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Sammanfattning 
Dagens ungdomar lagar för lite mat själva och konsumerar för mycket halv- och 

helfabrikat. De har växt upp i ett samhälle där snabbmaten är så lättillgänglig att 

de inte behövt eller känt behov av att lära sig laga mat, förutsatt att de inte har ett 

genuint intresse för matlagning. Denna brist på kunskap och erfarenhet kring 

matlagning resulterar i allt för ohälsosamma matvanor när de väl flyttat hemifrån 

och står på egna ben. När vi dessutom lever i en tid där skola, träningar och andra 

aktiviteter tar stor del av vår vardagliga tid, är den egna tiden i köket och viljan att 

försöka lära sig, något som lätt prioriteras bort. 

 

Syftet med detta examensarbete är därför att skapa ett designförslag, ett fiktivt 

supplement till ICA Bokförlags Rutiga Kokboken, som skall förbättra 

förutsättningarna för ungdomars vardagliga matlagning och därmed främja deras 

matvanor.  

 

Jag har genom ett nära samarbete med Birgitta Rasmusson; kvinnan bakom 

Rutiga Kokboken, genom kvalitativa intervjuer med målgruppen och teorier om 

olika medel för visuell kommunikation så som illustration, seriellt berättande och 

gestaltlagar, studerat hur man skapar en informativ gestaltning mot målgruppens 

behov och Rutiga Kokbokens grafiska profil. 

 

Resultatet blev ett designförslag på en lös bilaga anpassad för Rutiga Kokboken 

och målgruppen, kvinnor och män 18-25 år. Bilagan är en vardaglig matguide för 

nybörjaren i köket, som tar upp vardagliga redskap, råvaror och kryddor, samt 

användningen av dem vid tillredning av mat. Detta genom att servera målgruppen 

färdiga förslag på näringsrik, enkel mat i form av seriellt berättande illustrationer. 

Två av de viktigaste faktorerna att tänka på vid val av recept var, förutom 

utseende, tidsaspekten på max 30 minuter, samt bredden och variationen mellan 

receptförslagen. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: ungdomar, nybörjare, matlagning, Rutiga Kokboken, bilaga, seriellt 

berättande, illustration 
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Förord – Tack 
 
Idén till mitt arbete var ett problem jag själv hittat utifrån egna och bekantas 

erfarenheter, långt innan mitt examensarbete ens var aktuell. Detta var därför 

endast ett fiktivt arbete, inte ett beställt, mot  Rutiga Kokboken.  

 

Jag vill därför tacka Birgitta Rasmusson, kvinnan bakom boken och ICA Provkök, 

oerhört mycket för att hon trots det tog sig tid att samarbeta och hjälpa mig 

fortlöpande genom hela examensarbetet. 

 

Jag vill även tacka alla andra som hjälpt och stöttat mig under dessa veckor; min 

familj, mina vänner och min handledare Mattias Meldert.  

Ett speciellt tack till intervju- och testpersonerna, till Paula Klang med företaget 

PKsilhouette, svenskläraren Lillemor Ingebrand och forskaren Robin Wikström 

som har språk- och innehållgranskat min slutgiltiga rapport samt Hans Olov 

Karlsson på Östertälje Tryckeri. 

 

 

 

 

 

Cira Wikström 
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Inledning 

I detta kapitlet av arbetet tar jag upp bakgrunden till mitt arbete och vem jag 

jobbar mot, syftet med arbetet, min problemformulering och mina frågeställningar 

samt vilka avgränsningar jag valt att göra. 

 

Bakgrund 

Livsmedelsverket (2013) skriver på deras hemsida att ”bra matvanor är en av de 

viktigaste faktorerna för att må bra, både nu och i framtiden.” 

    Svenska ungdomar blir allt mer överviktiga och konsumerar allt mer snabbmat 

(Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009 s. 93-94) samtidigt som matlagningen i 

det egna hemmet bara minskar (Ekström & Hjälmeskog 2006 s. 177).  

Ekström & Hjälmeskog (2006) konstaterar att den förr så vardagliga tiden som 

spenderades i köket, idag börjar bli sällsynt. Snabbmaten är så lättillgänglig att 

speciellt ungdomar, en generation som växt upp till ett samhälle fyllt av 

hamburgar- och pizzakedjor och alla sorters etniska matstilar, varken behövt eller 

känt behov av att lära sig tillreda mat på egen hand. Inte ens grundskolan finner 

ämnet hemkunskap lika centralt som förr. Med sina 118 timmar är det numera det 

ämnet som får minst fokus (Skolverket 2011 Timplan grundskolan), och där 

inriktningen går allt mer in på konsumering istället för matlagning, enligt deras 

läromål. Tidsbristen och det höga tempot är också bidragande faktorer till den 

minskade kökstiden. Vardagarna är fullspäckade med skola, träningar, 

fritidsintressen och jobb, så matlagningen är något som lätt prioriteras bort. 

    Trots detta har kända effekter som diabetes typ II eller hjärt- och kärlsjukdomar 

inte visat på kraftig ökning sedan folkhälsorapporten 2005. Det menas dock att en 

anledning kan vara att konsekvenserna av dagens matvanor ännu inte visat sig. 

USA som ligger 10 år före Sverige i utvecklingen av övervikt och fetma, visade 

ingen ökning av kostrelaterade sjukdomar förrän i mitten av 90-talet 

(Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2009 s. 201).  

 

 

Rutiga Kokboken 

Idén till mitt arbete uppstod utifrån egna och bekantas erfarenheter kring 

svårigheten och ointresset för att laga mat. Varför har man inställningen att det är 

svårt, varför är det inte av intresse att äta bra? Kan bristen på intresse och 

attityden till svårighetsgraden bero på okunskap vad gäller grundtillredning av 

mat? Dessa var några av de funderingar som väckte min nyfikenhet på ungdomars 

förhållande till matlagning. 

    Den enda grundkokbok jag äger och likaså många av mina jämnåriga, är ICA 

Bokförlags populära och kritikerrosade Rutiga Kokboken. Trots dess enkla och 
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tydliga profil har de, som saknar helt eller endast har lite erfarenhet vad gäller 

matlagning, ändå svårt att tillämpa Rutiga Kokboken. Min insikt är att det beror 

på okunskap, som i sin tur gör att man har svårt att veta hur man skall hantera en 

kokbok, oavsett hur genomarbetad den än är. Jag såg därför detta examensarbete 

som ett bra tillfälle att gå djupare in i ämnet. Har ungdomar bristfällig kunskap 

om matlagning, om redskap och råvaror? Vad vill ungdomar egentligen se när det 

kommer till matrecept? Vad skulle få dem att spendera mer tid i det egna köket 

och vad kan jag skapa som kan hjälpa Rutiga Kokboken att inkludera ytterligare 

en målgrupp? 

    Jag valde därför att ta kontakt med hjärnan bakom Rutiga Kokboken, kvinnan 

som var chef för ICA Provkök i 20 år, nämligen Birgitta Rasmusson, för att 

berätta om min idé och mina visioner. Rasmusson bekräftade mitt funna problem 

med 100-procentig seriositet och ville mer än gärna hjälpa mig att finna svar på 

mina frågor samt med skapandet av en inkludering. 

 

 

Tidigare lösningar 

Sofia Lagerkvist (2011) gjorde ett liknande arbete. Hon fann samma problem i en 

yngre målgrupp, 10-12 år. Lagerkvist, som studerade den textinriktade 

utbildningen av Informationsdesign, valde givetvis att fokusera på en lösning i 

form av inspirerande och kunskapsgivande texter. 

    Dagens matvanor är ett ämne som ligger högt på agendan och hälso- och 

träningskampanjer växer som svampar i regn. Birgitta Rasmusson anser inte att 

ytterligare en kampanj kan bidra med den förändring vi är ute efter, i min intervju 

med henne (se bilaga 2) säger hon att ” det redan har gjorts, många gånger! Och 

det utan större resultat.” .  

    I dagsläget saknas det alltså en visuell lösning i form av intresseväckande och 

informationsgivande handledning, som med hjälp av rätt placering och medium 

kan göra sig synlig för målgruppen. 

 

 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete blev därför att skapa ett ”lära/laga”-supplement 

till Rutiga Kokboken. Ett designförslag som skall hjälpa ungdomen tillbaka till 

köket genom tydligt handhavande instruktioner som underlättar matlagning, 

baserade på deras angivna behov. Gestaltningen skall skapa ett intresse och ge 

insynen av att det är enkelt och roligt att laga mat. 

 

 

 



Examensarbete i informationsdesign                                                                  CiraWikström  

Mälardalens Högskola                                                                                        2013-06-05 

 

8 
 

Problemformulering & frågeställningar 

Jag har studerat handhavande instruktioner för vardaglig matlagning, riktat till 

ungdomar, för att jag skulle få en förståelse för målgruppen och på så vis få svar 

på hur jag kunde gestalta ett supplement vad gällde informationsbehov och manér 

mot målgrupp och Rutiga Kokbokens grafiska profil. Detta i syfte att förbättra 

förutsättningarna för målgruppens vardagliga matlagning och därmed främja deras 

matvanor. 

 

- Vad är orsaken till bristen på kunskap och den låga aktiviteten i det egna köket? 

- Vilken information efterfrågas av ungdomar, vad behöver de för att få en ökad 

förståelse för matlagning? 

- Hur gestaltar man procedurer i bildform bäst lämpat för målgruppen? 

 

Målgrupp 

Min målgrupp är de ungdomar som flyttat hemifrån och som inte haft intresse 

eller möjlighet att lära sig laga mat på egen hand. Innebörden av ”ungdomar” kan 

då verka självklar för de flesta, men jag vill här ändå tydliggöra mitt åldersspann 

för att helt utesluta missförstånd. Vanligen flyttar vi hemifrån för första gången 

när vi gått ut gymnasiet och skall börja studera på annat håll.  

Min benämning ”ungdomar” får alltså sin början utifrån detta skede i livet, vid en 

ålder av 18-19 år.  

     Men hur länge är man en ungdom? Eftersom var och en anser sig vara ung 

olika länge så valde jag att begränsa mitt begrepp utifrån EU:s definition av 

ungdom, det vill säga upp till 25 år. 

 

Avgränsning 

På grund av att detta examensarbete är så pass tidsbegränsat kommer jag endast 

att göra ett designförslag och inte en helt färdig produkt eftersom det hade blivit 

alldeles för omfattande.  

    Artefakten kommer vara i tryckt form, alltså kommer jag inte att anpassa 

materialet för digitala sammanhang. 

    Då Rutiga Kokboken redan kommit ut i många uppdaterade upplagor kommer 

jag inte ta hänsyn till de gamla upplagorna då jag refererar till sidor i boken, 

eftersom sidnumret kan komma att skilja från olika upplagor. Jag jobbar därför 

endast mot upplagorna tryckta fr.o.m. 2009, d.v.s. sjunde utgåvan. 

    På grund av tidsaspekten och arbetets fokus kommer jag heller inte ta i 

beaktande färgblindhet. Även om ca 10% av den manliga befolkningen är 

färgblinda (Johansson 2004 s. 81), är det ändå en faktor som kräver ytterligare tid 

för att kunna ta i beaktande. 
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Teori 
I den här delen av arbetet redovisar jag för vilka teorier jag använt mig av 

genomgående i arbetet. 
 

 
Illustration 

Bilder är direkt och omedelbar information, vi behöver ingen förkunskap för att 

en bild skall kunna kommunicera med oss. Text däremot, är abstrakt information 

som kräver tid och specialiserad kunskap för att läsa.  

   McCloud 1993 s. 207 

 

Ju längre bort från fotorealism en illustration kommer, desto högre nivå av 

perception kräver den av oss och desto mer lik texten blir den (McCloud 1993 s. 

49). 

    Fotografier speglar verkligheten och bildar ett exakt utseende med sin höga 

realism men är därmed också begränsade till den miljö de är skapade i. 

Illustrationer däremot kan vara allt ifrån fotorealistiska till abstrakta (Johansson 

2004 s. 72-77), vilket gör illustrationen till ett utmärkt verktyg när man behöver 

anpassa verkligheten och bara visa det väsentliga. Ju mer man fokuserar på att 

förenkla, desto enklare blir det för ögat att uppfatta bildens budskap. Förenkling 

innebär inte att ta bort detaljer, förenkling är att fokusera på specifika, utmärkande 

drag, utan att förlora trovärdigheten (McCloud 1993 s. 30). Illustrationer är inte 

beroende av en hel uppsättning av rekvisita eller en studio med rätt ljussättning, 

de begränsas enbart av skaparens egna förmågor. I mitt arbete lämpar sig därför 

illustrationer bättre än fotografier. På grund av den ekonomiska och tidsmässiga 

aspekten, skulle det krävas oerhört mycket tid och en stor budget för att 

införskaffa redskap, råvaror, ljussättning, miljö m.m. för fotografering, medan jag 

med illustrationer kan anpassa bilderna helt efter målgruppens behov, efter vad 

som är väsentligt och så kanske den största fördelen, möjligheten att kunna visa 

rörelser. 
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Seriellt berättande 

”Varje informationsbild bör vara läsvärd, vara läslig, vara läsbar, ha ett tydligt 

syfte och ha en förklarande bildtext.” (Pettersson 2004 s.12) 

Seriellt berättande är en metod där samspelet mellan text och bild har fantastiska 

informativa möjligheter, så länge skaparen utnyttjar dem till fullo (McCloud 1993 

s. 152).  

    Krull et al. skriver i artikeln Designing Procedural Illustrations (2004) om 

tester rörande seriellt berättande. De som givits demonstrerande information har 

lärt sig tillvägagångssätten snabbare, kommit ihåg dem bättre och utfört dem 

snabbare än de som endast fick följa text. Testerna visade dessutom det 

intressanta faktum att seriellt berättande rörande förhållandet mellan redskap, dess 

funktioner samt det fysiska agerandet med dem, var de enda steg-för-steg 

illustrationerna som testpersonerna drog fördel av (Krull et al. 2004 s.27). 

Rekommendationerna, menar de, då man skapar seriellt berättande rörande just 

redskap och dess användning, bör illustreras så att läsarna förstår hur de skall 

orientera sig samt vilka rörelser de bör göra, detta gärna med hjälp av pilar eller 

mänskliga händer (s. 27).  

    McCloud (1993) skriver om vikten av och skillnaden på att skapa en seriellt 

berättande bild där man följt en beslutfattande process och på att bara skapa en 

snygg trendig bild passande för sammanhanget. En bild utan begränsningar av 

bakomliggande faktorer är oftast mer uppskattad till en början p.g.a. av dess fria 

yttre, men kommer inte att kunna ge läsaren samma grad av information som en 

bild med en process och tankegång bakom sig kan. McCloud jämför det med 

situationen när man väljer vilket äpple man vill ha. Högst sannolikt väljer vi det 

nya fina äpplet med sitt glansiga skal framför de äldre mer slitna äpplena, men om 

vi väl biter i det glansiga nya äpplet blir vi ofta besvikna av dess ihålighet och 

avsaknad av innehåll (McCloud 1993 s. 171).  

 
   McCloud 1993 s. 171 
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Visuell kommunikation 

Visuell kommunikation, när den utnyttjas till fullo, är den intelligenta och kreativa 

vägen till kunskap (Smith et al. 2005 s. 143-145), där budskapet är så tydligt att 

intagningen och handlingsutlösningen blir effektiv och kraftig, vilket innebär att 

mottagaren lättare och snabbare kan dra egna slutsatser (Bergström 2011 s. 110).  

    I boken Visual Thinking for Design (2008) skriver Colin Ware om hur nästan 

allt vi ser antagligen redan är saker vi känner till sedan innan. Han menar att upp 

till 95% av vår omgivning är något som redan finns i våra huvuden, och när vi 

känner igen något, sker det både en mental och kognitiv reaktion i hjärnan vilket 

får oss att minnas liknande moment från förr (s. 126). Bilder vi ser kommunicerar 

alltså med oss genom tidigare upplevelser, detta innebär att visuell 

kommunikation i form av demonstrerande bilder, gör att vi lättare tar till oss och 

lättare minns dem nästa gång då det är bilder vi kopplar till från tidigare 

upplevelser. Gestaltlagarna (se teori nedan) är principer värda att tillämpa för 

framgångsrik visuell kommunikation och därmed framgångsrik design. 
 

 

Gestaltlagar som visuell organisering 
Gestaltteorin menar att människan har en undermedveten tendens att kombinera 

olika delar av information till en organiserad helhet.  

Grundprincipen är att vi alltid strävar mot den enklaste, vanligaste och mest 

symmetriska strukturen som är möjlig för oss i olika situationer. Denna förmåga, 

att se information som en helhet, gör hela kunskapsprocessen mer effektiv istället 

för att behöva bearbeta alla olika små delar (Smith et al. 2005 s. 82). 

    Gestaltlagarna hjälper oss uppfatta organisering i bl.a. bild och layout. Detta 

med hjälp av principerna: närhetens lag, likhetens lag, slutenhetens lag, 

efterföljandens lag, figur-grund lag och symmetrins lag (s. 82-85). De tre 

förstnämnda är de vanligaste och de mest tillämpningsbara i detta arbete, då man 

önskar organisera i sin design genom att skilja på och sammanföra olika 

objekt/moment genom placering, utseende eller ramverk.  
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Metodval 
I detta kapitel redogör jag för vilka metoder jag valt att använda och varför de är 

bäst lämpade för vad jag vill få fram. Jag tar även upp etiska aspekter och 

källkritik, två områden viktiga att reflektera över. 

 

Vilken metod? 

Syftet med studien är att lära känna målgruppen och sätta mig in i ungdomars krav 

på och behov av handhavande instruktioner vad gäller matlagning. Jag behöver 

bl.a. få veta orsaken till varför de spenderar så lite tid i det egna köket och hur 

information bör vara utformad för att intressera dem. Eftersom matvanor och syn 

på matlagning är väldigt personlig, så är jag övertygad om att direkta samtal med 

målgruppen är det bästa sättet för att lära känna dem och för att få svar på mina 

frågor. Hansén & Thor (1997) menar att ”nästan allt av betydelse når oss genom 

att en människa ställer frågor till en annan människa”, likaså konstaterar Hartman 

(1997) att den mest korrekta kunskapen kommer från att målgruppen pratar med 

mig personligen, då man dessutom har fördelen att kunna ta del av personers 

attityder och beteenden (Hartman 1997 s. 201). Därför föreföll valet av kvalitativa 

intervjuer som metod rent logiskt. Kvalitativ intervju, till skillnad från kvantitativ, 

är jämförbar med en helt vanlig dialog som kännetecknas i närheten till 

intervjudeltagarna och är därför en väldigt bekväm metod för att samla 

information, för båda parterna (Holme & Solvang 1997 s 92, 99).  

 

Hur gör man en lyckad kvalitativ intervju?  

I boken Intervjua (1997) skriver Hansén & Thor om hur negativ påverkan en 

dåligt förberedd intervjuare kan ha på själva intervjun. ”Det finns inget värre än 

en oförberedd intervjuare” (Hansén & Thor 1997 s. 21). Det kan lätt skapa en 

osäker stämning och samtidigt vara respektlöst mot intervjupersonen. De 

benämner förberedelse som ”intervjuns magiska dörröppnare” (Hansén & Thor 

1997 s. 23). 

    Hansén & Thor (1997) lägger även mycket vikt vid i att vara ödmjuk som 

intervjuare, speciellt då man har personliga möten med ovana intervjupersoner. 

Man bör börja med att bygga upp ett förtroende, få personen att känna sig 

värdefull och uppskattad, genom att t.ex. tacka för att de ställer upp och tydligt 

förklara vad syftet med intervjun är och vad den kommer gå ut på, samt ställa 

frågor som ” var tycker du att vi skall sitta?” (Hansén & Thor 1997 s. 38-39). 

Nackdelen med närheten man skapar i kvalitativa intervjuer, som Holme & 

Solvang (1997) benämner, är att personerna man intervjuar kanske börjar agera 

och svara så som de tror sig att jag som intervjuare förväntar mig att de skall 

svara, eller rentav ljuga om de känner en oro av att bli dömda utifrån deras vanor 

och åsikter. Resultatet riskerar med andra ord att sakna objektivitet (Kvale 1997 s. 
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64-65). Det är därför väldigt viktigt att intervjun hålls flexibel och inte följer 

någon kvantitativ standardisering som kan begränsa dialogen från att utvecklas 

utifrån målgruppens egna tankar och erfarenheter (Hartman 1998 s 251-252), 

vilka är de jag vill åt för mest korrekt kännedom. Anpassade svar kan även 

undvikas genom mitt beteende som intervjuare. Jag måste försöka stänga ute mina 

eventuella förväntningar och inte styra dem genom att ge intryck om mina egna 

synpunkter, intryck som inte bara kan urskiljas från direkta ord utan även ur mitt 

tonfall, mina ögon och mitt kroppsspråk (Hansén & Thor 1997 s. 48-49). 

    Eftersom även jag är en nybörjare när det kommer till att intervjua, var det trots 

dessa tips och uppmaningar ändå en obekväm situation jag skulle försätta mig 

själv i. Jag valde därför att starta med de intervjupersoner som jag hade mest 

anknytning till och därmed mest bekväm med, så att jag efteråt kunde be om råd 

från deras synvinkel, för att sedan jobba mig vidare ut från den halvbekanta zonen 

till en zon med främlingar. Ju fler intervjuer jag avklarade desto lättare blev det 

och desto självklarare kändes förstudien kring intervjuteknik. Till hjälp hade jag 

även utformat en intervjuguide, med exempel på frågor att skapa dialoger kring 

(se Bilaga 1). 

 

Urval 

Urvalet är av stor betydelse. Det är ytterst viktigt att jag väljer relevanta personer 

att intervjua. Eftersom kvalitativa intervjuer är tidskrävande, resulterar det i ett 

lågt antal intervjuade, så om jag gör bara några felaktiga val riskerar hela 

undersökningen att bli förvriden och jag kommer inte kunna få ut den kunskap jag 

behöver (Hartman 1997 s. 255).  

     I mitt fall bör urvalet bestå av främst de ungdomar som flyttat hemifrån för 

första gången, men även enstaka fall där personen i fråga fortfarande bor hemma, 

för att ta del av hans/hennes tankar kring matlagningsdilemmat när de väl bor 

själva. Jag är medveten om att dessa antaganden löper risk att förskönas, då man 

ofta vill tro att man klarar saker bättre än man kanske kommer göra, vilket gjorde 

att jag bara valde att intervjua en person ur den senare målgruppen. 

    De personer jag slutligen intervjuade var fem killar och fem tjejer, i spridd ålder 

mellan 18-25 år och med blandade förkunskaper gällande matlagning. 

 

 

Expertintervju 

I samband med att ICA Provkök lades ner, raderades tyvärr de målgrupps- och 

läsvärdesundersökningar de gjort. Eftersom dessa undersökningar hade varit av 

stort intresse för mig, dels för att styrka mitt problem men främst för att hjälpa 

mig med själva gestaltningen och då mina egna undersökningar baserar sig på 

enbart 10 ungdomar, tog jag beslutet att göra en kompletterande expertintervju 
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med Birgitta Rasmusson (se Bilaga 2). Hon, om någon, sitter på kunskap av rätt 

kaliber för min studie och hennes åsikter är värda att ta del av. 

 

 

Utprovning 

Jag har valt att genomföra en utprovning av mitt designförslag på målgruppen, 

således deltagare från de tidigare kvalitativa intervjuerna. Detta för att jag är 

intresserad av att ta del av deras förväntningar på vad jag skapat, eftersom de 

redan är insatta i min studie. Anser de att jag lyckats lösa de problem vi 

diskuterat? Lever förslaget upp till deras förväntningar? Jag ville få veta om 

målgruppen förstår och klarar av att tillämpa det jag utvecklat utan några problem. 

 

Etiska aspekter 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1999), HSFR, har skapat en 

komplett regelguide till vad man bör göra och vad man absolut inte får göra i 

etiska forskningssammanhang. De nämner de fyra huvudaspekterna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

som riktlinjer.  

    Dessa innebär kortfattat att informera deltagarna om forskningen och dess 

syfte, att låta deltagarna själva bestämma över sin medverkan, att deltagarnas 

uppgifter behandlas med största konfidentialitet och att de endast används för 

forskningsändamål och får alltså inte utlånas till icke-vetenskapliga syften.  

    Trots att mitt arbete endast är forskningsrelaterat och inte ren forskning, anser 

jag det ändå vara lika relevant och tillämpningsbart här. Denna etikguide är dock 

väldigt formell och aningen svårförstådd. I boken Forskningsprocesser (2007) 

skriver Olsson & Sörensen om fyra grundläggande etiska principer (s. 54-55) 

gällande alla relationer mellan människor, med grund i Helsingforsdeklarationen 

(1989). Dessa principer är i högsta grad lättydda men inte lika hundraprocentiga 

som de HSFR beskriver. I det stora hela framför de dock samma budskap och 

tillsammans utgör de för mig en komplett guide till ett etiskt korrekt 

examensarbete. 

    Jag var, med stöd i dem, därmed medveten om att det är av största vikt hur jag 

hanterar informationsinsamlandet, hur jag går tillväga i undersökningar och att jag 

innan vi sätter igång informerar personerna tydligt och klart om vad arbetet går ut 

på, deras rättigheter och vad som kommer att hända med informationen de ger 

mig, samt att jag får deras samtycke, såväl innan som efter den utförda intervjun. 

    Alla intervjupersoner gav sitt medgivande, både till informationen de gav mig 

och till användandet av deras personliga uppgifter; namn, ålder, boende och 

sysselsättning. 
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Källkritik 

Det finns egentligen inga fasta principer för hur man skall gå tillväga för att 

ifrågasätta en källas tillförlitlighet. Erfarna forskare förväntas kunna bedöma detta 

på egen hand (Booth et al. 2004 s. 83). Booth et al. (2004) nämner ändå några 

kriterier som kan hjälpa en nybörjare att kontrollera källors trovärdighet:  

 

- Ett betrott förlag står bakom. Ett förlag som t.ex. ger ut böcker för studier på 

högre nivå brukar anses tillförlitliga. 

- Kunniga granskare, experter på området, har bedömt texterna som ges ut. 

- Författaren är en erkänd forskare och har eventuellt skrivit texter tidigare. 

- Källan bör vara nyligen utgiven. Om inte, fortfarande vara aktuell. 

 

Även om en källa uppfyller dessa kriterier behöver det fortfarande inte betyda att 

den är tillförlitlig. Man bör alltid läsa kritiskt och ifrågasätta vad som står (s. 83-

84). 

    Jag är medveten om att en del av källorna jag använt är 15 år gamla, 1997 den 

äldsta, men eftersom de berör teoretiska ämnen som gäller enda tills någon 

motbevisar dem, verkar det fortfarande som de är aktuella och därför har jag valt 

att låta dem hjälpa mig i mitt arbete.  

    Nästan alla källor jag använt mig av har haft ett betrott förlag eller en erkänd 

forskare bakom sig, medan en del är utgivna av Studentlitteratur som vi även 

använt oss av i högskolekursernas material. Den enda bok vars tillförlitlighet jag 

ifrågasatt är boken Forskningsprocessen (2007) av Olsson & Sörensen, utgiven av 

Liber eftersom jag inte påträffat arbeten som refererat till denna utan bara hittade 

den av ren slump på biblioteket. Att båda författarna är forskare och undervisar 

mycket gör informationen mer trovärdig, men det som ändå fick mig övertygad 

var hur väl det etiska kapitlet i boken stämmer överrens med det fakta som det 

erkända Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) ger ut, även 

om boken Forskningsprocessen uttrycket det hela mer lättläst. 

    De källor jag hänvisat till från internet är till största del artiklar jag funnit 

genom databaser ur Mälardalens Högskolas bibliotek men även lite statistisk fakta 

från välkända och pålitliga källor som Socialstyrelsens Folkhälsorapport. 
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Intervjuresultat & sammankoppling 
Nedan redogör jag för den information jag samlat in under intervjuerna med 

målgruppen och Birgitta Rasmusson, samt återkopplar till mina frågeställningar 

för att se om jag har det jag behöver för att komma på en lösning. 

 

Intervjuresultat, målgruppen 

Utifrån den undersökningstyp som utförts, kvalitativa intervjuer, kan inga exakta 

mätningar skapas, ingen statistik kan sammanställas. I mitt fall handlar det om att 

generalisera fram slutsatser. Det komplicerade är hur långtgående slutsatser som 

egentligen kan dras av resultaten med tanke på det slumpmässiga och låga antalet 

urval som gjorts av målgruppen. Vad blir konsekvenserna av dessa slutsatser 

(Olsson & Sörensen 2007 s. 157)?  

    Utifrån de diskussioner som skapades under intervjuerna kom följande 

information fram om den tillfrågade målgruppen:  

 

- Av de 10 personer som intervjuades hade alla olika matvanor till vardags, främst 

p.g.a. att deras vardagar helt enkelt såg olika ut. 5 av dem är studeranden vid 

högskola såväl som gymnasium och de övriga 5 har heltidsjobb. 8 av 

intervjupersonerna angav att de äter färdiglagad mat varje vecka, vissa av dem 

t.o.m. varje vardag, medan endast en av dem lagar mat själv varje dag.  

 

Eftersom intervjupersonerna valdes ut slumpmässigt beroende på ålder och kön 

och inte genom ett bekvämlighets- eller anpassat urval, styrker detta mitt praktiska 

problem ytterligare; att ungdomar lagar för lite mat själva. 

    Vidare ställdes frågor kring bild och form: vad fångar deras uppmärksamhet, 

vilket medium är bäst hanterbart, ” finner du fotorealistiska/ realistiska 

illustrationer lika trovärdiga som fotografier?” (se Bilaga 1), samt frågor om 

vilken information de kräver/önskar att en kokbok bör ge dem. Nedan har jag 

utifrån svaren sammanställt en tabell på de väsentliga resultaten, fakta som hjälper 

mig svara på mina frågeställningar och dra slutsatser. Eftersom jag inte ställde 

”ja/nej”-frågor, har jag här nedan använt mig av färgkoder för att beskriva 

målgruppens inställning till de omfrågade faktorerna;  för en tydligt positiv 

inställning,   för en tveksam ”ibland/kanske”-inställning samt en tom ruta för 

inget intresse/behov av alls. 

   

  Intervjuperson 1, man: 18år, gymnasiestudier, bor fortfarande hemma 

  Intervjuperson 2, kvinna: 19 år, heltidsarbete, samboende 

  Intervjuperson 3, kvinna: 21 år, högskolestudier, ensamboende 

  Intervjuperson 4, man: 22 år, högskolestudier, ensamboende 

  Intervjuperson 5, man: 23 år, heltidsarbete, ensamboende 

  Intervjuperson 6, kvinna: 23 år, heltidsarbete, ensamboende 
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  Intervjuperson 7, man: 24 år, högskolestudier, ensamboende 

  Intervjuperson 8, kvinna: 24 år, högskolestudier, ensamboende 

  Intervjuperson 9, man: 25 år, heltidsarbete, ensamboende 

  Intervjuperson 10, kvinna: 25 år, heltidsarbete, ensamboende 

 

Baserat på detta, samt de diskussioner som uppstod kring de olika faktorerna, har 

följande slutsatser kunnat dras om målgruppen: 

 

- De behöver enkla, tydliga instruktioner på hur man snabbt kan tillaga mat i den 
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stressiga vardagen, med vanliga och okomplicerade råvaror och redskap, men 

ändå varierande och näringsrik mat. En av de intervjuade, IP8, ansåg att det värsta 

är att känna sig dum, man vill inte utsätta sig för den pinsamheten och undviker 

därför situationer när det finns risk för det som t.ex. vid matlagning, där det lätt 

sker missöden om man inte följer ett recept rätt. 

 

- De vill se processbilder, steg-för-steg illustrationer på hur man går tillväga, där 

endast det viktiga syns men ändå tydligt och realistiskt så att man inte misstar sig 

alls. ”Idiotsäkert!” som IP 9 gång på gång påpekade. 

 

- Processbilderna skall visa de rätta rörelserna, proportionerna och mängderna så 

att man lätt kan få en tydlig inblick. 

 

- Målgruppen vill gärna se att gestaltningen är färgrik, så att det ser tilltalande och 

inspirerande ut, utan att vara tillgjord. 

 

- Illustrationerna bör vara näst intill fotorealistiska så att de visar verkligheten och 

så att man inte misstar en råvara/ett redskap för något annat. När det kommer till 

matlagning är det viktigt att kunna jämföra att det man gör ser rätt ut. 

 

- Målgruppen är inte överförtjust i illustrationer bestående av endast svarta linjer. 

Men linjer i kombination med illustrationer i färg känns mer attraktivt. 

 

- Texten skall komplettera bilderna, mängdmåtten skall vara tydliga, undvika 

svårtolkade uttryck som t.ex. ”lite”, ”en skvätt” eller andra liknande uttryck som 

en obekant i köket inte kan relatera till. 

 

- Tidsmässigt vill de inte behöva lägga ner mer än 30 minuter på matlagning. 

 

 

Intervjuresultat, Birgitta Rasmusson 
Birgitta Rasmusson verkade som chef för ICA Provkök i hela 20 år innan hon 

gick i pension. Innan hon blev erbjuden chefstjänsten jobbade hon som 

testredaktör på ICA Kuriren och fokuserade på arbete kring korrekt lagad mat, 

främst gällande metoder för matlagning i mikrovågsugn. Än idag håller hon sig 

inom matområdet med sin medverkan som domare i tv-programmet ”Hela Sverige 

bakar”, där inspelningarna för säsong två är i full gång. 

    När jag först kontaktade Birgitta och berättade om min idé till examensarbete 

och mina visioner blev hon genast engagerad. Även om Rutiga Kokboken för 

henne är guld värd, ger den ändå inte fullt ut det som ungdomar efterfrågar. 
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Speciellt inte för nybörjarna i köket. Birgitta sade att om hon själv fick välja att 

skapa något, utan begränsad budget, för att öka ungdomars aktivitet i köket, så 

skulle hon vilja göra en lära/laga-serie med bilder som främsta 

informationsbärare, eftersom bilder är vad de vill ha och kunskapen om enkel 

vardagsmatlagning med enkla råvaror och redskap är bristfällig.  

    Birgitta berättade om en specifik undersökning som gjordes år 2006 av United 

Minds, i samarbete med datainsamlingsföretaget Cint, på uppdrag av ICA 

Bokförlag. Undersökningen omfattade 1023 personer i ålder 18 år och uppåt, som 

intervjuades med hjälp av enkäter. Den enda dokumentation som finns kvar av 

detta efter att ICA Provkök upphörde är ett sammanfattat pappersexemplar, som 

Birgitta som tur sparat. Den del av undersökningen som är av intresse för mig på 

min väg mot en lösning är följande: 

 
Statistiken visar att hela 81% av de tillfrågade anser att tydligt och lättbegripligt är 

av högsta värde vid utformningen av recept, 53 % vill se inspirerande bilder och 

nästan hälften anser att tidsaspekten spelar stor roll. En stor del menar även att ett 

tilltalande utseende är en viktig del. 

    Birgitta berättade även att de inför varje omarbetning av boken gjorde 

läsvärdesundersökningar på 20-30 åringar med upp till 1500 deltagande. Dessa 

skedde i form av fokusgrupper. I det stora hela, menar hon, vill ungdomar helt 

enkelt ha förklaring på hur man gör saker och ting, och hon är övertygad om att 

bildkommunikation är en fungerande metod. 

 

 ” Den pedagogiken, att visa handling med bilder, en form av demonstration, är jag 

100% övertygad om att är efterfrågad och den gör matlagningen väldigt mycket lättare. 

Idag är vi dessutom inte längre vana att läsa mer än tre ord i taget och då all information 

skall kunna tas in väldigt fort, gör det kommunikation och handledning med hjälp av 

bilder allt mer eftersträvansvärt.” 

                -Birgitta Rasmusson 
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Birgitta fortsätter med att påpeka att man ändå inte får missbruka användandet av 

bilder. Det skall trots allt vara faktarikt, inte en bilderbok. En av hennes mest 

krävande uppgifter var att stenhårt tänka ut ”vilka bilder skall vi ha steg för 

steg?”. Vad i proceduren är det svåraste, vad kräver bildförklaring? Hon försökte 

alltid tänka: om man skulle beskriva detta, skulle det behövas mer än 5 ord och 

ändå kanske man inte fattar? 

    Viktigast vid utformningen av steg-för-steg bilder, utifrån Provkökets långa 

erfarenhet och även deras undersökningar, är alltså att noggrant beräkna vad som 

bör visas. För mycket bilder ger precis samma effekt som för mycket text; 

”läsarna lägger av, de orkar inte”. Nyckeln ligger i att hitta en lagom blandning 

mellan bild och text och samtidigt få samspelet att bli tilltalande och spännande. 

 

 

Slutsats- har jag fått svar på frågeställningarna? 

 

Vad är orsaken till bristen på kunskap och den låga aktiviteten i det egna köket? 

Min tidiga insikt om att orsaken till den låga aktiviteten i det egna köket beror på 

okunskap rörande grundmatlagning, är alltså till stor del sann, men den största 

faktorn verkar ligga i engagemanget. Precis som med andra saker, så är intresset 

för någonting nyckeln till kunskap. Av de tillfrågade är det de personer som haft 

intresse för matlagning, även de som haft störst kunskap kring teknik, redskap och 

råvaror, medan de som inte är intresserade av matlagning inte heller vill eller 

orkar ge sig tiden att leta bland recept för att testa och lära sig något nytt vad 

gäller matlagning. Den senare gruppen har heller aldrig varit intresserad av att lära 

sig av föräldrarna i köket när de väl bodde hemma och är alltså de som är min 

främsta målgrupp och de jag hoppas hjälpa med min lösning. 

    Vilken information efterfrågas av ungdomar, vad behöver de för att få en ökad 

förståelse för matlagning? 

När intervjupersonerna ställdes frågor kring vad de saknar, vad de tror är orsaken 

till att de inte lagar mat själva, faktorer för varför de inte använder kokböcker 

även om de faktiskt äger någon, menade flera av dem att de inte orkar leta och 

bläddra i en bok där de inte finner texten intressant att läsa eller rentav inte förstår 

den. Vad de efterfrågar är alltså lockande, enkla recept som går snabbt att laga 

med enkla råvaror utan att maten blir tråkig och ensidig, detta med i form av så 

lite text som möjligt. Vad de behöver, är tydliga instruktioner på hur de skall gå 

tillväga för att laga mat, som samtidigt gör matlagningen till en kul och intressant 

upplevelse och som ger dem minneskunskap. Välutformade och demonstrerande 

instruktioner, steg-för-steg bilder, skapar bevisligen både minneskunskap och 

fördelar för framtida ageranden (Krull et al. 2004 s.27).  
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Hur gestaltar man procedurer i bildform bäst lämpat för målgruppen? 

Det bildmanér målgruppen finner attraktivt och tydligt är givetvis det manér en 

gestaltning anpassad specifikt för dem bör ha. Eftersom missförstånd kring 

råvaror eller redskap bör elimineras, vill de se bilder de kan jämföra med sin egen 

verklighet. Vid procedurbilder är illustrationer bäst lämpat då de kan visa rörelser, 

de kan utesluta distraherande faktorer från omgivning och anpassa verkligheten 

efter vad som är väsentligt, men ändå på ett korrekt sätt (se Teorikapitlet; 

Illustration).  
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Designprocessen 
I detta kapitel kan ni läsa om den slutgiltiga idén, hur jag har gått tillväga samt 

vilka beslut jag har tagit i gestaltningsfasen gällande Rutiga Kokbokens grafiska 

profil, färger, layout, upplägg och bilder. 

 

Idé 

Vad som till slut fick mig att komma på idén till en seriellt berättande lösning var 

när några av de intervjuade önskade att de ”slapp tänka själva”. 

    Idén är därför att servera målgruppen färdiga matidéer för vardagen på ett 

lättlärt, informativt och lockande sätt, genom seriellt berättande, och på så vis, 

genom denna typ av tillämpning, ge dem kunskap steg-för-steg vad gäller 

grundmatlagning med enkla råvaror och redskap. Det skall bli en separat bilaga 

som är instucken i Rutiga Kokboken. Den är lätt att ha bredvid sig vid matlagning 

istället för hela boken. Konsekvenserna av en lösning som denna är att 

procedurbilder bevisligen skapar minneskunskap (se Teorikapitlet; Seriellt 

berättande) vilket gör att målgruppen kommer att ha lättare att laga mat i 

fortsättningen tack vare det nyfunna och växande ”tänket”; grundkunskaper som 

man med eget initiativtagande klarar av att applicera på liknande moment. 

    Förhoppningsvis finner målgruppen även ett större intresse i matlagning när det 

inte längre är ett totalt obekant område, för om intresse ger kunskap, så kan väl 

kunskap också ge intresse?  

 

 

Rutiga Kokbokens grafiska profil 
 

Format 

Eftersom detta är en bilaga som skall existera i Rutiga Kokboken bör den därför 

även följa ett format som ryms innanför bokens mått. För att utesluta risken att 

bilagan inte märks och smälter in bland de övriga dryga 750 sidorna, kommer den 

därför ha samma mått som omslaget och inte sidorna. På detta sätt kommer 

läsarna att se bilagan sticka ut mellan sidorna (se röd markering i bild nedan), utan 

att den påverkar bokens helhet. Bilagans format kommer därför att bli 172 mm x 

247 mm. 
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Typografi 

Rutiga Kokboken använder sig enhetligt av samma två typsnitt genom hela boken. 

En standard sanserif, Gill Sans, för rubriker samt text med liten storlek och en 

standard antikva för brödtexten. De har vidare valt att variera mellan olika 

tjocklekar på typsnitten beroende på om det är rubrik eller inte. Denna 

kombination lämpar sig alldeles utmärkt, då antikvor är det bästa valet för löpande 

text med sina detaljerade egenskaper, som skapar lättlästa ordbilder medan 

sanserifer främst används i rubriker/mellanrubriker, som kan läsas mer på håll, 

tack vare sin enklare konstruktion (Hellmark 2000 s. 26-27). 

    Eftersom mitt arbete inte kommer innehålla någon brödtext utan endast 

bildtexter och andra småtexter kommer jag därför inte att använda mig av någon 

antikva. Eftersom det är mycket information som skall få plats på ett så litet 

format gör det utrymmet väldigt begränsat , vilket i sin tur kräver ett typsnitt som 

fungerar i en liten fontstorlek, så liten som möjligt utan att den blir oläsbar. Även 

om antikvor är det klara valet för löpande text i vanliga fall, så är ändå sanserifer 

oftast bättre när det kommer till små storlekar och korta texter (Hellmark 2000 s. 

27). Perceptionen en liten text kräver är alltså helt jämförbar med den perception 

läsning av större rubriker på håll kräver. Den grafiska profilen för Rutiga 

Kokboken följer även dessa rekommendationer, då de använt sig av sanserifen 

Gill Sans vid bildtexterna för de processbilder de har. Detta innebär att jag som 

informationsdesigner inte motsätter mig bokens typografiska profil utan istället 

väljer att tillämpa den till punkt och pricka eftersom den är optimal. Jag kommer 

dock att lägga till en egen typografisk detalj i huvudrubriken som lyder ”Mat på 

30 minuter!”. Allting kommer skrivas i Gill Sans, förutom siffran 30 som kommer 

vara handskriven i rött. Detta efter inspiration från uttrycket ”på 5 röda” som 

används när något går väldigt fort. Jag 

ville därför skapa känslan av att det går 

snabbt att laga maten, alltså på 30 röda. 

Eftersom jag inte haft möjligheten att 

samarbeta med den grafiska 

formgivaren som ligger bakom Rutiga 

Kokboken, kunde jag heller inte få 

bekräftat av ICA vilka typsnitt de 

använt. Jag använde mig därför istället 

av online funktionen Identifont 

(identifont.com), för att identifiera 

fonten de använt och som alltså 

resulterade i Gill Sans (se bild till 

vänster). 
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Manér & grafiska element 

I huvudsak använder sig Rutiga Kokboken av fotografier. Men i enstaka fall, då 

de informerar om tallriksmodellen och matcirkeln (s. 14) samt om lammets (s. 

304), kons (s. 318) och grisens (s. 338) ätbara delar, har de använt sig av 

illustrationer. Även i de få bildserier de valt att ha, använder de sig av fotografier. 

Utifrån vad jag beskrivit i teorikapitlet angående illustrationer i förhållande till 

fotografier kommer jag alltså att gå emot deras manér för seriellt berättande och 

istället använda mig av illustrationer då de är mer tillämpningsbara. Utifrån 

resultatet av de kvalitativa intervjuer jag gjort samt de ICA själva har gjort vill 

målgruppen se tydliga bilder. Bilder med så pass hög grad av realism att det inte 

går att missförstå. Att det är idiotsäkert. Därför går jag även emot kokbokens 

manér i de illustrationer de valt att ha med, då de är handmålade i relativt barnsligt 

manér och därmed inte alls realistiska. Denna gestaltnings manér kommer därför 

att bli halv-realistiskt med förstärkt tydlighet med hjälp av linjetjocklekar. 

    Rutiga använder numrering för bildtexterna i de fotobildserier de har för att 

vara extra tydliga. De har valt att lägga en svart cirkel med vit numrering precis 

innan bildtexten, vilket jag har valt att tillämpa även i min gestaltning, och 

dessutom låtit det inspirera mig till att följa samma tema med rubrikerna, vit text 

på svart botten, för att skapa en tydlig inramning och göra dem utstickande från 

resten. 

    Varje kapitel har tilldelats en egen färg för det rutiga mönstret, t.ex. gul-vit, blå-

vit och grön-vit, som syns på kapitlets startsida samt vid sidnumreringen. Detta är 

de enda utmärkande grafiska elementen, förutom vitt på svart botten, som 

kokboken använder sig av.  

 

 

Målgruppens informationsbehov 

Målgruppen behöver en enkel och tydlig matguide som säger åt dem vad de skall 

göra utan att de själva behöver tänka. En existerande lösning som redan påträffas 

bl.a. i Rutiga Kokboken, är att servera målgruppen färdiga förslag på mattallrikar 

för 1-2 veckors tid. Rutiga Kokboken ger i början av boken förslag på åtta olika 

mattallrikar (s. 15-17), vilka är fullt tillämpningsbara för de mer erfarna kockarna 

och de mer erfarna användarna av en kokbok, men för målgruppen i detta arbete 

var dessa mattallrikar inte ultimata utan alltför komplicerade. Idén är dock väldigt 

god och en önskad lösning från målgruppen, men det skulle krävas mer vardagliga 

maträtter med större bredd. Tillsammans med Birgitta Rasmusson satte vi oss 

därför ned för att hitta maträtter i Rutiga Kokboken som är så olika varann som 

möjligt, så lärorika redskap- och råvarumässigt som möjligt samt med en tidsram 

på 30 minuter. 

    Eftersom detta endast är ett designförslag och ingen färdig produkt, valdes 
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endast två specifika maträtter ut för detta arbete. Två olika rätter där råvarorna, 

redskapen och tillvägagångssätten är så pass varierande att lösningen ger en god 

blick av hur en fullständig bilaga kunde se ut. De rätter Birgitta ansåg uppfylla 

kriterierna var 1. Kycklingfilé med squashpasta (Rutiga Kokboken s. 66 eller 

Bilaga 5) och 2. Fisk Julienne i mikron, med ris (Rutiga Kokboken s. 242 eller 

Bilaga 6). Övriga vardagliga maträtter som skulle behövas för en komplett 

matguide med tillräcklig variation vore en kötträtt, en vegetarisk rätt och en 

sallad, med olika tillvägagångssätt; bl.a. ugn och gryta, och olika 

serveringstillbehör, bl.a. potatis och potatismos. Detta är dock rätter som får tas i 

beaktande i ett framtida samarbete om detta arbete resulterar i en designlösning 

ICA Bokförlag finner användbar. 

                               ICA Provkök 2006 

 

ICA Provkök gjorde år 2006 ytterligare en undersökning, en om matvanor bland 

Sveriges befolkning. Hela 46% använder mikrovågsugnen varje dag (se bild 

ovan). Sannolikt främst för upptining. Detta är en statistikrapport Birgitta hade 

sparat, och anser utifrån den att en mikrorätt (maträtt nr 2; Fisk Julienne) därför 

vore ypperlig att servera dem, så de lär sig använda mikron som ett 

tillredningsredskap och inte bara för uppvärmning av rester.  

 

 

Redskap, kryddor & sidosekvens 

Förutom recept på maträtterna ville vi även få in en koppling till vardagliga 

redskap och kryddor som är bra att ha i hemmet, eftersom målgruppen både 

efterfrågar och behöver den sammanställningen. Rutiga Kokboken har ett bra 

kapitel för just detta och då alla som håller i bilagan även bör äga själva boken 

finns det ingen nödvändighet i att gå in på detaljer om dem, utan en enkel 

anknytning är tillräcklig. Detta är också orsaken till varför jag valt att använda 
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samma bilder, alltså de fotografier som finns i boken på kryddorna, även i denna 

bilaga. 

    För att förbättra deras förutsättningar för vidare matlagning anser jag även att 

själva pasta- och riskokningen som kommer äga rum i recepten bör instrueras som 

en separat sekvens då de är tillbehör som lätt kan appliceras på andra rätter och 

alltså är oberoende av övrigt. Idag finns det också många, speciellt de som är 

intresserade av inredning, som väljer att förvara sina ingredienser i fina lådor och 

askar som det dessutom står  t.ex. ”Ris” och ”Spagetti” på, vilket innebär att de 

med största sannolikhet inte sparar originalförpackningen. 

 

Skissning 

Till skillnad från skrift och tal, är skisser inte bara ett kommunikationsmedel utan 

även ett sätt att testa sin idés hållbarhet genom att lättare kunna se och utveckla 

förhållanden och samspel (Tversky 2002 s.1), samtidigt som man förevigar sin idé 

minnesmässigt bättre än i skrift. 

     
          Skisser över layout och hur bilderna skulle byggas upp, gällande antal och format. 

 

Den kanske svåraste utmaningen jag hade att lösa var att hitta en fungerande 

layout, då informationen som behövde få plats på det lilla formatet är mer än 

rekommenderat. Till en början försökte jag envist klämma in båda maträtterna på 

samma sida. Men då det resulterar i mindre bildstorlekar och då det inte fanns 

någon egentlig orsak till varför recepten behövde vara på samma sida, så valde jag 

att utnyttja båda sidorna av ett pappersark till fullo. 

    Själva skissandet av bildinnehållet gick rätt fort eftersom det handlar om att 

visa verkligheten, bara tydligare och förenklat. Vidare i detta kapitel redogör jag 

för de olika besluten jag tagit och varför. 
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Gestaltning 

 

Bildmanér & detaljrikedom 

Som jag tidigare nämnt så använder jag mig av illustrationer och seriellt 

berättande (se Teori kapitlet) som informationsmedel. Jag har valt att jobba med 

linjetjocklekar för att göra bilderna tydligare och mer informativa, istället för bara 

snygga och ”konstnärliga”. Linjer hjälper betraktaren att identifiera objektens 

fulla form då ljussättning och färger ibland kan skapa otydliga konturer. Linjer i 

olika tjocklekar skapar dessutom liv i bilden och mera dynamik och lämpar sig 

speciellt bra vid perspektivbilder  och bilder med fler detaljer (Richards et al. 

2007 s. 172-173).  

    Eftersom målet med mina bilder är att mottagarna enkelt skall kunna känna 

igen ett föremål, innebär det att de har relativt hög realism och med realism 

kommer detaljrikedom. Linjetekniken hjälper till att definiera detaljer på ett mer 

kontrastrikt sätt än om det endast hade varit målat. Kontraster är den 

gemensamma byggstenen för all grafisk form (Frank 2004 s. 202). Speciellt 

viktigt vid utformning av detaljrika färgbilder (Ware 2008 s. 75) eftersom det är 

svårt att skapa den skarpa konturen med endast färg och nyanser då kraftiga 

skuggningar och mörka områden bör undvikas vid bilder som har för avsikt att 

instruera och alltså inte skall riskera att dölja någonting väsentligt.  

     Jag har även valt att jobba med så kallat ”utfalls”-manér, d.v.s. där vissa 

föremål faller utanför de givna ramarna och vissa skeden har inte ens tilldelats 

ramar. Detta är inte val jag gjort i avsikt att skapa ”pop-out” effekter (Ware 2008 

s. 27) och få vissa objekt att sticka ut. Eftersom jag jobbat med instruktionsbilder 

är allt som visas väsentligt och alltså inget som är mindre viktigt, därför är mina 

val bara ett försök i att skapa liv och spänning för läsaren. Enkäter har visat att 

intressant och spännande utformning av grafik leder till att läsaren även tar del av 

det övriga innehållet som finns på samma sida (Strand 2004 s. 192). 

 
              Utfall          Bildmanér 
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I inledningen på bägge sidor kan man se en massa små redskap. Dessa är långt 

ifrån översmyckade, både färg- och detaljmässigt (se bild ovan).  

Tanken är att de skall fungera som representater, i stil med ikoner, så att läsaren 

för det första får ett grepp om vilka redskap som är bra att ha hemma till vardags 

och för det andra att de direkt i inledningen av recepten (se bild nedan) kan se på 

ikonerna vilka redskap de kommer att behöva. Eftersom de är så små i storleken 

fanns det ingen orsak att göra dem mer detaljerade än nödvändigt, utan endast 

tillräckligt så att läsaren kan relatera till dem och tillsammans med undertexten 

förstå vad de ser. Redskapens utseenden baserar sig på IKEAs sortiment, då de är 

väldigt standardiserade och igenkännbara. Eftersom IKEA är dominerande, och 

ekonomiskt gynnande, är jag övertygad om att de flesta studeranden söker sig till 

deras kökssortiment vilket är orsaken till att jag genomgående valde att basera 

formerna utifrån dem. 

                         
                  Inledning för recept, ikoner för vilka redskap man behöver. 

 

 

Färg 

Färgerna i mina bilder är färger från verkligheten. Jag har med hjälp av fotografier 

kunnat plocka färgerna från dem med verktygen i de program jag jobbat i. 

    För att inte distrahera det man vill visa lönar det sig att ha en enfärgad diskret 

bakgrund utan störande mönster eller liknande. Om objekten man vill visa är ljusa 

i färgen eller rent av vita och dessutom har t.ex. hål eller mellanrum, är en färgad 

bakgrund att föredra och hjälper enligt tester betraktaren att lättare tolka 

föremålen (Richards et al. 2007 s. 171). Då mina recept innefattar både 

glasföremål samt många gråa metallföremål, tog jag beslutet att en svagt enfärgad 

bakgrund optimerar tolkningen. Jag valde en bakgrund i grön ton, detta eftersom 
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ramarna och några andra grafiska element är röda p.g.a. kopplingen till Rutiga 

Kokboken, och grönt och rött är varandras förstärkande komplementfärger, vilket 

betyder att alla ögats tre synceller; rött, gult och blått, aktiveras och det skapas 

harmoni för betraktaren (Nilson 2004 s. 46-47). En färgs komplementfärg kan 

man utläsa av den så kallade färgcirkeln, där färgen mitt emot förstärker, och 

färgerna bredvid neutraliserar (s. 72). 

    Som tidigare nämnt följer jag Rutiga Kokbokens grafiska profil med färgerna 

på de grafiska elementen, d.v.s. svarta block och cirklar bakom den vita texten 

och numreringen, samt en röd-vit-rutig remsa i nedre kant. 

 
 

Steg-för-steg 

Som en av slutsatserna av intervjuerna jag gjort är seriellt berättande (se 

Teorikapitel), steg-för-steg bilder, kommunikationsmetoden målgruppen både 

behöver och efterfrågar. Jag har jobbat efter kronologisk ordning, enligt den 

naturliga läsvägen från vänster till höger. 

    Som synes i bildsekvensen nedan har jag valt att dela upp processen i flera 

olika rutor, detta så att fokuset ligger på en sak i gången, utan att det har någon 

förödande konsekvens på matlagningen. Jag visar alltså bilder på före, efter och 

under själva handlingen (se bild nedan). På detta sätt skapas en tydlig steg-för-

steg process, ifrån hel morot till mindre morot till finhackad morot (de Souza & 

Dyson 2008 s. 5).  

Jag har använt mig av pilar och mänskliga händer för att demonstrera rörelser och 

handgrepp där det spelar roll. Pilar och händer är de två hjälpmedel vid seriellt 

berättande som med fördel bör användas (Krull et al. 2004 s.27). Viktigt när man 

använder sig av händer i processbilder är att vara noga med att handgrepp och 

rörelser är korrekta, eftersom läsaren tenderar att härma kroppspositionerna 

formligen (s. 29). 

 
                 Steg-för-steg process. Före, efter och under själva handlingen. 
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Slutbilderna 

Bilderna för hur maträtterna ser ut till slut när de är färdiga och ligger på 

tallrikarna är fotografier och inte illustrationer. Precis som med kryddorna finns 

det här ingen fördel med att göra dem till illustrationer. Fotografierna i detta fall 

visar verkligheten på ett bra och tydligt sätt, allt är väsentligt. Eftersom Rutiga 

Kokboken inte visar slutbilder på båda rätterna i originalrecepten i boken, är det 

fotografier som bör tas om denna designlösning blir mer än ett förslag. Tillsvidare 

har jag istället löst det med att manipulera och måla fram slutbilder på hur ett 

ungefärligt resultat kunde se ut. Detta med hjälp av egna bilder och en blandning 

av Googles bildsökning. Eftersom bilderna är manipulerade är de sig inte lika 

deras ursprungliga utseende så detta kan därför inte klassas som något bildbrott. 

 
 

Texterna 

Bildtexterna baserar sig på de ursprungliga receptinstruktionerna i Rutiga 

Kokboken. Jag har dock med hjälp av företaget PKsilhouette som drivs av 

skribenten Paula Klang anpassat texterna mer för målgruppen, genom att ha 

förkortat ner dem, uteslutit svårttolkade ord/uttryck och gjort dem mer lättlästa. 

Alla texter i arbetet är satta i 7 punkter, eftersom jag vill skapa så mycke 

luftutrymme som möjligt i det annars så trånga formatet och 7 punkter anses vara 

den lägsta graden man kan ha innan en text blir gnetig och svårläst (Hellmark 

2000 s. 27).  

                                   
                                     Exempel på en av bildtexterna. 

 

Upplägg 

Ware (2008) skriver om fördelen med att ha flera moment på samma sida när det 

kommer till en design vi måste jobba oss vidare i. Eftersom vårt visuella 

arbetsminne endast klarar av att bearbeta max tre objekt samtidigt, gör det 

insamling av information som existerar sida-vid-sida hela tio gånger mer effektivt 

än om vi vore tvungna att bläddra bland flera blad (Ware 2008 s. 126-127). Detta 
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är orsaken till varför jag har samma inledning på båda sidorna, så att de inte skall 

behöva vända på bladet om det är något de behöver kolla, utan verkligen ha 

allting som möjligtvis kan behövas på ett och samma ställe. Likaså är det bra att få 

se standardmomentet först (koka ris/pasta), så att man inte rusar in i receptet 

direkt och då riskerar att göra fel vad gäller riset eller pastan, både tids- och 

handlingsmässigt. 

    Precis som traditionella recept har jag valt att presentera ingredienser och mått, 

samt slutbild först, så att man får en helhetsbild innan själva instruktionerna sätter 

igång.  

    Då Rutiga Kokboken är i stående format och bilagan är i liggande (se 

motivering längre ner under Layout), skapar det en liten komplicering vad gäller 

första intrycket när man öppnar boken och finner bilagan. Jag har därför valt att 

ha två rubriker i gestaltningen, som synes i bilden nedan.  

En sedvanligt i övre kant när man håller 

bilagan i rätt horisontellt läge plus en i 

högra kortsidan, eftersom det är den man 

ser först när man bläddrar sig till bilagan, 

och därför direkt får ett intryck av vad 

man håller i handen då man ser rubriken 

även där.  

 

 

Layout 

Jag har under gestaltningens gång testat mig genom både ensidig och tvåsidig 

designlösning samt i både stående och liggande format. Eftersom formatet är så 

litet och informationen så pass utrymmeskrävande fanns det ingen orsak att inte 

utnyttja båda sidorna av ett ark, eftersom det ändå är en instucken, vändbar bilaga. 

Jag valde därefter liggande format, då det har en naturlig horisontell rörelse, en 

framåtrörelse, vilket gör att man får ett naturligt läsflöde från vänster till höger. 

Om det, som i mitt fall, dessutom existerar bildserier förstärker det den aktiva 

framåtrörelsen, vilket gör liggande format till det bästa valet (Frank 2004 s. 207). 

    Jag har använt mig av ett tvåspaltsarrangemang, i olika bredder (se bild nedan). 

Lasse Frank skriver att just den lösningen lämpar sig bra om man vill berätta 

parallella berättelser eller ha instick av fakta vid sidan om huvudinformationen 

(Frank 2004 s. 221), vilket är den exakta situationen i mitt fall.   
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                 De gråa blocken representerar spalterna, de svarta rubrikerna. 

 

Jag har även tillämpat tre av gestaltlagarna: närhet, likhet och slutenhet, genom 

hela layoutarbetet. Gestaltprinciperna hjälper betraktaren att skapa de rätta 

grupperingarna för ögat (Smith et al. 2005 s. 82). Med hjälp av närhet hålls de 

olika spalterna ihop i en helhet i sin egen spalt, men isär från varandra. 

Bildrutorna har jämna nära avstånd mellan varandra, och bildtexterna har den 

minsta marginalen till den bild den hör hemma vid. På grund av den röda ramen 

runt bilderna och den svaga gröna bakgrunden skapas det även en 

sammanhållning genom likheter. Bildserierna går i samma tema, och de grafiska 

elementen; de svarta rektanglarna, de röd-vita detaljerna och den rutiga 

nederkanten, skapar en gemenskap. 

Slutenhetens lag, är den som varit av största vikt i denna utformning och fört med 

sig flera fördelar. Vid layoutarbete där det är trångt om utrymme kan man hjälpa 

betraktaren att skilja på olika delar genom att lägga en ram runt eller ett färgat 

block bakom för att göra dem till egna grafiska objekt (Frank 2004 s 223). Jag har 

använt mig av ramar för det seriella berättandet, samt skapat en slags slutenhet 

och osynlig form genom spaltarrangemanget. I recept nr 1, Kycklingfilé med 

squashpasta, existerar det i bildskede 3 en text även i bilden. Detta för att man 

helt säkert inte skall missa den delen, utifall att målgruppen av någon orsak t.ex. 

hoppar över bildtexten.  
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           En vit platta bakom framhäver texten från den övriga omgivningen (Frank 2004 s. 223) 

 

Efter resultatet från användartesterna (se längre ner i kapitlet), fick jag den 

konstruktiva kritiken att göra någonting så att den texten syns bättre. Som synes i 

bilden ovan valde jag därför att placera en vit platta bakom texten så att den bryter 

av mot det övriga (Frank 2004 s. 223).  

    En annan stor fördel med inramning av bilder är att man på så sätt kan spara 

mycket utrymme och samtidigt kunna ha större storlek på föremålen. Det 

mänskliga ögat har nämligen en stark förmåga att fylla i avsaknad information. 

Detta innebär att även då föremål blir avkapade av en ram och viss information 

kring formen försvinner, så klarar fortfarande betraktaren själv att fylla i, tolka 

och känna igen objektet (Smith et al. 2005 s. 83). Majoriteten av föremålen i mina 

bildserier blir avkapade just på detta sätt, de försvinner in bakom ramen, men 

målgruppen hade inga problem med detta under användartesterna. Det ger bara 

mer liv och dynamik i bilden.  

 

 

 

 

 

Även fast pastan, armen, skeden och kokplattan blir 

avkapade av ramen, klarar det mänskliga ögat 

fortfarande att känna igen deras fullständiga former 

(Smith et al. 2005s. 83). 

 

 

 

Godkännande 

Maria Ramdén, utgivningsansvarig för ICA Bokförlag, har gett sitt godkännande 

angående användning av deras logotyp i mitt arbete. 
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Resultat från användartesterna 

Utprovningen gick ut på att testpersonerna gjorde användartest på min 

designlösning genom att följa och tillämpa de anvisningar gestaltningen ger 

samtidigt som de ”tänkte högt”, så att jag kunde observera dem, icke-deltagande, 

och samtidigt höra hur de upplevde och tolkade gestaltningen. 

Jag gav dem endast instruktionen att helt enkelt följa anvisningarna, innan jag 

tickade igång tidtagaruret. 

 

Testperson 1 var samma man som betecknas ”Intervjuperson 4” under de 

kvalitativa intervjuerna (se s. 13-14). Han innehar inget större intresse för 

matlagning och har därmed endast lite, men optimistisk, erfarenhet i köket. Han 

tillagade maträtt nummer 1: Kycklingfilé med squashpasta.  

    Han började med att skumma igenom sidan för att få en helhetsblick, innan han 

plockade fram de redskap han kom att behöva, enligt anvisningen i ingången av 

receptet. Jag märkte genast hur han valde att optimistiskt ta eget initiativ och 

hoppade otåligt i förväg och började steka kycklingen på sidan om samtidigt som 

han väntade på att pastan skulle börja koka. Detta resulterade givetvis i att det lite 

senare blev många bollar att hålla i luften samtidigt, då kycklingen riskerade att 

brännas samtidigt som pastan riskerade att bli överkokt då han fick bråttom med 

att skära squashen. Trots detta fick han allting gjort, dock med onödigt stress som 

kunde undvikits, men han sparade 10 minuter då det endast tog 20 för honom att 

bli klar. 

Slutsatser: 

 

- Han insåg själv att han inte skulle varit så kaxig utan borde ha följt receptet 

precis så steg-för-steg som det är, så skulle allting flytit på bättre. 

 

- Han var trots det nöjd med maten och menade att det var ett bra val av recept då 

det blev gott och fungerade även fast han bara kollade på bilderna utan att i 

princip läsa bildtexten. 

 

- De funderingarna som dök upp i hans huvud under arbetets gång var dels om en 

näve spagetti verkligen är tillräckligt för 4 portioner (vilket han fick bekräftat när 

det var färdigt), samt om squashen bör skalas eller om man kan äta skalet. Han 

antog automatiskt att skalet inte är något som brukar ätas, men valde ändå att 

behålla det eftersom bilden visade det och texten inte sade annat, vilket även var 

korrekt. 

 

- Bilderna var tydliga och intressanta att se på, texterna var bra kompletteringar. 

Dock ansåg han att ”OBS!-texten” i bildskede 3 kunde vart aningen mer 
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framträdande då han var väldigt nära på att helt missa det. 

 

- Inledningen av sidan med redskap och kryddor var väldigt bra, speciellt när man 

kunde få en tydlig ingång i receptet på vilka redskap som kommer behövas. 

Likväl ansåg han att denna inledning inte nödvändigtvis behöver upprepas på 

varje sida för hans del, men kanske för de med ännu mindre erfarenhet.  

 

 
TP1-processbild  TP1-färdigt resultat 

 

 

Testperson 2 var samma man som betecknas ”Intervjuperson 7” i de kvalitiva 

intervjuerna( se s. 13-14). Han innehar ett stort intresse för mat och ställde därför 

gärna upp på ett användartest som detta. Även om han inte är den ultimata parten 

av målgruppen med sin erfarenhet, kan han istället komma att ge konstruktiv 

feedback. Viktigt för mig här var då att ge honom stränga order om att verkligen 

följa anvisningarna utan att gå på egna initiativ. 

    TP2 tillagade den andra rätten,  Fisk Julienne i mikron. Trots hans erfarenhet 

var detta första gången han tillagade fisk och han var väldigt skeptisk mot att göra 

det i mikron. 

    Allting flöt på bra enda från början. Av vana valde han givetvis att följa 

anvisningarna för riskokandet enligt dess förpackning och inte genom 

sidosekvensen till vänster. Dock påpekade han det när han ”tänkte högt”, att en 

sådan ”hur kokar du ris”-bildserie är jättebra att ha på sidan om då han varit med 

om personer som inte ens vetat att det stått anvisningar på själva förpackningen.  

    Den enda missen för TP2 var när han i slutskedet skulle lägga in formen, med 

det fina upplägget av fisk och grönsaker, märkte att formen i själva verket var för 

stor för hans mikro. Detta resulterade i att han var tvungen att fösa över allting i 

en mindre form. Slutresultatet blev kanske inte lika estetiskt tilltalande med 

smaken var mer än godkänd. 
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Slutsatser: 

 

- Bilderna var väldigt lätta att förstå och trevliga att kolla på. 

 

- Receptet gick väldigt snabbt och smidigt, det var enkelt och dessutom gott. 

 

- Den konstruktiva kritik han gav var att dels lägga till en rad i bildtexten vid 

skede 3 att man skall tänka på att ha en form i rätt storlek och dels att det vore bra 

att ändra bildtexten i skede 4, från att stå ”full effekt” till 800W då det finns de 

mikron som har högre än så, samt att det då stämmer  mer överrens med bilden 

också. 

 

- Det tog honom 25 minuter att bli klar, med det lilla missödet med formen 

inräknat. 

 

 
TP2-processbild                   TP2-färdigt resultat 

 

Åtgärder 

Efter det första användartestet, på rätt nr 1; Kycklingfilé med squashpasta, 

krävdes en åtgärd rörande bilden i skede 3, där texten ”OBS! Spara ca 1 dl av 

kokspadet!” , som står innanför bildramen, inte stack ut tillräckligt från 

omgivningen. Detta resulterade i en vit platta bakom texten, som ett beslut med 

stöd i slutenhetens lag, som är en av gestaltprinciperna (Frank 2004 s. 223). 

    Det andra användartestet på rätt nr 2; Fisk Julienne i mikron,  resulterade i två 

förändringar i bildtexterna, dels på grund av otydlig information och dels på grund 

av ett oföutspått missöde. I sista skedet av receptet skall man koka fisken i en 

mikrovågsugn, där själva bilden innehåller effekt måttet på 800W medan det i 

ursprungliga bildtexten endast stod ”full effekt”. Eftersom TP2 hade en mikro där 

den fulla effekten var hela 1000W antog han givetvis att det också gick bra, men 

då det är viktigt att fisken verkligen tillreds på max 800W valde jag att skriva ut 

det istället för ”full effekt”. 
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    Den andra åtgärden efter TP2:s användning baseras på det faktum att han inte 

märkte, innan det var för sent, att formen han valt inte rymdes in i mikron. Jag 

valde därför att notera det i bildtexten, att läsaren bör kolla att formen faktiskt 

ryms in innan de lägger i fisken. 
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Diskussion & Slutsats 
Här nedan diskuterar jag slutligen resultatet av mitt arbete och min designlösning, 

samt återkopplar till frågeställningarna en avslutande gång. 

Jag tar även upp tankar kring vidare forskning. 
 

Slutsats  

Min slutsats av detta examensarbete är att handhavande instruktioner i form av 

steg-för-steg illustrationer är en självklar metod för att informera om tillredning 

av mat för ungdomar i ålder 18-25 år. 

 

Min problemformulering & mina frågeställningar var följande: 

 

Jag har studerat handhavande instruktioner för vardaglig matlagning, riktat till 

ungdomar, för att jag skulle få en förståelse för målgruppen och på så vis få svar 

på hur jag kunde gestalta ett supplement vad gällde informationsbehov och manér 

mot målgrupp och Rutiga Kokbokens grafiska profil. Detta i syfte att förbättra 

förutsättningarna för målgruppens vardagliga matlagning och därmed främja deras 

matvanor. 

 

- Vad är orsaken till bristen på kunskap och den låga aktiviteten i det egna köket? 

- Vilken information efterfrågas av ungdomar, vad behöver de för att få en ökad 

förståelse för matlagning? 

- Hur gestaltar man procedurer i bildform bäst lämpat för målgruppen? 

 

Jag har kommit fram till att: 

 

- Många ungdomar finner dagens utformning av recept ointressanta och 

komplicerade och efterfrågar därför enkla, vardagliga recept på ett lockande och 

tilltalande vis, gärna med mycket bilder och så lite text som möjligt. 

 

- På grund av att dagens utbud inte faller målgruppen i smaken, har de inte funnit 

ett intresse, ork eller en nödvändighet i att lära sig laga mat. Detta gör att en ny 

och annorlunda, en visuell, lösning har förutsättningar för att skapa en beteende- 

och attitydförändring bland målgruppen. 

 

- En gestaltningslösning bör innehålla instruktioner om hur man på ett korrekt sätt 

använder råvaror och med vilka redskap, samt presentera mattallrikar med så hög 

grad av variation att målgruppen får möjlighet att tillämpa alla redskapen, gärna 

på flera sätt. Tidsaspekten och att gestaltningen är lättbegriplig, är två av de 

viktigaste sakerna att tänka på vid val av recept, då målgruppen kräver färdig mat 
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på max 30 minuter och komplicerade och svårlästa direktioner tär på tålamodet.   

 

- Det bör finnas en tydlig läsriktning och navigation över gestaltningen så att 

läsaren tar del av informationen i rätt ordning. Utseendet bör vara tilltalande för 

målgruppen både vad gäller manér, layout och färger. Bildmanéret förväntas vara 

på den realistiska nivån att inga feltolkningar görs. Detta innebär att det kräver 

hög detaljrikedom och att färgerna blir så lika verkligheten som möjligt. 

 

- En trycksak är den givna lösningen då den, i motsats till mobilappar och 

webbsidor, kan placeras på arbetsytan bredvid målgruppen när de tillreder maten. 

Detta utan att gå i vilo- eller skärmsläckarläge och dessutom kunna hantera fukt 

och andra kladdiga material som lätt hamnar på produkten när man jobbar med 

mat. 

 

Diskussion 

Under åtta veckors tid har jag alltså haft målet att skapa ett informationsmaterial 

med illustration som den huvudsakliga informationsbäraren och på så vis hjälpa 

nybörjaren i köket och förhoppningsvis, på samma gång, väcka ett större intresse 

för matlagning. För att kunna uppnå mitt mål var jag tvungen att få en förståelse 

för målgruppen och ta del av deras behov, deras intresse för och erfarenhet av 

tillredning av mat samt hur seriellt berättande instruktioner bör vara utformade för 

att nå ut till dem. 

    Det slutgiltiga resultatet ses i Bilaga 7 och 8; helhetsbilder av bägge sidor, dock 

i aningen förminskad skala anpassat för detta dokument. Resultatet blev en separat 

bilaga, en vardaglig matguide, som är tänkt att följa med när man köper Rutiga 

Kokboken. Bilagan består av en allmän inledning med presentation av vardagliga 

redskap och kryddor, som alltid är bra att ha hemma till hands. Därefter visas ett 

bildseriemoment över standard mattillredning, som att koka ris eller pasta, 

beroende på kopplingen till följande moment i bilagan, vilket är huvudmomentet, 

ett recept på en enkel, näringsrik mattallrik för vardagen.  

    Eftersom detta bara är ett designförslag är lösningen långt ifrån komplett. 

Därför är tanken att resultatet, utformningen, skall kunna tillämpas även på andra 

30 minuters recept. Där sidosekvenserna istället kunde vara hur man kokar 

potatis, lagar potatismos eller hur man gör sås, medan de huvudsakliga recepten 

kunde vara recept på kötträtter, vegetariska rätter, soppor eller sallader, med 

varierande tillredningsmetoder och redskap. 

    Om man skulle tillämpa detta på flera recept och alltså utöka bilagan, så skulle 

man nog vara tvungen att ifrågasätta inledningen på sidan, med kryddorna och 

recepten. Detta är ett avsnitt som, även för en nybörjare, sannolikt kommer bli 

tjatigt efter flera mattallrikar och därför en aspekt man skulle behöva arbeta kring 
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för att finna en lösning på. Kanske kunde man ha något annat sidofakta där, eller 

fler sidosekvenser. 

    En annan aspekt man med fördel skulle kunna ta mer i beaktande vid 

utformning av flera mattallrikar, är ungdomarnas ekonomi. Målgruppens befinner 

sig i den åldern då man med största sannolikhet studerar, vilket innebär en sträng 

ekonomi. Att servera dem recept med dyra råvaror är givetvis inget alternativ och 

även fastän man fortsätter fokusera på vardagliga och okomplicerade råvaror, är 

det ändå flera överväganden man bör göra vid val av recept och dess råvaror. 

 

 

Vidare forskning 

Om detta är en designlösning som ICA Bokförlag finner tillämpningsbar, så skulle 

vidare forskning kring specifikt detta tema kunna fortskrida. Vidare studier kring 

flera maträtter och flera behov rörande målgruppens matlagning skulle bl.a. 

behöva göras, samt testa om designen håller även för de som är färgblinda. Om 

inte, så skulle man behöva forska vidare på hur gestaltningen, färgmässigt, borde 

utformas då.  

 

En seriellt berättande lösning för instruktioner när det gäller mänsklig handling i 

allmänhet, är ett ämne som jag tror det kunde vidareforskas mycket i. Jag är 

övertygad om att den pedagogiken kan appliceras på de flesta områden. I dagens 

läge används seriellt berättande vanligtvis vid svart-vita bruks- eller 

monteringsanvisningar, men det vore intressant att fortsätta på det vardagliga och 

allmänna temat och specifikt riktat till samma oerfarna målgrupp, med samma typ 

av manér. Detta kunde t.ex. vara att skapa liknande gestaltningsinstruktioner 

gällande hur man klär sig rätt, hur man använder tvättmaskiner, hur man får bort 

smutsfläckar eller hur man använder nål och tråd för att lappa diverse skavanker. 

Dessa, och många fler, är alla händelser som vi förr eller senare kommer att råka 

ut för i livet och har man inte någon kunnig till hands tror jag det skulle vara till 

stor hjälp att lätt kunna hitta dessa illustrativa, handhavande instruktioner. Därför 

tror jag vidare forskning angående målgruppens behov för övriga vardagliga 

situationer vore tänkvärt. Jag är dock inte säker på att en trycksak vore det bästa 

valet av medium i de fallen, utan snarare en lösning i form av en app till mobilen, 

eller kanske en webbsida.  

 

 

 

               TACK! 
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Bilagor 
 

Detta arbete består av 8 bilagor: 

 

  Bilaga 1: Intervjuguide för kvalitativa intervjuer 

 

  Bilaga 2: Expertintervju med Birgitta Rasmusson 

 

  Bilaga 3: Tidig tidsplan för examensarbetet 

 

  Bilaga 4: Samarbetspartners, kontaktuppgifter 

 

  Bilaga 5: Ursprungligt recept, nr 1 

 

  Bilaga 6: Ursprungligt recept, nr 2 

 
 Bilaga 7: Slutgiltigt resultat, nr 1 

 

 Bilaga 8: Slutgiltigt resultat, nr 2 
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Bilaga 1- intervjuguide för kvalitativa intervjuer 

 

frågor att kretsa kring 

 

Är du intresserad av matlagning? Varför/varför inte? 

 

Hur ofta lagar du mat själv från grunden? Orsak? 

 

Händer det att du går till någon snabbmatsrestaurang/beställer hem eller att du 

köper något hel-/halvfabrikat i någon matbutik? Hur ofta? Varför? 

 

Använder du kokböcker? Varför, varför inte? 

 

Vid vilka tillfällen använder du kokböcker? 

 

Vid instruktioner om tillvägagångssätt, föredrar du text, bild eller samverkan 

mellan text och bild? 

 

Vad kräver du av en kokbok? Vad saknar du i en kokbok? 

(Bara recept? Serveringsförslag? Tid? Olika handgrepp och redskap? Tips på hur 

man lagar ekonomiskt och utnyttjar råvarorna till fullo(överbliven, t.ex. av ett 

stort kålhuvud)? Grundmatlagning? Vanliga uttryck och mängd förklaring?) 

 

Känner du att du vill få en förklaring till "varför" du gör si och så, eller nöjer du 

dig med att bara göra som det står utan att egentligen förstå? (T.ex. varför hög 

form? Varför olja i vatten? "Hur och med vad och varför gör man") 

 

Vad har du för favoritmaträtter? Vad äter du helst?  

 

Om du lagar själv, vad blir det oftast då? 

 

Om du äter ute, vad blir det oftast då? 

 

Har du svårt att tyda linjebilder?  

 

Föredrar du svart-vita bilder eller bilder med färg när det kommer till inlärning? 

 

Finner du fotorealistiska/ realistiska illustrationer lika trovärdiga som fotografier? 

 

Om du lagar mat och använder dig av något hjälpmedel, i vilket medium anser du 
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det bör vara?  

En App på mobilen? En webbsida? Ett program på datorn? Tryckt form? Annat?  

Finns det något, som kunde få dig mer intresserad av matlagning/ motiverat till att 

laga mat själv? 

 

Vad tror du bristen på intresset bland ungdomar (och dig själv) beror på? 

 

Övriga kommentarer: 
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Bilaga 2- expertintervju med Birgitta Rasmusson 

 

Birgitta Rasmusson 

Erkänd matkulturperson i Sverige, med 20 år som chef för ICA Provkök bakom 

sig. Idag aktuell med inspelningarna som domare för andra säsongen av ”Hela 

Sverige bakar”. 

 

1. Innan du blev chef för ICA Provkök, jobbade du även då inom matbranschen? 

 

2. Hur länge var du chef för ICA Provkök? 

 

3. Hur kom det sig att du fick den tjänsten? 

 

4. Vad var ICA Provköks huvudsakliga syfte? 

 

5. Provköket upphörde i samband med din pension år 2006. Hur många 

    omarbetningar av Rutiga Kokboken hann du vara med om? 

 

6. Inför varje omarbetning, gjorde ni då några undersökningar? 

 

7. Ni gjorde också undersökningar på den yngre målgruppen för att ta reda på vad 

    de kräver av en grundkokbok, vad de vill se? Vad visade resultaten? 

 

8. Trots resultatet, ser man ändå rätt få processbilder i Rutiga Kokboken.  

    Vad beror det på? 

 

9. Om du själv fick spåna helt fritt, vad tror du skulle kunna inkludera ungdomar 

    utan kökskunskap och få dem intresserade av att laga mat själv? 

 

10. Vad gör du idag? Är du fortfarande insatt i matvärlden? 
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Bilaga 3- tidig tidsplan för examensarbetet 

 
 

 

V1 2.4–7.4 

– Tisdag 3:e april: kursstart. 

 – Fortlöpande redogörelse kring processen, genom hela 

  arbetet. 

  – Formulera problemformulering och frågeställningar. 

  – Vad behöver jag veta? Skaffa litteraturkoll, skaffa litteratur. 

  – Sammanställ en intervjuguide och slutför intervjuerna med 

  målgruppen. 

V2 8.4–14.4 

– Läs på! 

– Projektplan 

– Expertintervju, möte/ bollplank/ idégenerering med Birgitta 

Rasmusson. 

– Analys av datainsamling => idégenerering, lösning? 

Har jag en god grund att stå på? Är det något jag inte tänkt på? 

V3 15.4–21.4 

– Sammanställning av data; tolkning, slutsatser => lösning! 

=> påbörja skissning av gestaltning, fortsatt idégenerering, 

brainstorming. 

– Projektplan, INLÄMNING 21.4! 

– Skissa, skissa, skissa! 

V4 22.4–28.4 

Gestaltning! 

V5 29.4–5.5 
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Gestaltning! 

V6 6.5–12.5 

Gestaltning! 

V7 13.5–19.5 

– Utvärdering från målgruppen. Har jag skapat ett designförslag som 

uppfyller kriterierna? Som löser mitt problem? Är det fungerande 

informationsdesign?  

– Eventuella gestaltnings korrigeringar. 

V8 20.5–26.5 

– Fredag 24:e maj: ANMÄLAN TILL FRAMLÄGGNING! 

– Sammanställning, finslipning, korrekturläsning av svenskaläraren 

Lillemor Ingebrand och forskaren Robin Wikström. 

V9 27.5–2.6 

– Onsdag 29:e maj: INLÄMNING AV EXAMENSARBETE! 

 – Förberedande opponering. 

V10 3.6–7.6 

  – Tisdag 4:e, onsdag 5:e och fredag 7:e juni : SEMINARIUM! 

  Presentation och opponering. 
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Bilaga 4- samarbetspartners, kontaktuppgifter 

 

Birgitta Rasmusson, på grund av hennes integritet sker all kontakt via mig. 

 

Paula Klang, PKsilhouette, 

Hemsida: pksilhouette.se 

E-post: info@pksilhouette.se 

Tfn: 070 560 9480 

 

Hans Olov Karlsson, Östertälje Tryckeri, 

E-post: hans@ostertaljetryckeri.se 

Dir: 016 550 0059 

Mobil: 076 791 3662 
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Bilaga 5- Ursprungligt recept, nr 1 
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Bilaga 6- Ursprungligt recept, nr 2 
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Bilaga 7- slutgiltigt resultat, nr 1  

-Kycklingfilé med squashpasta, 4 portioner 
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Bilaga 8- slutgiltigt resultat, nr 2 

- Fisk Julienne i mikron, 2 portioner 
 

 


