gödsel, då deras erfarenhet är att människor annars tror att de producerar bensin. 
 
Rubrikens 3D-effekt var inte  populär hos kunden: Det ser ut som Clip-Art, från 
grafikprogrammens barndom.  Detta intresserade mig, då jag inte delar de referensramarna. 
Jag genomförde ett test med fyra rubrikförslag, försökspersonen var en pojke på nio år.   
 

 
1. 

 
2. 
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3. 

 
4. 
 
Försökspersonen tyckte om förslag två, det som har flest pålagda effekter, han tyckte det ser 
roligt ut.  
 
Här står alltså rolighet mot tydlighet. I linje med informationsdesignerns önskan om läsbarhet, 
väljs slutligen en rubrik i gemener, i den gula nyans som använd på flera andra ställen (t.ex. 
pratbubblan). Typsnittet har dock en viss personlighet med sin antydan till klackar. Det heter 
Consolas och rubriken är fet och kursiverad. 

 
 
 
Bakgrundsfärg 
Gryaabs applikation har en bakgrund som övergår från vitt till ljusblått. Omvärldsanalysen 
visade att mörkare färger oftast används för äldre barn, så bakgrunden gjordes svart. 
Svart eller vitt är också säkra val då de inte konkurrerar med andra färger.   
 
 
Intag-siktning 
 

  
Momentet siktning fanns med på de tidiga skisserna, men ströks senare. 
 
I de tidiga skisserna fanns ett avsnitt som hette siktning med. Det är ett moment vid intaget av 
matrester då plast och annat skräp silas bort. Momentet ströks på kundens begäran, då det blev 
förvirring vad gäller påsarna. Bioavfallet, matresterna, kommer till intaget i den bruna 
bioavfallspåsen. Det är den som ska synas, plastpåsen är ovidkommande.   
 
Intag vallgrödor 
Detta avsnitt var klurigt att lösa. Det rör sig om en lång process. Klöver och timotej skördas, 
finhackas och lagras som ensilage i manshöga, långa korvar utanför rötanläggningen. Det 
matas sedan in direkt i rötkammaren via ett transportband. 
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Foto av intaget och animationens utseende  
 
Den lilla bilden i flödet är oerhört förenklad, men visar ändå tydligt vad som sker. Vilken 
information kunde tillföras i animationen?  

1. Gräsens utseende?  
2. Själva skörden, inklusive maskin? 
3. En karta med de 17 olika bondgårdarna utplacerade? 
4. Ett tvärsnitt av en ”plastkorv” där ensilaget finns? 
5. Intaget i rötkammaren, ungefär som det visas på fotot ovan? 

 
Skördemaskinen visade sig mycket komplicerad. Det blev en för tidskrävande illustration, 
med ett perspektiv över stora åkrar som bröt av för mycket i stil mot det övriga. Kartan med 
bondgårdar vore intressant, men hur skulle jag bildmässigt förbinda den med intaget? 
 
Valet föll på ett sammandrag av alternativ 1,2 och 5. Bilder på grödor fanns på 
www.bioenergiportalen.se. Efter mycket skissande föll valet på att enbart avbilda knivarna i 
skördemaskinen.  

 
 
Gräsklipparkniv 
 
Åkrarna har avbildats uppifrån, knivarna skär av gräset som faller turvis ner på bandet i 
underkant. Processen är schematiskt avbildad och ligger mycket långt ifrån verkligheten. 
 
Gräset var omöjligt att animera strå för strå, det skulle vara för tidskrävande. De fallande 
klumpar, eller balar, som blev resultatet, går att förstå, men är inte det bästa alternativet 
bildmässigt. Här fick tidsbristen bestämma.  
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Avsnitten Centrifug och Turbomix 
Den verkliga centrifugen skiljer sig mycket från hur jag slutligen valde att avbilda den för 
störst tydlighet: 
 

 
 
Under en stor del av arbetet var centrifugen avbildad i toppvy, som turbomixen. Tanken var 
att åstadkomma igenkänning och konsekvens. Turbomixern återges rakt framifrån i 
flödesskemat, men ovanifrån i animationen. 
 

  
Turbomixern återges rakt framifrån i flödesskemat, men ovanifrån i animationen. 
 
Effekten Radial Blur i Illustrator gav en god illusion av att matresterna snurrar mycket snabbt. 
Det visade sig tyvärr att det som fungerade  på mixern inte gick att tillämpa på centrifugen. 

   
Filtret Radial Blur i Illustrator.     
 
Eftersom det inte fanns några fasta föremål längre, som kunde suddas ut av farten, blev det 
inte tydligt vad de gröna och bruna suddiga färgcirklarna avbildade. Avrinningen i de två 
rören, som ska ske då vätskan skiktat sig, blev i princip omöjlig att illustrera. Hur illustrerar  
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man, utan att lägga för lång tid på animation, vätska som skiktar sig och rinner ut genom två 
olika rör? 

  
 
Det sätt att avbilda centrifugen som jag slutligen valde ( bilderna ovan) har inget bildmässigt 
stöd i verkligheten. Lock för rören, färg på vätskan, att behållaren står vertikalt, som en 
gammal centrifug för tvätt, allt detta är produkter av min fantasi för tydlighetens skull. 
 
 
Gasrening 

        
Ändrad gastvätt (utsnitt flödesskemat). Gasen byter tydligare färg efter dusch.  
 
Kundens kommentar på denna flödesskiss var att gastvätten ser konstig ut. Hon föreslog en 
dusch som tvättar gasen i stället för vattendropparna i molnet, som inte går att tolka. Hur det 
tekniskt går till visste hon inte säkert, men gasen blir ren genom vattentvätt. Molnen i röret ser 
ut som fjädrar, behövde också ändras. 
Vattnet utgjorde länge ett problem. Droppar blev för plottrigt, hela stråk blev svårtytt. 
Duschens streckade linjer tillkom på förslag av en testperson, en flicka på 14 år.  
”Så brukar man visa vatten” 
 

 
 
 
 
 
 

Duschsymbol (www.metalsignlabel.com.au)  
 
Nu till animationen. Skulle det fungera att animera de streckade linjerna? Kunde jag uppnå 
”vattnighet” utan tidsödande animation av skvättande droppar?   
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Fismoln, ångmoln och duschstrålar 
 
En enkel förflyttning av ”strålarna” uppåt och neråt gav en hygglig illusion av rinnande 
vatten. Molnet i förgrunden fick illustrera vattenånga. Det bruna ”fismolnet” förändrar gradvis 
färg och blir vitt.  
 
Tankställe  
 

 
Tidig skiss, avsnittet Tankställe 
  
Kundens reaktion på den tidiga skissen ovan var att det ska gå rör under marken till något som 
liknar en bensinmack. Här ser det ut som om han tankar direkt från gastvätten.   
 

Antytt centralperspektiv (nederst)  
 
Macken i flödet gjordes mycket enkel, bara symboliserad av en skylt, en tankslang, en grå 
vägg och en ”väg” med sneda kanter, för att motsvara ”vägen” på motsatt sida. Tillsammans 
antyder de ett perspektiv och gör flödet mindre statiskt. ”Vägen” under bilen till höger togs 
bort i animationen, då den inte tillförde något där, utan bara utgjorde en störning. 
 
Jag gjorde ett skisstest. Försökspersonen (kvinna, 66 år) påpekar att animationen måste visa 
något nytt, som inte syns i flödet, t.ex. hur långa ledningarna är. 
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Skisser, avsnittet Tankställe 
 
Ser man, i skiss 1, att rören går under marken och inte ligger på ytan? Försökspersonen 
svarar: ”Ja, röret går i en rät vinkel från gasreningshuset ner i marken och upp i macken.  
Där röret böjer sig på vägen ligger det däremot i sned vinkel och antyder på så sätt ett 
perspektiv bortåt.”   
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Färdig bild, avsnittet tankställe  
 
Marken är inte svart, då det skulle göra däcken på bilen osynliga. Gasen går från huset, genom 
ledningen. Landskapet har förenklats till en fris av skog, en horisont och åker. 
 
Gödselspridning 
 

  
1. Före ändring 
 
 

  
2. Efter ändring (utsnitt från flöde) 
 
Då skiss 1. visades för kund önskades följande ändringar: Det ska framgå tydligare att det rör 
sig om fast och flytande gödsel. Det är heller inte gula blommor som äter gödslet, det är nya 
vallgrödor man gödslar. 
 
Blomman har, i skiss 2, därför bytts ut mot ett frö, som ligger under en marklinje. Gräset delar 
på sig för att låta gödslet få bildutrymme.   
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Fast gödsel i form av droppar, i brist på bättre lösning. 
 
Animationen presenterade andra problem. Det visade sig svårlöst att få den ena typen av 
gödsel att bete sig som en vätska och den andra som fastare gröt, utan att ägna orimlig tid åt 
detaljanimering.  
 
Animation, timing 
En faktor som framkom i samtal med handledaren, Lasse Frank, den 8 januari 2008, var 
betydelsen av timing. 
Här krävs ytterligare programmering, som inte varit möjlig inom projektets tidsram: 
 
För att underlätta förståelsen bör den svarta ramen förflytta sig, glidande så att ögat kan följa 
rörelsen, till sin nya plats i flödesskemat och därefter vara synlig i någon sekund innan 
animationen startar. Som det nu är tävlar de två rörelserna om tittarens uppmärksamhet; 
ramen hoppar till sin nya plats samtidigt som animationen startar i rutan längst upp till höger.  
 
Markeringsram 
Ramen gjordes svart i den färdiga applikationen. Svart valdes för att inte störa de övriga 
färgerna, men ändå vara tydligt. Ramen är också relativt tjock för att vara lätt urskiljbar,  
linjerna i det övriga flödesskemat är betydligt tunnare.  
 
Beslutet har sin grund i den första utprovningen, då en 11-årig pojke föreslog att ramen skulle 
vara ”svart eller en annan stark färg” för att synas bra. 
 

 
Ramen i den färdiga applikationen. 
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Utprovningar 
Utprovning av prototyp 

 
Prototyp som visades för försökspersonerna vid det första testet. 
 
I det första testet, den 30/11, sökte jag respons på designen. Hur mottogs den? Vilken ålder 
såg bilderna ut att vara gjorda för? Förstod man var man skulle klicka? Jag ville också ha 
deras reaktioner på designen, jämförelser med annat de sett, samt eventuella ändringsförslag.  
 
Testet utfördes med två pojkar på tio respektive elva år. De valdes för att de var i rätt ålder. 
Jag tog in dem en och en, lät dem klicka runt på sidan, ställde öppna frågor, uppmuntrade dem 
att prata och antecknade. 
 
-Flödesskemat borde vara lite större. Mikro (gubben) borde röra sig. Rutorna ska synas på 
första sidan, så att man vet de olika stegen i förväg. Flödet ska röra sig, det blir intressantare 
att klicka då. Lastbilen åker fram och tippar, matresterna rör sig i rören, gubben som tankar 
rör sig. Pilen vid centrifugen kan åka runt, gödslet kan skvätta. Texten kan röra sig upp och 
ner, med en liten gubbe som springer runt på texten… 
 
-Gubben borde prata (enligt båda). Förutom pilarna ska stationerna i flödesskemat vara 
klickbara. 
 
- Äppelskruttet är roligt. Det ser ut som en miljösida, men sidans utseende kunde visa 
tydligare vad det är för något. Jag tycker att det ser intressant ut, skulle klicka vidare. Sidan 
påminner om min fysik- och kemibok. Det är flödesskemat som är likt och även bilderna. 
 
Inga problem med förståelsen av att animationsrutan till höger visar en förstoring av det som 
syns i den lilla rutan nere i flödet. 
- Men rutan skulle vara i en tydligare färg. Svart eller någon annan stark färg.  
-Det ska vara siffror både där nere, vid texten och i bilden. 
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Sammanfattning: 
Testet gav många roliga, smarta förslag för att skapa redundans och öka förståelsen. De som 
bedömdes rimliga genomfördes också: 
 

 De olika stegen i flödesskemat visas i förväg (men med siffror). 
 Siffror finns både i animationsrutan, i pratbubblan och i flödesskemat. 
 Både pilar och stationerna i flödesskemat ska göras klickbara. 
 Rutan i flödet gjordes svart. 

Slututprovning 
Den 11/1 -09 höll slututprovningen. Målet var att få veta om målgruppen, barn i åk 3-5, 
tillgodogör sig informationen och om något måste ändras. Jag testade på fyra barn: En pojke 
på nio år, en flicka på nio år och två flickor precis fyllda tolv. Eftersom det förra testet gjordes 
på två pojkar, tio och elva år, hade jag nu fått en jämn fördelning både i ålder och kön.  
 
För att få ett mätbart svar på min fråga hade jag gjort en frågeformulär som de fick besvara 
före och efter de fick se informationsfilmen. Frågorna var: 

1. Vad är det för material som kommer in i en biogasanläggning från början? 
2. Vad kommer ut i slutet? 
3. Vad är vallgrödor för något? 
4. Vad används biogas till? 
5. Vad gör en centrifug? 

 
Jag satt också med när de tittade på filmen och ställde frågor som: Vad är det här? Var ska du 
klicka? Vilken ålder är det riktat till? Tycker du att det ser intressant eller tråkigt ut? Skulle du 
stannat kvar om du hamnade här?   
 
Svaren på mitt frågeformulär visar att informationen har blivit förstådd. De pekar också på 
problem. Fråga 1 och 2 har fått riktiga svar i alla fallen. På fråga 3 har två svarat Vet ej. En 
tredje har svarat att vallgrödor är ”växter som fyrklöver”. Den fjärde svarar ”sädesslag”. Alla 
har svarat att man kan tanka bilen med biogas. Två svar på fråga 5: ”Blandar flytande och fast 
gödsel så att det flytande gödsel kommer uppåt och fast neråt och kommer ut i två olika rör ut 
i naturen.” ”Blandar det som ska bli gödsel”   
 
Kommentarer på informationsfilmen 
- Det ser konstigt ut.  
- Ja, jag skulle stannat kvar på den här sidan. Det ser ut som en miljösida, jag är intresserad av 
miljö. 
-Ser ut som nån typ av infosida? En skolsida, jag skulle nog inte stannat. 
 
De som anger någon ålder som sidan verkar gjord för, säger ”några år yngre” (än tolv). 
Varför? Det beror på gubbarna, svarar en. En flicka säger att det beror på att det är så mycket 
bilder. Två av barnen läser allt i pratbubblan, två läser inte alls. En av dem som läser, säger att 
det är för att det är en pratbubbla och hon vill gärna veta vad han (Mikro) har att säga. En som 
inte läser säger att texten är lite tråkig, som i skolan. Det är för svåra ord (som timojet, vad är 
det?) Flera uttrycker uppskattning för flödesskemat: 
-Fattar man inte, kan man alltid kolla där nere.  
-Det är bra att det är förminskat. 
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Intag 
- Sil? Jag vet inte… (verkar undra var silen är) 
 
Turbomix 
-Aha, här går det till varmt och här till kallt vatten (pekar på fett- och vattenintagen). Det är ju 
en vattenkran med kallt och varmt här… 
-Roligt att matrester kan se ut som chokladmilkshake! 
 
Hygienisering 
- Figurerna såg konstiga ut. Konstig form, den där speciellt (pekar på den turkosa).  
De flesta fnissar uppskattande när figurerna dör. 
 
Vallgrödor 
- Va?! Dom bara försvann! (grästottarna) Man fattar inte att transportbandet är samma. 
- Aha, det är en traktor som har sönder… tar bort klöver och timotej. Sen kommer de in i 
rötkammaren i ett rör. Jo, jag förstår att det är samma (transportband på flödet och i filmen). 
 
Rötkammare 
- Svår att förstå. De andas in gasen, får stora kinder, sen pruttar de ut det.  
- Giftig gas. Åh, vad äckligt! Jaha, efter 20 dagar luktar det så mycket för dom andra, det är 
därför dom ser ut såna i ansiktet (!) 
De som läser förstår vad som händer här. De flesta tycker att mikroorganismerna är roliga, 
men två förväxlar dem med bakterierna i Hygieniseringen. Två undrar var mikroorganismerna  
kom ifrån. 
 
Centrifug 
-Så det som har mycket kväve i sig hamnar överst?  
-Det är hårt först, när det kommer in, sedan blir ett fast och ett flytande. Det flytande hamnar 
överst. Sen går två rör ut i naturen. 
 
Tankställe 
 -Så bilarna går på mikroorganismernas rapar och pruttar? Roligt! 
 
Gödselspridning 
Det ser ut som om det ena gödslet stannar ovanpå marken och det andra åker ner (i flödet). 
Två av barnen kallar fröna rötter eller potatisar. 

 

Slutsats av testerna 
Testet visar att informationsfilmen i stort sett lyckas skapa förståelse för stora delar av 
processen. Barnen tycker att den är rolig och intressant och förstod det mesta av innehållet. 
Den verkar också vara korrekt åldersanpassad.  
 
Avsnittet Vallgrödor visar sig inte fungera helt. Det finns problem att förstå att 
transportbandet är samma band, när det går i olika riktning (rakt i filmen, snett neråt höger på 
flödet). Det ser underligt ut när gräset ”försvinner”.  
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Centrifugen är inte heller helt tydlig. Missuppfattningen att det kväverika gödslet hamnar 
överst känns allvarlig. Mera fakta och ev. förändringar i animationen kan behövas.  
 
Två av mina fyra testbarn läser inte texten i pratbubblan och får alltså betydligt svårare än de 
andra att förstå vad som händer. Behöver texten byta plats, utseende eller formuleras om? Om 
texten kortas mycket tror jag att den har större chans att bli läst. Att bygga om animationerna 
så att de överbringar all information på egen hand ingår inte i uppgiften, kombinationen text-
bild måste fås att fungera. 

 

Slutdiskussion 
 
Arbetet har bestått i att göra en interaktiv webbsida för barn i åldrarna 9 – 12 år om 
avfallshantering. Det gällde att skapa förståelse för hur processen går till i en specifik 
rötanläggning som ägs av företaget VafabMiljö i Västerås. Informationen måste ligga på rätt 
kunskapsnivå, intressera barnen och stimulera dem att läsa vidare och ta till sig informationen.  
 
Barns förförståelse är idag omfattande. Barn i årskurs 3-5 har mycket stor vana vid att tolka 
bilder, information och sammanhang från Internet och dataspel. Men hur bör den information 
se ut som de frivilligt och med intresse tar till sig?  
 
En väsentlig fråga i arbetet var vilken nivå av förenkling som var den rätta för denna 
målgrupp vad gäller fakta ( processer och flöden), bilder (på människor, teknik, symboler), 
och detaljrikedom i animationen. Det visade sig att en hög grad av förenkling var lämplig. 
Många delar i processen ströks för tydlighetens skull. Maskiner och processer har i en del fall 
avbildats nästan helt utan hänsyn till det verkliga utseendet (som t.ex. duschen vid gasrening, 
den snurrande kniven i turbomixen och hela centrifugen). Människofigurerna har medvetet 
fått stora ögon, stora huvuden och små kroppar, då det är ett vanligt manér enligt min 
omvärldsanalys.  
 
Det visade sig också att texten ibland inte lästes. Därför har redundant information lagts till 
genom text i själva animationen. 
  
När det gäller animationen har tiden och den begränsade erfarenheten i programmet satt 
tydliga gränser. Det har inte funnits möjlighet att jämföra olika alternativ; en avancerad, 
mjukare animation kontra en starkt schematisk. Frågan får därför lämnas obesvarad. 
 
 
Korrigeringar av resultatet 
Bilder, och särskilt rörliga bilder, har mycket högt uppmärksamhetsvärde. Detta har varit ett 
tydligt faktum i mina utprovningar, då testpersonerna ibland uppmärksammat bild och 
animation och inte läst texten. Borde bilderna ändras så att texten endast utgör ett 
komplement? Eller bör texten  göras så attraktiv att den kan konkurrera med bild och naturligt 
blir läst? Förhållandet text-bild måste på något sätt korrigeras.  
 
Är min informationsfilm tillräckligt redundant? Utprovningar visade att det fanns brister. 
Som en räddningsplanka lades i ett sent skede till förtydligande text i bild på ett antal 
animationer, t.ex. i rötkammarens slutbilder (orden biogas och gödsel är textade på respektive  
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”moln”) och i avsnittet Intag Vallgrödor ( orden klöver och timotej lades till). Flera 
förtydligande texter kan behöva läggas till. 
 
En funktion som fattas, men som ska läggas till, är att varje station på flödet ska vara klickbar. 
Då man klickar, ska markeringsramen flyttas till önskad station och den animerade filmen 
sätter igång efter någon sekund (för att ge ögat tid att uppfatta förflyttningen av ramen). 
 
Tips för framtiden 
Barn i årskurs 3-5 har stor vana vid digitalt material. De har så mycket vana att inför ett 
liknande projekt skulle jag rekommendera ett mycket tätare samarbete med målgruppen än jag 
hade möjlighet till. Det bästa hade varit att hela skiss- och idéfasen utförts i tätt, lyhört 
samarbete med målgruppen.  
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