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Sammanfattning 
Det tillkommer ständigt nya medlemmar till idrottsföreningar. Det finns idag en avsaknad av 

en tydlig information kring hur en svensk lagidrottsförening fungerar och det ökar behovet av 

en informativ broschyr. Den här studien syftar till att undersöka hur stiliserade bilder på en 

framsida av en informerande broschyr kan utformas för att reflektera svensk lagidrott.  

För att besvara syftet skapades tre olika typer av inriktningar och två bilder i vardera 

inriktning. Studien visade att alla bilder kan kopplas till lagidrott när betraktaren känner till 

kontexten. Tydlighet, enkelhet, estetik samt vad och hur mycket bilden beskriver, är alla 

faktorer som påverkar respondenternas uppfattning. Människosilhuetter som klatschar 

händerna mot varandra är mest omtyckt och genererar flest kopplingar till idrott. Bilden 

baseras på ord som framgång, gemenskap, glädje och laganda och dessa beskrivningar 

relaterar till det önskvärda budskapet i kommunikationen. Studien visar att en bild är lättast 

att läsa av då elementen samspelar och skapar en helhet som betraktaren kan relatera till. 

Många faktorer påverkar dock om en bild upplevs lätt att läsa av. Det går därför inte att med 

säkerhet säga att någon av bilderna är lättare att läsa av än en annan. I den här studien 

framkommer det att färg kan både förtydliga, förstärka, förvirra, separera, sammanlänka och 

skapa nya associationer. Färg kan även attrahera och pedagogisera om det används rätt i 

sammanhanget.  

Nyckelord: Stiliserad bild, lagidrott, estetik, färg, grafisk formgivning 
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Abstract 
New members are constently joining Swedish sports associations. There’s a lack of clear 

information about how a Swedish team sports association works today, and this increases the 

need for an informative brochure. This study aims to investigate how stylized images on a 

cover of an informative brochure can be designed to reflect Swedish team sports. 

To answer the purpose of the study, three different kinds of directions and two images within 

each direction were investigated. The result showed that all images can be associated with 

team sports when the viewer is aware of the context. Clarity, simplicity, aesthetics, as well as 

what and how many associations that can be made, are all aspects that affect the viewers´ 

perception of the images. Human silhouettes that makes a ‘high five’ are most popular and 

generate most associations to team sports. The image communicates words like success, 

community, happiness and team spirit. These words relate to the desirable message of the 

communication. An image is easiest to read when the elements interact and create a whole 

that the viewer can relate to. However, several aspects affect if an image is easy to read and 

understand. Therefore, it is not safe to say that one of the images is easier to read than another 

one. Color can in this study both clarify, amplify, confuse, separate, link and create new 

associations. Color can also attract and educate if used correctly in the context. 

Keywords: Stylized image, team sports, aesthetics, colors, graphic design 



 4 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................ 6	
1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 6	

1.2 Problemformulering ......................................................................................................... 6	

1.3 Syfte ................................................................................................................................. 7	

1.4 Avgränsningar .................................................................................................................. 7 

2 Teoretiskt ramverk ............................................................................. 8	
2.1 Bild som effektiv visuell kommunikation ........................................................................ 8	

2.2 Perceptionspsykologiskt perspektiv ................................................................................. 9	
2.2.1 Gestaltpsykologi ..................................................................................................................... 9	

2.2.2 Informationsprocesser ............................................................................................................ 9	

2.3 Estetiskt perspektiv ........................................................................................................ 10	

2.4 Semiotiskt perspektiv ..................................................................................................... 10	

2.5 Designprinciper .............................................................................................................. 10	

2.6 Färglära .......................................................................................................................... 11	

3 Metod ............................................................................................... 12	
3.1 Förstudie ........................................................................................................................ 12	

3.2 Konceptfas ..................................................................................................................... 12	

3.3 Designprocessen ............................................................................................................ 13	

3.4 Värdering ....................................................................................................................... 13	

3.5 Analys ............................................................................................................................ 14	

4 Genomförande .................................................................................. 15	
4.1 Förstudie ........................................................................................................................ 16	

4.1.1 Två första möten: fastställande av projektet ........................................................................ 16	

4.1.2 Kvalitativa intervjuer vid ett evenemang ............................................................................. 16	

4.2 Konceptfas ..................................................................................................................... 16	
4.2.1 Sortering och strukturering av textmassa ............................................................................. 17	

4.2.2 Ordgenerering ...................................................................................................................... 17	

4.2.3 Fastställande av det visuella konceptet ................................................................................ 18	

4.3 Designprocessen ............................................................................................................ 21	
4.3.1 Explorativ designprocess ..................................................................................................... 21	

4.3.2 Determinativ designprocess ................................................................................................. 22	

4.3.3 Slutgiltiga versioner ............................................................................................................. 22	

4.4 Värdering ....................................................................................................................... 24	

4.5 Analys ............................................................................................................................ 25	

5 Data och analys ................................................................................ 27	
5.1 Inledande frågor ............................................................................................................. 27	

5.2 Bilder inom samma kategori .......................................................................................... 28	
5.2.1 Inriktning 1 ........................................................................................................................... 28	

5.2.2 Inriktning 2 ........................................................................................................................... 35	



 5 

5.2.3 Inriktning 3 ........................................................................................................................... 41	

5.3 Mest omtyckt av alla bilder totalt .................................................................................. 47	

5.4 Jämförelse mellan inriktningar ...................................................................................... 48	

5.5 Sammanfattande analys ................................................................................................. 53 

6 Slutsats ............................................................................................. 56	

7 Diskussion ........................................................................................ 57	
7.1 Förslag på vidare studier ................................................................................................ 60 

 

Referenser ........................................................................................... 61	

Bilagor ................................................................................................. 63	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1 Inledning 
Nedan presenteras studiens bakgrund och vad studien kommer att behandla för ämne. 

Bakgrunden leder vidare till en problembeskrivning som därefter bildar ett syfte.  

 

1.1 Bakgrund 
Ungefär två miljoner svenskar motionerar, tränar och tävlar i en idrottsförening idag. De 

flesta personer idrottar för glädje, gemenskap och en bättre hälsa (SvenskIdrott, 2017). Det 

tillkommer ständigt nya medlemmar till idrottsföreningar. Detta skapar behovet av en tydlig 

och enkel information kring hur en svensk idrottsförening fungerar. En strategi för att 

kommunicera detta är genom en informativ broschyr. En broschyr består av både en framsida, 

innehållssida/-or och en sista sida. Framsidan spelar en viktig roll på alla typer av 

publikationer och kan vara det som betraktaren ser först. På det sättet kan det anses viktigt att 

innehållet på framsidan är tydligt och reflekterar budskapet (Zappaterra, 2007). En framsida 

kan bestå av bilder. En framsidebild kan ha en informerande funktion där syftet är att 

förmedla budskapet och väcka ett intresse hos betraktaren.  

 

Bildens kommunikativa budskap styrs av hur betraktaren uppfattar bilden. Både form, färg, 

kontext och betraktarens egen tolkning påverkar bildens innebörd. En formgivare kan både 

undvika och skapa reaktioner genom att använda sig av ett grafiskt uttryck. För att skapa en 

positiv respons bör formuttrycket stämma överens med vad människor förväntar sig eller är 

vana att se. En bild kan även vara olika svår för en betraktare att läsa av och det påverkar i sin 

tur hur lätt det är att förstå bilden (Wærn, Pettersson, & Svensson, 2004). Färg kan både 

attrahera, skapa en stämning och pedagogisera (Bergström, 2012). Färg kan också beskriva 

verkligheten och särskilja eller sammanlänka element (Lupton & Phillips, 2008).  

Alla dessa faktorer påverkar en betraktares uppfattning av bilden. För att skapa en effektiv 

kommunikation krävs det att betraktaren förstår och kan ta till sig det budskap som är tänkt att 

förmedlas.  

 

Vid förmedling av information är vanligtvis stiliserade bilder effektivare än detaljerade bilder 

(Melin, 1999). I studien kommer förenklade bilder att användas (fortsättningsvis stiliserade 

bilder).  

 

1.2 Problemformulering 
Det saknas idag sammanfattande och tydlig information kring hur en svensk 

lagidrottsförening fungerar. Detta skapar behovet av en informativ broschyr för alla svenska 

lagidrottsföreningar, där framsidan utgör en viktig roll. Framsidan bör både attrahera 

betraktaren och förmedla ämnet svensk lagidrott och det här kan visualiseras på flera olika 

sätt genom bilder.  
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1.3 Syfte 
Syftet i studien är utreda hur olika typer av stiliserade bilder kan utformas på en framsida av 

en informativ broschyr för att förmedla ämnet svensk lagidrott.  

 

Frågeställningarna i studien är:  

 

- Hur kan stiliserade bilder på framsidan av en informativ broschyr utformas för att 

förmedla ämnet svensk lagidrott?  

- Kan någon av de stiliserade bilderna anses lättare att läsa av än övriga stiliserade 

bilder och vad är i så fall anledningen eller anledningarna till detta? 

- På vilket sätt kan färg påverka uppfattningen av en stiliserad bild?  

 

1.4 Avgränsningar 
Kandidatuppsatsen avgränsades till att utreda stiliserade bilder inom ett specifikt område. 

Studien innefattar inte en djupare analys av olika kulturella skillnader och erfarenheter som 

kan tänkas påverka tolkningarna av materialet. Denna avgränsning gjordes eftersom det 

varken fanns resurser eller tid för att utreda kulturaspekten på ett sådant sätt som skulle bli 

tillförlitligt i studiens utredning.  

 

På grund av den begränsade tidsomfattningen på cirka 10 veckor, gjordes även en 

avgränsning i att endast utreda grafik på broschyrens framsida.  
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2 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel tar upp relevanta teorier och kunskap kring ämnet som skapar en grund för den 

kommande studien. Det teoretiska ramverket skapar en djupare förståelse för hur bilder kan 

utformas i syfte att skapa en effektiv visuell kommunikation. Det ger också en insikt i hur 

människor läser av och tolkar bilder utefter kontexten. Dessa två aspekter skapar en grund för 

att formgivaren kan göra medvetna val i den kommande designprocessen.  

 

2.1 Bild som effektiv visuell kommunikation 
Visuell kommunikation handlar om att fokusera på budskapet, processen, mottagandet och 

tolkningen av verket. En viktig process i visuell kommunikation är visuell kultur. Visuell 

kultur handlar om hur människor tolkar visuella budskap utefter deras subjektiva åsikter, 

identitet, minnen och föreställningar (Barnes, 2011).  

 

Sändaren vill i en utbildande text vara så tydlig som möjlig och ge läsaren så få 

tolkningsmöjligheter som möjligt. Detta gör att bilder bör anpassas efter mottagaren. En del 

av detta handlar om vilken nivå på svårighetsgrad en bild kan anses ha, det vill säga hur lätt 

bilden är att förstå och läsa av (Wærn, Pettersson, & Svensson, 2004).   

Några punkter som en formgivare kan utgå ifrån vid svårighetsgrad av en bild är:  

• En bild som upplevs som lättläst och lättförståelig, förmedlar information bättre än en 

bild som är svår att läsa och förstå.  

• En bild som upplevs positivt förmedlar information bättre än en bild som upplevs 

negativt 

• En lättläst bild har en större funktion och kommunikativa inverkan än en svårläst bild 

 

För att bildkommunikation ska vara effektiv krävs det att mottagaren och sändaren använder 

samma bildspråk, det vill säga att den som skapar bilden använder rådande konventioner och 

stilar (Eriksson, 2009).  

 

Stiliserade bilder är en aning bättre än detaljerade fotografiska bilder när det handlar om att 

informera om ett budskap. Bilder som har en känslomässig laddning är mer gynnsamt än 

bilder som inte har det. Det är även bättre om en bild genererar positiv laddning än negativ 

laddning (Melin, u.å). 

 

Det finns tre olika perspektiv vid studier av bilder. Det första perspektivet är det 

perceptionspsykologiska, som handlar om hur människor uppfattar olika streck som en bild. 

Det andra perspektivet är estetiskt och handlar om hur människor påverkas av en bild. Det 

tredje perspektivet är det semiotiska och handlar om en bilds konstruktion som ett tecken och 

hur det tolkas av människor. De tre perspektiven kompletterar varandra. Nedan presenteras 

dessa perspektiv (Wærn, et al., 2004). 
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2.2 Perceptionspsykologiskt perspektiv  
En formgivares roll är att kombinera tecken, symboler, ord och bilder till ett 

sammanhängande budskap. Det innefattar en kommunikation som skapar ordning och 

tydlighet mellan förhållandet av elementen (Barnes, 2011). God design hjälper människor att 

kategorisera och strukturera innehåll (Lupton & Phillips, 2008). 
 

Enligt Wærn et al. (2004) finns det vissa föreställningar gällande hur innehåll och form hör 

ihop. En formgivare kan både undvika och skapa reaktioner genom att använda viss typ av 

grafiskt uttryck. Om ett grafiskt uttryck inte stämmer överens med vad människor förväntar 

sig eller är vana att se, kan det skapas en negativ respons. Formgivaren kan dock skapa en 

slagkraftig effekt med att gå ifrån konventionella metoder genom ett medvetet och motiverat 

val.  

 

2.2.1 Gestaltpsykologi  
Gestaltpsykologi är en del av perceptionspsykologin och studerar hur människan strukturerar 

och kopplar samman element i sinnet (O’Grady, 2008). Gestaltpsykologin utgår ifrån 

faktumet att människor alltid försöker hitta en helhet hos en bild som är uppbyggd av linjer 

och punkter (Wærn, et al., 2004).  

 

Det finns bland annat två olika gestaltlagar vid formgivning. En av dessa är närhetens lag som 

innebär att former som befinner sig nära varandra upplevs höra ihop och bildar en helhet.  

En annan lag är likhetens lag som säger att liknande former hör ihop. Detta är användbart när 

formgivaren vill skapa uppmärksamhet på återkommande och liknande information 

(Bergström, 2012).   

 

Människors perception skapar streck på en bild till en helhet och skapar bilder som framställs 

mot en bakgrund. Den visuella informationen avläses till sitt sammanhang (Wærn, et al., 

2004). Detta är en viktig vetskap för att förstå hur utformningen av bilder påverkar 

människors uppfattning av dem, men också enligt Ware (2013) för att kunna översätta 

kunskapen till en återgivning av information.    

	

2.2.2 Informationsprocesser  
En viktig process av människors informationsbearbetning är urvalet av information.  

Vilka faktorer som gör att informationen uppmärksammas och tolkas kan vara olika. 

Människor ser ofta det som förväntas eller tros finnas (Wærn, et al., 2004). 

 

En faktor som påverkar människors tolkning av bilder är kultur och tidigare erfarenheter. 

Människor förväntar sig att se viss typ av information beroende på kontext och dessa 

förväntningar är kulturellt betingade. Kulturen kan påverka uppfattningarna av en bild både 

på ett rationellt och emotionellt plan. Det rationella planet handlar om att människor är vana 

vid att vissa saker ska förekomma tillsammans och på det sättet ha en tendens att se den ena 

när den andra förekommer.  
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2.3 Estetiskt perspektiv 
En designers problem berör delvis att förutse åskådarens tankar och uppfattningar och möta 

betraktarens eget estetiska behov (Barnes, 2011). God design kan förmedla innehållet på ett 

mer glädjefyllt sätt (Lupton & Phillips, 2008). Tre teman som beskriver huruvida en bild kan 

ge ett estetiskt intryck eller inte, är att (Wærn, et al., 2004):  

• Mottagaren fäster villigt uppmärksamheten på objektet 

• Mottagaren känner sig ledig och harmonisk 

• Mottagaren upplever en helhet och en slags samordning mellan objektet och sig själv  

 

Enligt Wærn, et al., (2004) kan inte det som betraktas som tråkigt och intetsägande påstås ge 

ett estetiskt intryck.  

 

2.4 Semiotiskt perspektiv  
Det semiotiska perspektivet betraktar bilder som ett tecken som behöver tolkas (Wærn, et al., 

2004).  

 

En symbol representerar något specifikt i ett visst sammanhang. Det finns ingen större 

utsträckning av likhet mellan det som figuren avbildar och vad den symboliserar. En symbol 

måste läras in av mottagaren (Wærn, et al., 2004). De starkaste symbolformerna har genom 

tiden varit linjen, cirkeln, kvadraten och triangeln. En linje kan både dela, omringa eller 

separera utrymmen samt bilda en egen form. Den kan även skapa en rörelse eller visa en 

riktning. Linjen kan i sin tur böjas till en cirkel (Hallberg,1992). En cirkel kan enligt Gärde 

(2007) skapa flera proportioner och utvägar. Genom en cirkel kan exempelvis en rektangel 

och en triangel skapas (Gärde, 2007).  

 

En bild kan ha låg ikonicitet. Detta innebär att bilden inte liknar det som den avbildar i någon 

större utsträckning. Linjer kan skapa både enkla och komplicerade figurer. Abstrakta figurer 

kan få individuella utseenden men också uttrycka eller förmedla känslor (Eriksson, 2009). 

 

Tecken är indelade i tre olika nivåer av abstrakthet där en är bildrelaterad grafik. Bildrelaterad 

grafik karakteriseras som konturer och silhuetter av objektet. Bildrelaterad grafik kan även 

nämnas vid ett ikoniskt tecken.  

 

2.5 Designprinciper 

En formgivare kan använda sig av så kallade designprinciper vid produktionen. Det finns 

enligt Bergström (2012) flera klassiska designprinciper som en grafisk formgivare kan följa. 

Kontrast är en designprincip som en formgivare kan utgå ifrån. Kontrast handlar om 

skillnader i storlek, styrka, form och färg. Kontrast skapar dynamik och spänning i layouten.   

 

Balans är ytterligare en designprincip. Balans handlar om att placera element på ett sådant sätt 

så att inte fokus blir för mycket på en viss del av ytan. Det vanligaste sättet att skapa balans är 
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genom att arbeta axialt och symmetriskt, vilket innebär att text och bild placeras mitt på ytan. 

Även asymmetri, där element kontrasterar varandra, kan skapa en balans.  

 

En symmetrisk komposition innebär att bilder placeras utifrån en central axel där den vänstra 

sidan blir som en spegelbild av den högra sidan. Den här typen av kombination upplevs som 

lugn och harmonisk där betraktaren får lätt att ta till sig budskapet.  

Den asymmetriska kompositionen skapar istället dynamik och spänning, där det råder kontrast 

mellan former, ytor och färger (Bergström, 2012).   

 

2.6 Färglära 
Färgens huvudsakliga uppgift i visuell kommunikation är att attrahera, skapa stämning, 

informera, strukturera och pedagogisera. Det finns både funktionell och icke-funktionell färg. 

Funktionell färg stöder och förbättrar kommunikationen medan icke-funktionell färg endast är 

en effekt för att locka betraktaren. Betraktaren blir ofta förvirrad av irrelevanta och olika 

färgsignaler (Bergström, 2012). Ögat försöker alltid hitta en harmoni och vill skapa kontraster 

i färger så att ett mönster kan skapas (Gärde, 2007).  

 

Färg kan även enligt Lupton och Phillips (2008) användas för att skapa en stämning, beskriva 

verkligheten eller koda information. Färg kan särskilja, sammanlänka, betona och gömma.  

 

Elementarfärger är gult, rött, blått, grönt, svart och vitt (Bergström, 2012). Vit och svart kan 

även kallas för okulörta färger. Blå och orange är två komplementfärger. Vissa färgteoretiker 

hävdar enligt Bergström (2012) att dessa tillsammans skapar en harmoni medan andra hävdar 

motsatsen. 

 

Det finns både varma och kalla färger. Blå färg har en kall ton medan gul färg har en varm 

ton. Kontrast kan skapas genom att använda olika färgtemperaturer. En kombination mellan 

dessa kommer göra att ögat vill placera tonerna så långt bort från varandra som möjligt 

(Gärde, 2007).  

 

Färg har enligt Pettersson et al. (2004) oftast en symbolisk betydelse där det kan skilja sig 

beroende på kultur vad respektive färg står för. Färg är individuellt och två människor 

upplever färg på olika sätt. Blå färg symboliserar enligt Bergström (2012) respektfullt och 

längtansfullt. Gul färg symboliserar istället glädje.  

 

Bilder i gråskala ger enligt Wærn et al. (2004) ett tråkigt intryck. Användningen av färg måste 

dock vara konsekvent och enbart dekorativa färger kan leda till att läsarna missförstår bilden 

och dess innehåll. 
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3 Metod  
Detta kapitel beskriver de metoder som har använts i studien. 

För att ta reda på hur olika bilder kan utformas och på vilket sätt, genomfördes en fallstudie. 

En fallstudie är en undersökning av en avgränsad grupp. Vid fallstudie utgår författaren från 

ett helhetsperspektiv och det är vanligt att olika typ av data samlas in (Patel & Davidson, 

2003). Studien utgår från en uppdragsgivare som är vice ordförande/marknadsansvarig för en 

idrottsklubb. En designlösning efterfrågas och utreder hur något skulle kunna vara och studien 

utgår på det sättet från forskning genom design. Forskning genom design kan definieras som 

att det använder designarbetets förbättrande förmåga till att skapa nya möjligheter och 

undersöka eventuella lösningar (Designfakulteten.kth, 2017). Designarbetet består av att lösa 

ett problem och detta innebär att en värdering måste ske av resultatet utifrån förutsättningarna. 

Designprocessen består av att planera, definiera, skapa koncept, utvärdera, bearbeta, tillämpa 

och följa upp (Österlin, 2011). För att underlätta genomförandet fokuserar den här studien på 

att definiera, skapa koncept, bearbeta, tillämpa och slutligen utvärdera bilderna.  

Kvalitativ forskning används i studien. Kvalitativ forskning innebär en tonvikt på ord vid 

insamling och analys av data och utgår från att skapa en förståelse för hur respondenter tolkar 

sin verklighet (Bryman, 2011). Syftet i studien är att utreda hur respondenterna uppfattar olika 

typer av bilder och därav lämpar sig kvalitativ forskning för den här typen av undersökning.  

3.1 Förstudie 
Innan formgivaren börjar med det praktiska arbetet gäller det att fastställa målgrupp, uppgift 

och miljö. Det handlar om att besvara de frågor som informationen baseras på (Lipton, 2007). 

En förstudie skapades där kontakt med vice ordförande/marknadsansvarige för en idrottsklubb 

skedde. Förstudien skedde även genom en observation med semistrukturerade intervjuer vid 

ett idrottsevenemang där klubbens medlemmar befann sig. I de här stegen fastställdes 

projektet, vilket var viktigt för den vidare undersökningen.  

 

3.2 Konceptfas 
Förstudien ledde vidare till en konceptfas. Konceptet är en del av designprocessen som 

innefattar idéarbete med målet att komma fram till en slutlig lösning på problemet (Österlin, 

2011).  

 

För att kunna kommunicera rätt budskap till mottagaren, krävs det att formgivaren skapar sig 

en förståelse av det som ska informeras. Visuell kommunikation handlar om att fokusera på 

budskapet (Barnes, 2011). Projektgivaren skickade ett utkast på texten som ska innefattas i 

broschyren. Texten beskriver information som stämmer för alla svenska lagidrottsföreningar 

och den ansågs reflektera ämnet svensk lagidrott. Eftersom syftet i studien är att utreda hur 

olika typer av stiliserade bilder kan utformas för att förmedla ämnet lagidrott, skedde därför 

en analys av textmassan.  
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Efter analysen av texten användes tekniken brainstorming. Brainstorming är en teknik för att 

producera många idéer på en kort tid (Arvola, 2015). Brainstormingen resulterade i ett 

flertalet ord genom en tankekarta (se figur 3, kapitel 4.2.2). Genom att kombinera dessa ord 

med tidigare analysen av textmassan kunde en bättre förståelse för ämnet lagidrott skapas.   

 

Därefter utformades en så kallad moodboard för att visualisera känslan som materialet skulle 

förmedla (se figur 4, kapitel 4.2.3). En moodboard skapar en bild över konceptet och fångar 

känslor som kan vara svåra att förmedla verbalt. En moodboard kan ses som ett kollage med 

bilder som associeras till ämnet och genom detta kan en känsla och en ton i materialet 

fastställas (Arvola, 2015). Det här var ett viktigt steg i undersökningen för att kunna fastställa 

den visuella känslan som kan förmedlas i ämnet lagidrott.  

 

3.3 Designprocessen 
Designprocessen började med en explorativ process där en stor mängd skisser utformades i 

varje inriktning. Enligt Wærn, et al. (2004) finns det en bättre möjlighet till att förenkla och 

förtydliga det som ska förklaras genom att skissa. Fördelen med att skissa är att formgivaren 

snabbt kan testa sin idé i flera varianter (Wærn, et al. 2004). Den här metoden är effektiv och 

användes för att kunna generera ett högt antal skisser under en kort tid.  

 

Därefter digitaliserades skisserna och finjusterades i den determinativ process. Här valdes två 

olika versioner av tre olika inriktningar ut. Tre olika inriktningar gav ett bredare perspektiv i 

studien, medan två olika typ av bilder inom varje inriktning skapade möjligheten till en 

jämförelse och djupare analys.  

 

3.4 Värdering 
Värdering skedde genom en kvalitativ enkät. Ett slumpmässigt urval har valts ut vid 

värderingen, som innebär en liten del av populationen (Patel & Davidson, 2003). 

Forskningsetiska principer har även följts i enkätutredningen. Dessa principer innefattar 

information kring vem som utför undersökningen, i vilket syfte undersökningen görs och hur 

undersökningen är uppbyggd. Ytterligare principer är information kring att det är frivilligt att 

delta samt att deltagaren är anonym i studien. Deltagaren ska även informeras om att han eller 

hon närsomhelst kan avsluta undersökningen. Alla dessa aspekter är krav när forskning 

bedrivs (Vetenskapsrådet, 1990).   

 

Enkäten har både öppna och slutna frågor. Fördelen med öppna frågor är att respondenterna 

kan svara med sina egna ord. Detta kan leda till att respondenterna ger oförutsedda eller 

ovanliga svar som skribenten inte har tänkt på. Öppna frågor kan med andra ord tillföra 

studien fler perspektiv och insikter i studien än om enbart slutna frågor används. Öppna frågor 

leder inte heller till någon specifik riktning och respondenterna styrs inte i 

svarsformuleringen. Detta ger studien ett mervärde när det gäller att utreda olika åsikter och 

uppfattningar i det grafiska materialet. Slutna frågor har fördelen att de ökar jämförbarheten i 
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svaren, det vill säga underlättar för skribenten att jämföra svaren vid kodning i efterhand. 

Slutna frågor kan även tydliggöra innebörden av en viss fråga för respondenterna.  

Genom att begränsa respondenten till enbart några specifika svarsalternativ i enkäten, kan 

skribenten jämföra och analysera resultatet utifrån samma förutsättning (Bryman, 2011). 

 

3.5 Analys  
En viktig process i analysmetoden som använts i studien är kodning. Kodning innebär en 

granskning av utskrifter där vissa delar får specifika namn eller etiketter. Kodning 

sammanställer, åtskiljer och organiserar data (Bryman, 2011). 

 

Så kallad öppen kodning har använts vid öppna frågor (Bryman, 2011). Öppen kodning är en 

process som handlar om att bryta ner, studera, jämföra, konceptualisera och kategorisera data. 

Detta ger begrepp som därefter grupperas och omformuleras till kategorier.  

 

Selektiv/fokuserad kodning har även använts i studien. Bryman (2011) refererar till Charmaz 

(2006) som menar att selektiv/fokuserad kodning innebär att fokusera på de mest vanligaste 

koderna och de som kan generera mest information från den data forskaren har tagit fram. 

Detta innebär att skribenten har valt att prioritera de mest centrala aspekterna i värderingen. 

Det här skapade en tydligare och mer fokuserad analys.   

 

I studien har även både deduktiv analysmetod och induktiv analysmetod använts. Deduktiv 

analysmetod innebär att teman som väljs är styrda efter teori. Induktiv analysmetod innebär 

att teman identifieras utifrån insamlad data. Fler teorier tillkom i värderingsprocessen och 

studien innefattar på det sättet också en induktiv analysmetod. Kombinationen mellan dessa 

metoder leder till att vissa delar av studien består av en iterativ process, som innebär att 

författaren växlar mellan insamling och analys av data. Detta innebär mer specifikt att analys 

påbörjas då vissa delar av data har samlats in (Bryman, 2011). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

4 Genomförande 
Det här kapitlet ämnar att ge en förståelse för hur studien genomfördes.  

Frågeställningarna i studien är: 

 

- Hur kan stiliserade bilder på framsidan av en informativ broschyr utformas för att 

förmedla ämnet svensk lagidrott?  

- Kan någon av de stiliserade bilderna anses lättare att läsa av än övriga stiliserade 

bilder och vad är i så fall anledningen eller anledningarna till detta? 

- På vilket sätt kan färg påverka uppfattningen av en stiliserad bild?  

 

Figur 1 visar en modell över i vilka steg studien genomfördes (se nedan).  

 
Figur 1. Modell över de olika stegen i genomförandet 
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4.1 Förstudie  
Studien börjar med en förstudie i form av möte med vice ordförande/marknadsansvarig för en 

fotbollsförening och observation genom semistrukturerade intervjuer. De här stegen definierar 

uppdraget.  

4.1.1 Två första möten: fastställande av projektet 
Ett telefonsamtal med vice ordförande/marknadsansvarige för en idrottsklubb skedde. Via 

telefonsamtalet introducerades projektets innehåll och innebörd och ett vidare möte bokades 

in. Det andra mötet skedde fysiskt och gällde huvudsakligen diskussioner kring projektets 

utgångspunkt samt praktiska aspekter. Inför det andra mötet förbereddes frågor som i tidigare 

telefonsamtal inte hade besvarats eller var oklara. Genom den här ytterligare diskussionen 

kunde en fördjupning av projektet ske.  

 

Genom dialog kunde det efter mötet konstateras att:  

• Det finns ett behov av en informationsbroschyr som beskriver hur en idrottsförening 

fungerar. 

• Broschyren ska utformas på ett så neutralt och tydligt sätt som möjligt 

• Det finns en tidigare manual inom ämnet men som saknar viss information och 

tydlighet i sin kommunikation 

• Broschyren ska främst förekomma i en digital version   

• Broschyren ska innehålla information kring skyldigheter, rättigheter och hur man kan 

få hjälp inom idrottsföreningen.  

 

4.1.2 Kvalitativa intervjuer vid ett evenemang 
Observation med semistrukturerade intervjuer skedde till ungdomar och barn inom en 

lagförening. Se bilaga 1. Med hjälp av den här observationen och intervjuer kunde problemet 

för projektets utgångspunkt styrkas. Genom skribentens egen observation och 

respondenternas svar, skapades det även en bättre förståelse för miljön och stämningen som 

råder inom en lagidrottsförening.  

 

Totalt intervjuades 6 personer och inget bortfall skedde. 

 

4.2 Konceptfas 
Konceptfasen bestod av flera olika steg som därefter leder vidare till designfasen. 

Konceptfasen består av att fastställa det bildliga språket.  

 

En framsidebild kan ha en informerande funktion där syftet är att förmedla budskapet, fånga 

uppmärksamhet och väcka ett intresse hos betraktaren. Bilder som har en känslomässig 

laddning är mer gynnsamt än bilder som inte har det. Studier visar även att det är bättre om en 

bild genererar positiv laddning än negativ laddning (Melin, u.å). På det här sättet gjordes 

beslutet i att bygga formgivningen på rörelse och mestadels positiva associationer till 

lagidrott.  
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4.2.1 Sortering och strukturering av textmassa  
Analysen av textmassan skedde med hjälp av att strukturera och kategorisera textens olika 

rubriker. Texten strukturerades genom en indelning av hur stor del varje sektion tar i texten. 

Här gjordes ett cirkeldiagram som visar fokus i procent (se figur 2). Utefter den här strukturen 

ansågs främst orden som ingår i textens kategori ’Engagemang’ kunna reflekteras i en 

framsidebild bäst.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Fördelning % av textmassan  

 

4.2.2 Ordgenerering 
Efter analysen av texten användes tekniken brainstorming. Genom brainstorming kunde så 

många ord som möjligt genereras som kunde kopplas till textens innehåll och budskap.  

Orden strukturerades efter en tankekarta. Dessa ord beskriver delvis associationer och 

egenskaper som texten bygger på. I den här fasen skapades en grund för besluten av vilken 

känsla materialet skulle förmedla och vilket uttryck som skulle användas. 

 

Sju av dessa ord markerades extra för att de ansågs representera huvudpunkterna kring den 

känsla bilderna önskar generera. Dessa ord valdes delvis ut med hjälp av den tidigare 

analysen av texten, men även med hjälp av den tidigare förstudien där en observation vid ett 

evenemang i en idrottsförening skedde.   

 

De sju orden är inringade i tankekartan nedan (se figur 3) och är ’rörelse’, ’gemenskap’, 

’öppen för alla’, ’hjälpas åt’, ’engagemang’, ’sportanda’ och ’ansvar’.  
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Figur 3. Tankekarta över ord associerade till lagidrott 

 

4.2.3 Fastställande av det visuella konceptet 
Skribenten valde mellan utformning av enbart typografi, objektgrafik och pixelgrafik. I en 

studie av Melin (1999) framkommer det att illustrationer bidrar till en positivare värdering av 

texten. Det framkommer även att stiliserade bilder är effektivare än detaljerade bilder. Därför 

har en inriktning på objektgrafik skett, som är uppbyggd av enkla stiliserade former.  

 

En moodboard skapades för att visualisera känslan som materialet skulle förmedla (se figur 4 

nedan). Moodboarden skapades genom olika inspirationsbilder via internet från sidan 

Pinterest. Moodboarden bygger på ett färgglatt bildspråk med rörliga former med olika nivåer 

av opacitet. De fyra formerna kvadrat, cirkel, triangel och rektangel används som 

utgångspunkt för den grafiska formgivningen. Genom dessa former kan det både skapas en 

separerande och omringande effekt samt en uppfattning av rörelse (se kap. 2.3). För att 

illustrera rörelse används främst den runda formen. För att skapa en illusion av rörelse 

används olika opacitetsnivåer på grafiken. Opacitet är enligt Lupton & Phillips (2008) ett 

element som har ett värde någonstans mellan 0-100 på en transparensskala. Det handlar om 

att element smälter in i varandra.  
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Former och färger i moodboarden skapar grunden för att i kommande designarbetet kunna 

använda designprinciper som exempelvis kontrast (se kap. 2.5). De primära färgerna i 

formgivningen är blå och gul. Sverige är representerat med färgerna blå och gul och därför 

används dessa färger i syfte att skapa en koppling till landet. Gul färg symboliserar även 

glädje, vilket var en önskvärd känsla i bilderna (se kap. 2.6 Färglära). Röd, svart och vit färg 

används i en del av formgivningen. Som komplementfärg användes även orange färg för att 

användas till gradient och ett livfullare intryck.  

 

Moodboarden visar olika förslag på hur en formgivare kan arbeta med gradienter. Gradienter 

används i formgivningen med en möjlighet till att skapa ett mer livfullt intryck och förstärka 

illusionen av rörelse.  

 

Bilderna i moodboarden visar både geometriska mönster och runda former kombinerat med 

linjer som kan anses skapa en bild av rörelse. En av bilderna har flera lager färger och linjer 

som kan ge illusionen av en utåtgående eller inåtgående rörelse. Den här bilden visar hur en 

illusion kan skapas genom linjer, former och färger.  
 

Figur 4. Moodboard över känslan av det visuella formspråket 
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Formgivningen delades in i tre olika inriktningar: 

 

• Inriktning 1 (bild 1A, 1B, 1C, 1D):   

Människosilhuetter som utövar lagidrott 

• Inriktning 2 (bild 2A, 2B, 2C, 2D):  

Visualisering av objekt och utrustning inom lagidrott 

• Inriktning 3 (bild 3A, 3B, 3C, 3D):  

Abstrakt mönster med inspiration från olika sportplaner  

 

Inriktningarna kommer hädanefter redovisas enligt dessa benämningar. Dessa tre inriktningar 

valdes för att var och en ansågs kunna representera olika perspektiv på vad som identifierar 

lagidrott. 

 

Tre olika inspirationskollage skapades för att få en tydligare bild av hur formgivningen kan 

skapas mer specifikt för varje inriktning (se figur 5). 

 

Figur 5. Inspirationskollage av de specifika inriktningarna 
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Kollage över inriktning 1 visar exempel på hur en framåtrörelse kan skapas. Här framkommer 

det olika former av silhuetter som författaren har hämtat inspiration från vid kommande 

arbetet. Kollage över inriktning 2 visar delvis vilka objekt som kan visualiseras och hur dessa 

kan utformas i en stilistisk stil. Kollage över inriktning 3 visar främst olika kombinationer av 

linjer på en spelplan. Alla kollage visar inspiration på hur färger kan användas och interagera.  

 

4.3 Designprocessen 
Designprocessen började med en explorativ process där en stor mängd skisser utformades i 

varje respektive inriktning. Därefter valdes 6 olika versioner ut som ansågs koppla till flest 

ord som tagits fram tidigare i konceptfasen. Dessa skisser digitaliserades och finjusterades 

sedan i den determinativa designprocessen.  

 

4.3.1 Explorativ designprocess 
I den explorativa designprocessen utformades en stor andel skisser i varje inriktning. Olika 

typ av former och rörelser skisserades. Här nedan ses ett urval av de skisser som utformades 

för respektive inriktning (se figur 6).  

 

 

Figur 6. Explorativa skisser över de tre olika inriktningarna 
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4.3.2 Determinativ designprocess  
Två olika versioner av varje inriktning valdes ut och digitaliserades utefter de handritade 

skisserna. Dessa versioner valdes ut genom att värdera versionerna med ord som tagits fram 

tidigare i konceptfasen genom brainstorming och en tankekarta. Skribenten valde ut de 

versioner som ansågs ha starkast koppling till ämnet samt de som kunde anses vara tydligast 

att uppfatta. Varje version inom inriktningarna utgick från samma koncept, men utformades 

olika för att bättre kunna jämföra skillnaderna mellan respondenternas uppfattning av 

bilderna.  

 

Versionerna digitaliserades med hjälp av programmet Adobe Illustrator. Varje version 

skapades först i gråskala och därefter i färg. Vid valet av färg och form tillämpades delar av 

moodboarden som utformades tidigare i designprocessen (se kap. 3.2.3).  

 

4.3.3 Slutgiltiga versioner 
De slutgiltiga digitaliserade versionerna i all tre inriktningar, både i färg och gråskala, kan ses 

i figur 7 och figur 8 här nedan.  

 

 
Figur 7. Slutgiltiga digitala versioner av inriktningarna i gråskala 
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Figur 8. Slutgiltiga digitala versioner av inriktningarna i färg  

 

Inriktning 1 innefattar bild 1A, 1B, 1C och 1D. Bild 1C (1A) visualiserar två 

människosilhuetter som hoppar upp och klatschar händerna mot varandra. De svarta strecken 

är tänkt att förstärka budskapet genom att visualisera rörelsen. Den högra silhuetten har en 

boll i handen för att skapa en koppling till idrott. Bild 1D (1B) visualiserar fem 

människosilhuetter som alla utövar varsin typ av idrott. Idrotterna är från vänster: Ishockey, 

fotboll, handboll, basketboll och bandy. Silhuetterna är placerade bredvid varandra längs med 

samma linje.  

 

Inriktning 2 innefattar bild 2A, 2B, 2C och 2D. Bild 2C (2A) visualiserar ett mönster av olika 

redskap från idrotten. Mönstren visualiserar på första raden från vänster en fotboll, en 

basketboll, en volleyboll; andra raden från vänster en ishockeyklubba och puck, en handboll 

och en bandyklubba och boll. Dessa mönster är indelade genom olika rutor. Mönstren visas 

både i färg och gråskala. Bild 2D (2B) visualiserar istället redskapen i en gemensam 

uppsättning. Här kan en basketboll, en fotboll, en ishockeyklubba och puck, ett äpple samt en 

klocka synas. Dessa element förekommer även de i färg och gråskala.  
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Inriktning 3 innefattar bild 3A, 3B, 3C och 3D. Bild 3C (3A) och bild 3D (3B) visualiserar 

båda abstrakta mönster med inspiration från spelplaner. Bilderna är inte tänkta att visualisera 

någon specifik idrottsplan utan bygger mer på ett kreativt formspråk. Båda bilderna har vissa 

specifika linjer i färg medan andra är vita och svarta. Formspråket utgår ifrån de fyra 

grundformerna och är placerade olika på ytan beroende på bild. 

 

4.4 Värdering 
I designprocessen skedde en värdering i form av en kvalitativ enkät. Se bilaga 2.  

Dessa enkäter delades ut på två arbetsplatser varav ett var ett privat företag och ett var en 

statlig myndighet. Enkäten delades ut vid ett öppet forum där respondenterna själva fick 

besvara frågorna. Skribenten närvarade fysiskt vid tillfällena där respondenterna kunde ställa 

eventuella frågor om undersökningen.   

 

Forskningsetiska principer har följts i enkätutredningen. Första delen i enkäten består av en 

introducerande text där det beskrivs vem som utför undersökningen, i vilket syfte 

undersökningen görs och i stora drag hur enkäten är uppbyggd. Texten beskriver även att det 

är frivilligt att delta och att de svarande är anonyma i studien. Texten informerar även om att 

de svarande närsomhelst kan välja att sluta svara på frågorna.  

 

De tre olika typerna av inriktningar på grafiken värderas genom två bilder i respektive 

inriktning. Totalt värderas sex olika bilder. Frågorna i enkäten är genomgående samma för 

varje inriktning för att kunna jämföra och analysera svarsresultaten på ett mer tillförlitligt sätt.  

 

Enkäten startar med fyra grundläggande frågor som gäller kön, ålder, eventuella barn och 

intresset för lagidrott i en skala från 1-5. Varje bild framställs först i gråskala där 

respondenterna beskriver hur de uppfattar bilderna. Bilderna visas därefter i färg för att utreda 

om tillämpningen av färg ger bilderna någon ytterligare association eller en ny betydelse. 

Därefter presenterades 10 olika ord som alla är framtagna utifrån ämnet och känslorna som 

grafiken är tänkt att visualisera. Dessa 10 ord ska kopplas till respektive bild beroende på hur 

väl respondenten anser att ordet stämmer överens med bilden. Orden som respondenten kunde 

välja mellan var ’rörelse’, ’gemenskap’, ’hjälpas åt’, ’laganda’, ’motivation’, ’seriositet’, 

’glädje’, ’lagidrott’, ’hälsa’ och ’aktivitet’.  

Sista frågan baseras på respondentens egna subjektiva åsikt kring vilken av de två bilderna 

som de gillar bäst och därefter en motivering till varför.  

En sista övergripande fråga som avslutar enkäten består av att respondenterna får ta ställning 

till vilken av alla bilderna totalt de gillar bäst och anledningen till det.  

 

Totalt svarade 47 respondenter på enkäten och det här antalet ansågs vara tillräckligt för att 

potentiellt få flera perspektiv på frågan, men också vara möjligt för skribenten att hinna 

analysera.   
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4.5 Analys 
Vid kodning av öppna frågor formulerades först olika teman i svaren. Därefter utformades en 

kodningsmall som identifierar vilka typ av svar som hör till respektive fråga.  

 

Först sammanställdes all information digitalt och strukturerades under respektive frågor. 

Nyckelord eller flera gånger återkommande ord vid motiveringar av de olika bilderna 

markerades extra. Dessa nyckelord delades sedan in i kategorier.  

Kategorierna sammanställdes sedan digitalt i en tabell för att lätt kunna jämföra respektive 

bild.  

 

Analysen började med en sammanställning av resultatet från varje respektive bild inom 

inriktningarna. Utefter resultatet kunde en analys ske som jämförde respektive bild mot 

varandra. Sammantaget visar en analys av resultatet ett mönster som kan tänkas kategorisera 

båda bilderna. En sammanställning gjordes av respondenternas beskrivning av bilden, minst 

och mest antal ord kopplade till bilden samt motivation till varför respondenten tycker om den 

ena bilden bättre än den andra. Genom att analysera varje bild inom samma kategori, skapas 

en djupare förståelse för hur bilderna uppfattas av respondenterna och om eventuella 

skillnader finns.  

 

Analysen ledde därefter till en sammanställning av resultatet från respektive inriktning. 

Utefter resultatet kunde en analys ske som jämförde respektive inriktning mot varandra. Detta 

skapade en djupare förståelse för hur de olika inriktningarna kan uppfattas gentemot varandra 

och formspråket i stort.  

 

Resultatet och analysen delades in i olika delar som är:  

1. Beskrivning av vad bilden föreställer 

2. Förhållandet mellan gråskala och färg 

3. Ord som respondenten kopplar till respektive bild 

4. Vilken av respektive bild som är mest omtyckt och varför  

 

Vid analys av vad bilderna föreställer, analyseras endast bilderna utefter gråskala, medan 

bilderna i resterande frågor analyseras utefter färgskala.  

 

I slutet analyserades den bild som fått flest röster utifrån respondenternas svar. En ytterligare 

analys av den här bilden skapade en djupare förståelse för anledningen till att bilden 

uppfattades som mer tilltalande än övriga bilder. Genom en analys kunde det även fastställas 

om bilden kommunicerade lagidrott som önskat och därigenom fastställa om bilden kan anses 

hålla en effektiv visuell kommunikation.  

 

Nedan syns en modell över hela analysprocessen (se figur 9).  
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Figur 9. Modell över analysprocessen 
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5 Data och analys  
Detta kapitel ämnar att ge en förståelse för hur data från respondenternas svar har hanterats 

och analyserats. Respondenternas svar sammanställs utifrån respektive fråga i koder och 

nyckelord (se kap 3.5). Kapitlet innefattar både sammanställning, analys och tolkningen av 

resultatet.  

 

Först utförs en sammanställning av de inledande frågorna i enkäten, det vill säga frågor om 

ålder, kön, om personen i fråga har några barn och intresset för lagidrott. Därefter sker både 

en sammanställning och analys av respektive bild inom en och samma inriktning. Detta leder 

vidare till en sammanställning och analys av respektive inriktning, som slutligen leder till en 

sammanfattande diskussion och analys av bilderna och inriktningarna.  

 

5.1 Inledande frågor 
50 enkäter delades ut, varav 47 enkäter samlades in. Ett bortfall på 3 enkäter skedde.  

Av de svarande var 18 personer från det privata företaget och 29 personer från den statliga 

myndigheten.  

 

Totalt svarade 29 kvinnor och 18 män på enkäten. Majoriteten av de svarande var 30 år eller 

yngre (14 personer). De svarande var därefter 12 personer som var 41-50 år gamla, 11 

personer som var 31-40 år gamla, 7 personer som var 51-60 år gamla och 3 personer som var 

61 år eller äldre. Se figur 10 och 11 nedan som beskriver åldersfördelning samt 

könsfördelningen bland respondenterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10. (vänster). Stapeldiagram över åldersfördelningen bland de svarande 

Figur 11. (höger). Cirkeldiagram över antal personer som identifierade sig som kvinnor och män 

 

På en skala 1-5 där 1 är inte intresserad och 5 är väldigt intresserad i lagidrott, svarade 

majoriteten av personerna en trea (15 personer). Därefter svarade 12 personer en tvåa, 9 

personer en femma, 7 personer en etta och 4 personer en fyra. Se figur 12 som beskriver 

fördelning av respondenternas intressenivå.  
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Figur 12. Stapeldiagram över fördelning av intressenivå 

 

5.2 Bilder inom samma kategori 
Respondenternas svar sammanställdes utifrån nyckelord från varje fråga i enkäten. Genom 

dessa nyckelord kunde ett mönster i respondenternas svar utmärkas och struktureras efter 

teman. Nedan följer en sammanställning och analys av respondenternas svar vid varje fråga 

utifrån respektive bild.  

 

5.2.1 Inriktning 1  
Inriktning 1 innefattar bild 1A, 1B, 1C och 1D som visualiserar silhuetter.  

Se figur 13 nedan för de två bilderna.   

Figur 13. Bild 1A, 1B, 1C och 1D 
 

Beskrivning av vad respektive bild föreställer  

Respondenterna svarade både utifrån vad de såg objektivt och vilken känsla de ansåg att 

bilderna förmedlar. En stor del av respondenterna (16 respondenter) tyckte att bild 1A 

visualiserade ”High five”, det vill säga att silhuetterna klatschar händerna mot varandra.  
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10 respondenter svarade specifikt med ord att de ansåg att bild 1A visualiserade när 

silhuetterna utövar någon form av idrott. 7 av dessa respondenterna kopplade detta till en 

specifik idrott.  

9 personer ansåg att bilden relaterar till att silhuetterna ingår i samma team eller ger en 

teamkänsla. 1 respondent ansåg att silhuetterna stöttar varandra och 6 personer beskrev bilden 

med ordet ’gemenskap’. 1 respondent associerade bilden till att förmedla ett 

sportmannamässigt uppträdande. 1 respondent ansåg att bilden visualiserar att silhuetterna 

hälsar och 1 respondent ansåg att silhuetterna utförde konståkning eller någon form av dans. 

 

Bild 1A genererar främst temat ’framgång’, där 5 respondenter beskrev bilden vid ordet 

’lyckas’, 1 respondent ansåg att bilden förmedlade ’seger/-gest’, och 9 respondenter ansåg att 

bilden förmedlade ’glädje’ och ’positivitet’. 1 respondent associerade bilden till ordet ’vinst’ 

och 9 respondenter ansåg att bilden förmedlar ordet ’fira’.  

 

Majoriteten av de svarande (39 respondenter) tyckte att bild 1B visualiserade silhuetter som 

spelar olika typ av lagidrotter. 1 respondent upplevde grafiken som inbjudande och rolig.  

Bild 2B generar främst temat ’aktivitet’ där 2 respondenter upplevde bilden som fartfylld, 

medan 2 respondenter beskrev bilden som att det pågår full aktivitet. 1 respondent beskrev att 

bilden visualiserar rörelse. 2 respondenter ansåg att bilden visar en variation och olika 

alternativ. 3 respondenter ansåg att silhuetterna inte spelar med varandra och 3 respondenter 

ansåg att silhuetterna är oberoende av varandra. 1 respondent ansåg att silhuetterna 

visualiserade en stor förening. 

 

Trots att bilderna har liknande formspråk, kan det utifrån respondenternas svar utläsas att det 

finns vissa skillnader kring uppfattningen om vad de föreställer. Bild 1A upplevdes förmedla 

lagkänsla där gemenskap är en av beskrivningarna; medan bild 1B upplevdes förmedla 

individualitet, där silhuetterna är oberoende av varandra. Utifrån respondenternas svar kan 

silhuetterna som interagerar med varandra anses förmedla en starkare samhörighet, medan 

silhuetterna som spelar varsin idrottsgren förmedlar en starkare känsla av individualitet. Dessa 

två skillnader kan tänkas bero på hur betraktaren väljer att tolka vad som händer på bilderna.  

 

Silhuetterna i bild 1A ansågs ha ett samband med varandra, vilket kan tänkas stödja teorin att 

liknande former upplevs höra ihop samt att former som befinner sig nära varandra upplevs 

bilda en helhet. Bild 1A kan på det sättet anses visa hur formgivning kan skapas med hjälp av 

närhetens lag och likhetens lag (se kap. 2.2.1). Silhuetterna i bild 1A är två i stort sett 

identiska bilder. De reflekterar varandra och den vänstra sidan kan anses vara en nästintill 

spegelbild av den högra sidan. Bilden kan på det sättet anses vara symmetrisk (se kap. 2.5). 

Utefter resultatet kan även den symmetriska kompositionen anses kunna bidra till 

respondenternas upplevelse av samhörighet. 

 

Med andra ord kan liknande former upplevas olika och förmedla olika budskap beroende på 

hur betraktaren väljer att tolka formerna. Både placering av silhuetterna, formen på 
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silhuetterna och betraktarens uppfattning av vad silhuetterna beskriver, avgör om en 

samhörighet skapas eller ej.   

 

Gråskala i jämförelse med färg  

Flertalet associationer är gemensamma för båda bilderna när det gäller skillnaden från 

gråskala till färg. Vid gråskala till färg i bild 1C (1A) ansåg 13 respondenter att det inte blev 

någon skillnad i färg alls. 4 respondenter ansåg att bilden blev tydligare vid färg och 2 

respondenter ansåg att bilden blev intressantare. 1 respondent ansåg att bilden gav ett större 

intryck i färg. 

Vid gråskala till färg i bild 1D (1B) ansåg 18 respondenter att det inte blev någon skillnad i 

färg alls. 4 respondenter ansåg att bilden blev tydligare vid färg och 3 respondenter ansåg att 

den blev intressantare. 1 respondent ansåg att bilden gav ett större intryck och 4 respondenter 

ansåg att bilden gav en positivare känsla. 1 respondent ansåg att färgerna gav en starkare 

uppfattning av rörelse, medan 1 respondent bedömde att färg skapade en mer tävlingsinriktad 

känsla. 3 respondenter ansåg att silhuetterna ingår i olika lag vid färg och 1 respondent ansåg 

att färg skapade en större variation i sporterna. 1 respondent bedömde att silhuetterna 

visualiserade olikhet medan 1 respondent bedömde att silhuetterna ingår i olika lag men 

fortfarande förmedlar en gemenskap. 1 respondent ansåg att silhuetterna gav en varmare 

känsla. 3 respondenter kopplade färgerna till olika kön. Övriga respondenter gav ingen 

kommentar.  

 

Utifrån detta kan temat ’förstärkning av formuttrycket’ urskiljas. Bilderna blev vid färg  

• Intressantare 

• Tydligare att urskilja 

• Positivare 

 

Eftersom en andel av respondenterna svarade att färg inte påverkade betydelsen av bilderna, 

kan färg anses utgöra en liten del av formgivningen. En del av dessa respondenter svarade 

dock att färg förstärkte formuttrycket. Detta kan tyda på att färg i både bild 1C (1A) och bild 

1D (1B) attraherade, pedagogiserade och skapade en stämning (se kap. 2.6). Några 

respondenter ansåg även att bilderna upplevdes ”varmare” i färg. Teori visar att gul färg 

tillhör en varm ton, vilket kan vara anledningen till upplevelsen (se kap. 2.6).  

 

En del av respondenterna ansåg att färg gav bilderna en ny betydelse utifrån vad silhuetterna 

beskriver. De nya betydelserna som var gemensamma för både bild 1C (1A) och 1D (1B) var: 

 

• Silhuetterna ingår i olika lag  

• Silhuetterna har olika kön 

 

Silhuetterna har färger som både har kall och varm färgtemperatur (se kap. 2.6). Dessa 

motsatser kan skapa kontrast och göra att betraktaren vill placera färgerna så långt bort från 

varandra som möjligt (se kap. 2.6). Detta kan vara en anledning till att färgerna i det här fallet 

kan anses separera och särskilja silhuetterna från varandra.  



 31 

Bild 1C (1A) tilldelades specifikt betydelsen att silhuetterna har olika hudfärg.  

Bild 1D (1B) tilldelades specifikt betydelsen att silhuetterna ingår i olika lag men samtidigt 

förmedlar en gemenskap. Trots att färg separerar silhuetterna åt, kan formen på silhuetterna 

tänkas påverka respondentens uppfattning till att silhuetterna fortfarande samverkar med 

varandra. Det här kan tänkas visa hur form och färg interagerar med varandra och skapar en 

helhet i respondenternas tolkningar.  

 

Silhuetterna i bild 1D upplevdes även förmedla en mer tävlingsinriktad känsla när de visades i 

färg. Detta kan visa på att färg både kan separera men också placeras i en kontext där 

silhuetterna motverkar varandra. 

 

Respondenternas associationer skiljde sig åt, vilket stödjer teorin att färg är individuellt och 

att det upplevs olika för varje individ (se kap. 2.6). Respondenter ansåg att färgen förmedlade 

att bilderna har olika kön samt att bilderna har olika hudfärg. Detta kan tänkas stödja att färg 

kan ha en symbolisk mening och att färg är kopplat till olika kulturella koder och 

uppfattningar kring hur färg samverkar.  

 

Ord som associeras med bilderna 

Resultatet från enkäten visar att bild 1C (1A) hade totalt 242 kopplade ord, vilket är mer än 

bild 1D (1B) som hade totalt 182 kopplade ord.   

Tabell 1 visar rangordningen utefter hur många gånger ett specifikt ord kopplades till varje 

bild. Tabell 2 visar en jämförelse mellan bilderna och förhållandet av antal kopplade ord och 

bild.  

 

Det kan ur tabell 1 utläsas att de tre mest kopplade orden i bild 1C är ’glädje’, ’laganda’ och 

’hjälpas åt’. Vissa av dessa ord förekom även vid respondenternas beskrivningar av 

silhuetterna så som ’glädje’ och ’stöttar varandra’. Minst koppling till bild 1C är enligt 

respondenterna ordet ’seriositet’.  

 

De tre mest kopplade orden i bild 1D är ’aktivitet’, ’rörelse’ och ’lagidrott’. Vissa av dessa 

ord förekom även vid respondenternas beskrivningar av silhuetterna så som ’rörelse’ och ’full 

aktivitet’. Minst koppling till bild 1D är enligt respondenterna ordet ’hjälpas åt’.  

 

De grönmarkerade siffrorna i tabell 2 beskriver varje gång en bild har fått flest kopplingar i 

jämförelse med den andra bilden. Här kan det utläsas att bild 1C (1A) fick flest antal 

kopplingar fler gånger än bild 1D (1B) med fem gånger. Bild 1D (1B) fick flest antal 

kopplingar fyra gånger. De rödmarkerade siffrorna i tabell 2 beskriver vilka ord som har fått 

minst kopplingar i respektive bild, där ’seriositet’ har fått minst kopplingar till bild 1C (1A) 

och ’hjälpas åt’ har fått minst kopplingar till bild 1D (1B).  

De lilamarkerade siffrorna visar att båda bilderna fick lika många kopplingar till ordet 

’lagidrott’.   
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Bild 1C (1A) har både flest antal totala kopplingar och flest gånger fått mest kopplingar 

jämfört med bild 1D (1B). Endast utifrån denna fråga kan det på det sättet tyda på att bild 1C 

(1A) har en starkare koppling till ämnet än vad bild 1D (1B) har. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabell 1 (vänster). Rangordnad tabell över antal kopplingar till respektive bild 
Tabell 2 (höger).  Jämförelsetabell mellan bilderna och antal kopplade ord  
 

Mest omtyckt och motivering varför enligt respondenterna 

Respondenterna fick i en öppen fråga svara på vilken av respektive bild 1C (1A) och bild 1D 

(1B) som de gillade bäst. Här svarade majoriteten (32 personer) att de gillade bild 1C (1A) 

bäst. 2 respondenter svarade att de gillade båda beroende på syftet där bild 1D (1B) uttrycktes 

bäst för att förmedla lagidrott kontra bild 1C (1A) som uttrycktes bäst för att förmedla 

kamratskap. 2 respondenter gav inget svar. De personer som gillade bild 1C (1A) bäst 

motiverade det med att bilderna 

 

• Utstrålar mer samspel än bild 1D (1B) 

• Beskriver mest utifrån vad som är viktigt i idrott 

• Förmedlar en känsla 

• Utstrålar positivitet 

• Gemensam glädje 

• Framgång 

• Har en enklare form 

• Interagerar med varandra 

• Symboliserar gemenskap 

• Enklare, renare 

 

 



 33 

De personer som föredrog bild 1D (1B) var 11 personer som motiverade det med att bilderna 

• Är tydligare än 1C (1A) 

• Förstår den bättre än bild 1C (1B) 

• Visar på ett stort utbud och variation 

• Förmedlar fokus och seriositet	

 

Detta kan tänkas visa att bilderna visar olika för-och nackdelar som respondenterna har 

värderat olika utifrån sina egna subjektiva åsikter. Tydlighet och enkelhet är två begrepp som 

uppkommer vid respondenternas svar, vilket kan anses vara principer för god utformad 

design. 

 

Sammanställning 

Ur sammanställningen kan bland annat utläsas att bild 1D (1B) visar seriositet medan bild 1C 

(1A) har fått minst kopplingar till det ordet av respondenterna. Samtidigt visar bild 1C (1A) 

mer glädje och genererar fler associationer till känsloladdade ord jämfört med bild 1D (1B). 

Eftersom bild 1C (1A) har fått flest röster av respondenterna med motiveringen att bilderna 

interagerar och förmedlar känsla, kan detta anses ha en starkare visuell kommunikation än 

bild 1D (1B).  Bild 1D (1B) kan dock anses visa fler typer av idrotter och kan på det sättet 

anses relatera mer till lagidrott, jämfört med bild 1C (1A) som står mer för laganda.  

 

Nedan (se figur 14) presenteras en modell över ett sammanställt resultat. Orden som befinner 

sig i cirkeln längst till vänster på respektive bild står för de beskrivningar som respondenterna 

har formulerat, som för bild 1C (1A) är ’framgång’ och ’lagkänsla’ medan det för bild 1D 

(1B) är ’aktivitet’ och ’individualitet’. Ordet ’seriositet’ är minst associerat till bild 1C (1A). 

Ordet ’hjälpas åt’ står för bild 1D (1B) för minst association till bilden. ’Glädje’, ’laganda’ 

och ’hjälpas åt’ är ord som har starkast koppling till bild 1C (1A), medan ’aktivitet’, ’rörelse’ 

och ’lagidrott’ är ord som har starkast koppling till bild 1D (1B). Motiveringarna till varför 

respondenterna ansåg att bild 1C (1A) var mest omtyckt var för att den förmedlar en känsla 

och det sker en interaktion i bilden. Motiveringarna till varför respondenterna ansåg att bild 

1D (1B) var mest omtyckt var för att den visar variation, fokus och seriositet.   
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Figur 14. Sammanställning av inriktning 1 
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5.2.2 Inriktning 2 
Inriktning 2 innefattar bild 2A, 2B, 2C och 2D som utgör objekt inom idrott.  

  

 

Figur 15. Bild 2A, 2B, 2C, 2D 

 

Beskrivning av vad respektive bild föreställer  

37 respondenter ansåg att bild 2C (2A) visualiserade bollar av olika typer av sporter. 5 

respondenter ansåg att bilden visualiserar redskap. 6 respondenter uttryckte en osäkerhet kring 

vad bilden föreställer och 1 respondent ansåg att bilden har ett otydligt syfte. 1 respondent 

ansåg även att bilden är rörig. Detta kan tyda på att delar i bild 2A har en låg ikonocitet, det 

vill säga att bilderna inte liknar det som de avbildar i tillräckligt stor utsträckning för att en 

koppling ska kunna ske (se kap. 2.4). Respondenterna gjorde dock en koppling till att 

mönstren relaterade till lagidrott och detta kan tyda på att bilden representerar likhetens lag, 

det vill säga att liknande former hör ihop (se kap. 2.2.1). Mönstrena är även placerade intill 

varandra och kan på det sättet även anses följa närhetens lag (se kap. 2.2.1).  

 

21 respondenter beskrev att bild 2D (2B) visualiserar sport. 3 respondenter ansåg att bilden 

förmedlar skolidrott medan 1 respondent associerar bilden till gymnastiklektioner. 5 

respondenter nämnde tid vid beskrivningen av bilden. 12 respondenter nämnde hälsa vid 

beskrivningen av bilden. Ord som rast, motion och träningsdags uttrycktes av 4 respondenter. 

9 respondenter ansåg att bilden förmedlar kost. 1 respondent finner inget gemensamt i bilden 
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och 1 respondent finner ingen djupare mening med bilden. 1 respondent ger ingen 

kommentar.  

Majoriteten av respondenterna svarade att bild 2B föreställer bollar och utrustning samt 

lagsport och bollsport. Bild 2B genererar främst beskrivningar som tid, hälsa, kost och 

träningsschema. Respondenterna ansåg att bilden visar hela bilden av lagidrott, det vill säga 

det som även sker utanför den fysiska aktiviteten. På det här sättet kan respondenterna anses 

ha applicerat en ny betydelse utifrån vad de ansåg att bilden representerade och kopplade det 

till kontexten. Det här stödjer teorin att människor avläser visuell information i förhållande till 

ett sammanhang (se kap. 2.2.1).  

Majoriteten av respondenterna reflekterade extra över äpplet och klockan och försökte hitta 

ett samband i bilden. Äpplet och klockan kan anses vara symboler i och med att 

respondenterna kopplade dessa till hälsa och träningsschema (se kap. 2.4).  

 

Gråskala i jämförelse med färg  

19 respondenter ansåg att bild 2C (2A) inte fick någon ytterligare betydelse vid färg. 11 

personer ansåg att bilden blev tydligare vid färg. 2 respondenter gjorde associationen till 

Sverige och 1 respondent gjorde associationen till Olympiska Spelen/Världsmästerskap. 4 

respondenter ansåg att färg gav ett färggladare intryck. 1 respondent ansåg dock att färg 

skapade en svårare association och 1 respondent ansåg att bilden blev rörigare.  

 

20 respondenter ansåg att bild 2D (2B) inte fick någon ytterligare betydelse vid färg. 2 

respondent ansåg att färgerna gjorde bilden otydligare och 1 respondent ansåg att bilden blev 

mer förvirrande. 5 respondenter ansåg att bilden blev tydligare. Ord som mer inbjudande, 

snyggare, roligare och positivare var något som uttrycktes bland några av respondenterna. 8 

personer lämnade ingen kommentar.  

 

Eftersom en del av respondenterna svarade att färg inte påverkade betydelsen av bilderna, kan 

färg anses utgöra en liten del av formgivningen i bild 2C (2A) och bild 2D (2B). En del av 

respondenterna upplevde dock att färgen specifikt i bild 2D (2B) attraherade och skapade 

stämning (se kap. 2.6). Dessa respondenter tyckte att bild 2D (2B) fick en:  

 

• Mer inbjudande känsla 

• Förstärkt känsla  

 

En del av respondenterna ansåg även att färg gav bild 2C (2A) en ytterligare betydelse. Dessa 

respondenter skapade associationer som att bilden relaterar till:  

 

• Sverige 

• Olympiska Spelen 

 

Detta stödjer teorin att färg kan ha en symbolisk betydelse (se kap. 2.6). Eftersom en 

respondent gjorde kopplingen till Sverige, kan färgerna i bild 2C (2A) anses informera och 

pedagogisera rätt budskap. Eftersom färgerna skapade en önskvärd association hos 



 37 

respondenten kan de även anses vara funktionella, det vill säga att de stöder och förbättrar 

kommunikationen.  

 

Ord som associeras med bilderna 

Resultatet från enkäten visar att bild 2D (2B) hade totalt 202 kopplade ord, vilket är mer än 

bild 2C (2A). Bild 2C (2A) hade totalt 129 kopplade ord. Tabell 3 visar rangordningen utefter 

hur många gånger ett specifikt ord kopplades till varje respektive bild. Tabell 4 visar en 

jämförelse mellan bilderna och förhållandet av antal kopplade ord och bild.  

 

Det kan ur tabell 3 utläsas att de tre mest kopplade orden i bild 2C (2B) är ’lagidrott’, 

’aktivitet’ och ’rörelse’. Respondenterna beskrev endast bild 2C (2B) utifrån vad dom såg på 

bilden och inte om bilden förmedlade någon känsla. Därför kan inte en jämförelse ske mer än 

att respondenterna beskrev bilden utifrån en koppling till lagidrott. Minst koppling till bild 2C 

är enligt respondenterna orden ’hälsa’ och ’motivation’. 

 

De tre mest kopplade orden i bild 2D är ’hälsa’, ’aktivitet’ och ’lagidrott’. Här kan ordet 

’hälsa’ även reflekteras i respondenternas tidigare beskrivning av bilden. Minst koppling till 

bild 2D är enligt respondenterna ordet ’seriositet’.  

De grönmarkerade siffrorna i tabell 4 beskriver varje gång en bild har fått flest kopplingar i 

jämförelse med den andra bilden. Här kan det utläsas att bild 2D (2B) fick flest antal 

kopplingar fler gånger än bild 2C (2A) med sex gånger. Bild 2C (2A) fick flest antal 

kopplingar två gånger. De rödmarkerade siffrorna i tabell 4 beskriver vilka ord som har fått 

minst kopplingar i respektive bild, där orden ’motivation’ och ’hälsa’ har fått minst 

kopplingar till bild 2C (2A) och ’seriositet’ har fått minst kopplingar till bild 2D (2B).   

De lilamarkerade siffrorna visar att båda bilderna fick lika många kopplingar till orden 

’rörelse’ och ’laganda’.   

 



 38 

Bild 2D (2B) har både flest antal kopplingar och flest gånger fått mest kopplingar jämfört 

med bild 2C (2A). Endast utifrån denna fråga kan det på det sättet tyda på att bild 2D (2B) har 

en starkare koppling till ämnet än vad bild 2C (2A) har.  

  
Tabell 3 (vänster). Rangordnad tabell över antal kopplingar till respektive bild  

Tabell 4 (höger). Jämförelsetabell mellan bilderna och antal kopplade ord  
 

Mest omtyckt och motivering varför enligt respondenterna 

Respondenterna fick i en öppen fråga svara på vilken av respektive bild 2C (2A) och bild 2D 

(2B) som de gillade bäst. Här svarade majoriteten (30 respondenter) att de gillade bild 2D 

(2B) bäst. 3 respondenter ansåg att båda bilderna var bra men 1 av dessa respondenter ansåg 

att klockan och äpplet saknar sammanhang i bild 2D (2B). Bild 2C (2A) ansågs mer estetiskt 

tilltalande enligt en respondent men 2D (2B) var tydligare. 2 respondenter gav inget svar. 1 

respondent gillade inte någon av bilderna eftersom respondenten kände hets och prestation. 

De respondenter som gillade bild 2D bäst motiverade det med att bilderna:  

 

• Är tydligare 

• Har ett tydligare syfte 

• Fokuserar på hela konceptet 

• Beskriver mer 

• Visar balans 

• Känns mer som en helhet  

• Anknyter till hälsa  

• Enklare, renare 
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De respondenter som föredrog bild 2C (10 personer) motiverade det med att bilderna: 

• Är renare och mindre rörig än 2D 

• Är mindre påtvingad (träna för att ha kul) 

• Väcker mer nyfikenhet 

• Är lättare att förstå 

 

En del av respondenterna ansåg att bild 2D (2B) är tydligare och lättare att förstå, medan en 

del av respondenterna ansåg att bild 2C (2A) är lättare att förstå och mindre rörig. Ett viktigt 

kriterium vid en informerande bild är att den är tydlig och lättförståelig (se kap. 2.1). 

Respondenterna hade olika åsikter i den här frågan och på det sättet kan ingen av bilderna 

anses vara tydligare än den andra.  

 

Sammanställning 

Ur sammanställningen kan bland annat utläsas att bild 2C (2A) har fått minst kopplingar till 

ordet hälsa medan bild 2D (2B) har fått flest kopplingar till ordet hälsa. Orden ’lagidrott’ och 

’aktivitet’ har klassificerats som topp tre av de mest kopplade orden hos båda bilderna. 

Generellt kan bild 2D (2B) anses relatera mer till hälsa och kommunicera mer än endast 

aktiviteten inom idrott. Detta kan utifrån enbart respondenternas antal röster, anses vara mest 

omtyckt. 

 

Nedan (se figur 16) presenteras en modell över ett sammanställt resultat.  

Orden som befinner sig i cirkeln längst till vänster på respektive bild står för de beskrivningar 

som respondenterna har formulerat, som för bild 2C (2A) är ’mönster’, ’bollar’ och ’redskap’ 

medan det för bild 2D (2B) är ’utrustning’, ’tid, hälsa, kost’ och ’skolidrott’. Orden ’hälsa’ 

och ’motivation’ står för bild 2C (2A) för minst association till bilden. Ordet ’seriositet’ står 

för bild 2D (2B) för minst association till bilden. ’Lagidrott’, ’aktivitet’ och ’rörelse’ är ord 

som har starkast koppling till bild 2C (2A), medan ’hälsa’, ’aktivitet’ och ’lagidrott’ är ord 

som har starkast koppling till bild 2D (2B). Motiveringarna till varför respondenterna ansåg 

att bild 2C (2A) var mest omtyckt var för att den upplevs ”renare” och mindre påtvingad samt 

mer lättförståelig. Motiveringarna till varför respondenterna ansåg att bild 2D (2B) var mest 

omtyckt var för att den upplevs tydligare, beskriver mer och visualiserar hälsa.  
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Figur 16. Sammanställning av inriktning 2 
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5.2.3 Inriktning 3  
Inriktning 3 innefattar bild 3A, 3B, 3C och 3D som utgör abstrakta mönster som visualiserar 

spelplaner. Se figur 17 nedan.  

 

 
Figur 17. Bild 3A, 3B, 3C, 3D 

 

Beskrivning av vad respektive bild föreställer 

17 respondenter ansåg att bild 3A visualiserade en spelplan av något slag. En del av dessa 

respondenter var dock osäkra på vilken idrott som visualiserades. 2 av dessa respondenter 

ansåg specifikt att bilden förmedlar en inomhusplan. 9 respondenter ansåg att bilden 

visualiserar en bollsportplan och 6 respondenter gav specifikt en betydelse att bilden 

visualiserar en basketbollplan. 2 respondenter bedömde att bilden visualiserar en 

handbollsplan. 1 respondent visste inte vad bilden föreställer. 1 respondent ansåg att fyrkanten 

i bilden visade ett mål.  
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20 respondenter ansåg att bild 3B visualiserade en spelplan av något slag. En del av dessa 

respondenter var dock osäkra på vilken idrott och 3 av dessa respondenter ansåg specifikt att 

bilden förmedlar en inomhusplan. Övriga specifika associationer var att bilden visualiserar en 

handbollsplan, fotbollsplan och 1 respondent ansåg att den visualiserar en basketplan. 5 

respondenter ansåg att den visualiserar en bollsportplan medan 8 respondenter ansåg att 

bilden förmedlar en gympasal. 4 respondenter visste inte vad bilden föreställer.  

 

Både bild 3A och bild 3B genererade endast objektiva beskrivningar. Ingen av respondenterna 

beskrev bilderna utifrån vilken känsla de ansåg dom reflektera.   

Båda bilderna genererar likvärdiga beskrivningar och en beskrivning av en spelplan. I bild 3A 

kopplades dock rektangeln på vänster sida som ett mål, vilket kan anses vara en tolkning 

baserad på det som respondenterna är vana att se.  

 

Med tanke på att majoriteten av respondenterna var osäkra på vad båda bilderna visualiserar, 

kan de anses ha låg ikonocitet (se kap. 2.4). Det finns vissa föreställningar gällande hur form 

och innehåll hör ihop. När respondenterna skulle beskriva bilden försökte de hitta kopplingar 

till en specifik idrottsgren men majoriteten hade svårigheter med detta. Det kan tyda på att det 

grafiska uttrycket inte stämmer överens med vad respondenterna förväntade sig att se utifrån 

kontexten (se kap. 2.2.2). Eftersom detta skapade förvirring, kan det anses ha skapats en 

negativ respons där effekten inte blev som önskad utefter syftet med grafiken.  

 

Gråskala i jämförelse med färg  

17 respondenter ansåg att det inte blev någon skillnad när bild 3C (3A) visades i färg från 

gråskala. 10 respondenter ansåg dock att bilden blev tydligare vid färg. 6 respondenter ansåg 

att färg gav ett mer dynamiskt intryck. 8 respondenter svarade antingen att bilden blev mer 

förvirrande eller ändrade uppfattning från deras tidigare specifika tolkning. 4 respondenter 

gav ingen kommentar.  

 

19 respondenter ansåg att det inte blev någon skillnad när bild 3D (3B) visades i färg från 

gråskala. 10 respondenter ansåg att färg gav ett tydligare intryck. 7 respondenter ansåg att färg 

gav en mer dynamisk känsla. 1 respondent tycker att den blev svårare att uppfatta. 6 

respondenter lämnade inget svar.  

 

En del av respondenterna upplevde att innebörden av bilderna blev otydligare i färg medan 

andra ansåg att det blev tydligare. De respondenter som ansåg att bilderna blev tydligare i färg 

ansåg att de visualiserade inomhusplaner. De respondenter som ansåg att bilderna blev mer 

förvirrande i färg, ansåg att de i gråskala visualiserade specifika idrotter, som exempelvis 

fotboll. Detta kan vara ett tecken på hur betraktaren har vissa förutfattade meningar och vana i 

att koppla färger till olika sammanhang. Detta stödjer teorin att färger ofta har en symbolisk 

betydelse och att färg ofta är individuellt (se kap 2.6).  

 

Bilderna kan anses ha både funktionell och icke-funktionell färg. Beroende på 

respondenternas beskrivning av bilderna i gråskala, antingen stödjer eller förvirrar färgerna 
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betraktaren. En del av respondenterna kan anses ha upplevt olika färgsignaler, vilket tyder på 

att bilderna har icke-funktionell färg.  

 

Ord som associeras med bilderna 

Resultatet från enkäten visar att bild 3C (3A) hade totalt 183 kopplade ord, vilket är mer än 

bild 3D (3B) som hade totalt 173 kopplade ord.  

Tabell 5 visar rangordningen utefter hur många gånger ett specifikt ord kopplades till varje 

respektive bild. Tabell 6 visar en jämförelse mellan bilderna och förhållandet av antal 

kopplade ord och bilder.  

 

Det kan ur tabell 5 utläsas att de tre mest kopplade orden i bild 3C (3A) är ’lagidrott’, 

’rörelse’ och ’laganda’. Ingen av dessa ord kan anses beskriva känslan i bilderna, vilket inte 

heller respondenternas beskrivningar av bilderna gjorde. Abstrakta mönster kan på det sättet 

anses förmedla minst känslor hos respondenterna i det här fallet.  

Minst koppling till bild 3C är enligt respondenterna orden ’motivation’.  

 

De tre mest kopplade orden i bild 3D är ’aktivitet’, ’lagidrott’ och ’rörelse’. 

Minst koppling till bild 3D är enligt respondenterna orden ’hjälpas åt’ och ’motivation’. 

De grönmarkerade siffrorna i figur 23 beskriver varje gång en bild har fått flest kopplingar i 

jämförelse med den andra bilden. Här kan det utläsas att bild 3C (3A) fick flest antal 

kopplingar fler gånger än bild 3D (3B) med sex gånger. Bild 3D (3B) fick flest antal 

kopplingar två gånger. De rödmarkerade siffrorna i tabell 6 beskriver vilka ord som har fått 

minst kopplingar i respektive bild, där ’motivation’ har fått minst kopplingar till bild 3C (3A) 

och ’hjälpas åt’ samt ’motivation’ har fått minst kopplingar till bild 3D (3B). 

 

Bild 3C (3A) har både flest antal kopplingar och flest gånger fått mest kopplingar jämfört 

med bild 3D (3B). Endast utifrån denna fråga kan det på det sättet tyda på att bild 3C (3A) har 

en starkare koppling till ämnet än vad bild 3D (3B) har.  
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Tabell 5 (vänster). Rangordnad tabell över antal kopplingar till respektive bild 

Tabell 6 (höger). Jämförelsetabell mellan bilderna och antal kopplade ord  
 

Mest omtyckt och motivering varför enligt respondenterna 

Respondenterna fick i en öppen fråga svara på vilken av respektive bild 3C (3A) och bild 3D 

(3B) som de gillade bäst. Här svarade majoriteten (23 personer) att de gillade bild 3C (3A) 

bäst. 4 respondenter gillade ingen av bilderna med motiveringen att de är tråkiga och 

allvarliga samt osäkerhet kring vad de står för. 1 respondent gav ingen kommentar. 

De personer som gillade bild 3C (3A) bäst motiverade det med att bilden är:  

 

• Tydligare 

• Symmetrisk 

• Egna associationer 

• Uttrycker mest 

• ”Renare” 

 

De personer som föredrog bild 3D (3B) som var 17 personer, motiverade det med att bilderna:  

 

• Kan förknippas med en idrott de själva känner igen	

• Är snyggare grafiskt	

• Ger en bättre överblick	

• Känns mer bekant	
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Detta kan tänkas visa att bilderna visar olika för-och nackdelar som respondenterna har 

värderat olika utifrån sina egna subjektiva åsikter. Bild 3C (3A) upplevs generellt som mer 

symmetrisk och renare. Samtidigt kan bilderna anses ha en så kallad asymmetrisk 

komposition eftersom de inte har något genomgående mönster (se kap. 2.5). Detta är en 

intressant aspekt eftersom det kan tyda på att bild 3C (3A) ändå upplevs hålla ett visst 

symmetriskt mönster enligt respondenterna. Motiveringen baseras på att respondenterna 

värdesätter symmetri framför asymmetri, vilket även det är en intressant aspekt. 

 

Bild 3D (3B) har respondenterna ansett är mer tilltalande i formen och att det känns mer 

bekant.   

 

Sammanställning 

Ur sammanställningen kan utläsas att båda bilderna har liknande värden. Båda bilderna har 

minst kopplingar till ordet motivation, vilket tyder på att ingen av bilderna reflekterar denna 

egenskap. Båda bilderna har även lagidrott och rörelse som en gemensam vanlig koppling, 

samt en gemensam översiktlig beskrivning av vad bilderna föreställer. 23 personer ansåg att 

bild 3C (3A) var bäst medan 17 personer ansåg att bild 3D (3B) var bäst. Denna 

mellanskillnaden kan anses vara mindre än mellan de övriga bilderna, vilket även kan anses 

reflekteras i respondenternas totala uppfattning av bilderna.   

 

Nedan (se figur 18) presenteras en modell över ett sammanställt resultat.  

Orden som befinner sig i cirkeln längst till vänster på respektive bild står för de beskrivningar 

som respondenterna har formulerat, som för bild 3C (3A) är ’spelplan’, ’specifik idrott’ och 

’inomhusplan’ medan det för bild 3D (3B) är ’spelplan’, ’specifik idrott’ och ’inomhusplan’. 

Ordet ’motivation’ står för bild 3C (3A) för minst association till bilden. Orden ’hjälpas åt’ 

och ’motivation’ står för bild 3D (3B) för minst association till bilden. ’Lagidrott’, ’rörelse’ 

och ’laganda’ är ord som har starkast koppling till bild 3C (3A), medan ord som ’aktivitet’, 

’lagidrott’ och ’rörelse’ är ord som har starkast koppling till bild 3D (3B). Motiveringarna till 

varför respondenterna ansåg att bild 3C (3A) var mest omtyckt var för att den upplevs tydlig, 

symmetrisk och ”renare”. Motiveringarna till varför respondenterna ansåg att bild 3D (3B) 

var mest omtyckt var för att den upplevs ha en mer tilltalande form, ge bättre överblick och 

vara mer bekant.  
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Figur 18. Sammanställning av inriktning 3 
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5.3 Mest omtyckt av alla bilder totalt 
Nedan syns tabell 7 som visar antalet röster som respondenterna har tilldelat varje bild. 

 

Tabell 7. Antal röster totalt för respektive bild 

 

Ur tabellen kan utläsas att bild 1C (1A) fick flest röster totalt. Majoriteten av respondenterna 

motiverade detta med att bilden förmedlar glädje, gemenskap och positivitet samt beskriver 

mest av alla bilder. Den upplevs även enklast att tolka utifrån sitt uttryck, detta kan tyda på att 

bilden är mest lättförståelig av alla bilder (se kap. 2.1). En respondent anser även att bilden 

sticker ut mest.  

 

Bland de respondenter som ansåg att bild 1D (1B) var bäst, var motiveringen att bilden visar 

en mångfald, rörelse och aktivitet samt att det händer mest på den bilden. Dessa motiveringar 

kan anses reflekteras även i respondenternas tidigare svar gällande vad bilderna beskriver och 

vilken känsla dom genererar.  

 

De respondenter som ansåg att bild 2C (2A) var bäst, var motiveringen att bilden är mest 

estetiskt tilltalande samt att det finns en ordning på bilderna. De respondenter som ansåg att 

2D (2B) var bäst ansåg att bilden reflekterade en blandning av objekt och visade många olika 

färger samt gillade budskapet i bilden. Framförallt gillade respondenterna äpplet som symbol 

eftersom de ansåg att den stod för hälsa.  

Den respondent som ansåg att bild 3C (3A) var bäst, gillar kombinationen mellan symmetrin 

och färgerna. Den respondent som ansåg att bild 3D (3B) var bäst, anser att bilden skulle 

kunna hängas på väggen som ett konstverk.  

 

Utöver detta ansåg även en respondent att både bild 1C (1A) och bild 1D (1B) var bäst. 

Respondenten ansåg att det berodde på sammanhanget där bild 1C (1A) bäst reflekterade 

gemenskap och lagidrott medan bild 1D (1B) bäst reflekterade olika idrotter och variation. 

 

Motiveringarna till varför en bild upplevdes mer tilltalande än övriga, kan tänkas skilja sig 

mellan bilderna. Respondenternas åsikter var olika men utifrån resultatet kan ett mönster 

urskiljas: Tydlighet, enkelhet, estetiskt tilltalande, beskrivande och det budskap som bilden 

förmedlar, är alla faktorer som påverkar respondenternas uppfattningar.  

 

Utifrån resultatet och motiveringarna bakom respondenternas val, kan det därför anses vara 

viktigast att bilden förmedlar en känsla och ett, i betraktarens tycke, positivt budskap. En 

viktig aspekt är även att betraktaren tror sig förstå bilden och tycker den är tydlig att läsa av.  

 

Eftersom bild 1C fick flest röster kan det anses vara så att bilder som förmedlar en känsla och 

visualiserar människor som interagerar uppskattas mer än övriga bilder som visar mer objekt.  
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5.4 Jämförelse mellan inriktningar 
Gemensamma teman från varje respektive bild strukturerades utefter inriktningarna. En 

jämförelse av inriktningarna skedde för att kunna få en helhetsbild över hur de olika 

inriktningarna står i förhållande till varandra.  

 

Gråskala i jämförelse med färg  

Sammanställningen av respondenternas svar visar att färg kan generera både positiva och 

negativa effekter utefter syftet med formgivningen.  

 

Gemensamt för varje bild och inriktning är att majoriteten av respondenterna inte ansåg att 

färg gav någon ny betydelse till någon av respektive bild. Majoriteten av respondenterna 

ansåg dock att färg förtydligade grafiken, både och/eller genom att förstärka formspråket och 

förtydliga innebörden. Färg visar sig även ge ett mervärde i form av att det ger ett positivare, 

intressantare och mer dynamiskt intryck.  

 

Färgerna i inriktning 1 skapade främst en separerande effekt där många respondenter 

associerade silhuetterna till att tillhöra olika kategorier. Exempel på detta är att silhuetterna 

hade olika hudfärg, kön eller tillhörde olika lag. 

 

Färgerna i inriktning 2 kopplades främst till Sverige och Olympiska Spelen, vilket relaterar 

till en händelse eller evenemang.  

 

Färgerna i inriktning 3 kopplades främst till vad respondenterna förväntade sig att se utifrån 

kontexten. Inriktning 3 kan tänkas följa ett asymmetriskt mönster och gå ifrån konventionella 

metoder. Här upplevde en del av respondenterna att färg blev tydligare och en del av 

respondenterna att färg blev mer förvirrande. I och med att en del av respondenterna blev 

förvirrade kan det på det sättet anses ha skapat en negativ respons.  

 

Nedan visas en sammanfattande bild över färgens påverkan på alla inriktningar (se figur 19 

nedan).  
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Figur 19. Modell över resultat av färgens påverkan på uppfattningen av bilderna  

 
Modellen visar en indelning av färgens olika påverkan på bilderna. Färg kan delvis förtydliga 

bilderna med hjälp av att både förstärka formspråket och förtydliga innebörden. Färg kan även 

förvirra genom att betydelsen av bilderna ändras och/eller ger ett rörigare intryck. Färg kan 

också ge ett mervärde i form av att bilderna upplevs positivare, intressantare och mer 

dynamiskt. Färg kan även separera bilderna genom att de tillhör olika lag, tillhör olika kön 

och har olika hudfärg. Färg kan även ge en ny definition genom att visualisera Sverige som 

land och Olympiska Spelen som idrottstävlingen.  
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Ord som associeras med bilderna 

Nedan kan en sammanställning över alla inriktningar och antal kopplade ord ses (se tabell 8).  

Tabell 8. Sammanställning av ord indelat efter inriktningar 

 

De gröna siffrorna visar hur många gånger inriktningen har fått flest antal kopplade ord 

jämfört med de andra två inriktningarna. Genom de grönmarkerade siffrorna kan det utläsas 

att inriktning 1 har fått flest antal ord kopplade flest gånger (sex antal gånger). Därefter följer 

både inriktning 2 och inriktning 3 med två antal ord kopplade flest gånger.  

 

Genom den fetstilta grönmarkerade siffran kan det dock utläsas att inriktning 3 har fått högst 

antal kopplingar på ett enskilt ord. Utefter tabellen kan det analyseras att ordet ’lagidrott’ har 

starkast koppling till inriktning 3, vilket tyder på att inriktning 3 kommunicerar ämnet 

tydligast enligt respondenterna. Resultat visar dock att det även rådde en osäkerhet när 

respondenterna skulle beskriva bilderna i inriktning 3, vilket säger emot denna hypotes.  

 

Utefter tabellen vid den rödmarkerade siffran kan det analyseras att ordet ’hjälpas åt’ har 

minst stark koppling av alla orden i tabellen då det är kopplat till inriktning 2. På det här sättet 

kan inriktning 2 som visualiserar objekt förmedla minst känsla av en hjälpsamhet. Ordet 

’motivation’ har fått minst kopplingar totalt över alla inriktningar medan orden ’lagidrott’ och 

’aktivitet’ har fått flest kopplingar. Detta kan tolkas som att alla inriktningar reflekterar 

lagidrott och aktiviteten, men att de inte förmedlar någon djupare motivation till ämnet.  
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Utefter tabellen kan utläsas att inriktning 1 har i jämförelse med andra inriktningar högst 

värde på orden ’rörelse’, ’gemenskap’, ’hjälpas åt’, ’laganda’, ’motivation’ och ’glädje’. 

Dessa ord kan tänkas visa hur inriktning 1 särskiljer sig från de övriga inriktningarna.  

Inriktning 1 har dock totalt ett högsta värde på orden ’aktivitet’, ’glädje’, ’lagidrott’ och 

’rörelse’. Detta representerar mer vad inriktningen förmedlar. Här kan det tolkas att rörelse 

och glädje är något som representeras i båda fallen. Detta kan anses reflektera motivationen 

till varför barn idrottar, där majoriteten av barnen idrottar för att ha roligt och träffa vänner (se 

kap. 1.1).  

 

Inriktning 2 har i jämförelse med de andra inriktningarna högst värde på orden ’hälsa’ och 

’aktivitet’. Dessa ord kan alltså tänkas särskilja sig från de övriga inriktningarna. Inriktning 2 

har totalt ett högsta värde på orden ’aktivitet’, ’lagidrott’, ’hälsa’ och ’rörelse’. Både orden 

hälsa och aktivitet förekommer även i de totala högsta värdena. Detta innebär att hälsa och 

aktivitet både representerar inriktningen samt särskiljer inriktningen från de övriga.  

 

Inriktning 3 har i jämförelse med de andra inriktningarna högst värde på orden ’lagidrott’ och 

’seriositet’. Dessa ord kan tänkas visa hur inriktning 3 särskiljer sig från de övriga 

inriktningarna, där inriktningen mest förmedlar lagidrott samt upplevs som mest seriös. 

Inriktning 3 har totalt ett högsta värde på orden ’lagidrott’, ’aktivitet’, ’rörelse’, ’seriositet’. 

Både orden ’lagidrott’ och ’seriositet’ förekommer även i de totala högsta värdena. Detta 

innebär att lagidrott och seriositet både representerar inriktningen samt särskiljer inriktningen 

från de övriga.  

 

Nedan ses en förtydligande modell över sammanställningen (se figur 20). Varje inriktning är 

indelad i särskiljande ord gentemot övriga inriktningar, och egenskaper som har fått högst 

värde, det vill säga flest antal kopplingar. De ord som är gemensamma för de två olika 

egenskaperna slås ihop till en sammanställning som kan anses karakterisera inriktningen. 
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Figur 20. Modell över en sammanställd bild av vad som kan anses definiera respektive bild  

 

Utefter den här modellen kan det urskiljas att inriktning 1 kan karakteriseras med orden 

’rörelse’ och ’glädje’ medan inriktning 2 kan karakteriseras med orden ’hälsa’ och ’aktivitet’. 

Inriktning 3 kan slutligen karakteriseras med orden ’lagidrott’ och ’seriositet’.  
 

Totalt har inriktning 1 fått flest kopplingar till varje ord med 424 kopplingar. Därefter 

kommer inriktning 3 med 356 kopplingar och inriktning 2 med 331 kopplingar. Det är flest 

respondenter som har tyckt att bilderna i inriktning 1 är bäst (30 röster). Inriktning 1 har även 

totalt fått fler kopplade ord, vilket kan vara ett tecken på att inriktning 1 upplevs mer 

tilltalande eftersom respondenterna associerar fler egenskaper till bilderna.   

Inriktning 2 har mindre kopplade ord än inriktning 3, samtidigt som inriktning 2 har fler antal 

röster än inriktning 3. Detta kan tänkas tyda på att antalet kopplade ord inte alltid har ett 

samband med vilken bild som upplevs mest tilltalande. Med andra ord kan det tolkas att en 

bild inte enbart upplevs tilltalande utefter hur mycket den beskriver, utan även andra aspekter 

spelar in.  
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Nedan syns två tabeller över respektive inriktning och antal kopplingar/röster (se tabell 9 och 

tabell 10).  

 

 
Tabell 9. Antal kopplingar till respektive inriktning  

 

Tabell 10. Antal röster till respektive inriktning 
 

5.5 Sammanfattande analys 
Resultaten visar att både silhuetter, objekt och abstrakta mönster kan kopplas till lagidrott. 

Inriktningarna kan dock anses koppla till ämnet olika mycket beroende på respondentens 

förståelse av vad bilden föreställer.  

 

Respondenterna kan anses ha haft svårare att associera abstrakta mönstren till lagidrott än de 

övriga bilderna. Dock ansåg några av respondenterna att abstrakta mönstren var estetiskt 

tilltalande. Resultatet tyder dock på att det i detta sammanhanget inte räcker med att bilden är 

estetiskt tilltalande för att förmedla lagidrott, utan att betraktaren även måste kunna göra en 

tydlig koppling. Resultatet kan därför tänkas visa skillnaden mellan effektiv visuell 

kommunikation och visuell konst. Det finns skillnader i hur en bild kommunicerar till 

betraktaren, där olika typ av bilder är olika effektiva beroende på kontexten och syftet med 

kommunikationen.  

 

Studien visar att en bild kan anses upplevas mest tilltalande när respondenten ett) upplever att 

han eller hon förstår bilden, två) är lätt att läsa av, tre) förmedlar en tilltalande känsla och 

budskap, och fyra) bilden beskriver något. Dessa fyra faktorer kan alla tänkas spela en roll i 

om en bild kan anses tilltalande eller ej.   

 

Bild 1C (1A) visar sig ha fått flest röster både i jämförelse med bild 1D (1B) men även med 

alla bilder totalt. Bilden tillhör även inriktning 1 som har flest totala antal röster i en 

jämförelse mellan inriktningarna. På samma sätt har bild 1C (1A) fått flest antal kopplade ord 

i båda analysdelarna. På det här sättet kan bild 1C (1A) anses vara mest omtyckt bland 

respondenterna. Ett samband kan analyseras där antalet kopplade ord kan tänkas höra ihop 
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med antal röster till bilden. Detta innebär att en bild kan anses vara mer omtyckt ju mer den 

beskriver, vilket även vissa respondenter uttryckte som en egenskap vid motivering till varför 

en bild upplevdes som ”bäst”.  

Ord som associeras till bild 1C (1A) är främst framgång med beskrivningar som ’lyckas’, 

’seger’ och ’vinst’. Bild 1C (1A) genererar även lagkänsla med beskrivningar som 

’gemenskap’ och ’stöttar varandra’. Bildens fyra starkaste kopplade ord är ’glädje’, ’laganda’, 

’hjälpas åt’ och ’gemenskap’. Dessa ord kan anses reflekteras även i textens innehåll och vad 

som definierar lagidrott i stort (se kap. 3.2.1 och 3.2.2). Sammantaget kan dessa ord förmedla 

ett budskap i form av att människor vinner på att tillsammans hjälpas åt i en förening som är 

öppen för alla med ett gemensamt intresse. 

 

Studien visar även att båda bilderna som visualiserar människosilhuetter var mer omtyckta än 

de övriga bilderna. Det som skiljde bilderna åt är att silhuetterna på ena bilden interagerar 

med varandra och silhuetterna på andra bilden individuellt utövar varsin sport. Resultat visar 

att bilden där silhuetterna interagerar med varandra kan tänkas förmedla mer känslor än den 

andra bilden. Detta skapar en intressant insikt där människor tycks dras mer till bilder där det 

sker någon form av positiv samverkan, vilket även teori stödjer.  

 

Färgerna i bilden anses av majoriteten av de svarande inte utgöra någon skillnad för bildens 

innebörd. Däremot kan färg förstärka intrycket i form av att det ger ett mervärde samt 

förtydligar bilden. Vissa respondenter kopplade även färgen till att representera att 

silhuetterna har olika hudfärg och kön. Detta är en aspekt som kan tänkas separera 

silhuetterna i bilden. Samtidigt är orden som kopplas till bilden bland annat ’gemenskap’, 

’glädje’ och ’hjälpas åt’. Detta tyder på att färgerna inte separerar silhuetterna på ett sådant 

sätt så att de inte upplevs höra samman. Detta kan anses vara ett exempel på hur färg och 

form kan interagera med varandra och skapa ett önskvärt budskap.  

En intressant aspekt är att färg kan påverka betydelsen av bilden väldigt mycket beroende på 

kontexten och den tidigare uppfattningen av bilden. Svaren mellan respondenterna varierade 

även mycket där vissa ansåg att det inte påverkade alls, medan andra tyckte att betydelsen 

ändrades. Detta tyder på att färg är väldigt individuellt och att en viss försiktighet med färg 

bör tas.  

 

Respondenternas motivering till varför bild 1C (1A) är mest omtyckt är bland annat för att 

den upplevs ha en enklare form än resterande bilder. Respondenterna gillar även att bilden 

förmedlar en känsla samt att silhuetterna interagerar med varandra. Majoriteten av 

respondenterna kunde beskriva vad bilden föreställer, vilket kan tyda på att bilden är enkel 

och lätt att tyda. När respondenterna beskrev bilderna kan det anses ha skett minst förvirring 

när de skulle beskriva silhuetterna. Detta kan tyda på att vi lättare kan känna igen silhuetter 

som visualiserar människor och lättare göra en koppling till vad människorna gör utefter 

våran tidigare uppfattning. Hur tydlig en bild upplevdes kan därför tänkas bero både på hur 

lätt formen är att tyda samt till vilken grad betraktaren kan dra paralleller med vad som händer 

på bilden.  
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Bild 1C (1A) kan enligt respondenterna anses vara relativt lätt att läsa av, generera flest 

beskrivningar som kan kopplas till budskapet och förmedla en positiv känsla.  

Den här kombinationen kan utifrån syftet med formgivningen av bilden, anses förmedla en 

effektiv visuell kommunikation (se kap. 2.1).  
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6 Slutsats 
Hur kan stiliserade bilder på framsidan av en informativ broschyr utformas för att 

förmedla ämnet svensk lagidrott?  

Studien visar att grafiska element kan utformas utefter tre inriktningar där ena visualiserar 

människosilhuetter som utövar idrott, andra visualiserar utrustning kopplat till idrott och 

tredje visualiserar ett abstrakt mönster inspirerat från spelplaner. Alla dessa bilder kan 

kopplas till lagidrott när betraktaren känner till kontexten.  

 

Form, färg och egen tolkning utifrån tidigare erfarenheter är alla faktorer som påverkar 

uppfattningen av en bild. Ett mönster bland respondenternas motiveringar till varför en bild är 

mer omtyckt än andra kan urskiljas: Tydlighet, enkelhet, estetik samt vad och hur mycket 

bilden beskriver, är alla faktorer som påverkar respondenternas åsikter.  

 

Inriktningen som visualiserar människosilhuetter är mest omtyckt bland respondenterna. 

Inriktningen visar två olika bilder där första bilden visualiserar silhuetter som klatschar 

händerna mot varandra medan andra bilden visualiserar silhuetter som spelar varsin idrott. 

Den första bilden där silhuetterna interagerar med varandra var mest omtyckt bland 

respondenterna. Bilden genererade beskrivningar som baseras på framgång, gemenskap, 

glädje och laganda. Framgång, gemenskap, glädje och laganda är alla beskrivningar som 

relaterar till det önskvärda budskapet med kommunikationen. Den här bilden kan därför 

förmedla en del av den känsla som ämnet lagidrott kan tänkas förmedla, och fylla syftet med 

kommunikationen.  

 
Kan någon av bilderna anses lättare att läsa av än övriga bilder och vad är i så fall 

anledningen eller anledningarna till detta? 

Form, färg och egen tolkning utifrån tidigare erfarenheter är alla faktorer som påverkar 

uppfattningen av bilderna, och därav även hur lätt bilderna är att läsa av. Utefter det här kan 

slutsatsen dras att en bild är lättast att läsa av då elementen samspelar och skapar en helhet 

som betraktaren kan relatera till. Betraktarens personliga bakgrund och egen förmåga att tolka 

och läsa av bilder påverkar dock hur lättläst en bild kan anses vara. Det går därför inte med 

säkerhet att säga att någon av bilderna är lättare att läsa av än en annan.  

 

På vilket sätt kan färg påverka uppfattningen av en bild?  

Färg ansågs i alla inriktningar förtydliga formspråket, både genom att tydligare kunna urskilja 

bilderna men också skapa en tydligare innebörd. Färg visar sig även kunna förstärka bilden i 

form av ett gladare och mer livfullt intryck. Bilden kan upplevas som mer tydlig, både genom 

en bättre urskiljning av bilden och en klarare innebörd. Studien visar dock att färg även kan 

förvirra betraktaren om det inte stämmer överens med betraktarens uppfattning av vilka färger 

som vanligtvis förekommer i en bilds specifika sammanhang. Färg kan separera objekt och 

skapa betydelser som uttrycker olikhet samt tillhörighet. Slutligen kan färg både attrahera och 

pedagogisera i en bild om det används effektivt utifrån sammanhanget. En formgivare bör 
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dock ha en viss försiktighet vid användande av färg eftersom studien visar att respondenterna 

tolkade färg på olika sätt.  

 

7 Diskussion 
Detta kapitel diskuterar vilka för-och nackdelar det kan finnas med studien och hur det 

förhåller sig till studiens trovärdighet. 

 

Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka hur stiliserade bilder på framsidan av en 

informativ broschyr kan utformas för att skapa en effektiv visuell kommunikation. Syftet var 

att undersöka hur dessa stiliserade bilder kan förmedla ämnet lagidrott. För att uppnå detta 

syfte ställdes följande frågeställningar:  

 

- Hur kan stiliserade bilder på framsidan av en informativ broschyr utformas för att 

förmedla ämnet svensk lagidrott?  

- Kan någon av de stiliserade bilderna anses lättare att läsa av än övriga stiliserade 

bilder och vad är i så fall anledningen eller anledningarna till detta? 

- På vilket sätt kan färg påverka uppfattningen av en stiliserad bild?  

 

Teoretiskt ramverk 

Studien började med en teorisökning för att skapa en djupare förståelse för hur bilder kan 

utformas för syftet. Teorisökningen gav även en insikt i hur människor läser av och tolkar 

bilder utefter kontexten, vilket ansågs som en viktig del av undersökningen. Vid sökningen av 

relevant teori önskades det hitta tidigare studier kring stiliserade bilder och hur olika former 

kan påverka betraktaren. Det hittades dessvärre inte mycket tidigare forskning kring ämnet, 

vilket kan tyda på att ämnet är relativt outforskat. Detta gjorde att det teoretiska ramverket till 

stor del har referenser från litteratur och inte så mycket från tidigare utförda studier. Det hade 

varit intressant att få en uppfattning från liknande studier eftersom skribenten endast kunde 

grunda sina val på allmän teori kring ämnet. De litterära källorna som samlades in bedömdes 

dock vara av hög tillförlitlighet och ge en bra förståelse för ämnet. Många av teorierna som 

samlades in kunde reflekteras och återkopplas i analysen. 

 

Metod  

För att identifiera vad som karakteriserar positiva associationer inom lagidrott, gjordes delvis 

en strukturering och analys av broschyrens text men också en egen ordgenerering. I det här 

skedet kunde ytterligare en intervju med en framstående person som är insatt i lagidrott ha 

utförts. Detta skulle kunnat ha gett en större underbyggnad till den kommande 

designprocessen.  

 

Genomförande 

Frågeställningarna utreddes genom kvalitativa enkäter som delades ut till 47 olika 

respondenter. Antalet respondenter upplevdes ultimat för studiens omfattning, delvis för att 

skribenten hann sammanställa och analysera data på ett välgrundat sätt, samtidigt som det gav 
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en tillräcklig förståelse för olika åsikter och uppfattningar av bilderna. Det hade varit till 

fördel att skickat ut ännu fler enkäter, men utifrån den begränsade tidsomfattningen bedömde 

skribenten att data inte skulle ha kunnat sammanställas och analyseras på ett tillräckligt 

tillförlitligt sätt.  

 

Vissa val i den explorativa designprocessen gjordes utefter egen bedömning eftersom varken 

tid eller resurser fanns för att utvärdera varje skiss.  

 

Värdering 

Kvalitativ forskning innebär en tonvikt på ord vid insamling och analys av data och utgår 

ifrån att skapa en förståelse för hur respondenter tolkar sin verklighet (Bryman, 2011). Detta 

ansågs mest relevant för syftet med undersökningen eftersom skribenten ville undersöka hur 

bilderna uppfattades och tolkades.  

Enligt Bryman (2011) brukar enkäter ofta ha färre öppna frågor eftersom det är lättare för 

respondenterna att besvara slutna frågor. Enkäter brukar även tendera att vara kortare än 

övriga metoder eftersom det är lättare för en respondent att tröttna på frågorna.  

Eftersom studien utgick ifrån kvalitativa enkäter kan antalet öppna frågor ha påverkat 

respondenterna till att inte svara lika utförligt som de hade gjort vid en kvalitativ intervju. 

Skribenten bedömde dock att det var till fördel med så många svar som möjligt för att kunna 

få en mångfald av åsikter och tankar kring bilderna. Genom att använda kvalitativa enkäter 

kunde en större underbyggelse av resultaten ske. Om skribenten exempelvis enbart hade 

intervjuat 5 personer i kvalitativa intervjuer, hade inte skribenten fått lika många svar att 

grunda resultatet på. Dessa 5 respondenter hade potentiellt alla kunnat svara att färg inte 

påverkade bildernas betydelse. På det här sättet hade intressanta perspektiv uteslutits ur 

studien, exempelvis att färg gav silhuetterna en ny betydelse bestående av att silhuetterna har 

olika hudfärg och kön. Fördelen med de kvalitativa enkäterna var på det sättet att det var både 

mer tidseffektivt, kostnadseffektivt och genererade fler åsikter och perspektiv. Om 

tidsomfattningen hade varit större hade dock även kvalitativa intervjuer varit till fördel, 

eftersom det hade gett en djupare förståelse för varför respondenterna ansåg som de gjorde.  

 

Enkäten gav en intressant respons där många respondenter ansåg att enkäten var både rolig 

men också svår att besvara. Några av respondenterna uttryckte att de inte tidigare hade 

besvarat så många liknande enkäter av samma slag eftersom den består av många öppna 

frågor. Några respondenter uttryckte även att de fick nya insikter och perspektiv på deras 

tankar kring grafiken under tiden de besvarade enkäten. Detta var en glädjande respons och 

det kan tänkas ha påverkat studien positivt i form av mer intressant data. Det här tyder även 

på att frågorna i enkäten inte tröttade ut respondenten och enkäten kan på det sättet tänkas ha 

formulerats och använts effektivt.  

 

Skribenten befann sig på plats fysiskt när de kvalitativa enkäterna delades ut. Detta 

minimerade risken för eventuella bortfall samt möjliggjorde att skribenten kunde svara på 

respondenternas eventuella frågor kring undersökningen.  
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Enkäten brukar även enligt Bryman (2011) ha en utformning som är lätt att förstå och följa för 

att minska risken att respondenten kan glömma bort att svara på en fråga. Detta hade 

skribenten i åtanke och genom att ha ett återkommande mönster vid frågorna i enkäten 

eftersträvades en tydlig struktur. Det var även till fördel att skapa en tydlig struktur i 

enkätfrågorna med hänsyn till tidsaspekten. Respondenterna hade en begränsad tid på sig att 

svara och på grund av det här var enkäten tvungen att hållas relativt kort i omfattning. Detta 

kan ha varit till nackdel för studien eftersom respondenternas svar kan ha blivit mindre 

utförliga. Skribenten försökte utefter detta skapa en fokuserad och koncentrerad enkät med 

frågor som ansågs som mest relevanta för syftet med undersökningen.  

 

Enkäterna delades ut i ett öppet forum. En nackdel med detta kan vara att distraktioner i 

miljön runtomkring kan ha påverkat svaren.  

 

Respondenterna fick redan i de inledande frågorna i enkäten en indikation på vad 

undersökningen handlar om. Detta gör att respondenternas svar kan ha påverkats utifrån deras 

tidigare uppfattning och erfarenhet av lagidrott. Eftersom respondenterna visste vad enkäten 

handlade om kan även respondenterna lättare ha gjort kopplingen till lagidrott än vad de 

annars skulle ha gjort. En tredje aspekt som kan ha påverkat respondenternas svar i inriktning 

2 och 3 är påverkan från inriktning 1. Genom att först visa inriktning 1 kan respondenterna 

redan ha skapat ett tankemönster som följde med till de resterande inriktningarna. Det primära 

syftet med studien var dock att utreda hur väl bilderna relaterade till ämnet och inte om 

bilderna relaterade till ämnet. 

 

Två respondenter missförstod frågan där ord skulle kopplas till respektive bild. Här drog 

respondenterna endast streck mellan orden. Detta kan ha berott på att skribenten inte ställde 

frågan tillräckligt tydligt och att frågan inte hänvisade tillräckligt tydligt till bilderna 

nedanför. Denna fråga hade därför i efterhand behövts förtydligas för att få ett fullständigt 

resultat.   

 

I början av enkäten frågade skribenten deltagarna om de har barn eller ej. Denna fråga visade 

sig under arbetets gång vara irrelevant för studiens undersökning eftersom broschyren riktar 

sig till vuxna människor i stort.  

 

Åldersskalan i enkäten bestod av ett kryssalternativ där respondenterna var 30 år eller yngre. 

Eftersom enkätutskicket skedde fysiskt på två arbetsplatser där alla respondenter var anställda 

på arbetsplatsen, kan skribenten med säkerhet säga att ingen av respondenterna var under 18 

år gammal. Detta kryssalternativ borde dock ha förtydligats genom att ange åldersspannet 18-

30 år för att ha en mer säkerställd dokumentation.  

 

Data och analys 

Resultatet från studien utreder endast ett specifikt fall. Det går därför inte att säga att 

människosilhuetter kan anses vara den mest effektiva kommunikationen även i ett annat 

sammanhang. Det kan dock dras en koppling till teori att kommunikation bör vara anpassat 
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efter situationen samt betraktaren för att förmedla rätt budskap. Studien stärker på det sättet 

ytterligare vikten av hur en tydlig kommunikation kan skapas genom att vara konsekvent, 

tydlig och anpassa bilder utefter mottagaren. Studien stärker även faktumet att människor 

tolkar bilder olika utefter deras individuella erfarenhet och tolkningar.  

 

Respondenternas svar har analyserats av skribenten och dennas tidigare erfarenhet kan ha 

påverkat tolkningen av resultatet. Även processen vid att tematisera och välja ut nyckelord 

kan ha påverkats utifrån skribentens tidigare erfarenhet. Dock kan de viktigaste nyckelorden 

och teman anses så pass tydliga att ett annat val av analysmetod inte skulle påverka 

resultatinsamlingen på ett annorlunda sätt.  

 

7.1 Förslag på vidare studier 
Utefter resultatet på studien kan en vidare studie ske i form av en djupare analys av olika 

kulturella skillnader. En vidare studie kan även ske genom att utreda fler versioner av varje 

inriktning, alternativt att bygga vidare på inriktning 1 som visade sig vara mest omtyckt och 

generera flest beskrivningar från respondenterna. 

 

På grund av studiens omfattning analyserades inte demografiska faktorer så som kön och 

ålder på deltagarna. Det gjordes inte heller någon vidare analys på om intresset för idrott 

påverkade svaren. Detta hade varit intressant att utreda i en vidare studie då det eventuellt kan 

generera ytterligare insikter i ämnet.   
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