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Sammanfattning av arbetet 

Arbetets museum i Norrköping är i förstadiet till att ta fram en utställning. Mitt 
examensarbete bidrar till en tilltänkt utställningsdel; en interaktiv station där 
besökarna kan ta sig igenom en bildberättelse. Examensarbetet handlar om hur de 
interaktiva bildelementet bör utformas för att ge användaren en förståelse för 
bildberättelsen och interaktionen, med endast knapphändig förklarande text.  

Teorierna som används i detta arbete är kognitiva teorier som pop-out-
effekt, ”steget före”-strategi, gestaltlagar och färgkodning. Olika sätt att använda 
sig av linjetjocklekar för att hjälpa användaren att förstå bilder presenteras också.  

Gestaltningen baseras huvudsakligen på teori, samt resultatet av målgrupps- och 
bildanalys. Målgruppen i detta examensarbete är 11-12 år gamla och 
examensarbetet handlar om att underlätta förståelsen för just denna målgrupp. 

 

Abstract 

Arbetets museum, the Museum of Work, is in the process of developing a new 
exhibition. The work presented in this degree project is meant as a prospective 
exhibition component; an interactive station where the visitors can click and scroll 
their way through a picture story. With only a limited amount of text the user 
should still be able to understand the content of the picture story and the interactive 
part of the station because how the visual components of the picture are designed.  

The work is based of cognitive theories, like pop out effect, “just in time” 
strategies, gestalt laws and colour coding. Different ways to work with line 
thickness to help the user understand the visual components are also included. 

The visualisation is based mostly on theory and the results from different types of 
analysis. The target demographic is people age 11-12 and the work presented is 
about making the comprehension of interactive pictures easier for said 
demographic. 
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Förord 

Tack till Ida, som gett mig mat, kärlek och koffein! Jag hade inte klarat de här tre 
åren utan dig. 

 

Tack till Arbetets museum för möjligheten och framför allt tack till Annelie Egelin 
Tärning som varit fantastisk som bollplank, inspiration och kunskapskälla. 

 

Tack till min handledare Lasse Frank för stödet och diskussionerna. 

 

Tack till min familj som inte anmält mig försvunnen även när de inte sett mig på 
flera månader.  

 

Tack Emelie och Viki som gett mig husrum under arbetets gång. 

 
Ett stort tack till Illergänget som fått mig att skratta stressen rakt upp i ansiktet.  
De är dem bästa! De bästa! De bästa som jag känt! 
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Bakgrundsbeskrivning 

Arbetets museum ligger i Norrköping och deras uppdrag är att dokumentera och 
berätta om arbetets historia. De är ett forum för debatt och gestaltning av 
arbetslivet och arbetsförhållande. Arbetets museum ska också fungera som en 
resurs och inspirationskälla för andra museer i Sverige (arbetetsmuseum.se u.å). 
Arbetets museum är i förstadiet till att utforma en utställning som ska handla om 
arbete, arbetslivet och arbetsplatsen, främst riktat mot ungdomar, kallad 
”Jobblabb”. Detta för att Norrköping har hög arbetslöshet men också ett högt antal 
jobb som inte tillsätts då de arbetslösa inte har en passande utbildning för de lediga 
jobben. Tanken är att tidigare gå in och göra ungdomar intresserade av vad arbete 
är, för att de ska ha längre tid att reflektera över det och vad de vill göra i 
framtiden. Senaste utställningen var riktad till femtonåringar men efter 
återkoppling visade det sig att femtonåringarna tyckte att det var för sent och att de 
hade velat få informationen tidigare (Egelin Tärning et al. 2016 s. 1). 

Min handledare på museet är Annelie Egelin Tärning. Hon har jobbat på Arbetets 
museum sedan 2001. Först som pedagog och museilektor och sedan 2010 har hon 
jobbat som intendent. Utställningar som hon upprättat har nominerats till priser 
som Årets utställning 2013 och en annan utställning har vunnit priset för Årets 
pedagogiska projekt 2015.  

Målgrupp 
Denna utställning inriktar sig främst till årskurs 5 på vardagarna och barnfamiljer 
på helgerna. Nyanlända ungdomar ska också kunna tillgodogöra sig informationen 
i utställningen. Min gestaltning kommer därför inrikta sig främst till barn i årskurs 
5, men ska självklart kunna förstås av andra. Gestaltningen är tänkt att utgöra en 
interaktiv station av Arbetets museums kommande utställning ”Jobblabb”. Den 
primära målgruppen är Östgötabor som går i årskurs 5 och som besöker Arbetets 
museum. Alla i målgruppen ska kunna identifiera sig med materialet; det får inte 
vara exkluderande. Enligt Eriksson och Göthalund (2012) formas genus vanligen 
utifrån vårt biologiska kön även om genas ofta blir omtalat som något som formats 
utifrån sociala konstruktioner. Bilder av olika slag medverkar till denna 
uppbyggnad. Det gäller även bilder med olika yrken och yrkesroller (Citerad i 
Eriksson 2013 s. 232). Genusmedveten pedagogik inom naturvetenskapliga ämnen 
påverkar resultatet positivt för både pojkar och flickor (Eriksson 2013 s. 254). 



	 6	

Bilder understödjer och skapar barns mentala bilder, vilket i sin tur påverkar hur 
barn uppfattar vilka olika yrken och styr också vilka yrken de får kunskap om 
(Eriksson 2013 s. 233). Den samtida visuella kulturen förmedlar en rad olika 
yrkesroller via reklam, tv, filmer och tidningar. Bilder har mimetiska kvalitéer, att 
den liknar det den representerar, och kan därför i många fall vara lätt att både 
identifiera och att identifiera sig med (Eriksson 2013 s. 260-261).  
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Problembeskrivning 

Det visuella problemet i arbetet är att skapa bilder som inbjuder till interaktion och 
som ger ledtrådar till hur och vart bilden går att interagera med, som enbart har 
knapphändiga textuella instruktioner. Det vill säga, att bilden bör innehålla 
affordans. Användaren ska utifrån bildelementens utformning förstå vilka 
bildelement som är interaktiva och vilka som inte är det. Arbetets essens handlar 
om hur det går att framhäva de bildelement som behövs för interaktionen. 

Utmaningen för den interaktiva delen av arbetet var att anpassa gestaltningen 
utifrån Arbetets museums riktlinjer gällande berättelse och tilltal, men samtidigt 
utgå utifrån principer inom informationsdesign. Arbetets museum ville inte ha allt 
för mycket steg för steg instruktioner, utan ville hellre att målgruppen leds in i ett 
”uppdrag” och att de får fundera och försöka förstå själva vad det är de behöver 
göra för att klara uppdraget. Målgruppen ska genom metaforer förstå vad de ska 
göra och instruktionerna ska vara knapphändiga.	

	

	

	

	

Syfte 

Museets syfte med gestaltningen är att skapa ett komplement till en guideledd del 
av utställningen för att personer som går själva inte ska missa något. Syftet för 
arbetet är att studera hur de interaktiva delarna kan designas för att målgruppen ska 
förstå de interaktiva delarna och dess funktioner.  
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Frågeställning 

Detta arbete bygger till stor del på teori och den fråga som kommer att besvaras är: 

Hur bör olika bildelement utformas, utifrån principer inom informationsdesign, för 
att ge målgruppen förståelse för vart det går att interagera med bilden?  

Avgränsningar 
Innehållet i gestaltningen baseras på material från Arbetets museum. En interaktiv 
berättelse innebär att utfallet av berättelsen formas utifrån användarens val. Fokus 
ska ligga på interaktiviteten och vägledningen genom berättelsen genom 
bildelement och inte på att skapa ett pedagogiskt material. Bildteorier från 
pedagogiken kan dock vara av användning i arbetet. Lika så teorier från kognitiv 
psykologi; om bildseende och kognitiv utveckling hos den primära målgruppen. 
Berättelsen står dock inte i fokus i arbetet utan det är de visuella komponenterna 
som gör det.  

Bilderna i detta arbete bör vara inkluderande, i avseende av funktionsvariationer 
som till exempel färgblindhet, social bakgrund och olika grundföreställningar. 
Teorier angående tillämpning av detta kommer inte behandlas i det här arbetet. Det 
är mer ett förhållningssätt för hela arbetet.  

Eftersom temat för utställningen är ”Jobblabb” kommer gestaltningarna passas in i 
vad som kan tänkas ses i ett laboratorium. Illustrationerna av egenskaperna 
kommer inte försöka förtydliga vad egenskaperna betyder. Hela gestaltningen 
presenteras i en storyboard.  
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Teori 

Under det här kapitlet redogörs de teorier som kommer användas i detta arbete. 
Dessa teorier ligger till grund för gestaltningsarbetet. Teorierna om kognition är 
viktiga för att förklara hur människor ser, uppfattar och tolkar de intryck vi får från 
vår omgivning; i detta arbete främst bildseende och –förståelse och bakomliggande 
faktorer. Petterssons (2005) syn på bildens grundelement är medtagen för att ge en 
gemensam begreppsapparat och för att förklara vad en bild består av. Taylors teori 
(2003) om linjetjocklekar stod i kontrast till de bilder som har analyserats. Taylors 
teori (2003) och Volvos tecknarmanual (2006) och lägger grunden till den 
utprovande delen.  

Kognition 
Det finns två olika slags intresse. Däremot finns inget enhetligt sätt att mäta 
intresse på, enligt Kim, Morrison, Tversky, Whang och Yoon (2007). Ett slags 
intresse är emotionellt intresse och det andra är kognitivt intresse (s. 261). 
Emotionellt intresse skapas av medryckande händelser. Kognitivt intresse skapas 
av relationen mellan mottagen information och bakgrundskunskap. Det kan 
genereras av intellektuell aktivitet som att lösa motsägelsefulla företeelser och att 
dra slutsatser (Kim et al. 2007 s. 261). En studie fann att kognitivt intresse baseras 
på överbyggande slutledning; att hitta implicita relationer mellan saker. Kognitivt 
intresse baseras på intellektuell aktivitet och att det kan finnas individuella 
skillnader i kognitivt intresse baserat på individens önskan att delta i intellektuella 
aktiviteter. En lovande faktor är kognitivt behov som kan ge förklaring till olika 
individers varierade tendens att delta i och tycka om ansträngande kognitiva 
insatser (Kim et al. 2007 s. 262).  

”Steget före”-strategi, pop-out och gestaltlagar 
Just-in-time strategy eller ”steget före”-strategi definierar att vi inte tittar på 
momentet i uppgiften vi just nu utför, utan vi ser vidare mot nästa moment vi ska 
utföra (Ware 2008 s. 14). Visuella sökfrågor görs när vi fått information från 
antingen omvärlden i stort eller från någon slags informationsgrafik. Dessa 
sökningar utförs varje gång vi behöver någon slags visuell information för att 
utföra våra nuvarande kognitiva uppgifter (Ware 2008 s. 21).  
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Dessa visuella sökningar sker inte slumpmässigt utan om vi söker efter något litet 
kan vi bara se det när vi tittar direkt på det. Ögonen får direktiv till de rätta 
platserna genom en väldigt begränsad förbearbetning som används för att styra 
uppmärksamheten (Ware 2008 s. 26). Vi prioriterar det som stämmer in eller liknar 
det vi söker efter på grund av något som kallas för partisk konkurrens (eng. biased 
competition) och som är en del av ovannämnda mekanik. Tidigare kunskap om vart 
saker befinner sig influerar också vart blicken riktas (Ware 2008 s. 27). Det som 
står ut är det vi är partiska för, uppmärksammar först, och det är det som har pop-
out-effekt (Ware 2008 s. 28). Pop-out-effekten blir starkast när målobjektet skiljer 
sig från de övriga objekten i någon egenskap där de övriga objekten är identiska 
eller nästintill. Visuell distinktion har lika mycket att göra med de visuella 
egenskaperna hos omgivningen som föremålets egna egenskaper. Det är kontrasten 
mellan den visuella karaktären av omgivningen och objektet som gör objektet 
distinkt. De grundläggande egenskaperna som leder till pop-out-effekt är färg, 
riktning, storlek, rörelse och djupseende. Något som har pop-out-effekt kan ses i en 
enda ögonfixering och tar mindre än 0,1 sekund att separera från dess omgivning 
(Ware 2008 s. 29). Det räcker dock inte att dessa skillnader finns, utan skillnaderna 
måste vara tillräckligt stora, enligt Ware. För att något ska vara lätt att hitta måste 
objektet skilja sig från dess omgivning i en specifik egenskap (Ware 2008 s. 31). 
För att göra flera saker sökbara samtidigt måste olika egenskaper användas. Det är 
svårt att göra fler än 2-3 symboler som har pop-out-effekt (Ware 2008 s. 34-35). 
Grafik med fler än 8-10 individuellt sökbara symboler är antagligen omöjlig att 
skapa därför att det finns inte tillräckligt med egenskaper tillgängliga. Visuella 
sökningar tar längre tid om bara till exempel färgkodning används än när form, 
textur och färg också skiljer symbolerna åt (Ware 2008 s. 35). 

De gestaltlagar som främst använts i arbetet är närhets- och likhetslagen. 
Närhetslagen innebär att objekt som befinner sig nära varandra uppfattas som en 
grupp som hör ihop och inte som tillfälliga grupperingar. Likhetslagen innebär att 
objekt med samma form eller färg uppfattas ofta som att de tillhör samma grupp 
(Holsanova 2010 s. 93 & Groome 2010 s. 52).  

Opponent process-teorin och färgkodning 
När information som färdats genom den optiska nerven först anländer till den del 
av kortexten som kallas V1 sker en omvandling av färgsignalerna. Neutrala nätverk 
höjer eller sänker tapparnas signalstyrka och omvandlar dem på olika sätt tills de 
blir vad som kallas för color opponent kanaler. Det finns tre sådana kanaler; röd-
grön, gul-blå och svart-vit. Den sista kan även benämnas som luminans (Ware 
2008 s. 68). Simultankontrast, eller induktion, kan ske i alla dessa kanaler. Effekten 
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av simultankontrast är en förvrängning av upplevelsen av en areas färg genom att 
kontrasten mellan färgen och dess omgivning ökar. När det sker i den svart-vita 
kanalen kallas det för ljushet eller ljusstyrka och det kallas för kromatisk kontrast 
när det sker i en av de andra två kanalerna. Ofta benämns det dock som en illusion 
eller ett slags visuellt fel. Det som sker egentligen är att kontrasten hjälper oss att 
se ytfärg och kan uppfatta hur ljust eller mörkt ett objekts yta är genom att ta 
hänsyn till omgivningens ljusmängd (Ware 2008 s. 69).  

En viktig funktion av färg är att indikera kategorier av information. När 
färgkodning används i design är det två saker som ska tas i hänsyn. Det är visuell 
distinktion och lärbarhet. Visuell distinktion hjälper visuella sökningar och 
lärbarhet är en konsekvent användning av färger; en färg ska bara betyda en sak. 
De unika färgerna bör användas först (Ware 2008 s. 77). De unika färgerna uppstår 
när det är en stark signal, positiv eller negativ, på en kanal och en neutral signal på 
de andra två kanalerna. De unika färgerna är svart, vit, röd, grön, gul och blå (Ware 
2008 s. 70). Dessa färger har de mest använda färgtermerna oavsett språk. Detta är 
framtaget av en studie gjord av Berlin och Kay där de jämförde över 100 språk 
(1969 citerad i Ware 2008 s. 70). När visuella sökningar efter ett objekt med en 
viss färg utförs ökar vår hjärna känsligheten för den färgen i vårt visuella system. 
Det gör att neutroner som är känsliga för den färgen tillåts att ”skrika högre” än 
neutroner som är känsliga för andra färger (Ware 2008 s. 77).  

Animation  
Enligt Ware (2008) innebär ett objekt i rörelse en visuell förbättring i sig. Vi är 
känsliga för rörelse i vårt periferisynfält och det är svårt att inte titta på något som 
rör sig. Snabba rörelser är irriterande och svåra att ignorera. Vår känslighet för 
statiska detaljer försvinner snabbt från den centrala fovean, till skillnad från rörelse. 
För extra effekt ska inte bara en rörelse användas, utan saker bör träda in och ur 
synfältet. Rörliga signaler bör också varieras för att förhindra att rörelsen blir 
invand (s. 36). 

Det anses att animation är effektiva och naturliga för att visa tidsförändringar 
eftersom animation innehåller tidsförändringar (Nielsen 1995, Tversky et al. 2002 
citerad i Kim et al. 2007 s. 260). Många studier har dock svårt att hitta några 
fördelar med animering och det finns potentiella nackdelar när animation används 
istället för statisk grafik (Kim et al. 2007 s. 261). Eftersom animation ändras över 
tid kan de inte inspekteras och återinspekteras på samma sätt som statisk grafik. 
Informationen kan bli flyktig och svår att bearbeta (Tversky et al. 2002 citerad i 
Kim et al. 2007 s. 261). Eftersom rörelse kräver vår uppmärksamhet kan mindre 
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viktiga men mer aktiva delar fånga vår uppmärksamhet över de viktiga, inte lika 
rörliga delarna (Yantis & Jonides 1990 citerad i Kim et al. 2007 s. 261). Enligt 
Holsanova (2010) går det att styra användarens uppmärksamhet genom visuella 
ledtrådar i rörliga bilder. Sådana ledtrådar kan vara pilar, visuella kontraster och 
färgkodning och det går att använda sig av i animation. Holsanova påstår också att 
aktuell forskning om problemlösning löser användarna problem mer framgångsrikt 
när kritiska komponenter i ett statiskt diagram framhävs med hjälp av animering 
(Holsanova 2010 s. 84-85).  

Bildutforming 
Under denna rubrik presenteras teori om hur barn, och vuxna, tolkar bilder och hur 
visuella representationer formar våra inre bilder. Teori av vad en bilds faktiska 
beståndsdelar är, presenteras också.   

Bildtolkning 
Bilden skiljer sig från andra representationsformer genom att bilder kan likna det 
som avbildas. Bilder kan därför uppfattas och förstås direkt och intuitivt samtidigt 
som de går att tolka på många olika sätt. Förutom att det är möjligt att återge hur 
något ser ut kan en bild också visa hur något fungerar (Eriksson 2013 s. 236).  

Den visuella kulturens inflytande dominerar på grund av bilders förmåga att 
uppfattas intuitivt och att de är lätt att härma. Detta gäller likväl rörliga bilder som 
stillbilder och filmer, foton som teckningar (Eriksson 2013 s. 260). Varje 
illustration består av en individs val om hur bilden ska utföras i hänsyn till 
komposition och teknik och bildens utförande kommer sedan att påverka hur 
betraktaren tolkar bilden (Eriksson 2013 s. 236).  

De visuella representationerna i bilder understödjer och skapar mentala bilder hos 
barn. Detta påverkar i sin tur påverkar hur barn uppfattar olika yrken samt vilken 
kunskap barn får om dem. Visuella representationer kan ge barn verktyg att förstå 
och hantera framtiden i samband med en vuxen hjälper dem att analysera och 
diskutera bildernas innehåll. Utan en vuxens stöd riskerar bildernas budskap att bli 
oartikulerade och lämna oreflekterade förebilder för likväl lek som framtida 
yrkesroller (Eriksson 2013 s. 233).  
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Bildens grundelement 
Bildspråk har inga generella eller särskiljande icke-betydelsebärande delar. Detta 
skiljer sig från tal- och skriftspråk. Bilder består istället av tre grundelement; 
punkter, linjer och areor. Dessa grundelement kan varieras på ett stort antal sätt och 
kan ibland vara betydelsebärande och ibland inte. Kombinationsmöjligheterna är 
oändliga och har olika betydelse för olika bildskapare (Pettersson 2014 s. 87).  

En bildspråklig punkt kan ha olika form, läge, storlek, struktur & valör. De kan 
vara betydelsebärande eller icke-betydelsebärande (Pettersson 2014 s. 88).  

En bildspråklig linje består av åtminstone två punkter som ligger intill varandra. 
Linjen kan se ut på en rad olika sätt genom variera värden i följande: startpunkt, 
buktning, form, färg, jämnhet, krökning, ljushet, längd, orientering, punkter för 
förändring, riktning, struktur, tjocklek, tryck, valör och slutpunkt (Pettersson 2014 
s. 88-89).  

En bildspråklig area består av åtminstone två linjer som ligger nära varandra. Arean 
kan variera på följande sätt: form, färg, färgkombinationer, gråskala, ljushet, 
skuggning, storlek, struktur, textur, tomhet och valör. Förutom de kan de avgränsas 
på olika sätt: ingen linje, en tunn linje eller en tjock linje. Areans viktigaste uppgift 
är att visa en form. Det är svårt att bilda en uppfattning om en enskild areas storlek. 
För att bedöma storleken på en area behövs något att ställa i relation (Pettersson 
2014 s. 89-90). Enkla bildelement som linjer, cirklar, ovaler, kvadrater och 
rektanglar är lätta att variera i färg, gråskala och storlek (Pettersson 2014 s. 76-77).  

Enligt Conrad Taylor (2003) finns det sju sätt att använda linjer på i teckningar.  

1. Som ytterkontur, även kallad siluettprofil. Det är en viktig aspekt för en 
illustratör att markera då det markerar ett fokalt avbrott (En skillnad mellan 
avstånd från observatören) för vad som finns på vardera sida om linjen. 

2. Där två ytor möts och där ena ytan är synlig medan den andra delvis täcks 
av den första. Detta kan ses som en slags inre konturlinje då det finns ett 
fokalt avbrott, dock ett mindre sådant.  

3. När två synliga ytor möts i en vinkel (ej i en kurva) är det brukligt att 
använda en linje där de möts. 

4. Ifall en linje finns på det avbildade objektet bör detta också ritas ut. 

5. Intilliggande areor med olika färger i originalet kan separeras med en 
gränslinje om teckningen ska vara i svartvit. Även i färglagda teckningar 
kan en sådan linje användas för att förstärka detta. 
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6. Linjer kan adderas för att indikera kornighet eller textur. 

7. Linjer kan användas för att skapa graderande skuggning, till exempel 
nyansering eller korsstreckning.  

Taylor hävdar att linjetyp 1 ska ha den tyngsta linjevikten, typ 3 den minsta och typ 
2 en mellanliggande linjevikt. Vissa typ 3 linjer där vinkeln inte är så skarp kan 
avbildas streckade för att förtydliga detta (Taylor 2003 s. 2-4).  

Användargränssnitt på bildskärm 
Andersson hävdar i informationsdesign i tillståndsövervakning (2010) att det inte 
finns någon definition om vad som gör att en produkt anses vara användbar, men 
det finns ett flertal kännetecken. Några är produktens lärbarhet, attraktionsförmåga 
och läsbarhet (s. 28). En förutsättning för att en produkt ska vara användbar är att 
den behöver vara läsbar. Det innefattar att användaren kan förstå det som 
presenteras på, till exempelvis, en bildskärm. Det är texternas, bildernas och den 
grafiska formens egenskaper som leder till att något uppfattas som läsbart. 
Målgruppsanpassning är av betydelse för läsbarheten. Läsbarheten avgörs av 
målgruppens förutsättningar och tidigare erfarenheter. Val av representationer, som 
diagram, och användarens förväntningar påverkar också (Andersson 2010 s. 29).  

Andersson skrivet att det är skillnad mellan om något är läsbart eller läsligt. 
Läslighet är tekniska kvalitéer av ord, bild och form samt hur informationen kan 
upplevas genom våra sinnen. Läsligheten påverkas av saker som bildstorlek och 
teckenstorlek. Dessutom påverkas läsligheten av bland annat kontraster, skärpa och 
detaljrikedom i teckensnittet och/eller bilden (Andersson 2010 s. 29).  
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Metoder 

I detta kapitel redogörs det för de analysmetoder som återfinns i arbetet och hur de 
har använts. Resultatet av dessa metoder skulle också kunna kallas för förstudie. 
Detta arbete är i huvudsak teoretiskt grundat och resultatet av dessa metoder ligger 
till grund för hur gestaltningen utvecklats och sedan utformats.  

Målgruppsanalys 
Målgruppsanalysen har utförts delvis enligt de faktorer som Larsson har beskrivit i 
Tillämpad kommunikationsvetenskap (2012). Larsson delar upp dessa i inre och 
yttre faktorer, där inre faktorer är saker som behov, motivation och beredskap för 
information (s. 153) och yttre faktorer är demografiska faktorer som målgruppens 
storlek, sociala bakgrund och medievanor (s. 150). Arbetet fokuserade främst på de 
inre faktorerna och då mest målgruppens utveckling för att se vad som skulle 
kunna tänkas att påverka målgruppens inläsning och förståelse av gestaltningen. 
Målgruppsanalysen går igenom vilka förkunskaper barn i årskurs 5 har. Detta har 
framkommit genom litteraturstudier med inriktning på målgruppens kognitiva 
utveckling och behov och vad barn i den åldern genomgår för kroppslig och 
emotionell utveckling men också vilka medievanor målgruppen har. Detta för att ta 
reda på vad som kan påverka avläsningen av gestaltningen.  

Bildanalys 
Bildanalysen fokuserar på det manér som bilderna är utförda i. Denna analys 
kommer att fokusera på linjearbete, färganvändning och hur de utformat sina 
karaktärer (vidare benämnt som Karaktärsutformning). Linjearbete inkluderar vilka 
linjetjocklekar som används vid vilken situation (om det avbildade objektet ligger 
mot luft och så vidare) och hur linjer används igenom hela bilden. Färgvalet avser 
användningen av färg, skuggning och mättnadsvärde hos färgerna. 
Karaktärsutformning avser hur karaktärerna är utformade, deras proportioner och 
estetik.  

Bildanalysen analyserar stillbilder från fyra olika serier. De serier som har blivit 
utvalda har antingen blivit utvalda för deras relevans genom den genomförda 
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målgruppsanalysen eller för att serien kommit upp som ett bra exempel för manér i 
diskussioner med Arbetets museum.  

Valet av bilder från respektive serie skedde enligt följande kriterier: 

• Varje bild måste innehålla minst tre karaktärer och en tydlig bakgrund. 
• Varje bild måste vara större än 800x600 pixlar. 
• Varje bild måste kunna spåras till vilket avsnitt som den kommer ifrån. 

 

Om bilderna 
Bilden från Family Guy är tagen från avsnittet Livin’ on a Prayer (Säsong 10, 
avsnitt 12) och föreställer hela familjen Griffin när de sitter på sin soffa/golvet 
framför soffan och förskräckt ser på tv.  

Bilden från Futurama är tagen från avsnittet Anthology of Interest part I (Säsong 2, 
avsnitt 20) och föreställer (från vänster till höger) Bender, Fry och Amy när Amy 
och Bender hejar på när Fry lagar frukost på sitt huvud. Han har därför flingor, 
mjölk och han skivar banan över huvudet. De befinner sig i ett kök.  

Bilden från Adventure Time with Finn & Jake och är från avsnittet Memory of a 
Memory (Säsong 3, avsnitt 3). Bilden föreställer (från vänster till höger) Finn, 
Marceline och Jake i förgrunden och the Rag Wizard ståendes bakom dem till 
vänster. Bakgrunden är ett slags vardagsrum och Marceline befinner sig halvt 
sittandes på golvet med Finn och Jake bredvid sig.  

Bilden från the Simpsons är från avsnittet Who Shot Mr. Burns part 2 (Säsong 7, 
avsnitt 1) och bilden som är från en tidigare säsong har uppdaterats till seriens 
nuvarande manér. Bildstilen är därför samma som nyare säsonger. Bilden 
föreställer Mr. Burns när han sittandes i sin sjukhussäng pekar ut Maggie som den 
som försökte skjuta honom. Maggie sitter i Marges famn och de är omgivna av 
Bart, Lisa, Dr. Hibbert, Grampa Simpson och journalisten Dave Sutton. Bredvid 
Mr. Burns står Homer Simpson iklädd doktorskläder.  
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Förstudieresultat  

Här kommer en redovisning av resultatet av det empiriska material som insamlats 
för detta arbete.  

Målgruppsanalys 
Här sammanfattas målgruppsanalysen. För den underliggande empirin för 
målgruppsanalysen, se bilaga 1.  

Presentationer där användaren styrde informationsflödet föredrogs av alla 
sjätteklassare och de fann det mer intressant och bättre för inlärningen. Statisk 
grafik kräver att användaren drar slutsatser och är troligare att väcka kognitivt 
intresse. Animerade grafiker väcker troligare emotionellt intresse då de är mer 
medryckande. Vid 12 års ålder blir bättre på att tolka det som inte syns och förstå 
olika samband (1177 Vårdguiden u.å). Detta stöds av den ovannämnda studie som 
genomförts av Kim et al. (2007). De blir också bättra på att förstå under- och 
överdrifter samt ironi. Deras förmåga att använda symboler ökar (1177 Vårdguiden 
u.å). 

De tecknade serier som omnämndes specifikt vid namn i målgruppsanalysen var 
The Simpsons och Family Guy. På grund av detta inkluderades de i bildanalysen då 
det var ett manér som målgruppen verkade van vid. Inga spel omnämndes vid 
namn och det är därför valet för på att utforma det efter TV-serierna.  

Bildanalys 
Under detta kapitel kommer en sammanfattning av bildanalysen. För att läsa 
empirin som ligger till grund, se bilaga 2.  

I alla bilder förutom den från Futurama används enbart svarta, möjligtvis nästintill 
svarta, linjer genomgående. Futurama har två objekt där linjerna inte ser ut på det 
sättet och då är linjerna något mörkare än tillhörande areafärg. Adventure Time 
with Finn & Jake är den enda serien som har en ett mer avslappnat manér där vissa 
linjer inte använder helt raka när de bör vara det, till exempel linjer som avgränsar 
väggar från tak. 

Färgerna är oftast enkla och mättade i alla TV-serier. Med enkla menas här att det 
endast är en färg inom en area avgränsad med linjer. Undantaget är ett 
bakgrundsobjekt i Family guy-bilden och slagskuggor i bilderna från Family guy, 



	 18	

Adventure Time with Finn & Jake och Futurama. Alla bilder håller sig annars till 
att visa ljus- och förhållanden med att färglägga olika sidor av ett objekt där 
sidorna avgränsas med linjer med olika nyanser av objektets färg.  

Karaktärernas proportioner är överdrivna i alla bilder. Varje TV-serie formger ögon 
på liknande sätt, med vita areor med en svart cirkel i, förutom Adventure Time 
with Finn & Jake som generellt sett använder prickar för att representera 
karaktärernas ögon.  
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Utveckling av gestaltning	 

Under denna rubrik kommer en beskrivning av designprocessen. Kapitlet är 
uppdelad i underrubrikerna Konceptutveckling, Manér och färgval samt 
Interaktivitet. Teori och resultatet för metod ligger till grunden för hur 
gestaltningen har utformats och underbygger de designval som gjorts.    

Konceptutveckling 
Utställningens kärna upplever jag handla om att våga laborera och testa sig fram till 
yrken och roller och att på så sätt låta målgruppen finna sig själv genom vägledd 
lek. Från början var konceptet ”Vad gör Arbetsmyran?” och konceptet var mycket 
längre än vad detta koncept är. Det första konceptet var uppdelat i två delar där 
labbet var första steget (Se figur 1). 

 
Figur	1	-	Konceptöversikt	

Detta koncept saknade en logisk röd tråd. Till exempel besvaras frågan Vad gör 
Arbetsmyran inte av det första resultatet. Detta vara ett för stort tankehopp för en 
elva åring, som Egelin Tärning (2016 personlig kommunikation), som har stor vana 
att formge utställningar till målgruppen, påpekade. Därför delade jag upp konceptet 
till två stationer, en som arbetet handlar om och en som ligger utanför arbetets 
ramar. Titeln ”Vad gör Arbetsmyran?” (undre raden i figur 1) har konceptet som 
faller utanför gränser fått ha kvar medan den interaktiva konceptet som arbetet 
handlar om har fått titeln ”Hur är Arbetsmyran?” (övre raden i figur 1). 
Anledningen till varför titeln på arbetskonceptet ändrades till ”Hur är 
Arbetsmyran?” var att det var den fråga som besvarades av första resultatsidan.  
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Min första idé till introsidan var en väldigt övergripande manual som förklarade 
hur användaren kunde genomföra alla interaktioner och vilka interaktioner som 
fanns i materialet. Manualen gav förklaringar till vilka riktningar användaren kunde 
dra interaktiva objekt i för att interagera med dem, att vissa val behövde de bara 
klicka på och andra val behövde de både klicka och dra i. Efter att ha förklarat 
manualen för Egelin Tärning (2016 personlig kommunikation) berättade hon att 
utifrån egna erfarenheter ledde långa manualer till frustration och användare hade 
en tendens att då ge upp.  

För många element skapar en kognitiv belastning (Paas, Renkl & Sweller 2003 s. 
1). Ett försök att gå åt motsatt håll, för att se vad som var det minsta förklaring som 
krävdes, ledde till ”klicka och dra” eftersom det var de handlingar användaren 
behöver för att interagera med bilden och därför kärnan av manualens budskap. För 
att förtydliga kopplingen till uppdraget, att ta reda på hur Arbetsmyran är, 
adderades texten ”för att ta reda på det”.  

Manér och färgval 
Saker som är relevant för läsbarheten är språket som används och hur ord, bild och 
form är sammansatta och strukturerade. När bilder och text används tillsammans 
höjs läsbarheten i bildskärmsbaserat användargränssnitt. Läsbarheten ökar om 
kommandoknappar ger återkoppling, till exempelvis i form av ljud. För att få god 
läsbarhet på skärm krävs det en konsekvent användning av färgval, grafisk form 
och typografi. En god relation mellan rubriker, bildtexter och brödtext ökar också 
läsbarheten (Andersson 2010 s. 29). 

En studie gjord av Andersson och Persson (2008) visar att elever i årskurs 9 
(oavsett förkunskap i ämnet) vill ha en avancerad, professionell och välgjord 
schematisk teckning (Citerad i Pettersson 2014 s. 77). Bilden ska helst ha naturliga 
färger, text som förklarar detaljerna och pilar som visar händelser (Pettersson 2014 
s. 77). Metaforiska bilder åskådliggör något abstrakt som påminner eller liknar det 
avbildade, som exempelvis en trappa som leder till ett mål (Pettersson 2014 s. 79).  

De unika färgerna som ska användas först i färgkodning är röd, grön, gul och blå. 
Efter det ska rosa, brunt, orange, grå och lila användas (Ware 2008 s. 70). För att 
effektivt stötta de visuella sökningar som sker är bakgrundsfärgen och de andra 
symbolernas färg lika viktiga som den eftersöka symbolens färg. 

Ett viktig beslut som togs baserat på teorin om animation och rörelse var att 
begränsa användningen av animation. Animering används därför enbart på två sätt; 
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på interaktionssidan för att leda användarens uppmärksamhet och i filmsekvenser 
som saknar interaktion, men som förmedlar en förändring. Exempel på dessa 
filmsekvenser är till exempelvis slutsekvensen då alla egenskapsval är gjorda. På 
interaktionssidan används animeringen sparsamt och enbart på ett ställe i taget. 
Detta för att leda ögat till något av de egenskapsval som användaren kan göra 
genom att enbart ha animerad rörelse hos dessa på interaktionssidan.  

Introsida 
Utseendet av första sidan har ändrats från första utkast (se figur 2) då det var gröna 
och blå strålar som radierar ut från mitten. Färgnyanserna för dessa strålar verkade 
inte bra ihop. Delvis för att kontrasten var för låg mellan färgerna och delvis 
klustret av strålar som sänds ut från mitten. Tanken var att dessa strålar skulle leda 
blicken till texten men istället försvårade dessa linjer avläsningen av texten genom 
att nästan dra blicken bakom orden. Teckensnittet som användes verkade 
handskrivet och hade väldigt mjuka linjer och bröt därför heller inte av strålarnas 
linje tydligt. Tanken var att det skulle röra sig ett par myrantenner i vänstra hörnet, 
men antennerna är alldeles för stora. På det hela taget så är det för mycket saker 
som slåss om uppmärksamheten i bilden och det leder till att ingenting får 
uppmärksamhet och blir en enda röra. Konkurrensen mellan de olika bildelementen 
var för hög. 
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Figur	2	-	Första	utkast	till	introsidan	

Interaktionsbild 
Skissarbetet började med små ”frimärksskisser” för att få fram bildberättelsen. För 
att komma vidare från detta stadie fördes en diskussion med Arbetets museum för 
att välja en idé. Den idén blev vald var den som passade utställningen mest.  

Då grundidén till bildberättelse formats fokuserade skisserna snarare på manéret 
och de interaktiva funktionerna i bilden. Först ville jag ha arbetsbänken mer åt 
sidan för att skapa en mer dynamisk bild. Kombinationen av enpunktsperspektiv 
och att den inte stod tillräckligt åt sidan gjorde mer att den snarare uppfattades som 
sned än dynamisk. Valet bestod i att antingen centrera arbetsbänken eller flytta den 
mer åt sidan. Då det är mycket som kommer hända i bilden ändå så beslutade jag 
mig för att ha bänken i mitten. Det dynamiska skulle kunna tillföra en annan 
upplevelse av bilden men det estetiska fick ge vika åt det informativa. Känslan av 
att bilden behövde vara mer dynamisk försvann när fler bildelement (som flaskor 
och liknande) tillfördes då den då skulle bli för rörig. Den statiska bakgrunden 
behövs för att lugna ner bilden.  

Manéret fastställdes genom en urvalsprocess av sex stycken svartvita bilder, med 
olika linjetjocklekar. Linjetjocklekarna grundar sig på Taylors (2003) teori om 
linjetjocklek.  
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• Bild 1 är alla linjer i bilden lika de linjer som användes i bildanalysens 
bilder. Alla linjer är jämntjocka, 1 punkt. 

• Bild 2 har alla linjer förutom det interaktiva objektens yttrekonturlinjer i 
samma linjetjocklek. Yttrekonturlinjerna är 1,5 punkter och alla andra linjer 
är 0,75 punkter.  

• Bild 3 är baserad på Volvos tecknarmanual (2006). Innerlinjer (linjer som 
inte är mot luft) är 0,5 punkter och konturlinjer (linjer mot luft) är 1 punkt.  

• Bild 4 är en utökad version av bild 3 där de interaktiva objektens ytterlinjer 
är 1,5 punkter. 

• Bild 5 är en överdriven version av bild 4 där linjetjockleken på de 
interaktiva objektens yttrekonturlinjer är 2,5 punkter och övriga konturlinjer 
är 1 punkt.  

• Bild 6 är samma som bild 5 där de övriga konturlinjerna är 1,5 punkter. 

Bild 1 och 4 (Se bilaga 3) valdes ut för ytterligare revidering och färgläggning. 
Bild 1 för att den är utformad enligt de manér som framgick i bildanalysen och bild 
4 för att den följde Taylors teori (2003) om linjetjocklek samt innehöll ytterligare 
information hur användaren kan interagera med objektet.  

Tanken var att färgerna på de interaktiva objekten skulle variera mellan de unika 
färgerna (förutom gul, röd och brun med anledning på vad dessa färger kan 
konnotera när det är vätskor i glasbehållare som har dessa färger) men för att 
förhöja de visuella ledtrådar som bilden ger valdes istället att färgkoda de 
interaktiva delarna i enlighet med likhetslagen. 

Genomförd interaktion 
För att belöna användaren för att ha klarat sig igenom hela bildberättelsen ville jag 
göra något roligare än att hen bara skulle behöva klicka sig vidare till en sida med 
resultatet för berättelsen. Därför beslöt jag att när användaren har gjort sitt sista val 
så kommer ”kameran” att zooma in på behållaren med orange vätska i mitten av 
bordet där bunsenbrännaren kommer att sätta igång. Vätskan i behållaren skulle då 
börja koka och expandera och sedan ”explodera” mot kameran. Det är i den fläcken 
på kameralinsen som resultatet presenteras. 
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Figur	3	-	Skiss	av	presentationen	av	resultatet	

Presentationen av resultatet bröt mot gestaltningslagarna och då blev också 
resultatet förvirrat. Egelin Tärning (2016 personlig kommunikation) tolkade det 
som att de övre orden påverkade de undre orden (Se figur 3), när allting egentligen 
är en sammanställning av de gjorda valen i bildberättelsen. Till den slutgiltiga 
versionen var detta något som togs i beaktning då det inte bör gå att tolka 
informationen som presenteras så pass fel.  

Försöken att illustrera en myra enligt ett av manér som presenterades i bildanalysen 
såg Arbetsmyran först ut som en utomjording (Se figur 4). Detta var nog med tanke 
på att antennerna satt för brett isär och ögonen var för runda. Runda två av 
manérskisserna producerade ett bättre resultat. Dock var det ett misstag att utforma 
myrans betar till framtänder (Se figur 4). Efter en revidering av en utvald skiss blev 
den slutliga gestaltningen färdig.  
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Figur	4	-	Skisser	av	Arbetsmyran	

Interaktivitet 
Under denna rubrik presenteras de olika interaktionerna som går att genomföra i 
bildberättelsen men framför allt vägen till hur de skulle fungera.  

Ledtrådar 
Alla element bör vara informationsbärande och ingenting ska vara utfyllnad eller 
hända slumpmässigt. Även om det skulle vara ”roligt” att tillföra element som till 
exempel ett akvarium i ett grönt skåp bidrar det inte till något och kan istället 
stjälpa helheten genom att kognitivt belasta användaren då den försöker dra 
slutsatser från informationen. Egelin Tärning (2016 personlig kommunikation) 
påpekade också att det påverkar kontinuiteten i materialet negativt då något 
irrelevant tillförs och kan förvirra användaren. De ”roligare” elementen hade 
kunnat skapa emotionellt intresse vilket kunde tillföra något för de yngre eller de 



	 26	

med lågt kognitivt behov, men kognitiv överbelastning skulle kunna uppstå då de 
behöver bearbeta överflödig information.  

Egenskapsval 
Valet stod mellan att låta användaren kunna ändra sina val eller att inte kunna göra 
det.  

Lösningen på det förstnämnda hade varit att låta till exempel flaskorna stå kvar på 
bordet men att låta vätskan i flaskan som blivit vald försvinna medan flaskan som 
inte blivit vald har kvar sin vätska. Då ges feedback för valet som har skett, genom 
en förändring av bilden.  

Valet att inte låta användaren gå tillbaka och ändra sina tidigare beslut kunde 
illustreras på på ett flertal sätt. Det första är att endast ta bort markeringen som 
indikerar att det går att interagera med objektet. Andra alternativet är samma som 
första men att dessutom dra ner opaciteten hos objektet. Det sista alternativet var 
att helt ta bort objektet. Valet föll på det sista alternativet då det var det alternativ 
som tydligast demonstrerade att det inte gick att välja om.  

Varningssymbolen för lättantändligt material är säkert designad för att dra 
uppmärksamhet till sig. Den är väldigt svart och det var märkbart att den stal 
uppmärksamhet från där jag ville att den skulle vara. Valet stod mellan att dämpa 
den (att den inte var svart utan mörkgrå) eller att endast ha den i outlines.  
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Resultat av gestaltningsutveckling 

Jag valde att presentera min gestaltning som en storyboard, för att läsa hela 
storyboarden, se bilaga 4. I kapitlet nedanför kommer ett urval av storyboarden 
presenteras mer ingående om valen bakom den slutliga designens utseende och 
funktionerna som storyboarden förklarar.  

Introsida 
Introsidan (Se figur 5) har nu enbart texterna ”Hur är Arbetsmyran?” och ”Klicka 
och dra för att ta reda på det!” som förklarande text till interaktionen och 
berättelsen. Teckensnittet har ändrat format och är nu mer en linjär sanserif. 
Utformningen av bilden påminner om det första utkastet, fast färgerna är dämpade 
och arbetar tillsammans. Klustret startar dessutom nästan ur bild i mitten och 
bilden får därför ett lugnare intryck. Myrantennerna har fått en mindre 
framträdande plats, speciellt eftersom rörelsen hos dem kommer att dra 
uppmärksamhet i vilket fall. En svensk flagga har tillkommit i nedre högra hörnet 
för att visa att det går att ändra språk. 

 
Figur	5	-	Slutresultatet	av	Introsidan	
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Interaktionssida 
Valet blev att fortsätta på ”bild 4” (se bilaga 3), som var utformad enligt Taylors 
teori (2003), med linjetjocklekarna tagna från Volvos tecknarmanual (2006), och 
ytterligare linjetjocklekar för att interagera med objektet. I ”bild 1” (se bilaga 3),, 
eller manérbilden, där alla linjer har samma vikt poppade ingenting ut. Det kan 
vara bra om det är en statisk bild som ska utformas, men det var svårt att se vad 
som gick att interagera med i bilden. Det skulle kunna vara så att färgkodningen 
vore tillräckligt för användaren att interagera med bilden, men det skulle kunna 
leda till frustration och känslor av dumhet hos användaren om de inte intuitivt 
förstår en bild presenterad med så pass knapphändig textuell information.  

Det visade sig dock att kontrasterna mellan linjerna i den valde bilden inte var 
tillräckligt stor. I den slutliga versionen av ”bild 4” hade innerlinjer (inte mot luft) 
0,75 i linjetjocklek, innerlinjer (mot luft) hade 1,5 i linjetjocklek och de interaktiva 
objektetens ytterkonturer var 3,5. Detta gör att kontrasten mellan de interaktiva 
elementens yttre konturlinjer och de övriga linjerna ökas (Se ”bild 6” i bilaga 3).  

 
Figur	6	–		Slutresultatet	av	interaktionssidan	(Baserad	på	bild	4	i	bilaga	3)	

Eftersom bilden består av ett laboratorium innehåller det mycket glasflaskor och 
behållare. Om vätskorna i dessa skulle vara röda eller gula kan konnotationen bli 
fel. Av denna anledning valde jag att vätskorna skulle vara blå och gröna. Blå är 
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ändå en av de huvudsakliga unika färgerna, även om den i vissa fall kan konnotera 
maskulinitet var det värt att använda den. Det kan vara behövligt att placera 
egenskaper som stereotypt inte anses vara maskulina på de blå alternativen för att 
balansera upp detta. Grön är också en unik färg som bör användas först i 
färgkodning.  

Genomförd interaktion 
Den största förändringen på denna bild (se figur 7) till skillnad från förut var 
revideringen av hur resultatet presenterades. Närhetslagen och likhetslagen togs i 
beaktning då det inte bör gå att tolka informationen som presenteras så fel som det 
gjordes innan revideringen. Det var viktigt att användaren skulle kunna identifiera 
sig med myran. Designen är tänkt att vara så androgyn som möjligt så att både 
pojkar och flickor kan identifiera sig med hen.  

 
Figur	7	-	Slutresultat	för	presentation	av	resultat	och	Arbetsmyran	

Interaktivitet 
Anledningen till varför valet föll på att inte ge användaren möjligheten att göra om 
sina val var dels på grund av tiden det skulle kunna ta att ta sig igenom 
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bildberättelsen och dels för att förtydliga de interaktionsmöjligheter som kvarstod. 
Det kan uppstå en viss irritation att inte kunna göra om val om användaren väljer 
fel men samtidigt finns det inte så många val att göra om; om användaren väljer att 
starta om bildberättelsen. Förutom det har möjligheten att göra fel minskats genom 
att användaren måste dra i egenskapsvalet istället för att klicka just för att 
användaren inte ska råka klicka på skärmen och på det sättet välja fel. Användaren 
kan möjligtvis känna en viss stress över att behöva välja rätt från början, men 
förtydningen över vilka val som är kvar bör överväga eventuell stress (Se figur 8). 

 
Figur	8	-	Efter	viss	interaktion	kan	interaktionsbilden	se	ut	så	här	

För att ge användaren återkoppling om att ett val har skett, förutom filmsekvensen 
där vätskan hälls ner i behållaren, visas de gjorda valens färg i mätaren längst upp i 
vänstra hörnet (se figur 8).  

Jag valde att dämpa varningssymbolen för lättantändligt material (se figur 8) då det 
är en riktig symbol och konnotationen kan försvinna om den ändras för mycket. 
Tanken är att symbolen kan bli mörkare igen om det är så att användaren inte har 
interagerat med skåpet som symbolen sitter på.  
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Slutsatser  

Frågeställningen för detta arbete är ”hur bör olika bildelement utformas utifrån 
informationsdesigns principer för att ge målgruppen förståelse för vart det går att 
interagera med bilden Svaret är att det är lika viktigt med de interaktiva 
bildelementens utformning som de icke-interaktiva bildelementens utformning; 
utformningen av dessa olika sorters bildelement måste skilja sig märkbart ifrån 
varandra. Användaren av bildberättelsen bör snabbt urskilja dessa element från 
varandra. Formgivaren bör underlätta för användaren genom att göra objekteten 
som är interaktiva visuellt distinkta från de icke-interaktiva objekten. Desto mindre 
kontrast det är mellan interaktiva objekt och icke-interaktiva objekt i bilden ju 
svårare är det att urskilja de olika objekten från varandra. Det blir därför svårare för 
användaren att förstå var det går att interagera med bilden. 

De interaktiva bildelementen kan ses som symboler för var det går att interagera 
med bilden. Form, textur och/eller färg bör skilja symbolerna åt. Det räcker inte 
med att det finns kontraster mellan dessa, utan kontrasterna måste även vara 
tillräckligt stora för att uppfattas. Det ska vara lätt att skilja de interaktiva objekten 
från deras omgivning. Interaktiva objekt bör alltså ha pop-out-effekt. I detta arbete 
har inte textur eller form använts för att skilja de interaktiva bildelementen från 
dess omgivning, utan endast färgkodning. 

För att göra det enklare för användaren att kategorisera, förstå och dra slutsatser av 
ett bildmaterial är det en god idé att använda färgkodning. Det är viktigt att 
formgivaren väljer rätt saker att färgkoda och att färgkodningen är genomgående i 
hela bilden. De färger som bör användas i första hand är vit, svart, blå, gul, grön 
och röd och när dessa färger är använda är färgerna rosa, brunt, orange, grå och lila 
de färger som helst bör används (Ware 2008 s. 70).  

Gestaltlagarna bör följas då även dessa hjälper användaren att strukturera upp den 
information som tas in. Något som faller in under likhetslagen är att ge alla 
interaktiva objekt en annan linjetjocklek. Det är viktigt att förändringen av dessa är 
tillräckligt stor för användaren att kunna uppfatta skillnaden. 

När det gäller animering är det bättre att designen skapar ett kognitivt intresse än 
ett emotionellt intresse, även om designen vänder sig till 11 och 12 år. Även om 
saker som väcker emotionellt intresse är mer medryckande kan de förvirra 
användaren då de kan bidra till överflödig information. Därför bör formgivaren 
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fokusera på att skapa material som väcker kognitivt intresse men på ett sätt som 
vägleder personer med lågt kognitivt behov att dra slutsatser. Utformningen av 
interaktiva bilder där varje interaktion leder till nästa statiska grafik kan intressera 
barn med högt kognitivt behov. Animationerna som leder mellan dessa statiska 
bilder kan dock hjälpa barn med lågt kognitivt behov att dra slutsatser om vad som 
händer mellan de statiska bilderna. I detta arbete har funktionen att kunna gå 
tillbaka och ändra tagits bort på grund av tidsaspekten av bildberättelsen, även om 
den funktionen hade varit bra att ha kvar då det ökar förståelsen. Indikationer, som 
mätaren i övre vänstra hörnet, visar att tid förflutit eller att val är gjorda bör dock 
hjälpa användaren att ändå få en översikt över att tid har förflutit men också över 
hur lång tid det är kvar.  

Det är viktigt att använda animation/rörelse i bild sparsamt och bara på de platser 
dit användarens uppmärksamhet ska tvingas. Ett material med mycket animationer 
kan vara intressant att titta på men försvårar för användaren att förstå materialet 
genom att för mycket saker händer eller att uppmärksamheten styrs fel. 
Animationer fångar vår uppmärksamhet, speciellt saker som dyker upp och 
försvinner ur vårt synfält, och bör därför användas för att dra uppmärksamheten till 
önskad plats. Genom att dra nytta av ”steget före”-strategin, som säger att 
människor oftast tittar på det som vi behöver för att utföra nästa moment innan vi 
utför den handlingen, kan formgivare underlätta förståelsen hos användaren om vad 
i bilden som går att interagera med.  

När en bild utformas gäller det att vara medveten om sina val och att det tilltänka 
budskapet förmedlas. Ett av budskapen i interaktiva bilder är att ’här och här går 
det att interagera med bilden, men inte här’. Bilder liknar det som avbildas och 
även om det är möjligt att tolka bilden på många sätt förstås den direkt och 
intuitivt. Om budskapet inte uppfattats av användaren, eller om bilden feltolkas av 
användaren, är det hos designen som felet ligger och inte hos användaren. Detta är 
något som formgivare bör förhålla sig till.   

Det är bra att på något sätt urskilja de interaktiva delarna av bilden genom 
färgkodning och närhets- och likhetslagen. I detta arbete har interaktiva objekt 
färgkodats med grönt och blått; här är det viktigt att det bara är interaktiva objekt 
som är gröna och blåa. Eftersom de flesta bakgrundsfärger är ganska ljusa och dova 
står de interaktiva objekten ut. De interaktiva bildelementen är också utformade 
efter objekt som oftast går att interagera med i verkligheten. Det är objekt som 
bägare och lådor, och inte passiva element som väggar eller tak. Likhetslagen har 
använts vid valet av linjetjockleken hos objekten. De interaktiva objekten har mer 
än dubbelt så tjock linjetjocklek än de icke-interaktiva objekten. Detta gör att de 
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interaktiva objekten drar ännu mer uppmärksamhet. Det är också bara interaktiva 
objekt som animerats, på interaktionssidan, då rörelse drar till sig användarens 
uppmärksamhet.  

Sammanfattningsvis är det i huvudsak kontrasten mellan de interaktiva och de 
icke-interaktiva bildelement som är viktigast. Desto större de visuella kontrasterna 
är ju enklare är det för användaren att identifiera de interaktiva bildelementen. 
Beroende på vad för slags bildberättelse som utformas bör formgivaren balansera 
hur enkelt något ska vara att identifiera och mot hur krävande utmaningen i 
bildberättelsen bör vara; är det för enkelt kanske bildberättelsen upplevs som 
tråkig. De interaktiva bildelementen bör vara färgkodade och ha annan, tjockare, 
linjetjocklek. Formgivaren bör använda animation sparsamt i bilden då det kan 
stjäla uppmärksamhet från det som ska uppmärksammas. Animation kan istället 
styra användarens uppmärksamhet dit formgivaren vill ha den om det används på 
rätt sätt.  
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Diskussion  

Dessa resultat grundar sig mest på teori, mitt eget kunnande som 
informationsdesigner att kunna analysera bilderna och Egelin Tärnings kompetens 
som pedagog och förståelse av målgruppen. Vid formgivningen var tidiga utkast 
inte utformade genomgående enligt gestaltlagar. Det märktes direkt att 
bildmaterialet blev svårare att förstå för användaren; i detta fall Egelin Tärning som 
jag utprovade materialet på. 

Om möjligheten för användartest funnits hade det funnits mycket etiska aspekter 
att ta i beaktning då det skulle varit mest lämpligt att testa bildberättelsen på 
målgruppen. Det fanns ingen möjlighet på grund av tidsbrist. Det jag skulle velat få 
ut av användartesterna skulle ha varit om målgruppen förstår vart det går att 
interagera med bilden, om uppmärksamheten styrs i enlighet med de teorier som 
använts i arbetet och/eller om jag som formgivare har lyckats med att styra 
uppmärksamheten. Det hade varit intressant att ta reda på hur stora rörelserna 
måste vara för att fånga uppmärksamheten hos barn. Speciellt eftersom det kan 
vara mycket som händer i deras omgivning när de befinner sig i museimiljö; andra 
barn kan springa runt, mycket ljud och andra intryck kan påverka inläsningen av 
materialet. 

När målgruppen kommer att interagera med gestaltningen kommer det antagligen 
ske i en väldigt aktiv miljö med många intryck. Det är därför viktigt att 
informationen är ännu tydligare och enkel för att minska den kognitiva 
belastningen vid avläsningen av bilden. Ett förslag är hur ljud skulle kunna 
användas för att stänga ut omgivningen och för att förstärka bildens innehåll och 
interaktion. Ljud är något som skulle kunna tillföra något till gestaltningen för att 
öka förståelsen, men då fokus i arbetet handlade om bildelements utformning har 
detta inte tagits upp mer än kortfattat i arbetet. 

I gestaltningen är färgkodningen nästintill konsekvent genomförd. Dock är utsikten 
ur fönstret grön och blå, som de interaktiva komponenterna, även om det är den 
bruna klockan som användaren ska interagera med. Om jag skulle ha gjort om 
arbetet nu skulle jag gjort fönstret interaktivt och att klockan och fönstrets innehåll 
rör på sig när användaren har klickat på fönstret, istället för som tanken är nu att 
klockan styr rörelsen hos fönstrets innehåll och klockan.  
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Teorin gällande animation i informativa material refererar bara till en källa, Kim et 
al. (2007), och när det bara rör sig om en studie finns det möjlighet att resultatet i 
studien är skev. Det säger dock inte emot vad, till exempel, Ware (200) säger om 
rörelse och vår uppmärksamhet. Studien bara exemplifierar hur animation bör 
användas och hur målgruppen reagerar på rörelse i bild. Mycket av den litteratur 
arbetet stödjer sig på är böcker. Det kan ha kommit nya rön efter att böckerna 
publicerades. Författarna av både böcker och artiklar är kända inom sina områden.  

Det kan vara viktigt att vara medveten om genus i sin design. Det är i detta arbete 
något som inte fått stort fokus teorimässigt men något som tagits i beaktning vid 
formgivning av gestaltningen. Andra aspekter att ha i åtanke är 
funktionsvariationer, som till exempel färgblindhet och kognitiva nedsättningar, 
och eventuella kulturella skillnader i semiotik och bildtolkning. Visuella 
representationer i bilder kan, som Eriksson (2013) hävdar, förstärka och skapa 
mentala bilder hos barn och det kan, påverka barns uppfattning av yrken. Barn 
behöver också hjälp av någon att tolka bilder kan bildens budskap bli oartikulerad 
(s. 233). Arbetets museum har diskuterat hur de kan använda samma innehåll som 
en större utställningsdel. För den ensamma stationen kan budskapet också bli 
oartikulerat, men tanken är att barnen på något sätt ska kunna tillgodogöra sig 
informationen vid senare tillfälle. Kanske genom att kunna hämta hem sina resultat 
över nätet för att kunna diskutera med målsman eller annan vuxen i sin närhet.  

Desto mindre kontrast det är mellan interaktiva objekt och icke-interaktiva objekt i 
bilden ju svårare är det att urskilja de olika objekten från varandra. Det blir därför 
svårare för användaren att förstå vart det går att interagera med bilden. Denna 
komplicering av förståelsen kan vara något att leka med när det gäller att skapa 
bildberättelser. Det kan ju bli mer intressant när det blir svårare; genom att det blir 
en utmaning. Det bör dock vara något som formgivare bör vara försiktiga med då 
det kan skapa en frustration hos användaren. 
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Bilaga 1 

Målgruppsanalys 
Här kommer en redogörelse för resultatet för målgruppsanalysen. 
Målgruppsanalysen är uppdelad i tre delar; målgruppen och kognition, 
målgruppens utveckling och målgruppens medievanor.  

Målgruppen och kognition  
Enligt en studie tycker fjärdeklassare med lågt kognitivt behov att animerad grafik 
var mer motiverande och tilltalande. Det kan vara för att de inte tror att de måste 
anstränga sig för att lära resonerar Kim et al. Fjärdeklassare med högt kognitivt 
behov tyckte inte att animerad grafik var mer intressant, tilltalande eller 
motiverande. Sjätteklassare, oavsett kognitivt behov, tyckte att grafik med 
självstyrt tempo var mer intressant och tilltalande. Fjärdeklassare med högt 
kognitivt behov och sjätteklassare oberoende av det kan ha förmågan att generera 
de överbryggande slutsatserna som behövs för att tolka statisk grafik. De yngre 
med lågt kognitivt behov kan föredra animering då de kanske inte själva kan dra 
slutsatserna som animationen visar, till skillnad från statisk grafik (Kim et al. 2007 
s. 267). Det kan vara på grund av det överväldigade dem med detaljer som 
distraherade. Sjätteklassarna och fjärdeklassarna med högt kognitivt behov tyckte 
även att grafik med självstyrt tempo var mest motiverande. Anledningen till att 
personer med högt kognitivt behov föredrog statisk grafik kan vara för att de kan 
ha ett högre kognitivt intresse, till skillnad från till exempel fjärdeklassarna med 
lågt kognitivt behov. Detta tyder, enligt Kim et al., att personer med högt kognitivt 
behov föredrar interaktivitet och att ha kontroll över den information som 
presenteras. Studien tyder även på att ålder och erfarenhet kompenserar för lågt 
kognitivt behov. Presentationer där användaren styrde informationsflödet föredrogs 
av alla sjätteklassare och de fann det mer intressant och bättre för inlärningen (Kim 
et al. 2007 s. 268). 

Animation växer i popularitet och en av anledningarna till det är tron om att 
animation är mer intressant och estetiskt tilltalande än statisk grafik, och därför mer 
motiverande. Statisk grafik kräver att man drar slutsatser och är troligare att väcka 
kognitivt intresse. Animerade grafiker väcker troligare emotionellt intresse då de är 
mer medryckande (Kim et al. 2007 s. 261). Animation har ingen bevisad förmåga 
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att hjälpa inlärning jämfört med statisk grafik med samma informationsvärde (Kim 
et al. 2007 s. 267). 

Målgruppens utveckling 
Det är mycket som händer i utvecklingen när barnet är runt 12 år och på många 
områden: kroppsligt, emotionellt, socialt och kognitivt. Enligt Vårdguiden skiljer 
sig utvecklingen mellan olika individer mycket åt i den här åldern. De övar på att 
vara vuxna medan de fortfarande kropps- och känslomässigt är barn. Vid 10 års 
ålder kan de ha en harmonisk period där behovet att frigöra sig inte är så pass stort 
än. De har ett behov att både ha en nära relation till familjen men också ha sina 
egna hemligheter. Vid 11 år blir barn ofta oroligare i både kropp och själ. De börjar 
ifrågasätta vuxna och markera sin egen identitet. Vid 12 års ålder börjar barn tänka 
mer på sitt utseende och kan börja prova nya stilar. De kan pendla från att tycka att 
allt föräldrarna gör är dumt och pinsamt till att de tycker det föräldrarna tycker är 
väldigt viktigt. Vid den här åldern blir vännerna väldigt viktigt och de kan gå långt 
för att imponera eller bli accepterade av sina vänner. Andra saker som kan påverka 
är att deras funderingar kring liv och död blir mer realistiska vilket kan leda till en 
känsla av övergivenhet men de kan också börja känna ett stort engagemang och oro 
kring omvärlden. Det är viktigt för dem att bli tagna på allvar men inte behöver ta 
på sig för stort ansvar. Självbilden utvecklas och många blir mer självkritiska då de 
jämför sig med andra. Barn i den här ålder blir bättre på att tolka det som inte syns 
och förstå olika samband (Vårdguiden.se). Detta stöds av den studie som nämnts 
tidigare och som genomförts av Kim et al. (2007). Målgruppen börjar, enligt 
Vårdguiden, också förstå att folk och situationer är komplexa och motsägelsefulla. 
De blir också bättre på att förstå under- och överdrifter samt ironi. Deras förmåga 
att använda symboler ökar (Vårdguiden.se). 

Barns medievanor  
Enligt en undersökning gjord av Statens medieråd (2015) har 92% av alla de 
svarande 9-12 åringarna angett att de har sett på TV. De vanligaste programmen är 
Idol och the Simpsons. Disney channel och Barnkanalen kommer också högt upp 
på listan. Andra program på listan är Family guy och Pretty little liars. 78% anger 
att de spelar spel på sin mobil. Undersökningen nämner inte vilka slags spel det rör 
sig om.   

Övrig medieanvändning (10-12 år) enligt samma undersökning:  
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Använder internet:  
- 65% varje dag.  
- 26% några gånger i veckan.  
- 9% en eller mindre än en gång i 

veckan. 
 

Spelar tv/dataspel: 
- 26% varje dag.  
- 35% flera gånger/veckan.  
- 11% en gång/veckan.  
- 19% mer sällan. 
- 8% aldrig. 

 
Läser böcker:  

- 30% varje dag.  
- 36% flera gånger/veckan.  
- 11% en gång/vecka.  
- 18% mer sällan.  
- 4% aldrig. 

 

Använder sociala medier:  
- 30% varje dag.  
- 16% flera gånger/veckan. 
- 4% en gång/vecka.  
- 8% mer sällan.  
- 42% aldrig. 
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Bilaga 2 

Bildanalys 
Här kommer en redogörelse av resultatet av bildanalysen. Det är stillbilder från 
följande serier som kommer att analyseras är: Family guy, The Simpsons, 
Adventure Time with Finn & Jake och Futurama. Family guy och The Simpsons är 
bland de serier som målgruppen ser mest på (Statens medieråd 2015). Adventure 
time with Finn & Jake och Futurama är två tv-serier som diskuterats med Arbetets 
museum som referensmaterial avseende bildstil till gestaltningen. 

Varje bild kommer att diskuteras under tre punkter; linjearbete, färgval och 
karaktärsutformning (För förklaring, se Bildanalys under Metoder).  
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Om bilderna 
Bilden från Family Guy är tagen från avsnittet Livin’ on a Prayer (Säsong 10, 
avsnitt 12) och föreställer hela familjen Griffin när de sitter på sin soffa/golvet 
framför soffan och förskräckt ser på tv.  

Bilden från Futurama är tagen från avsnittet Anthology of Interest part I (Säsong 2, 
avsnitt 20) och föreställer (från vänster till höger) Bender, Fry och Amy när Amy 
och Bender hejar på när Fry lagar frukost på sitt huvud. Han har därför flingor, 
mjölk och han skivar banan över huvudet. De befinner sig i ett kök.  

Bilden från Adventure Time with Finn & Jake och är från avsnittet Memory of a 
Memory (Säsong 3, avsnitt 3). Bilden föreställer (från vänster till höger) Finn, 
Marceline och Jake i förgrunden och the Rag Wizard ståendes bakom dem till 
vänster. Bakgrunden är ett slags vardagsrum och Marceline befinner sig halvt 
sittandes på golvet med Finn och Jake bredvid sig.  

Bilden från the Simpsons är från avsnittet Who Shot Mr. Burns part 2 (Säsong 7, 
avsnitt 1) och bilden som är från en tidigare säsong har uppdaterats till seriens 
nuvarande manér. Bildstilen är därför samma som nyare säsonger. Bilden 
föreställer Mr. Burns när han sittandes i sin sjukhussäng pekar ut Maggie som den 
som försökte skjuta honom. Maggie sitter i Marges famn och de är omgivna av 
Bart, Lisa, Dr. Hibbert, Grampa Simpson och journalisten Dave Sutton. Bredvid 
Mr. Burns står Homer Simpson iklädd doktorskläder.  

Linjearbete 
I Family Guy skiljer sig inte linjernas tjocklek mellan de linjer som utgör 
karaktärerna och linjerna som utgör bakgrunden. Linjerna är svarta eller nästintill. 
Bakgrundens raka linjer är helt raka, som ritade med hjälp av linjal. Alla linjer är 
jämntjocka och skiljer sig inte om det är luft bakom objektet eller inte.  

I Futurama arbetar man konsekvent med samma linjetjocklek genom hela bilden; 
både på karaktärerna och på bakgrunden. Linjetjockleken skiljer sig inte när ett 
objekt har luft bakom sig eller inte. De flesta linjerna är svarta eller nästintill, 
förutom de linjer som utgör flingorna och delar av bananen. De raka linjerna är 
spikraka.  

Adventure Time with Finn & Jakes har samma linjetjocklek på karaktärerna som 
bakgrunden. De linjer som utgör karaktärerna är är svarta eller nästintill medan 
linjerna i bakgrunden inte nödvändigtvis är det. Linjernas tjocklek ändras inte ifall 
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objektet är mot luft eller inte. Linjerna i bakgrunden är inte spikraka utan ser ut 
ungefär som om de inte har använt linjal när de försökt rita raka linjer.  

The Simpsons använder samma linjetjocklek till allt och alla linjer är svarta eller 
nästintill. Linjetjockleken skiljer sig inte när objektet ligger emot luft eller inte. 
Linjerna som ”ska” vara raka är ritade som med linjal.  

Färgval 
Family guy använder klara färger, med stor mättnad. Färgareorna kantas oftast av 
linjer, förutom i de fall de ska illustrera skugga på mjuka objekt (inte karaktärer) 
eller slagskuggor. Karaktärer avger inga skuggor, lika lite som de är skuggade. 
Skuggor visas i övrigt med att olika sidor av samma objekt har olika ton.  

I Futurama använder de sig oftast av areor som kantas av linjer. Undantagen är de 
areor som föreställer slagskuggor och de få ställen där en bred ”linje” innanför och 
parallellt med kantlinjen och ”linjens” färg är något ljusare än dess tillhörande area. 
Färgvalet är ganska mättade.  

Adventure Time with Finn & Jake använder sig av en stor blandning av dova och 
klarare färger, även om de flesta färgerna är mättade och klara. De flesta färgareor 
kantas av linjer förutom de areor som ska illustrera slagskuggor. Karaktärerna 
skuggas inte, förutom avskilda areor som till exempel sidorna av Marcelines skor. 
Bakgrunden är skuggad på så sätt att olika sidor av ett objekt har olika färgton, men 
ingen färg slutar utan kantlinje.  

I the Simpsons är färgerna enkla och mättade. Färgareorna kantas av linjer och 
nästintill inget är skuggat, utöver att olika sidor av samma objekt kan ha olika 
färgtoner.  

Karaktärsutformning 
I Family Guys är karaktärer karikatyrer med väldigt förvrängda proportioner. Till 
exempel är huvuden och händer förstorade i förhållande till kroppen. Ansiktets 
proportioner är också förvrängda. Karaktärerna har större ögon och små pupiller 
som illustreras av en prick. Varje hand har bara tre fingrar och en tumme.  

Futurama använder sig av förvrängda proportioner. Detta syns tydligast i ansiktet 
där ansiktsdrag som ögon och mun är överdrivna medan haka och kinder är 
underdrivna. Varje karaktär har tre fingrar och en tumme per hand och deras ögon 
består av cirklar med vit färgarea och en prick per öga för att illustrera pupillen. I 
Benders fall är ”pricken” en liten kvadrat, antagligen för att han är en robot.  
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Adventure Time with Finn & Jake utspelar sig i landet Ooo, vilket är en slags 
magisk rike där det inte finns några människor förutom Finn. Det finns dock många 
karaktärer som är antropomorfa. Till exempel är Marceline i bilden en vampyr. 
Hon har därför en lätt ljusgrå hudton, till skillnad från Finns ljust beigea hudton. 
The Rag Wizard har en grön hudton eftersom han inte heller är människa. 
Karaktärernas ögon illustreras oftast med enkla prickar, utan en vit area bakom. 
Undantaget här är Jakes ögon som illustreras av stora vita areor utan prickar med 
svarta kanter, ungefär som tjockbottnade glasögon utan bågar.  

I the Simpsons är proportionerna överdrivna. Ansiktena har i stort sett ingen haka. 
Alla förutom en karaktär saknar ögonbryn och ögonen är illustrerade med stora vita 
cirklar med prickar som pupiller. Ögonens form ändras för att illustrera olika slags 
ansiktsuttryck. Även om karaktärerna saknar de flesta former av detaljer så 
används linjer ibland för att illustrera rynkor och för att förstärka munnens uttryck.	


