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Abstract 

This study was aimed to inform and visualize Brazil’s social gap in health care in 
a given information graphics assignment. It was meant to explore how the design 
of a social gap could look like. The study had the aim to visualize the social gap 
without an evaluating configuration.   
 
The problem was to define what a social gap was and how, in that case, could 
look like. The reader ought to be able to understand what the design portrayed. 
Thus the design needed to be clear and show differences but not be prejudiced.  
 
The study began with a pilot study involving information gathering. The 
information gathering was followed by analyses of existing information graphics 
and films to form an idea of how a discrepancy could be portrayed.  
 
Based on the conclusions of the information gathering and analysis, a 
visualization of two prototypes was made for testing. These two prototypes were 
tested on the target group. The result of the testing were evaluated and revised. 
One of the prototypes was then elected as a final design. The testing gave the 
perception of the beholders understanding of the content and if the beholder 
experienced the design as evaluative.   
 
All of the results were evaluated, audited and applied to the final conformation. 
The design was the result of the conclusion of the study. It gave the answer to 
how the design of a social gap could show divergence without being evaluative.  
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Sammanfattning 

Denna studie hade som syfte att informera och visualisera Brasiliens sociala klyfta 
inom hälsovården i ett givet informationsgrafikuppdrag. Det innebar att undersöka 
hur utformningen av en social klyfta kunde se ut. Studien hade även som syfte att 
visualisera den sociala klyftan utan att den skulle vara värderande.  
 
Problemet var att definiera vad en social klyfta är och hur den i sådant fall kunde 
se ut. Läsaren skulle ha möjlighet att förstå vad gestaltningen föreställde. Därmed 
behövde gestaltningen vara tydlig och visa skillnader men inte vara fördomsfull.  
 
Studien inleddes med en förstudie som innebär informationssovring. 
Informationssovringen följdes av analyser av befintliga informationsgrafiker och 
filmatiseringar för att bilda en uppfattning om hur en skiljaktighet kunde gestaltas.  
 
Utifrån slutsatser av informationssovring och analyser så visualiseras två 
prototyper för utprovning. Dessa två prototyper utprovades på målgruppen. 
Resultatet av utprovningen utvärderades och reviderades. Därefter valdes en av 
prototyperna ut som den slutliga gestaltningen. Utprovningen gav uppfattningen 
om hur målgruppen förstod innehållet samt om målgruppen upplevde 
utformningen som värderande. 
 
Samtliga resultat utvärderades och reviderades och applicerades på den slutliga 
gestaltningen. Gestaltningen blev resultatet av slutsatsen i den genomförda 
studien. Den gav svaret på hur utformandet av en social klyfta kunde se ut för att 
på ett tydligt sätt visa skiljaktighet, utan att vara värderande. 
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Förord 

Denna rapport är ett resultat av en studie som behandlar Brasiliens sociala 
förhållanden. Jag har applicerat mina tidigare kunskaper i denna process som jag 
har erhållit från tre år på Mälardalens högskola.  
 
Tack vare stöd, kunskaper och inspiration från nära och kära så har jag kunnat ta 
mig till detta skede.  
 
Först och främst så vill jag tacka min handledare Lasse Frank. Tack för att du 
delat med dig av dina kunskaper och värdefulla råd.  
 
Tack till min mamma som stöttat mig under processens motgångar. Tack för att 
du har uppmuntrat mig fört mig i rätt riktning.  
 
Tack till mina vänner och tack till min familj.  
 
Tack till alla inblandade i studien som ställt upp i användartester, intervjuer och 
diskussioner.  
 
Tack till grafikerna på TT Nyhetsbyrån som välkomnat mig som en av dem. Tack 
för er vägledning.  
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1. Inledning 

Informationsgrafik har som syfte att förmedla information om ett ämne och med 
bild och text förklara och förmedla ett visst budskap. Det ligger till vikt att 
informationen förmedlas på ett tydligt och kommunikativt sätt för att budskapet 
inte ska misstolkas eller missförstås.  

1.1 Bakgrund 
Under sommaren år 2016 så kommer de olympiska spelen äga rum i Rio de 
Janeiro i Brasilien, Sydamerika. Arbetet behandlar en visualisering av Brasiliens 
sociala förhållanden i form av en informationsgrafik.  
 
På Nationalencyklopedin.se så skrivs det att inkomstfördelningen i Brasilien hör 
till den mest ojämlika i världen och landet präglas av djupa sociala klyftor. De 
fattigaste regionerna återfinns i de nordöstra delarna av landet, medan de sydöstra, 
dit industrin är koncentrerad, har en relativt sett högre levnadsstandard 
(Nationalencyklopedin, 2016).  
 
Eftersom att Brasiliens sociala klyfta är omfattande så ligger fokus på att berätta 
om den sociala skillnaden inom landets hälsovård. Jag har fått detta uppdrag av 
TT Nyhetsbyrån. TT Nyhetsbyrån säljer, producerar och distribuerar bild, text, 
video och grafik. Informationsgrafiken ska användas i en artikel i en bilaga till 
den kommande sporthändelsen.   
 
Informationsgrafik innebär att på ett förklarande sätt visualisera information. Det 
innebär att området för informationsgrafik är omfattande och applicerbart. Syftet 
med informationsgrafik är att betraktaren snabbt ska få en överblick och förstå 
den visuella informationen som presenteras.  

1.2 Syfte 
Arbetet har som syfte att informera om, och visualisera Brasiliens sociala klyfta 
inom hälsovården utan att skapa ett värderande budskap. Studien fokuserar på att 
gestalta en icke värderande informationsgrafik i syfte till att läsaren ska förstå vad 
gestaltningen föreställer.  
 
För att kunna förmedla information och nå fram med ett budskap så behöver 
utformningen vara tydlig och överblickbar. Syftet är att läsaren ska ta del av 
kommunikationen som informationsgrafiken förmedlar.  
 
Det är således viktigt att utformningen inte kommunicerar ett budskap som kan 
missförstås av läsaren. Läsarens uppfattning eller upplevelse av en utformning är 
individuell vilket är en aspekt som måste förhållas till under studien.   



 8 

1.3 Problemformulering 
Problemet är att visualisera något abstrakt som en social klyfta och visa på att det 
finns två olika sidor av den. Detta utan att lägga någon värdering i vad 
gestaltningen ska kommunicera.  
 
Hartman menar i boken Vetenskapligt tänkande att det är bra att tänka på hur 
undersökningen kan komma att se ut samt vad som krävs för att besvara frågan på 
problemet (Hartman, 2004, s. 212).  
 
Läsaren ska ha möjlighet att förstå vad informationsgrafiken visar så den behöver 
vara tydlig men inte till den punkten att den är fördomsfull. Jag behöver 
undersöka vilken utformning som kan användas för att uppnå det tänkta 
informationsmålet i syfte till att skapa en icke värderande informationsgrafik om 
en social skillnad.  

1.4 Frågeställning 
Frågeställningen grundades och avgränsades utifrån syfte och problem. Den är 
specificerad i förhållande till vad som kommer vara intressant och relevant att 
undersöka i studien.  
 
Det är viktigt att tänka på att inte försöka lösa ett alltför stort problem (Hartman, 
2004, s. 212). Frågeställningen är inom en ram som i förhållande till tidsaspekten 
är fullt möjlig att svara på.  
 
Vilken utformning kan användas vid gestaltningen av informationsgrafik 
föreställande en skiljaktighet, i syfte till att uppnå ett icke värderande budskap?  
 
Det är en utgångspunkt att klargöra vad man är intresserad av att undersöka 
(Hartman, 2004, s. 212). Dessa underfrågor formulerades således. 
 

• Hur definieras den tilltänkta målgruppen för uppdraget?  
• Hur kan innehållet utformas på ett strukturerat och begripligt sätt? 

1.5 Målgrupp 
Det ligger till vikt att definiera målgruppen för läsare av informationsgrafiken 
som visualiserar Brasiliens sociala klyfta inom hälsovården. TT Nyhetsbyrån har 
en stor kundkrets vilket innebär en bred målgrupp.  
 
Målgruppen innebär läsare av tidningar inom ett brett åldersspann. Olika åldrar 
kan skilja sig från varandra vad gäller uppfattning av innehållet. Målgruppen 
innebär också läsare med olika bakgrunder samt erfarenheter. Det medför att 
läsarna kan tolka informationsgrafikens budskap på olika sätt.  
 
Det är även till vikt att se till målgruppens varierande nivåer av förkunskaper om 
Brasiliens sociala förhållanden. Det innebär att informationsgrafiken med fördel 
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innehåller information anpassad för en läsare med en låg eller ingen förkunskap 
om ämnet. 

1.6 Avgränsning 
Uppdraget som erhållits från TT Nyhetsbyrån innebär en undersökande del. Detta 
medför att jag måste ta reda på vad som krävs utav uppdraget för att uppnå det 
tilltänkta informationsmålet.  
 
Informationsgrafiken är avgränsad till att endast beskriva Brasiliens sociala klyfta 
inom hälsovården och således presentera visuell statistik inom ämnet.  
 
En tydlig problemformulering innebär en avgränsning av studierna för att undvika 
att ödsla tid på det som ligger utanför problemområdet eller åsidosätter att göra 
det som bör göras inom problemområdet (Hartman, 2004, s. 212).  
 
Jag har inte beaktat att informera Brasiliens sociala klyfta i sin helhet. Ämnet är 
för omfattande för att kunna sammanfattas i en informationsgrafik. Tidsramen 
skulle inte heller räcka till för att sovra, utvärdera samt revidera informationen 
som skulle behövas för att gestalta ett sådant innehåll.  
 
Vad gäller typsnitt och storlek på typsnitt så har TT Nyhetsbyrån ett förutbestämt 
mått för det. Det innebär att jag inte kan ta beslut gällande det. Jag tar däremot 
beslut om mängden text och textinnehåll samt enstaka utformningar av text som 
redogörs för i kapitlet Resultat. TT Nyhetsbyrån korrigerar textinnehållet.  
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2. Teorier 

I detta kapitel uppges de teorier som står till grund för arbetet. Jag kommer 
resonera kring urvalet av teorierna och varför jag finner dem som relevanta för 
arbetet.  
 
Att tidigt gå igenom den litteratur som behandlar problemet är relevant då 
litteraturen står för en vägledning för undersökningen. Litteraturstudierna följer 
med genomgående under hela undersökningen (Hartman, 2004, s. 213). 
 
Det finns varierande och användbara teorier som kan appliceras på 
undersökningen då informationsgrafik är vetenskapligt och omfattande. Jag har 
utgått ifrån vad jag behöver undersöka för att i slutändan nå det slutliga 
informationsmålet.  
 
Samtliga källor utgörs av sakkunniga upphovsmäns erfarenheter och kunskaper 
inom ett specifikt område. Urvalet finner jag således som trovärdiga och relevanta 
utgångspunkter. 
 
Teorierna behandlar huvudsakligen ämnet kognition, hur betraktaren upplever och 
tolkar visuell information. Kognition är ett omfattande ämne som behandlar bland 
annat färg, form och hierarki och hur samspelet kan bidra till visuella tolkningar. I 
syfte till att utforma en informationsgrafik som är tydlig och begriplig så är dessa 
kunskaper användbara.  
 
Eftersom att arbetet innebär att gestalta en informationsgrafik så har det även varit 
nödvändigt att sovra information kring statistisk visualisering. 

2.1 Kognition 
Colin Ware förklarar i Visual Thinking for Design att det ligger till vikt för en 
designer att förstå de frågor som uppkommer när betraktaren söker visuell 
information. Det är lika viktigt att förstå och analysera en design och dess syfte 
till att underlätta den visuella bearbetningen för betraktaren som det är att kunna 
illustrera (Ware, 2008, s. 21).  
 
Gestaltningen av Brasiliens sociala klyfta inom hälsovården har som syfte att 
förklara och förmedla information på ett begripligt sätt. Jag behöver således läsa 
mig in på hur den mänskliga perceptionen fungerar i förhållande till en visuell 
avläsning av information. 

Gestaltlagarna 
Rune Pettersson förklarar gestaltlagarna i boken Bild och form för 
informationsdesign. Han förklarar att layout och formgivning innebär en 
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förståelse för människans perception. För att skapa en ordning och struktur på ett 
innehåll så kan tre begrepp vara till nytta (Bergström, 2001, citerad i Pettersson, 
2004, s. 223).  
 
Närhetens lag innebär att objekt som ligger nära varandra uppfattas som 
tillhörande varandra (Bergström, 2001, citerad i Pettersson, 2004, s. 223).  
 
Likhetens lag innebär att objekt som påminner om varandra i färg, form eller 
struktur uppfattas som tillhörande varandra (Bergström, 2001, citerad i Pettersson, 
2004, s. 223).  
 
Slutenhetens lag innebär att ett eller flera objekt omger sig med en ram av något 
slag uppfattas som tillhörande varandra. Detta är bra när ett stycke text ska 
avskiljas från resten av texten (Bergström, 2001, citerad i Pettersson, 2004, s. 
223).  

Färgblindhet 
Jag kommer ta hänsyn till personer med färgblindhet i utformandet av 
informationsgrafiken. Människor som är färgblinda har avsaknad av den röd-
gröna kanalen och har därför tvådimensionell snarare än tredimensionell 
färgrymd. Det innebär en svårighet att urskilja rött och grönt från varandra (Ware, 
2008, s. 73).  
 
Dana M. Wong förklarar den andra typen av färgblindhet i boken The Wall Street 
Journal Guide to Information Graphics. Den andra typen innebär en svårighet att 
skilja mellan gult och blått. Om man är osäker på att färgvalen i en grafik kan 
komma till besvär för en person med färgblindhet så kan man arbeta med 
ljuskontraster och konvertera bilden till svartvit. Genom att studera hur 
kontrasterna fungerar i den svartvita versionen så kan man bekräfta att färgerna 
fungerar tillsammans (Wong, 2010, s. 44). 

Färglära 
Val av färg är en viktig aspekt i den kommande gestaltningen. Eftersom att färg är 
individuellt tolkningsbart hos varje människa så behöver jag sovra information 
kring hur jag kan använda färg i utformningen utan att den kommer misstolkas. 
 
Pehr Sällström refererar till Johann Wolfgang von Goethe i boken Goethes 
färglära. Goethe var en diktare och författare under 1700- och 1800-talet. 
Sällström förklarar att betraktaren inte ser färg som något märkvärdigt vid första 
anblick och att det inte behövs utforskas närmare.  
 
Han förklarar vidare att en medvetenhet och ett intresse för färg är något annat än 
att endast acceptera färger som något existerande. Vad betyder färgerna för oss? 
(Sällström, 1996, s.13). 
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Enligt Johann Wolfgang von Goethe och hans färglära så är tre färger aktiva. 
Dessa färger är rött, gult och orange och är varma färggrupper. Grönt, blått och 
lila är mer passiva och således kalla färggrupper (Sällström, 1996, 126 – 131). 
Varje färg påverkas dock i relation till hur mörk eller ljus den är samt dess 
mättnadsgrad men också i dess kombination med en annan färg. Goethe menade 
att detta påverkar människans uppfattning av färgen (Sällström, 1996, s.131 – 
137).  
 
Peter Johansson förklarar färgens påverkan på budskap i boken Bild och form för 
informationsdesign. Han menar att färg kan understryka och förstärka budskap 
och hjälpa betraktaren att förstå en bild genom färgkodning. Han förtydligar dock 
att färg är en personlig erfarenhet vilket utgör att människor upplever och tolkar 
färg på olika sätt (Johansson, 2004, s. 79).  

Hierarki och kontrast 
Hieraki är ett redskap för att visa vad för information som är viktigare att visa än 
annan. Kim Baer förklarar i boken Information Design Workbook hur man kan 
tänka kring hierarki. Med storleksskillnad eller densitetsskillnad på textelement 
eller bildelement så kan man skapa en uppfattning om vilken information som 
prioriterats att visa upp (Baer, 2009, s. 98). Skillnader I typografi är också ett sätt 
att visa på prioritet (Baer, 2009, s. 94). 
 
Lasse Frank förklarar i boken Bild och form för informationsdesign hur kontraster 
kan användas i syfte till att skapa en intressant utformning av grafik.  
 
Han förklarar fyra olika typer av kontraster.  
 
Formkontrast innebär att mjuka former kontrasterar mot raka och hårda vilket 
utgör spänning i ytorna (Frank, 2004, s. 203).  
 
Storlekskontrast innebär att variera de grafiska objekten i storlek. Genom att göra 
vissa bilder större så blir formen mer dramatisk (Frank, 2004, s. 203).  
 
Styrkekontrast innebär att använda mörka och ljusa partier, till exempel använda 
ett kraftigare teckensnitt för att utmärka vissa delar av en text (Frank, 2004, s. 
203).  
 
Färgkontrast innebär att sätta färg på vissa delar av innehållet, till exempel ett ord 
i en rubrik (Frank, 2004, s. 203). 

2.2 Datavisualisering 
En informationsgrafik utgör till viss del en presentation av statistisk data. Jag 
finner det nödvändigt att sovra information angående det för att visualisera 
statistiken på ett tydligt och icke missvisande sätt.  
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Dana M Wong förklarar vikten av att beskriva information på rätt sätt. Det krävs 
således att informationen är tillräcklig för att kunna skapa ett diagram utav det 
(Wong, 2010, s. 19). Hon nämner några knep för att lyckas skapa informativa och 
lättlästa diagram.  
 
För att tydliggöra informationen i ett diagram så kan man utforma det rent och 
”svalt” (Wong, 2012, s. 22). För att skapa en informativ utformning så kan man 
använda olika nyanser av samma färg eller färger som finns på samma sida av 
färghjulet (Wong, 2010, s. 42).  
 
Vad gäller symboler så bör man undvika för många detaljer då det kan försvåra 
betraktarens avläsning av underliggande information (Wong, 2010, s. 86). Även 
ikoner som används i piktogram bör vara enkla så de fortfarande kan behålla en 
klar bild av informationen när de används i flertal (Wong, 2010, s. 87). 

Visualiseringshjulet 
Alberto Cairo förklarar visualiseringshjulet i boken The Functional Art. Detta hjul 
innebär en balans av huvudsakliga egenskaper för informationsgrafik enligt vissa 
parametrar i hjulet (Cairo, 2013, s. 50-59).  
 
För en mer komplex och djupare grafik balanseras dessa egenskaper: 
 

• Abstraktion 
• Funktionalitet 
• Densitet 
• Multidimensionalitet 
• Originalitet 
• Nymodighet 

 
För en mer enklare och ytligare grafik balanseras dessa egenskaper: 
 

• Figuration 
• Dekoration 
• Lätthet 
• Icke dimensionalitet 
• Bekanthet 
• Redundans 

 
Jag resonerar att visualiseringshjulet kan vara till nytta för arbetet i syfte till att 
vara medveten om hur utformningen balanserar de grafiska egenskaperna och hur 
jag förhåller mig till det.  
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3. Metoder 

I detta kapitel så redogörs för de metoder som står till grund för arbetet. Jag 
kommer att resonera kring val av metoder och varför de är relevanta för arbetet.  
 
Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang berättar i boken Forskningsmetodik 
att en studie av omgivningen innebär en studie av en komplex och mångfaldig 
verklighet. Det skulle vara underligt att med en enda metod kunna fånga denna 
verklighet (Grønmo, 1982, citerad i Holme & Solvang, 1997, s. 76). Valet av 
metoder var således fler än en i syfte till att bilda en uppfattning om det som 
undersöks ur fler perspektiv än ett.  
 
Utifrån valda teorier så följde analyser av informationsgrafiker och 
filmatiseringar. Detta var en ingång för att påbörja det praktiska arbetet med att 
skissa och således generera idéer för en kommande gestaltning av två prototyper. 
 
Med en expertintervju så kunde informationen som hämtats om Brasiliens sociala 
klyfta verifieras och diskuteras. Intervjun gav således en djupare förståelse för 
ämnet som behandlar Brasiliens sociala klyfta inom hälsovården.  
 
Utprovningar med en öppen observation gav en uppfattning om hur målgruppen 
uppfattar innehållet i utformningen samt om den upplevs värderande. I en öppen 
observation är de deltagande medvetna om att de observeras (Holme & Solvang, 
1997, s. 111). Under observationen tittar, lyssnar och frågar forskaren i syfte till 
att skapa sig en uppfattning av den deltagandes upplevelse (Holme & Solvang, 
1997, s. 122). 
 
Samtliga metoder är kvalitativa metoder och har sin styrka i att de visar på 
totalsituationen (Holme & Solvang, 1997, s. 79). I syfte till att skapa mig en 
djupare uppfattning i studien så resonerar jag att kvalitativa metoder är bra 
tillvägagångssätt. Med kvalitativ metod som utgångspunkt så skapas en djupare 
och mer fullständig uppfattning av det man studerar (Enerstvedt, 1971, citerad i 
Holme & Solvang, 1997, s. 92). 
 
Dock är analysen av kvalitativa metoder problematisk. Informationen är oftast 
omfattande och sällan strukturerad (Holme & Solvang, 1997, s. 146). Dessutom är 
analysen tolkningsbar utifrån mina egna premisser vilket inte kan generera en 
absolut sanning. I ett tolkningsarbete är det viktigt att vara medveten om vad vi 
gör och vara kritiska till de tolkningar vi gör (Holme & Solvang, 1997, s. 291). 

3.1 Analyser 
Med en analys av befintliga informationsgrafiker samt filmatiseringar som 
gestaltar skillnader så kunde jag bilda mig en uppfattning om hur utformningen av 
hur skillnader kan se ut. Urvalet av informationsgrafiker grundade sig i liknande 



 15 

målgruppsanpassning som mitt tilldelade uppdrag har. Fem informationsgrafiker 
valdes ut att utföra analysen på.  
 
Resonemanget var att urvalet av filmatiseringarna skulle vara brett. Jag valde 
således att analysera tre filmer av tre olika genrer och åldrar nämligen Askungen 
från år 1950, Svindlande Höjder från år 2009 samt Star Wars –The Force 
Awakens från år 2015. Samtliga tre filmer gestaltar sociala skillnader och/eller 
konflikter som kan generera en rationell slutsats för mig att applicera på 
gestaltningen.   

Utförande analys informationsgrafik 
Med valda teorier så genomfördes analysen av informationsgrafikerna för att på så 
sätt komma fram till en generell slutsats. Denna slutsats redogör för hur man 
förslagsvis kan gestalta en informationsgrafik föreställande en social klyfta som 
inte ska vara värderande.  

Utförande analys filmatisering 
I analysen av filmatiseringar så noterades hur skillnader eller konflikter 
porträtteras ur en narrativ aspekt. Analysen innebar att upptäcka samband i hur en 
viss karaktär eller miljö beskrivs och med vilka medel i sådant fall.  

3.2 Research via expertintervju 
Med utgångspunkt i informationen som erhållits om Brasiliens sociala klyfta på 
Nationalencyklopedin.se så intervjuades en Brasilienexpert på det 
Latinamerikanska institutet på Stockholms universitet. Syftet med intervjun var 
att ta reda på djupare och mer specifik information om Brasiliens sjukvård.  

Utförande 
Intervjun utfördes enligt riktlinjerna för en ostrukturerad intervju. En 
ostrukturerad intervju innebär att den intervjuade har möjlighet att bestämma vad 
som diskuteras under intervjun. Intervjun går med andra ord till som ett samtal 
(Hartman, 2004, s. 281).  
 
För att intervjun ska behålla fokus på ämnet så kan den som intervjuar förbereda 
frågor att gå efter. Intervjun kan således börja som ett allmänt samtal som sedan 
smalas ner och konkretiseras (Hartman, 2004, s. 281).  
 
Forskaren har en uppfattning om vilka punkter som är viktiga att ta upp. Det är 
viktigt att intervjun täcker de områden som behandlar de punkterna. I 
intervjusituationen kan det framträda andra idéer eller uppfattningar som ersätter 
eller fördjupar de ursprungliga punkterna (Holme & Solvang, 1997, s. 101). 
 
Avsikten var att diskutera och utvärdera informationen som jag tagit reda på innan 
intervjun för att sedan gå in på mer specifik information gällande Brasiliens 
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sjukvård. Jag förberedde mig således med att ta med mig informationen kring 
ämnet och ställa frågor i takt med hur intervjun utvecklades. 

3.3 Utprovning 
Ylva Farneus och Anders Lundström skriver om designarbete och intentioner med 
designarbetet i sitt konferensbidrag Intention-Centred Design Education: Beyond 
Methods and Techniques. Designarbete innebär bland annat att öva metoder för 
att förstå människor och dess användning av design (Dourish & Button, 1998, 
citerade i Farneus & Lundström, 2014, s. 1).  
 
De menar att design är präglat av fyra typer av intentioner. Att tjäna användaren, 
att generera vinst, att lära sig eller att skapa reflektioner och debatter (Farneus & 
Lundström, 2014, s. 9). Jag finner deras reflektioner som intressanta för mitt syfte 
med utprovning och att mina intentioner stämmer till viss del in på de ovan 
nämnda. Det huvudsakliga syftet med utprovningen var att ta lärdomar utav den 
och skapa reflektioner utifrån den.  

Utförande 
De två prototyperna provades ut på målgruppen som utgjordes av 15 testpersoner 
i varierande åldrar. Jag valde att utföra utprovningen i tre delar. Den första delen 
provade ut prototyp 1 med en interagerad layout. Den andra delen provade ut 
prototyp 2 med en separerad layout. Den tredje delen provade ut både prototyp 1 
och prototyp 2. 
 
I den första och andra delen så utprovades utformningen i syfte till att undersöka 
dess begriplighet. Testpersonerna var fem per prototyp. Under utprovningen så 
ställdes det konkreta frågor där svaret på frågan skulle återfinnas i innehållet av 
utformningen.  
 
I den tredje delen så utprovades och undersöktes de båda prototypernas färg, 
layout och budskap. Testpersonerna var fem totalt. 
 
Testpersonerna informerades om att de var anonyma i rapporten och att de endast 
benämns med kön och ålder. De fick när som helst avbryta utprovningen. De blev 
även informerade om att utprovningen innebär en observation av deras svar och 
inte deras förmåga att svara.  
 
Slutligen fick testpersonerna information om vilka typer av frågor som kommer 
att ställas, om det var faktafrågor eller diskussionsfrågor. En person som deltar i 
en undersökning ska veta om det och samtyckt till deltagande (Holme & Solvang, 
1997, s. 335). Samtliga testpersoner gav sitt samtyckte till deltagande av 
utprovningen. Varje del av utprovning var inte inom någon tidsram för att på så 
vis ge varje testperson utrymme till att svara utförligt och betänksamt. 
 
De två delarna av utprovningen inleddes med att låta testpersonen titta igenom 
upplägget av prototypen i syfte till att få en överblick av upplägget. I den tredje 
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delen så fick testpersonen komma med en direkt uppfattning av vad denne såg 
färgmässigt för att svaret ska bli spontant men ändå betänksamt. Testpersonen 
fick således inte betrakta utformningen innan jag började ställa frågor.  
 
Till de två första delarna så hade jag hade förberett sex frågor som var utformade 
enligt informationen i grafiken. Dessa ställdes i syfte till att observera hur 
testpersonen går tillväga för att finna svaret i utformningen. Jag gick enligt en 
bestämd ordning för frågorna som ställdes. Testpersonens navigering genom 
materialet observerades och noterades. 
 
Till den tredje delen så hade innehållet plockats bort i de två prototyperna som 
kan vittna om offentlig och privat sjukvård i Brasilien. Utformningen bestod 
således endast av färgerna. Här var syftet att undersöka vad färgerna signalerar för 
målgruppen.  
 
Det var även i syfte till att undersöka om det går att avläsa två olika kategorier av 
information med hjälp av färgerna i grafiken samt om det går att finna ett budskap 
eller en värdering i färgerna. 
 
Jag valde att visa upp tre versioner av varje prototyp vilket gav totalt sex 
prototyper för testpersonen att betrakta (se figur 1). I den första versionen så 
bevarades de ursprungliga mättade färgerna av gult och grönt. I den andra så 
byttes den gula färgen ut mot en blekare nyans.  
 
I den tredje så byttes den gröna färgen ut mot en blekare nyans. Prototyperna 
visades upp parvis men i olika ordningsföljder. Detta för att undvika att en viss 
ordningsföljd påverkar svaren från testpersonerna.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 
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Jag ville undersöka grundat på Goethes färglära om färgers hierarkier hur en 
mindre mättad färg upplevs i kombination med en mer mättad färg och vad det 
signalerar. Med andra ord hur två mättade färger upplevs i sin kombination och 
hur färgerna gult och grönt upplevs individuellt i fråga.  
 
Här undersöks det som beskrivs i problemformuleringen, om utformningen 
uttrycker en värdering. Jag ville även undersöka om utformningen fungerar i syfte 
till att visa på en skiljaktighet.  

3.4 Källanalys 
Jag kommer även använda källkritik som metod i arbetet för att genomgående 
förhålla mig till vad som är tillförlitligt och vad som inte är lika tillförlitligt. En 
källa är ett historiskt dokument vilket innebär att den återspeglar de uppfattningar 
och den kunskap som fanns i ursprungssituationen (Holme och Solvang, 1997, s. 
138).  
 
Litteraturen ger en bekräftelse och en tillförlitlig slutsats men utprovningen 
kommer även generera en bekräftelse. Utprovningen är inte en absolut sanning 
men respons är ändå användbart för mina resonemang. 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av de valda metoderna. Resultaten 
applicerades på framställningen av prototyperna. Resultatet av utprovningen 
presenteras efter redogörelsen för prototypframställningen.  

Resultat analys informationsgrafik 
Nedan redogörs för resultatet av informationsgrafiksanalysen. 
 

• Färgkodning är användbart för att urskilja och kategorisera innehåll. 
 

• Starka färger mot en neutral bakgrund skapar kontrast och framhäver 
således information. 

 
• Enligt närhetslagen, likhetslagen och slutenhetslagen så skapas en 

strukturerad layout.  
 

• Likvärdiga färger skapas genom att ha samma mättnad i dem.  
 

• Med storlekskontraster skapas hierarki för att visa på prioritet av enstaka 
element samt en tydlig läsordning. 

 
• Med formkontrast, storlekskontrast, styrkekontrast och färgkontrast så kan 

viktiga nyckelord eller bildelement framhävas. 
 

• Enkla symboler och ikoner förtydligar textinnehåll. 
 

• En sparsmakad färgskala uttrycker tydlighet och struktur.  
 

• Tydliga rubriker skapar en lättnavigerad layout. 

Resultat analys filmatisering 
Nedan redogörs resultatet från filmatiseringsanalysen. 
 

• Rika karaktärer och miljöer porträtteras med starka och/eller ljusa färger. 
 

• Fattiga karaktärer och miljöer porträtteras med dova och/eller mörka 
färger. 

 
• Ljus kan signalera godhet, överklass och/eller hopp. 

 
• Mörker kan signalera ondska, underklass och/eller vemod. 
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Utvärdering analyser 
Resultatet av analysen sammanfattas som att färger kan vara användbara för att 
porträttera olika sidor av någonting. För att undvika ett värderande budskap så kan 
resultatet av filmatiseringsanalysen vara applicerbart för det syftet.  

Resultat expertintervju 
I syfte till att verifiera den information som hämtades från Nationalenyklopedin.se 
så kontaktade jag en expert på Stockholms Universitet. Intervjun skedde enligt en 
ostrukturerad intervju, det innebär att frågorna inte är färdiga från början och att 
den intervjuade tillåts bestämma vad som ska diskuteras till stor del (Hartman, 
2004, s. 281).  
 
Jag resonerade att denna typ av intervju lämpade sig till mitt syfte, då 
informationen som sovrats var tämligen generell. Genom ett öppet samtal med 
experten så blev den informationen mer djupgående.  
 
Jag fick dock inte några svar direkt från experten. Han bistod mig i stället med 
information via rapporter och artiklar som han ansåg skulle vara till hjälp för min 
informationssovring. Materialet visade sig vara mycket användbart och gav en 
grund för den kommande utformningen. 

Utvärdering expertintervju 
Informationen utifrån expertintervjun utvärderades och tolkades. Jag gjorde sedan 
ett urval av informationen från intervjun. Urvalet grundades i resonemang kring 
vad som skulle vara intressant att visa upp i informationsgrafiken om Brasiliens 
sjukvård. 

4.1 Prototypframställning 
Uppdraget som tilldelades av TT Nyhetsbyrån behandlar Brasiliens sociala klyfta 
inom hälsovården och skulle visualiseras i en informationsgrafik. Jag fick inga 
konkreta riktlinjer gällande innehåll. Det var således upp till mig att bestämma 
vad informationsgrafiken skulle bestå av och visa för information.  
 
Det var till vikt att tolka informationsmålet och resonera kring vad som krävdes 
av mig att ta reda på för att lyckas skapa ett relevant och intresseväckande 
faktainnehåll.  
 
Som första ansats i förstudien så var det nödvändigt att redogöra för den 
nuvarande sociala situationen i Brasiliens hälsovård. Utifrån den informationen så 
kunde jag söka mig till mer specifik statistik gällande ämnet.  
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Jag bekräftade att det innehåll som sovrats skulle vara tillräckligt omfattande 
genom att diskutera med ansvariga för uppdraget på TT Nyhetsbyrån.  
Nationalencyklopedin.se har använts som utgångspunkt för att förstå hur den 
sociala situationen ser ut i dagens Brasilien. Informationen som användes i den 
senare informationsgrafiken anpassades språkmässigt till målgruppen. Innehållet 
har därför förenklats i sitt uttryckssätt. 

Skissarbete 
Ulrika Florin talar om traditionella och digitala skisser i sin studie Från idé till 
gestaltningsförslag. Digitala skisser visar tydligare visionen av gestaltningsförslag 
i jämförelse med traditionella skisser. Digitala skisser framhäver även bristerna i 
gestaltningsförslagen mer än traditionella (Florin, 2010, s. 167).  
 
Traditionella skisser har således en lägre överensstämmelse med verkligheten än 
digitala skisser. Det kan vara enklare att visa på tilltänkt manér med den 
traditionella skissen då den digitala nästan visar upp ett fotografi av någonting 
som ännu inte finns (Rudolf Arnheim, 1997, citerad i Florin, 2010, s. 167). 
 
Utifrån jämförelsen av digitala skisser respektive traditionella så föredrar jag att 
till en början skissa idéer traditionellt för att undvika fixeringar. När skisserna 
behöver visa på en tydligare vision så kan skissandet övergå till digitalt.  
 
Jan Frohm förklarar i Bild och form för informationsdesign att fördelen med 
skisser är att man snabbt kan testa idéer i flera versioner för att sedan utveckla 
skissen till en färdig bild (Frohm, 2004, s. 65). Eftersom att innehållet till en 
början inte var klart för mig så började tankegångarna kring ämnet sjukvård i sin 
helhet (se figur 2). Jag funderade dessutom på landet Brasilien och vad jag vet om 
landet.  
 
Resonemanget var att detta tillvägagångssätt var bra för nästa steg i skissarbetet 
där jag kan redogöra för ett innehåll. Att sätta igång med skissandet tidigt i 
processen kom att bli en bra uppstart för kommande digitalt arbete. Nu hade jag 
kommit en bit på väg och skapat mig en mental bild av hur upplägget kan komma 
att se ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 
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Layout 
Efter att informationen från Brasilienexperten hade sammanställts så påbörjades 
planeringen och skissande utav layout. Med hjälp av tidigare skissarbete samt 
slutsatser av analyser så hade jag bildat mig en uppfattning om alternativa förslag 
på layout.  
 
Resonemanget var att skissa fram olika förslag till layout och sedan välja ut det 
förslag som kan visa innehållet tydligast (se grön markering nedan). Eftersom att 
jag skulle komma fram till två prototyper så testade jag att skissa fram två olika 
layouter för varsin prototyp.  
 
Jag kom fram till tre skissförslag på layout för prototyp 1 och tre förslag på 
prototyp 2 (Se figur 3). Prototyp 1 är konstruerad enligt en interagerad layout. 
Prototyp 2 är konstruerad enligt en separerad layout. De olika förslagen på layout 
skissades fram utifrån analysen av informationsgrafiker.  
 
Resonemanget var att det var intressant att använda de två olika förslagen i den 
kommande utprovningen. Detta i syfte till att undersöka hur de båda varianterna 
fungerar i begriplighet. Jag ville även undersöka vilken variant som visar 
skiljaktighet tydligast och om någon av de två förmedlar ett värderande budskap. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Figur 3. Övre raden interagerad layout och undre raden separerad layout.  
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Färgval 
När skisserna utvecklades till ett digitalt arbete så var det enklare att arbeta med 
färgsättningen. Här fanns utmaningen med att använda färger som i kombination 
med varandra inte signalerar ett värderande budskap.  
 
Utifrån analysen av filmatiseringen så kunde slutsatsen dras om att karaktärer 
och- eller miljöer som är underklass, onda eller sorgsna porträtteras med mörka 
och dova färger. Karaktärer och miljöer som porträtteras som är överklass, goda 
eller glada porträtteras med ljusa och- eller starka färger.  
 
Resonemanget var att resultatet av filmatiseringens porträttering av bland annat 
underklass och överklass var applicerbart i mitt syfte med en icke värderande 
utformning. Jag skulle med andra ord undvika att använda mig av samma 
tillvägagångssätt som i filmatiseringarna för att visa på två olika sidor.  
 
Jag strävade efter att skapa en sammanhållen helhet för informationsgrafiken 
vilket utgjorde att använda ett sparsmakat antal färger (Cairo, 2013, s. 175). De 
primära färgvalen kom att bli en mättad gul och mättad grön färg. Gult och grönt 
är enligt Gothe två muntra färger (Sällström, 1996, s.136). Genom att använda 
samma mättnadsgrad i de båda färgerna så skapar det en likvärdig klang där ingen 
färg är mer aktiv än den andra (Sällström, 1996, s.136).  
 
Eftersom att Brasiliens flagga består av färgerna gult, grönt och blått så baserades 
färgvalet till viss del utifrån den (se figur 4). Detta för att knyta an till landet som 
innehållet berättar om. Stjärnorna som finns med i utformningen är även de med i 
Brasiliens flagga.  
 
Jag använde blått för att signalera en neutral kategori, det vill säga att den varken 
signalerade offentlig eller privat sjukvård. Enligt Goethe så är blått en passiv färg 
i relation till gult vilket sätter blått lägre i hierarki (Sällström, 1996, s.134). 
Resonemanget var att den blå färgen kan vara mörk i förhållande till de ljusare 
färgerna gult och grönt för att både gult och grönt ska vara högst i hierarki.  
 

 
 
 

 
Figur 4 
 
Det var viktigt att ha färgblindhet i åtanke vid val av färgsättning. Röd-grön 
färgblindhet är den vanligaste typen av färgblindhet som innebär att personen i 
fråga har svårt att tyda skillnaden på rött och grönt. Jag valde således att utesluta 
rött helt och hållet från gestaltningen då grafiken innehåller grön färg till stor del.   
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Jag är medveten om att den andra typen av färgblindhet innebär svårigheter att 
tyda blått och gult, eftersom att även blått ingår i Brasiliens flagga så hade den ett 
syfte. Valet blev således att använda kombinationen fast sparsmakat.  
 
För att få en uppfattning om hur en färgblind person kan uppleva färgkontrasten i 
grafiken så konverterades grafiken till en svartvit version (Wong, 2010, s. 44). Jag 
ansåg då kontrasterna som tillräckligt framträdande. 

Utformning av grafik 
I detta avsnitt så redogörs för utformningen av bild i de båda prototyperna. Jag 
motiverar och resonerar kring varje val av utformning. 
 
Jag valde att använda mig en ikon som avbildar en människa för att beskriva 
invånarantalet som använder offentlig respektive privat sjukvård (se figur 5). 
Ikoniska tecken står för likhet och avbildar ett objekt, till exempel en eld 
(Bergström, 2011, s. 56). Jag utgår ifrån att målgruppen är bekant med ikonen.  
 
För att bekräfta påståendet så skulle det undersökas i den kommande 
utprovningen. Ikonen är enkelt utformad utan detaljer onödiga detaljer då det är 
flera ikoner som tillsammans ska bilda en sammansatt enhet (Wong, 2010, s. 87).  
 
 
 
 
 
Figur 5 
 
 
Jag använde symboler för att beskriva sjukhuskostnaderna. Denna symbol är 
Brasiliens valuta real och betecknas R$ (se figur 6). Jag utgick ifrån att 
målgruppen inte är bekant med symbolen och använde mig därför av en 
förklarande text till elementet. En symbol är en godtycklig överenskommelse som 
får betydelse genom konvention (Bergström, 2011, s.56). Symbolen är enkelt 
utformad för att betraktaren ska kunna avläsa den underliggande informationen 
(Wong, 2010, s. 86). 
 

 
 
 

Figur 6 
 
Samma sak gäller symbolen för sjukhus. Jag valde att utforma formen av ett hus 
med ett kors inuti huset (se figur 7). Jag utgår ifrån att målgruppen är bekant med 
huset och korset och förstår således vad symbolen betyder. För att bekräfta mitt 
påstående så skulle det undersökas i den kommande utprovningen.  
 
Figur 7 
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Jag ville undersöka om ett stapeldiagram kunde bytas ut mot en liknande variant 
av diagram. Från analysen av befintliga informationsgrafiker så upptäckte jag ett 
diagram där en mängd visualiserades med punkter eller prickar i en rad i stället 
för staplar. Informationen som skulle visas var kvaliteten på sjukhus från en 
undersökning gjord inom den offentliga vården och den privata vården i Brasilien.  
 
Jag utformade således en variant på stapeldiagram med tio punkter i rad (se figur 
8). Idén var att tio punkter uppfyller kvalitetskraven till max och noll punkter 
uppfyller inget kvalitetskrav alls. Resonemanget var att denna utformning kan 
tydligt visa och jämföra de olika kategorierna samt sjukvårdssystemen i fråga om 
kvalitet.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 8 
 
I syfte till att skapa en geografisk översikt av Brasilien så användes en kartbild 
över landet (se figur 9). Resonemanget var att kartbilden kan tydliggöra och 
överblicka hur utspritt respektive sjukhussystem är i landet. Jag valde således att 
markera stater med lägst respektive högst antal doktorer i landet i en svart färg 
som kontrasterar mot den mättade gula och mättade gröna färgen på respektive 
kartbilder. Genom att ge ett objekt en färg som skiljer sig från de andra färgerna 
så blir objektet framträdande (Ware, 2008, s. 33).  
 
I en av prototyperna så användes storlekskontrast. Jag lät således kartbilden visa 
på ett prioriterat element i förhållande till de övriga elementen i utformningen 
(Frank, 2004, s. 203). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9 
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Jag utformade och grupperade element som tillhör varandra enligt närhetens lag 
för att visa på dess samhörighet (Bergström, 2010, citerad i Pettersson, 2004, s. 
223).  
 
Jag utformade element enligt likhetens lag så att de påminner i form och struktur 
om varandra för att skapa förväntningen hos betraktaren om liknande innehåll 
(Bergström, 2010, citerad i Pettersson, 2004, s. 223).  
 
Jag har till viss del använt mig av slutenhetens lag i utformningen då viss 
information har ramats in för att skapa en egen enhet av den informationen 
(Bergström, 2010, citerad i Pettersson, 2004, s. 223).  
 
På den ena prototypen har jag placerat in bildelement som beskriver miljöerna i 
respektive område av Brasilien (se figur 10). Yvonne Eriksson förklarar att 
visuella representationer och tidigare kunskap om objekt kan styra tolkningen av 
en bild. Detta ger en konsekvens att betraktaren inte ser vad bilden innehåller 
(Eriksson, 2009, s. 189).  
 
Hon förklarar vidare att även det motsatta existerar. Att bilder som förmedlar 
fördomsfulla eller felaktiga visuella representationer således påverkar betraktarens 
syn på objektet i omvärlden (Eriksson, 2009, s.189). Resonemanget var utifrån 
Eriksson mening om fördomar och tolkning hos betraktaren att miljöerna skulle 
porträtteras objektivt i grafiken.  
 
Det ena fotografiet är taget från Rio de Janeiro och det andra från regnskogen 
Amazonas. Rio de Janeiro är Brasiliens näst största stad och ligger i den sydöstra 
delen av Brasilien där även den privata sjukvården är vanligast. Amazonas finns i 
den nordvästra delen av Brasilien och är en regnskog.  
 
Resonemanget kring valet av bilder resulterade i att det inte finns någon absolut 
sanning kring vad bilderna innehåller och uttrycker. För att åtminstone utesluta att 
någon speciell färg skulle porträttera miljöerna med en värdering så valde jag 
miljöbeskrivande bilder i gråskala. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figur 10 
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Utformning av text 
I detta avsnitt så redogörs för utformningen av text i de båda prototyperna. Jag 
motiverar och resonerar kring varje val av utformning. 
 
Jag valde att förstora nyckelord i texten i syfte till att lyfta fram dem från den 
övriga informationen. Resonemanget var att målgruppen avläser effektivare om 
de snabbt kan finna viktiga siffror eller ord i det totala innehållet.  
 
Storlekskontrast innebär att variera grafiska objekt i storlek. Genom att göra vissa 
bilder större så blir formen mer dramatisk (Frank, 2004, s. 203). Jag valde att 
tillämpa Franks mening om grafiska objekt på text.  
 
Nyckelord som skulle framhävas formgavs kraftigare. Detta var också i syfte till 
att framhäva meningar eller ord som betraktaren lägger märke till och således 
skapa sig en omedelbar uppfattning om den övriga texten.  
 
Styrkekontrast innebär att använda mörka och ljusa partier, till exempel använda 
ett kraftigare teckensnitt för att utmärka vissa delar av en text (Frank, 2004, s. 
203). Enstaka ord utmärks med kursiv stil också, detta för att skapa hierarki i 
texten så att inte alla nyckelord konkurrerar ut varandra (Baer, 2009, s. 94). 

Prototyp 1 interagerad layout 
I figur 11 presenteras prototyp 1 som är utformad enligt en interagerad layout. Jag 
kommer referera till Alberto Cairos visualiseringshjul. Jag kommer resonera kring 
det samt förhålla mig till dess parametrar i min utformning. 
 

 
Figur 11 
 

• Abstraktion 
• Funktionalitet 
• Densitet 
• Icke dimensionalitet 
• Bekanthet 
• Nymodighet 
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Den första prototypen är mer abstrakt än vad den är figurativ. Med andra ord så är 
den utformad enligt en enkel beskrivning av verkligheten. Till exempel så lät jag 
en ikon representera en människa i stället för en realistisk illustration (Cairo, 
2013, s. 52).  
 
Resonemanget var att utformningen skulle vara funktionell snarare är dekorativ då 
samtliga element har ett syfte och således ett innehåll (Cairo, 2013, s. 53). 
Utformningen har även densitet som menas med att layouten är kompakt och 
innehåller mycket data i förhållande till ytan (Cairo, 2013, s. 54).  
 
Informationen är icke dimensionell. Det innebär att betraktaren inte behöver gräva 
i informationen på egen hand i strävan till att få svar på frågor. Svaret 
framkommer nästan direkt (Cairo, 2013, s. 54). De grafiska elementen skulle 
presenteras enligt en form som betraktaren är van vid att se. Utformningen är 
således enligt bekanthet (Cairo, 2013, s.54). Den sista punkten som resoneras 
kring är gällande nymodighet i utformningen. Informationsgrafiker kan berätta 
någonting en gång eller flera gånger. Denna utformning berättar informationen en 
gång vilket står för nymodighet (Cairo, 2013, s. 57).  

Prototyp 2 separerad layout 
I figur 12 presenteras prototyp 2 som är utformad enligt en separerad layout. Jag 
kommer referera till Alberto Cairos visualiseringshjul och dessutom jämföra 
denna utformning med den föregående prototypen. Jag kommer resonera kring det 
samt förhålla mig till dess parametrar i min utformning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12 
 

• Figuration 
• Funktionalitet 
• Lätthet 
• Multidimensionalitet 
• Bekanthet 
• Redundans 
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Den andra prototypen är till skillnad från den första prototypen mer figurativ 
(Cairo, 2013, s. 52). Detta genom att fotografierna i hörnet beskriver en realistisk 
miljö och för att kartbilden är detaljrikt utformad.  
 
Denna prototyp har likt den första prototypen en funktionell utformning där 
detaljer har uteslutits (Cairo, 2013, s. 53). Stjärnorna i huvudrubriken kan anses 
vara detaljer men eftersom att de ingår i Brasiliens karta så har jag ett syfte med 
att använda dem.  
 
Denna layout är mer luftig och lätt än den första layouten som var mer kompakt 
(Cairo, 2013, s. 54). Vad gäller innehållet så kan betraktaren gräva djupare in i det 
för att söka svar, utformningen är på så vis multidimensionell (Cairo, 2013, s. 54).  
 
Jag utgick ifrån att betraktaren är van vid kartbilder samt enkla utformade ikoner 
och symboler. Denna utformning är likt den första bestående av bekanta grafiska 
element (Cairo, 2013, s.54). Till skillnad från den första utformningen så upprepas 
informationen i denna prototyp. Den är med andra ord redundant (Cairo, 2013, s. 
57).  

Resultat utprovning 
Av resultaten från utprovningen så kunde en kvalitativ bedömning av 
utformningen göras i fråga om begriplighet men också vad den signalerar.  
 
Samtliga resultat gav mig möjligheten att skapa mig en uppfattning om 
utformningen i sin helhet och jag kunde utifrån det dra en rationell slutsats.  
 
För att sammanställa de två första delarna av utprovningen som innebar 
faktafrågor så svarade majoriteten av testpersonerna rätt. En gemensam faktor 
som upptäcktes under observation av utprovningen var att testpersonerna gärna 
letade i texten efter svaret på frågan.  
 
Testpersonerna hittade generellt svaren snabbt och effektivt och tvekade inte i sitt 
svar. Jag tolkar det som att de framhävda nyckelorden i utformningen kan ha varit 
till hjälp för sökandet efter svaren.  
 
Den tredje delen resulterade i att majoriteten upplevde att den mindre mättade 
versionen av gult signalerade fattigdom. De flesta upplevde att den mindre 
mättade versionen av grönt även den signalerade fattigdom men det var 
tveksamma svar. De två mättade färgerna tillsammans ansågs av majoriteten som 
likvärdiga.  
 
Majoriteten av testpersonerna upplevde att de kunde urskilja två olika kategorier 
innehållsmässigt i de båda prototyperna. Den separerade layouten ansågs visa 
tydligast på en skillnad.  
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Utvärdering utprovning 
I detta avsnitt redogörs för utvärdering av utprovningen. Jag valde ut en av 
prototyperna utifrån slutsatsen. 
 
Jag sammanfattar samtliga resultat som att båda prototyperna fungerar bra i fråga 
om begriplighet. Färgvalen fungerar även de bra i fråga om likvärdighet i 
kombination till varandra. De signalerade varken fattigdom eller rikedom vilket 
var ett syfte att undersöka med utprovningen.  
 
Layouten i de båda prototyperna fungerade bra i fråga om att visa på en 
skiljaktighet i innehållet. Testpersonerna föredrog prototyp 2 som var den 
separerade.  
 
Jag väljer således ut prototyp 2 grundat på resultat av utprovningen. Prototypen 
genomgick några enstaka justeringar i vissa detaljer utifrån diskussioner på TT 
Nyhetsbyrån.  
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5. Slutlig gestaltning 

I figur 13 presenteras den utvalda prototypen från utprovningen. Den ska 
genomgå textkorrigering hos TT Nyhetsbyrån och sedan publiceras via dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13  
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6. Diskussion 

I detta kapitel redogörs för arbetsprocessen och hur jag förhåller mig till den 
utifrån ett kritiskt perspektiv. Det redogörs även för resultatet av studien och hur 
den står sig mot den ursprungliga frågeställningen.  

6.1 Resonemang 
Studien påbörjades med en litteraturstudie för att utifrån den välja ut relevanta 
teorier att applicera på gestaltningen. Litteraturstudierna var en lämplig 
utgångspunkt i processen då jag bildade mig en uppfattning av vad som är 
intressant att undersöka samt applicera på arbetet.  
 
Sedan följde en analys av befintliga informationsgrafiker och filmatiseringar som 
samtliga porträtterar skillnader. I samband med analys av informationsgrafiker 
och filmatiseringar så sovrades information kring sjukvården i Brasilien. Jag 
utgick ifrån information på Nationalencyklopedin.se där det skrevs generellt kring 
Brasiliens sociala förhållanden.  
 
Med hjälp av en expert inom Brasiliens sociala förhållanden så kunde 
informationen verifieras och utvecklas. Analyserna gav en uppfattning av vilka 
utformningar som kan användas för att visa på olikheter utan att vara värderande. 
Analyser är dock tolkningsbara vilket problematiserar mina slutsatser av dem.  
 
Utifrån slutsatser av analyser och teorier samt verifierat informationsinnehåll så 
påbörjades ett skissarbete. Utifrån tydliga skisser så kunde jag fortsätta mitt arbete 
på digital väg och utforma två prototyper.  
 
Prototyperna utprovades på målgruppen och innebar både konkreta faktafrågor 
men också mer öppna frågor i form av diskussionsfrågor. Utifrån resultatet av 
utprovningen så valdes en utformning ut till den slutliga gestaltningen.  
 
Det visade sig vara användbart att prova ut mina prototyper på målgruppen. Jag 
kunde med hjälp av utprovningen bilda mig en uppfattning om hur målgruppen 
upplevde och tolkade grafiken utifrån frågeställningen som var att visualisera en 
icke värderande skillnad.  
 
Resultatet kom att bli positivt då den visade sig vara begriplig till innehållet. 
Grafiken upplevdes som icke värderande och den visade en tydlig skillnad enligt 
majoriteten av testpersoner. 
 
Resonemanget var att prototyperna lämpligast utprovas på ett stort antal 
deltagande med ett brett åldersspann. Jag valde således att använda mig av totalt 
15 testpersoner. De två äldsta personerna var 73 år och den yngsta var 20 år. 
Resonemanget var att antalet skulle vara tillräckligt för att kunna dra en kvalitativ 
slutsats utifrån utprovningen. Jag är medveten om att den tredje delen av 
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utprovningen var problematisk då endast fem personer skulle tolka signalerna av 
färgerna samt resonera kring huruvida utformningen visade på en tydlig skillnad.  
 
I efterhand så hade jag behövt tänka om och använda mig av fler testpersoner på 
den tredje delen och möjligtvis formulera om frågorna för att kunna komma fram 
till en säkrare slutsats. Det är svårt att tolka hur en person upplever färger och 
struktur, men responsen var ändå något applicerbart i arbetet. 
 
Det kan vara svårt att ta beslut kring utformning då allt är relativt och 
tolkningsbart. Eftersom att det inte finns ett absolut tillvägagångssätt för att 
gestalta Brasiliens sociala klyfta i sjukvården på ett icke värderande sätt så är det 
upp till mig att på bästa sätt kunna utvärdera och revidera samtliga intryck som 
jag samlar på mig genom processen.  

6.2 Slutsats 
Vilken utformning kan användas vid gestaltningen av informationsgrafik 
föreställande en skiljaktighet, i syfte till att uppnå ett icke värderande budskap? 
 
I syfte till att kunna skapa en utformning som föreställer en skiljaktighet utan att 
signalera ett värderande budskap så kan nedanstående aspekter vara användbara. 
 

• Med hjälp av färger så kan en informationsgrafik visa på skiljaktigheter 
och kategorisera innehåll. Färger kan även berätta ett budskap och 
signalera om innehållet.  

 
• Färgerna kan vara i olika mättnad eller nyanser för att förmedla budskap. 

För att visa på ett icke värderande budskap så kan man välja likvärdiga 
färger med samma mättnadsgrad.  

 
• Med gestaltlagar så kan man skapa struktur och kategorisera innehåll. 

Detta kan också vara en användbar aspekt när syftet är att visa på 
skiljaktigheter.  

 
• Med hierarki så kan viktig information framhävas och visa på prioritet. 

För att visa en tydlig utformning av en skiljaktighet så kan hierarki vara 
användbart.  
 

• Kontraster kan vara användbart för att visa på skiljaktighet i en 
utformning. Med till exempel färgkontrast så kan viktiga bildelement 
framhävas.  

 
• För att visa på skiljaktigheter i antal så kan enkla symboler och ikoner 

användas. Dessa element kan komplettera den förklarande texten och 
således förtydliga innehållet.  

 
• En sparsmakad färgskala framhäver och förtydligar kategorier. Detta kan 

användas för att visa på en skiljaktighet i utformningen.  
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• Tydliga rubriker förtydligar och kategoriserar innehållet. Det kan vara 

användbart för att visa på skiljaktigheter och jämföra innehåll mot 
varandra.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 analys informationsgrafik 

Informationsgrafik 1 
Informationsgrafiken jämför två basketspelare. Se bilaga 8.5 Bilaga 5 
informationsgrafiker, informationsgrafik 1. 
 

• Informationsgrafiken visar på två sidor med en svart linje som går vertikalt 
och centrerat igenom grafiken.  

 
• Det finns en huvudrubrik som ligger horisontellt lite nedanför mitten av 

layouten. Det finns ingen ingress. 
 

• Den ena sidan är lila med gula detaljer och den andra är röd med vita och 
gula detaljer.  

 
• Det är en centrerad fokusbild där två fotografier av två olika personers 

ansikte är delade på hälften och således sammanslagna för att skapa ett 
helt fotografi och ansikte tillsammans.  

 
• Statistiska visualiseringar som finns är bland annat stapeldiagram. 

Diagrammen visar på samma innehåll med är uppdelade för att pryda 
varsin sida. Diagrammen har olika färger men samma utformning i övrigt. 
De ligger även i nivå med varandra i layouten och är båda placerade långt 
ut i marginalen vilket utgör en distans mellan dem. 

 
• Enstaka nyckelord eller siffror kontrasterar storleksmässigt från övrig 

textinformation.  
 

• Layouten är symmetrisk och konsekvent vilket utgör en balanserad 
utformning. Ingen sida är dominant.  

 
• Innehållet presenteras på ett objektivt sätt med en likvärdig presentation av 

statistik för de båda personerna. Betraktaren får således skapa sig en egen 
uppfattning utan att bli övertalad om att föredra en viss sida.  

 
• Enligt likhetens lag så bidrar liknande text- och bildelement i layouten 

med förväntningen om ett liknande innehåll.  
 

• Enligt närhetens lag så bidrar text och bilder i informationsgrafiken som 
grupperas till en förväntning om samhörighet med varandra. 
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Informationsgrafik 2 
Informationsgrafiken jämför vänster och höger hjärnhalva. Se bilaga 8.5 Bilaga 5 
informationsgrafiker, informationsgrafik 2. 
 

• Informationsgrafiken visar på två olika sidor med en grön bakgrund på den 
vänstra sidan och orange bakgrund på den högra sidan. De två olika 
färgerna möts och kontrasterar mot varandra i informationsgrafikens mitt. 

 
• Det är en fokusbild på en hjärna i ett enkelt manér som är placerad i mitten 

av layouten.  
 

• Det är en huvudrubrik som förklarar vad informationsgrafiken berättar.  
 

• Det är en kort ingress för att ytterligare förklara vad informationsgrafiken 
visar. 

 
• Det är konsekvent med rubriker i layouten vilket kategoriserar och 

tydliggör informationen. 
 

• Det finns olika tecken med tillhörande förklarande texter. Det finns linjer 
som knyter ihop och visar på att de två elementen är tillhörande varandra.  

 
• De tecken som finns är detaljrika i sin utformning.  

 
• Layouten är symmetrisk och konsekvent vilket utgör en balanserad 

utformning. Ingen sida är dominant.  
 

• Innehållet presenteras på ett objektivt sätt med en likvärdig presentation av 
statistik för de båda personerna. Betraktaren får således skapa sig en egen 
uppfattning utan att bli övertalad om att föredra en viss sida.  

 
• Enligt likhetens lag så bidrar liknande text- och bildelement i layouten 

med förväntningen om ett liknande innehåll.  
 

• Enligt närhetens lag så bidrar text och bilder i informationsgrafiken som 
grupperas till en förväntning om samhörighet med varandra. 
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Informationsgrafik 3 
Informationsgrafiken jämför två färgmodeller. Se bilaga 8.5 Bilaga 5 
informationsgrafiker, informationsgrafik 3. 
 

• Informationsgrafiken visar på två olika sidor med en centrerad vit linje 
som går vertikalt genom layouten. Bakgrunden är ljusgrå vilket ger en 
svag kontrast mot den vita linjen.  

 
• Det finns ingen fokusbild. Samtliga bildelement tar lika mycket plats. 

Bildelementen är i starka färger vilket kontrasterar mot den ljusgrå 
bakgrunden.  

 
• Det finns en huvudrubrik som förklarar vad informationsgrafiken berättar 

om. Det finns ingen ingress.  
 

• Informationsgrafiken är uppdelad i block för att kategorisera innehållet. 
Samtliga block är lika breda men olika höga. 

 
• Det finns en cirkel med en ikon inuti placerad på den vertikala vita linjen. 

Dessa fungerar som rubriker och förklarar vad som jämförs inom samtliga 
kategorier.   

 
• Layouten är symmetrisk och konsekvent vilket utgör en balanserad 

utformning. Ingen sida är dominant.  
 

• Innehållet presenteras på ett objektivt sätt med en likvärdig presentation av 
statistik för de båda personerna. Betraktaren får således skapa sig en egen 
uppfattning utan att bli övertalad om att föredra en viss sida.  

 
• Enligt likhetens lag så bidrar liknande text- och bildelement i layouten 

med förväntningen om ett liknande innehåll.  
 

• Enligt närhetens lag så bidrar text och bilder i informationsgrafiken som 
grupperas till en förväntning om samhörighet med varandra. 
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Informationsgrafik 4 
Informationsgrafiken jämför näthandel mellan män och kvinnor. Se bilaga 8.5 
Bilaga 5 informationsgrafiker, informationsgrafik 4. 

 
• Informationsgrafiken visar inte på två olika sidor med en uppdelad layout.  

 
• Det finns ingen fokusbild. Vissa bildelement tar mer plats än andra.  

 
• Det är sparsmakat med färg. De primära färgerna är blått, svart, rosa och 

gult. Den gula färgen finns i bakgrunden vilket utgör att den blå, svarta 
och rosa färgen kontrasterar och sticker ut. 

 
• Det finns en huvudrubrik som förklarar vad informationsgrafiken berättar 

om. Den följs av en kort ingress som förklarar ytterligare om innehållet.  
 

• Det finns tecken i form av ikoner föreställande en man och en kvinna. 
Mannen är blå och kvinnan är rosa. Övriga tecken innehar samma 
färgkodning för att jämföra män och kvinnor inom olika kategorier. 

 
• Enstaka siffror och nyckelord kontrasterar i storlek mot den övriga texten. 

 
• Det finns förklarande bildtext till bildelementen som tydliggör 

informationen som visas. 
 

• Layouten är asymmetrisk men konsekvent i sin färgkodning vilket utgör 
en tydlig utformning.  
 

• Innehållet presenteras på ett objektivt sätt med en likvärdig presentation av 
statistik för de båda personerna. Dock så är det tvivelaktigt vad gäller 
färgkodningen med en rosa färg för representation av kvinnor och blå för 
en representation av män.  

 
• Enligt likhetens lag så bidrar liknande text- och bildelement i layouten 

med förväntningen om ett liknande innehåll.  
 

• Enligt närhetens lag så bidrar text och bilder i informationsgrafiken som 
grupperas till en förväntning om samhörighet med varandra. 
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Informationsgrafik 5 
Informationsgrafiken jämför två städer. Se bilaga 8.5 Bilaga 5 
informationsgrafiker, informationsgrafik 5. 

 
• Informationsgrafiken visar på två sidor med en mitt som går vertikalt 

genom layouten.  
 

• Med en mindre mättad färg på den ena sidan så skapas en kontrast till 
sidan med mättade färger. Den mindre mättade framstår som dov i 
jämförelse med den mer mättade. 

 
• Det finns en huvudrubrik som berättar vad informationsgrafiken handlar 

om vilket är en jämförelse av två städer. Det finns ingen ingress. 
 

• Informationsgrafiken innehåller mycket färger. Primärfärgerna är blå, 
svart, orange/gul. Samtliga i mindre mättnad på höger sida och mer 
mättnad på vänster. 

 
• Det finns ingen fokusbild, samtliga bildelement tar lika mycket plats i 

layouten.  
 

• Innehållet är kategoriserat i block med en tillhörande rubrik för att 
markera och förklara vad kategorin innehåller.  

 
• Nyckelord eller siffror kontrasterar inte storleksmässigt eller färgmässigt 

från övrig textinformation.  
 

• Layouten är symmetrisk och konsekvent vilket utgör en balanserad 
utformning. Ingen sida är dominant trots färgkontrasterna.  

 
• Innehållet presenteras på ett objektivt sätt med en likvärdig presentation av 

städerna. Betraktaren får således skapa sig en egen uppfattning utan att bli 
övertalad om att föredra en viss sida.  

 
• Enligt likhetens lag så bidrar liknande text- och bildelement i layouten 

med förväntningen om ett liknande innehåll.  
 

• Enligt närhetens lag så bidrar text och bilder i informationsgrafiken som 
grupperas till en förväntning om samhörighet med varandra. 
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Resultat 
Nedan redogörs för slutsatsen av analysen för informationsgrafikerna. 

 
• Färgkodning är användbart för att urskilja och kategorisera innehåll. 

 
• Starka färger mot en neutral bakgrund skapar kontrast och framhäver 

således information. 
 

• Enligt närhetslagen, likhetslagen och slutenhetslagen så skapas en 
strukturerad layout.  

 
• Likvärdiga färger skapas genom att ha samma mättnad i dem.  

 
• Med storlekskontraster skapas hierarki för att visa på prioritet av enstaka 

element samt en tydlig läsordning. 
 

• Med formkontrast, storlekskontrast, styrkekontrast och färgkontrast så kan 
viktiga nyckelord eller bildelement framhävas. 
 

• Enkla symboler och ikoner förtydligar textinnehåll. 
 

• En sparsmakad färgskala uttrycker tydlighet och struktur.  
 

• Tydliga rubriker skapar en lättnavigerad layout. 
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8.2 Bilaga 2 analys filmatisering 

Filmatisering 1 Askungen (1950) 
Enligt upphovsrätten så kan material från filmatiseringen inte visas i rapporten. 
 
Disneys filmatisering om den föräldralösa unga flickan kallad Askungen visar en 
tydlig skildring av snällhet i kontrast till elakhet. Askungen som är 
huvudkaraktären i filmen med samma namn, bor hos sin styvmor och två 
styvsystrar i ett slott.  
 
En dag kommer en inbjudan till alla ogifta kvinnor i landet för en bal på slottet i 
ära av rikets prins. Styvmodern river sönder Askungens balklänning för att 
förhindra henne att tillträda på balen. 
 
När Askungen springer gråtandes ut i den mörka och dunkla trädgården så 
uppenbarar sig plötsligt en springa ljus och därefter en älva. Älvan förvandlades 
Askungens trasor till en vacker vit balklänning med tillhörande glasskor. Hon 
förvandlade även en pumpa till en vagn, en häst till en kusk och fyra små möss till 
hästar.  
 
Nu kan äntligen Askungen tillträda på balen. Denna förtrollning håller till 
midnatt, sedan kommer Askungens klänning och transport att återgå till det 
föregående.  
 
Budskapet i filmen handlar om att en vacker insida är viktigare än en vacker 
utsida. Det spelar ingen roll om man är fattig eller rik. Olikheter i filmen 
porträtteras tydligt med ljus och mörker, starkare och svagare färger.  
 
I Askungens rum så är det dunkelt och dystert som för att visa att det inte är en 
trevlig miljö. Hon har påsydda lappar på sitt täcke för att täcka över hål i det. På 
prinsens slott är det påtagligare ljusare med en guldig och skrytsam interiör.  
 
Styvmodern och styvsystrarna klär sig i pompösa och färgglada klänningar och 
vill ha ett vackert yttre men de är fortfarande elaka. Detta kontrasteras mot 
Askungens vackra inre och att hennes yttre hämmar det. När hon väl får gå på 
balen i den vackraste klänningen och entrén så går det upp för alla vilken vacker 
flicka hon är, både på insidan och utsidan.  
 
Detta kommer även fram i hennes kläder som hon bär hos hennes styvmor kontra 
på slottet. När hon sliter som piga så bär hon lite mer enkla och nertonade kläder i 
brunt och beige men när hon ska till balen så hade djuren sytt henne en starkt rosa 
klänning med rosetter och vackra detaljer.  
 
Denna klänning förstördes som sagt var, men hon fick sedan av älvan en ny 
klänning i vitt som det glittrar om för att visa på dess lyx. I en scen så står 
Askungen och håller i en glassko i den dunkla trädgården efter balen. Skon är det 
enda som fortfarande glittrar och skiner mot den mörka bakgrunden. 
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Filmatisering 2 Svindlande höjder (2009) 
Enligt upphovsrätten så kan material från filmatiseringen inte visas i rapporten. 
 
Berättelsen om kärleken mellan den föräldralösa pojken Heathcliff och hans 
fostersyster Catherine. Heathcliff kommer från Liverpools gator och tas om hand 
av Catherines far där de bor i ett stort hus kallat Wuthering Heights.  
 
Karaktären Heathcliff framstår som en vildsint och udda person, han passar inte 
riktigt in i de dåvarande normerna och betraktas som ett ”zigenarbarn” utan några 
framtida utsikter. Karaktären är mörkhårig och har en stor kroppsbyggnad och 
klär sig i mörka slitna kläder.  
 
Catherine beskrivs också som en vildsint och frisinnad ung kvinna som 
tillsammans med Heathcliff tillåts vara androgyn och rebellisk och även hon gå 
emot den dåvarande normen om hur en kvinna skulle te sig.  
 
Catherine är till synes en späd och vacker ung kvinna som uttrycker oskuld i ditt 
yttre. Hon har för det mesta mörka kläder som Heathcliff i form av klänningar och 
hennes hår är långt och mörkt som hon låter vara utsläppt.  
 
Dagen kommer då hon träffar grannhusets son Edgar Linton som är bosatta i 
Trushcross Grange, ett ståtligt hus som uttrycker familjens överklass i kontrast till 
det inhemska Wuthering Heights. Hon börjar klä sig annorlunda i ljusa åtsittande 
klänningar med skira scarfar. Hennes tidigare vilda hår sätts upp i eleganta 
uppsättningar. 
 
Catherines giftermål med Linton innebär en förändring av hennes 
karaktärsskildring. När Catherine förenar sig med överklassen så påverkar det 
hennes intressen och även synsätt.  
 
Till skillnad från hennes liv med Heatchcliff där hon var vild och frispråkig så 
skulle hon nu i stället fungera som en ägodel av Linton. Hon skulle uppträda 
enligt normen för hur en kvinna på den tiden gjorde vilket innebär att inte arbeta, 
vara uppklädd och proper, vara vältalig och moderlig.  
 
Gapet mellan underklass och överklass är tydligt presentabel med Heatchcliff som 
tillhör underklass och Linton som tillhör överklass. Catherine väljer att förena sig 
med överklassen i hopp om ett rikt liv, men det är tydligt att hon trots det saknar 
Heathcliffs kärlek.  
 
Heathcliff lyckas däremot skaffa sig en förmögenhet efter att ha varit frånvarande 
en period och återkommer med sitt nya men fortfarande mörka attribut. Han är 
fortfarande samma hämdfulla och elaka man på insidan.   
 
Underklassen porträtteras som fattig och smutsig med slitna kläder och mörk 
ljussättning. Överklassen porträtteras som glamorös och oskuldsfull. Interiören på 
Wuthering Heights porträtteras som dunkel och gotisk. De ljuskällor som finns är 
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stearinljus snarare än dagsljus till skillnad från den skira och rena inredningen på 
Trushcross Range.  
 
Det som budskapet dock menar är att underklass och överklass inte avgör lycka. 
Catherine var lyckligare och älskade den udda och fattiga Heathcliff men 
bestämde sig för att äkta den rike Edgar Linton från överklassen som avtrubbade 
hennes personlighet.  

Filmatisering 3 Star Wars –The Force Awakens (2015) 
Enligt upphovsrätten så kan material från filmatiseringen inte visas i rapporten. 
 
Stjärnornas krig eller Star Wars på engelska är en fantasyfilm utspelad i en 
främmande galax och handlar om kampen mellan ont och gott. The Force 
Awakens är den sjunde delen av Star Wars sagan som även den handlar om 
ondskans förtryck över galaxerna som bekämpas av den goda sidans hjältar.  
 
Filmen börjar med en scen i öknen mitt i natten som för att visa på att ondskan för 
dåvarande omsluter galaxen. Den onda sidan störtar den goda, slagfältet står i 
lågor, konflikten introduceras redan här. Även i efterkommande scener 
porträtteras och introduceras den dåvarande miljön som dyster och mörk, med 
vrak av fallna rymdfarkoster och en disig ljussättning.   
 
Huvudkaraktären i filmen är en kvinna vid namn Rey som presenteras i en scen 
där hon inuti ett rymdfarkostvrak samlar reservdelar som hon kan använda. 
Scenen har en mörk ljussättning då det är inuti den fallna rymdfarkosten, det är en 
tydlig solglimt som tränger igenom mörkret.  
 
Utöver det så bär Rey en uniform med tillhörande mask med en ficklampa som är 
fäst på den för att kunna se vad hon letar efter. I scenens kontext så är ljuset riktat 
på Rey och hennes ficklampa förstärker den fokusen, som betraktare så blir 
uppfattningen att hon är ljuset i det dåvarande mörkret. Att hon kommer vara 
viktig för resten av filmen.  
 
En tydlig kontrast till Reys karaktär är Kylo Ren. Rey porträtteras som en 
godhjärtad ung kvinna med en driven personlighet. Kylo Ren porträtteras som den 
mörksinnade skurken som strider från den mörka och onda sidan. Kylo Ren visar 
det sig är son till Han Solo som tillsammans med Rey bland annat bekämpar 
konflikten från den ljusa och goda sidan.  
 
En tydlig kontrast mellan ljus och mörker präglar filmens berättelse och ger ett 
budskap om att ljus förenas med hopp och godhet medan mörker förenas med 
missöde och ondska. Det finns ett tydligt exempel i en scen där Kylo Ren möter 
sin far Han Solo. Han har fortfarande hoppet om att rädda sin son från ett totalt 
nedsvärtat hjärta.  
 
Scenen är mörk med enstaka färger av rött och blått, färger som jag ska diskutera 
kring senare. Far och son står på en bro högt upp i luften, Han försöker sitt 
yttersta för att vinna tillbaka sin sons kärlek och således återförsonas. Rey och 
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hennes kompanjon som heter Finn står på en balkong och studerar mötet på bron 
nedanför. Mörkret blir mer och mer påtagligt, plötsligt skiner en strimma ljus upp 
bakom Rey och Finn. Ljuset träffar även Kylo som för att visa på att han 
fortfarande har godhet inom sig.  
 
Kylo har dock redan tagit sitt beslut om att förenas med den mörka sidan och 
mördar brutalt sin far med ett lasersvärd, samtidigt som den lilla glimt av ljus som 
fanns i scenen övergår till totalt mörker. En tydlig markering på vad ljus och 
mörker symboliserar i filmen, godhet och ondska. Det finns dessutom en replik i 
filmen som lyder ”Där det finns ljus, finns det hopp.” 
 
Färgmässigt så representeras den onda sidan av den röda färgen då den 
förekommer i scener där betraktaren introduceras för ondskan. När den onda sidan 
strider mot den goda sidan så har den goda sidan har en blå färg på sina lasersvärd 
och den onda återigen en röd färg.  
 
Blått representerar antagligen dygd och godhet medan rött representerar synd och 
ondska. Färgskillnaderna syns även i uniformerna som karaktärerna bär, då den 
onda sidan genomgående bär svarta eller mörka kläder och är oftast maskerade 
över ansiktet medan den goda sidan bär ljusa färger på kläderna utan något som 
täcker för deras ansikten som för att återigen visa på deras ärlighet och godhet.  

Resultat 
Nedan redogörs för slutsatsen av analysen för filmatiseringarna. 
 

• Rika karaktärer och miljöer porträtteras med starka och/eller ljusa färger. 
 

• Fattiga karaktärer och miljöer porträtteras med dova och/eller mörka 
färger. 

 
• Ljus kan signalera godhet, överklass och/eller hopp. 

 
• Mörker kan signalera ondska, underklass och/eller vemod. 
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8.3 Bilaga 3 utprovning målgrupp 
I detta avsnitt redogörs för intervjufrågorna som användes vid de tre olika 
utprovningarna på målgruppen.  

Utprovning 1, prototyp 1 (interagerad layout) 
Deltagande testpersoner (5 personer): Man 73 år, kvinna 50 år, kvinna 39 år, man 
25 år, kvinna 22 år. 
 
Du kommer vara anonym i rapporten, endast benämnas med kön och ålder. Du får 
när som helst avbryta utprovningen.  
 
Utprovningen kommer innebära en observation av dina svar och inte din förmåga 
att svara. Utprovningen kommer innebära att du svarar på konkreta faktafrågor.  
 
1. Kan du peka ut i vilka regioner som det är det vanligast med offentlig sjukvård?  
 
2. Kan du peka ut vilka regioner som har högst antal doktorer per 1 000 invånare 
per stat? 
 
3. Vilket sjukvårdssystem är vanligast bland Brasiliens invånare? 
 
4. Vilket sjukvårdssystem har bäst närvaro på doktorer på sjukhusen?  
 
5. Hur stor del av de privata sjukhuskostnaderna betalas ur egen ficka? 
 
6. Kan du peka ut ikonen för invånare? 

Utprovning 2, prototyp 2 (separerad layout) 
Deltagande testpersoner (5 personer): Kvinna 73 år, man 51 år, man 38 år, man 27 
år, kvinna 24 år. 
 
Du kommer vara anonym i rapporten, endast benämnas med kön och ålder. Du får 
när som helst avbryta utprovningen.  
 
Utprovningen kommer innebära en observation av dina svar och inte din förmåga 
att svara. Utprovningen kommer innebära att du svarar på konkreta faktafrågor.  
 
1. Kan du peka ut i vilka regioner som det är det vanligast med offentlig sjukvård?  
 
2. Kan du peka ut vilka regioner som har högst antal doktorer per 1 000 invånare 
per stat? 
 
3. Vilket sjukvårdssystem är vanligast bland Brasiliens invånare? 
 
4. Vilket sjukvårdssystem har bäst närvaro på doktorer på sjukhusen?  
 
5. Hur stor del av de privata sjukhuskostnaderna betalas ur egen ficka? 
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6. Kan du peka ut symbolen för sjukhus? 

Utprovning 3, prototyp 1 och prototyp 2 (interagerad och separerad 
layout) 
Deltagande testpersoner (5 personer): Man 49 år, kvinna 45 år, kvinna 26 år, man 
24 år, man 20 år. 
 
Du kommer vara anonym i rapporten, endast benämnas med kön och ålder. Du får 
när som helst avbryta utprovningen.  
 
Utprovningen kommer innebära en observation av dina svar och inte din förmåga 
att svara. Utprovningen kommer innebära att du svarar på diskussionsfrågor.  
 
1. Finner du att den gula färgen i grafiken signalerar rikedom/fattigdom/varken 
eller? Finner du att den gröna färgen signalerar rikedom/fattigdom/varken eller?  

 
2. Kan du dela upp innehållet i de två grafikerna i två olika kategorier? Om ja, 
vilken grafik urskiljer de två kategorierna tydligast? 
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8.4 Bilaga 4 utprovning målgrupp svar 
I detta avsnitt redogörs för svaren från testpersonerna vid de tre olika 
utprovningarna på målgruppen.  

Utprovning 1, prototyp 1 (interagerad layout) 
 
Testperson 1, man 73 år 
 
1. Rätt svar. Läste i ingressen. Svarade vad det stod där och pekade sedan ut 
regionerna på kartbilden. 
 
2. Rätt svar. Läste i texten och pekade först ut markerat område som visar lägst 
antal doktorer. Pekade sedan ut markerat område som visar högst antal doktorer.  
 
3. Rätt svar. Letade sig till rubriken som beskriver invånarantalet. Läste i texten 
under och bekräftade sedan svaret med att peka ut de tillhörande ikonerna. 
 
4. Rätt svar. Letade efter efterfrågad kategori och fann rubriken i tabellen. 
Räknade sedan antalet prickar i tabellen och kom fram till svaret. 
 
5. Rätt svar. Läste texten som berättar om procentsatsen. Tittar sedan på 
symbolerna för att bekräfta svaret. 
 
6. Rätt svar. Hittade ikonen utan svårigheter. 
 
Testperson 2, kvinna 50 år 
 
1. Rätt svar. Läste underrubrikerna och gick efter färgkodningen för att upptäcka 
markering på kartbilden. 
 
2. Rätt svar. Hittade den beskrivande texten och såg sedan markerat svart område 
på kartbilden. 
 
3. Rätt svar. Hittade svaret i kartbilden med det markerade gula området.  
 
4. Rätt svar. Sökte efter rubriker och fann den efterfrågade rubriken. Räknade 
prickarna för de två olika sjukvårdssystemen.  
 
5. Rätt svar. Läste texten för att komma fram till svaret. 
 
6. Rätt svar. Fann ikonen utan svårigheter. 
 
Testperson 3, kvinna 39 år 
 
1. Rätt svar. Letade i ingressen, bekräftade först vad det stod där och pekade 
sedan ut det markerade området på kartbilden. 
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2. Rätt svar. Letade efter svaret i texten och fann texten med pilen som pekade ut 
det markerade svarta området på kartbilden. 
 
3. Rätt svar. Läste procentsatserna för båda sjukvårdsystemen och räknade ut 
svaret. Tittade sedan på de tillhörande ikonerna för att bekräfta svaret. 
 
4. Rätt svar. Letade sig till rubriken för efterfrågad kategori. Räknade sedan 
antalet prickar för att komma fram till svaret. 
 
5. Rätt svar. Läste texten och bekräftade svaret med tillhörande symboler av 
valutan. 
 
6. Rätt svar. Hittade ikonen utan svårigheter. 
 
Testperson 4, man 25 år 
 
1. Rätt svar. Läste i ingressen och upptäckte sedan det markerade gula området på 
kartbilden.  
 
2. Rätt svar. Betraktade kartbilden och pekade sedan ut det svartmarkerade 
området. 
 
3. Rätt svar. Läste först i ingressen, svarade fel. Upptäckte sedan den gula 
procentsatsen som beskriver antalet invånare som använder offentlig sjukvård och 
ändrade sitt svar. 
 
4. Rätt svar. Upptäckte rubriken som beskriver den efterfrågade kategorin och 
räknade sedan prickarna under den. 
 
5. Rätt svar. Läste svaret i texten. 
 
6. Rätt svar. Fann ikonen utan svårigheter. 
 
Testperson 5, kvinna 22 år 
 
1. Rätt svar. Läste texten i ingressen och lade sedan märke till det gula fältet på 
kartbilden. Pekade ut området.  
 
2. Rätt svar. Hittade texten som pekar på det svarta markerade området på 
kartbilden och pekade ut det. 
 
3. Rätt svar. Läste procentsatserna på vardera sidan om ikonerna. Läste den 
tillhörande texten och kom fram till svaret. 
 
4. Rätt svar. Hittade rubrik och räknade sedan prickarna under den. 
 
5. Rätt svar. Läste sig till svaret i texten. 
 
6. Rätt svar. Kunde peka ut ikonen utan svårigheter. 
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Utprovning 2, prototyp 2 (separerad layout) 
 
Testperson 1, kvinna 73 år 
 
1. Rätt svar. Läste i ingressen på vänster sida av grafiken. Pekade sedan ut det 
markerade gula området på kartbilden. 
 
2. Rätt svar. Sökte sig till höger sida av grafiken. Upptäckte texten med en 
tillhörande pil och fann det markerade svarta området på kartbilden. 
 
3. Rätt svar. Växlade sökandet mellan höger och vänster sida av grafiken. Letade 
sig till rubriken som beskriver antalet invånare på båda sidor. Avläste svaret med 
hjälp av tillhörande text och ikoner. 
 
4. Rätt svar. Växlade sökandet mellan höger och vänster sida av grafiken. Fann 
kategorin som efterfrågades och räknade prickarna på varje sida. Räknade sedan 
ut svaret. 
 
5. Rätt svar. Sökte sig till den högra sidan av grafiken. Fann rubriken som 
beskriver sjukhuskostnader. Avläste svaret med hjälp av text. Bekräftade svaret 
med ikonerna. 
 
6. Rätt svar. Fann symbolen utan svårigheter. 
 
Testperson 2, man 51 år 
 
1. Rätt svar. Läste ingressen på vänster sida av grafiken och fann sedan kartbilden 
med det markerade gula området. 
 
2. Rätt svar. Letade svaret på den högra sidan av grafiken och fann sedan texten 
som pekade på det svartmarkerade området. Pekade ut området. 
 
3. Rätt svar. Avläste direkt på kartbilden att det var ett omfattande område som 
var markerat med gult. 
 
4. Rätt svar. Tittar på tabellerna på höger och vänster sida. Finner rubriken med 
efterfrågad kategori. Räknar prickarna för att finna svaret. 
 
5. Rätt svar. Letade efter rubriken som beskriver sjukhuskostnader på den högra 
sidan av grafiken. Läste rätt svar i texten. Bekräftade svaret med att titta på 
tillhörande symboler. 
 
6. Rätt svar. Fann rubriken som beskriver SUS sjukhus och pekade på symbolen 
under rubriken. 
 
Testperson 3, man 38 år 
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1. Rätt svar. Läste ingressen på vänster sida och pekade sedan ut det markerade 
gula området på kartbilden. 
 
2. Rätt svar. Lade märke till texten som pekar på det svartmarkerade området. 
Kunde peka ut området via den. 
 
3. Rätt svar. Hittade rubriken som beskriver antalet invånare och läste svaret i 
texten. Tittade sedan på ikonerna för att bekräfta svaret.   
 
4. Rätt svar. Tittade och jämförde båda tabeller för höger och vänster sida. Hittade 
den eftersökta kategorin. Räknade prickarna för att finna svaret. 
 
5. Rätt svar. Hittade rubriken som beskriver sjukhuskostnader inom den privata 
sjukvården och fann svaret i texten. 
 
6. Rätt svar. Fann symbolen utan svårigheter. 
 
Testperson 4, man 27 år 
 
1. Rätt svar. Bekräftade först att det var en privat och en offentlig sida. Läste 
sedan i ingressen på den vänstra sidan av grafiken. Pekade ut området på 
kartbilden. 
 
2. Rätt svar. Bekräftade att den offentliga sjukvården hade lägst antal doktorer. 
Sökte sig till samma typ av markering på den högra sidan och pekade ut den. 
 
3. Rätt svar. Tolkade svaret från att läsa ingressen. 
 
4. Rätt svar. Sökte sig till att jämföra tabellerna som beskriver den efterfrågade 
kategorin. Räknade prickarna för de två sjukvårdssystemen och kom fram till 
svaret. 
 
5. Rätt svar. Utläste svaret ur texten. 
 
6. Rätt svar. Fann symbolen utan svårigheter. Förklarade att ett hus med ett kors i 
symboliserar sjukhus för testpersonen. 
 
Testperson 5, kvinna 24 år 
 
1. Rätt svar. Fann informationen i ingressen på vänster sida. Fann sedan det 
markerade gula området på kartbilden och pekade ut det. 
 
2. Rätt svar. Fann texten på höger sida. Kunde utifrån den peka ut området. 
 
3. Rätt svar. Fann rubriken som beskriver antalet invånare och utläste svaret av 
texten. Bekräftade svaret med att hänvisa till ikonerna. 
 
4. Rätt svar. Utgick från vad det stod i ingressen och kom fram till svaret.  
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5. Rätt svar. Utläste svaret av texten. Fann rubriken och sedan procentsatsen som 
beskriver den efterfrågade kategorin. 
 
6. Rätt svar. Hittade symbolen utan svårigheter. 

Utprovning 3, prototyp 1 och prototyp 2 (interagerad och separerad 
layout) 
 
Testperson 1, man 49 år 
 
1.  Blek gul: fattigdom. Mättad grön: rikedom. 
  

Mättad gul: rikedom. Blek grön: fattigdom. 
 
Mättad gul: fattigdom. Mättad grön: rikedom  

 
2. Nej, jag kan inte dela upp innehållet i två olika kategorier. 
 
Testperson 2, kvinna 45 år 
 
1.  Blek gul: fattigdom. Mättad grön: rikedom. 
  

Mättad gul: fattigdom. Blek grön: rikedom. 
 
Mättad gul: fattigdom. Mättad grön: rikedom 

 
2. Ja, jag kan dela upp innehållet i två olika kategorier. Den separerade visar 
tydligast på två olika kategorier.  
 
Testperson 3, kvinna 26 år 
 
1.  Blek gul: rikedom. Mättad grön: varken eller. 
  

Mättad gul: rikedom. Blek grön: fattigdom. 
 
Mättad gul: varken eller. Mättad grön: varken eller. 

 
2. Ja, jag kan dela upp innehållet i två olika kategorier. Båda varianter visar 
tydliga skillnader i innehållet. Jag tycker dock att den separerade är tydligast. Den 
interagerande är trevlig att titta på men inte lika tydlig. 
 
Testperson 4, man 24 år 
 
1.  Blek gul: fattigdom. Mättad grön: rikedom. 
  

Mättad gul: rikedom. Blek grön: varken eller. 
 
Mättad gul: varken eller. Mättad grön: varken eller. 
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2. Ja, jag kan dela upp innehållet i två olika kategorier. Jag tycker den 
interagerade är tydligast gällande det. 
 
Testperson 5, man 20 år 
 
1.  Blek gul: fattigdom. Mättad grön: rikedom. 
  

Mättad gul: rikedom. Blek grön: fattigdom. 
 
Mättad gul: varken eller. Mättad grön: varken eller. 

 
2. Ja, jag kan dela upp innehållet i två olika kategorier. Den separerade visar 
tydligast två olika kategorier. Den interagerande sätter den gula färgen i fokus. 
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8.5 Bilaga 5 informationsgrafiker 
I detta avsnitt redogörs för urvalet av informationsgrafikerna som analyserades.  

Informationsgrafik 1 
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Informationsgrafik 2 
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Informationsgrafik 3 
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Informationsgrafik 4 
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Informationsgrafik 5 
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8.6 Bilaga 6 tidsplan 
 

Vecka 13 Vecka 14 Vecka 15 Vecka 16 Vecka 17 Vecka 18 Vecka 19 Vecka 20 Vecka 21 Vecka 22
Onsdag till fredag
1/6-3/6 
Seminarier

Torsdag 26/5 kl 13.30
Inlämning/utlämning 
arbeten

Måndag 23/5 kl 10.00
Anmälan framläggning

Måndag 2/5
Delredovisning

Onsdag 13/4
Projektbeskrivning

Litteraturstudier, omvärldsanalys, intervju med Brasilienexpert, skissande Utprovning av prototyp, gestaltning, slutlig rapportskrivning

Fredag 20/5
Finslipning rapport

Onsdag 30/4
Avspark examensarbete


