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Sammanfattning 
Studien omfattar ämnet motion graphics (rörlig grafik) och hur det kan förmedla en skriven text. 
En textbaserad rörlig grafik togs fram för att undersöka om rörelserna gjorde textinnehållet lättare 
att minnas och förstå jämfört med att läsa texten statiskt. Skillnader men också likheter gällande 
korttidsminne och läsupplevelse undersöktes genom två testgrupper. Studien visar på att läsarna 
mindes bättre med motion graphics, att motion graphics i vissa fall kan förmedla en mer positiv 
och specifik känsloupplevelse. Det framkom också att genom motion graphics så kan läsares fokus 
flyttas till det visuella uttrycket istället för textens innehåll. Resultatet visade även på risken att 
motion graphics i vissa fall kan göra det svårare för läsaren att minnas textordningen. Det gick inte 
att helt säkert fastställa om skillnaderna i studien berodde på att rörelserna i sig förstärkte 
budskapet eller en annan orsak såsom läshastighet alternativt en kombination av flera bidragande 
faktorer.  
Denna studie riktar sig till de som är intresserade av att utforska motion graphics, kinetisk 
typografi och få bättre förståelse för hur dessa kan fungera som lässätt. Arbetet kan också vara 
värdefullt för den som ämnar lära sig grunder i motion graphics, bland annat eftersom arbetet 
innehåller tips från en yrkesverksam inom området riktad till en nybörjare. 

Nyckelord
 Kognition, läsning, animation, rörlig grafik, perception, semiotik, färg, kinetisk typografi 

Abstract
This study centres around the topic of motion graphics and how it can be utilized when conveying a 
written text. A type based motion graphic was created to evaluate whether the motions made it 
easier to recall and understand the text compared to reading the same text in a static manner. 
Differences as well as similarities concerning short-term memory and reading experience was 
analyzed by using two evaluation groups. The study showed that the readers had a better 
recognition through motion graphics, that the motion graphic in some cases enables to convey a 
more positive and more specific emotional experience. The study also revealed that the readers 
focus can shift to the visual expression from the content of the text using motion graphics.  
The result also indicates a risk that motion graphics might decrease the recognition of the text 
order. The differences this work presented could not with certainty point out motion enhancing the 
message as the source, another reason like reading speed or a combination between several 
contributing factors.  
This study is aimed to those interested in exploring motion graphics, kinetic type and gain a better 
understanding how these can be read. The work can also be useful to someone that seeks to learn 
basics of motion graphic, one reason is because the study involves recommendations from a 
creative director in that area of expertise addressed to a beginner. 
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 cognition, reading, animation, motion graphic, perception, semiotic, colour, kinetic typography
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1 Inledning 
Nedan presenteras arbetets bakgrund och vad studien kommer att behandla för ämne. Bakgrund 
och relevanta begrepp för studien leder till en problembeskrivning som därefter bildar ett syfte. 

1.1 Bakgrund 
Idag kan text läsas på många sätt, inte bara på papper utan även med hjälp av mängder av olika 
digitala verktyg. Att läsa definieras ofta som att textbaserad information processas för att ta in varje 
enskilt ord eller menings bakomliggande betydelse. Majoriteten textförfattare vill att läsare ska 
förstå vad de försöker kommunicera och även förstå alla ord de skrivit. Det innebär att läsare bör 
förstå mer än få ord eller en sekvens av text. Vi bör också som läsare vara medvetna om vad vi vill 
få ut av läsningen eftersom forskning pekar på att läsa text snabbt konkurrerar med att förstå 
textinnehåll och hur bra vi minns texten efter läsning (Rayner et al.2016). Med andra ord innebär 
det att olika textpresentationsverktyg som fokuserar enbart på tidseffektivitet vid presentation inte 
är likmätigt med metoder i normal läshastighet för att utvärdera läsförståelse.  
Det sker en förändring i semiotiken framför våra ögon och denna förändring ändrar hur vi 
vardagligen kommunicerar i skrift. Teknikens utveckling och program har gjort kinetisk typografi 
tillgänglig för allmänheten och det är inte längre begränsat till att tas fram av designers och andra 
som arbetar med animation. Trots att kinetisk typografi läses och skapas av allt fler människor idag 
betyder det inte att de som använder kinetisk typografi känner till det underliggande språkets 
riktlinjer och regler, med andra ord semiotiken för kinetisk typografi. Hur förhåller sig denna ”nya” 
semiotik från den grundläggande semiotiken? Vad kan vi kommunicera och hur kan vi göra det? 
(Van Leeuwen et al. 2015) 
Vi har accepterat nya kommunikationsmodeller utan förståelse om dess effekt på mottagaren, 
exempelvis behövs mer perceptionsorienterad forskning för kinetisk typografi (Hillner 2005).  
Det är också ett problem att rörelse och andra typer av förändringar i kinetiskt typografi särskiljs 
sällan och när det väl görs så utforskas andra typer av förändringar inte fullt ut (Brownie 2014). 
Idag används kinetisk typografi i alla möjliga sammanhang: allt från reklam, instruktionsfilmer, 
hommage av kända filmscener (creativebloq.com 2016), till serie- och filmintron. Syftet kan vara 
allt ifrån att väcka opinion eller sprida propaganda till att informera och undervisa.  
Kinetisk typografi är text som rör på sig och förenklat uttryckt är det ett annat ord för animerad 
text (Malik et al. 2009). Dock är kinetisk typografi inte bara text som rör på sig utan en 
kombination av typografi och animation som används för att förstärka känslan av en idé eller ett 
budskap för att nå ut till avsändaren (Comigo 2014). 
Motion graphics (rörlig grafik) innebär animationer av grafiska element som ger en illusion av 
rörelse. Till skillnad från kinetisk typografi innefattar motion graphics mer än bara text (symboler) 
och kan inkludera ikoner och index.  
Motion graphics vilket inkluderar kinetisk typografi och kinetiska element har fått en stor betydelse 
i samhället i samband att digitala miljöer idag gör det lättare för reklam och information att 
animeras (Junghan et. al, 2014). 
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1.2 Problembeskrivning 
Saker förändras i dagens samhälle, teknik utvecklas, program förbättras och påverkar att sättet 
som vi kommunicerar. Idag kan vi välja bland många olika sätt hur vi vill läsa eller skriva en text, 
vilket öppnar upp många möjligheter för grafiska formgivare och andra som vill nå ut med ett 
budskap. Det har blivit allt vanligare med användning av kinetisk typografi och motion graphics, 
men hur påverkas läsaren? Fungerar motion graphics som läsupplevelse? Om vi använder oss av 
motion graphics och kinetisk typografi för att förmedla en text, bör vi inte känna till om det finns 
några eventuella för- och nackdelar med att välja att kommunicera med kinetisk typografi och 
motion graphics? 

1.3 Syfte 
Tidigare forskning föreslår att om rörelse kompletterar budskapets innehåll i kinetisk typografi 
emotionellt finns chans att stärka hågkomst av animerad text (Hillner 2005). Med ”komplettera 
budskapets innehåll emotionellt” menas att uttrycka ett budskaps bakomliggande känsla eller 
karaktär med hjälp av rörelser. Därför ska det undersökas huruvida en textbaserad motion 
graphic stärker budskapet emotionellt och är lättare att komma ihåg . 
Syftet är att ta fram en rörlig grafik som fungerar som en läsupplevelse för att besvara 
forskningsfrågan: kompletterar rörelserna budskapet i den rörliga grafiken som läsupplevelse och 
gör dessa rörelser texten lättare att minnas och förstå? 

1.4 Begrepp 
Nedan följer relevanta begrepp med korta förklaringar och i vissa fall redogörelse vilken term som 
vidare kommer användas i arbetet. 

Kognition är tankefunktioner som hjälper oss att bearbeta kunskap och information. 
Tankefunktionerna är uppmärksamhet, begreppsbildning, resonerande, 
varseblivning, minne och problemlösning (NE 2017a). 

Perception är en av tankefunktionerna och kallas även för varseblivning. Att vara varse 
om det runtomkring sig är att vara medveten, exempelvis genom 
sinnesintryck. Perception är funktionen som gör att levande varelser får 
relevant information om sin omgivning och sin relation till den, vilket krävs 
för rationellt beslutsfattande (NE 2017b).

Kinetisk 
typografi 

är med andra ord animerad text eller text i rörelse (Malik, S et. al. 2009) kan 
även förkortas till kinetype (Mattrunks 2017) eller kinetic type enligt Fishy 
Minds ( källa: mailkontakt med Oskar Forsgren, Creative Director den 9 
mars). Ordet kinetisk typografi kommer användas i denna studie eftersom det 
är en svensk term som ligger nära kinetic typography, uttrycket majoriteten 
av litteraturen använder.

Motion graphic är animationsfilm och innebär en förändring visuella element i kombination 
av tid (Lupton 2008. s.224-225). Förändringarna kan innefatta utseende eller 
position av grafiska element (Van Leeuwen et al. 2015). Motion graphic är en 
term som vanligtvis används av yrkesverksamma (källa: mailkontakt med 
Oskar Forsgren, Creative Director den 9 mars) Även ordet rörlig grafik 
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kommer användas eftersom motion graphic är en engelsk term som inte alltid 
går att böja korrekt i svenskan, exempelvis för bestämd form. I vissa fall 
förekommer textbaserad motion graphic för att betona vikten av den 
kinetiska typografin i den rörliga grafiken.

Semiotik är läran om hur bilder fungerar som tecken eller symboler och hur vi tolkar 
dem ( Wærn et al. 2004 s.15, 23) den nyare semiotiken  klassificerar vanligen 
tecken efter dess egenskaper, antingen som ikon, index eller symbol (NE 
2017c).

Snabbläsning metoder för att läsa snabbare än genomsnittlig läshastighet, bland annat 
genom appar som ger en sekventiell presentation av text på skärm (Rayner et 
al. 2016).

Tyst läsning syftar på noggrann läsning i normal takt utan att använda röst (Rayner et al. 
2016), eftersom studien inte omfattar högläsning kommer ordet läsning 
främst att användas.

Korttidsminne ofta synonymt med arbetsminnet. Det går inte att fastställa exakt maxtid för 
hur länge korttidsminnet är aktivt (NE 2017d). 

Arbetsminne räknas vanligen som den tillfälliga delen av korttidsminnet, där vi temporärt 
lagrar information för att ens kunna utföra intellektuella (kognitiva) 
uppgifter. När den begränsade kapaciteten överskridits tar hjälpsystem över, 
ett av dem är mer fonologiskt (ljudmässig) och det andra hjälpsystemet är 
mer visuellt (spatial) (NE 2017e). 

1.5 Avgränsning 
På grund av den begränsade tidsomfattningen på ca 10 veckor (se bilaga 5) så kommer enbart 
korttidsminnet undersökas eftersom långtidsminnet kräver ett upprepande av minnesfrågorna 
efter en viss tid. Studien kommer inte att behandla hur kinetisk typografi kan göras interaktiv. 
Studien kommer inte heller att behandla skillnaden mellan om män och kvinnor läser olika och 
därför kommer inte demografiska aspekter av kön att behandlas och ställas mot varandra. 
Kulturella aspekter kommer inte heller undersökas. Teori om färg kommer tas upp men betydelser 
och symbolik kommer begränsas till ett västerländskt perspektiv och i den mån som är möjlig, till 
en svensk uppfattning för att knyta an till texten och testet, som genomförs på svenska med 
testpersoner som har svenska som modersmål. Studien undersöker inte specifika ålderssegment 
såsom exempelvis barn jämfört med seniorer och skillnader i deras läsupplevelse. För att anpassa 
arbetet till tidsramen kommer inte flera olika rörliga grafiker att tas fram, jämföras och testas, 
enbart ett koncept. Eftersom snabbläsningens hastighet försämrar läsförståelse och liknar 
skumning kommer den inte att jämföras med den tryckta texten eller texten som motion graphic. 
Redogörelse av snabbläsning kommer endast behandlas övergripande men inte vara en del av 
valideringen eftersom den ger liknande läsförståelse som att skumma en text vilket är lägre än vid 
läsning av en text i normal läshastighet. Gaze-tracking med TOBI kommer ej att användas i 
valideringsfasen eftersom det kräver en stor testgrupp enligt RISE Interactive (se bilaga 2) och det 
är inte tidsekonomiskt att styra upp.  
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Teoretiskt ramverk  
Nedan presenteras teorier om motion graphics, teorier om hur vi läser, vilket innefattar kognition 
och semiotik. Den teoretiska ramen behandlar även teorier för typografi i allmänhet. Läsning 
genom kinetisk typografi, tyst läsning och även kort om snabbläsning. Tyst läsning är intressant i 
jämförelsetestet av textbaserad motion graphic. I valideringen kommer minne undersökas och 
därför tas en etablerad modell över minnets olika typer av lagring upp. 
 
2.1 Läsning och kognition 
Tyst läsning 
Det är viktigt att först förstå hur den visuella och mentala processen under läsning går till för att 
utvärdera olika lässätt. Vi hör ofta en inre röst i huvudet under tyst läsning. Den hörs inte av andra 
och vi rör vanligtvis inte på munnen (Rayner et al. 2016).  

 
Semiotik (skrivsystemet) 
För att förstå den visuella och mentala processen; vad ögat tar in och hur det kognitiva systemet 
bearbetar det så är skrivsystemets element värt att undersöka (se figur 1), det vill säga bokstäver 
och de ord de tillsammans bildar. Vanligtvis är skrivandet synliga markeringar på en yta, ytan kan 
vara papper såväl som skärmar. I de flesta språk består skrivna ord av små komponenter som kan 
kombineras på olika vis. Alfabetiska skrivsystemens tecken motsvarar i regel språkets ljud, fonem 
(se figur 1). Exempelvis ordet lök presenteras med hjälp av en bokstav som representerar ljudet ”l” 
en bokstav för ”ö” och en bokstav för ljudet ”k”(Rayner et al. 2016).  

 

Figur 1. Diagram som visar olika representationer för konceptet lök . Figuren är översatt  
från engelska och konceptet ”box” är utbytt mot lök. Källa: Rayner et al. 2016. 
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Symbolerna i vårt skrivsystem kräver inte specifika färger och skuggningar, däremot måste de gå 
att urskilja från bakgrunden. När en symbol har lärts in kan den bli igenkänd i olika former 
(exempelvis olika teckensnitt) för att vi har memorerat abstrakta koder istället för en bestämd mall 
för dess utformning. God syn är väsentligt för att fånga de viktiga skillnaderna i bokstäver som 
liknar varandra (Rayner et al. 2016).  
 
2.1.2 Läsprocessen 
Läsprocessen kan delas in i en visuell och en mental process. En viktig sak att tänka på är att 
läsning inte bara är en visuell process utan även baserat på språk. Som barn börjar vi med 
högläsning och omvandlar text till en talbaserad form, för att sedan utveckla förmågan att läsa tyst. 
De flesta lär sig tala, men en del lär sig inte skriva eller läsa så bra. Denna utveckling stärker 
argumentet att talet är den grundläggande formen av språk och att läsa eller skriva är ett förväntat 
tillval till tal (Rayner et al. 2016).  
 
2.1.2A - Visuell process och ögonrörelser (perception) 
Synen är begränsad och dessa begränsningar resulterar i att läsare behöver göra ögonrörelser. 
Synskärpan är högst i centralgropen ( fovea) som sträcker sig ca 1 procent åt alla håll från 
syncentrum. Medelsynskärpa finns i parafovean som sträcker sig 1-5 procent från syncentrum och 
det perifera synområdet som har minst synfält och finns över 5 procent från syncentrum. För att få 
en uppfattning kan du sätta ut din tumme på en armlängds avstånd, lika bred som din tumme är 
centralgropen. Saccadiska rörelser är blickens förflyttning mellan olika fixeringspunkter som görs 
under själva läsprocessen. Fixeringspunkterna görs där läsaren önskar bearbeta texten mest 
effektivt. Sekvenserna och tidsanpassningen av det visuella systemets tillgång till texten görs 
genom ögonrörelsesystemet (Rayner et al. 2016).  
 
Visuell process 
Synfältet är kopplat till två typer av nervreceptorer: tappar och stavar. Tapparna är endast 
känsliga för ljus och rörelse. De är mest effektiva i rum med svagt ljus eller på natten. 
Stavarna är känsliga för färg, detaljer och fungerar bäst i goda ljusförhållanden. Centralgropens 
synskärpa är bättre eftersom den innehåller fler stavar. Tapparna är glesare i mitten och blir tätare 
längre ut i parafovean. En annan orsak att centralgropen har bättre synskärpa har att göra med hur 
information går genom tappar och stavar som finns i ögats retina, ett membran längst bak i ögat, 
till hjärnan. Informationen som går genom tapparna samlas först ihop innan den går vidare till 
hjärnan, till skillnad från stavarna där varje individuell stav skickar vidare informationen direkt till 
hjärnan. Som exempel när en stav tar emot information om ljust ljus och en intilliggande 
registrerar ett svagare ljus så förstår hjärnan att det finns ljus och mörk mix. Händer samma sak i 
område där stavarna är glesa så blir mönstret fel. Om samma sak händer med att två närliggande 
tappar registrerar olika starkt ljus så kommer det resultera i en grå massa. När det gäller text som 
hamnar utanför det starka fokusområdet, som domineras av tapparna, så kommer hjärnan att 
uppfatta det som ospecifikt och som följd blir texten suddig för läsaren. Synskärpan sänks kraftigt 
utanför 3 procent runt fixeringen vilket gör att vissa typer av läsmetoder som involverar att kunna 
läsa en hel mening eller till och med en hel sida utan fixeringar med hjälp av det perifera seendet är 
tveksamma (Rayner et al. 2016).  
 
Ögonrörelser 
Forskning har länge försökt att kartlägga ögonrörelser för att förstå den kognitiva underliggande 
processen vid läsning. Idag är tekniken mycket avancerad och kan registrera minsta rörelse på en 
millisekund som ögat gör och se vilket ord och när läsaren kollar på det. Informationen kan delas in 
i när ögat stannar, bland annat i fixeringar och när ögat rör sig mellan delar, exempelvis under 
saccadiska rörelser. Fixeringar pågår normalt i genomsnitt 250 ms för en vuxen erfaren läsare och 
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ger läsaren möjlighet att samla in ny visuell information. En orsak till att de tar den tiden det tar är 
att ögonrörelser är motoriska gensvar som kräver tid att planera och genomföra. Överlag bidrar 
inte saccadiska rörelser i sig till någon ny information. Denna fakta vill snabbläsare hålla som 
argument till att saccadiska rörelser är tidsödande. Men även om vi inte registrerar ny information 
under rörelserna så pågår en kognitiv process under rörelsen. Det finns variabler som är avgörande 
för hur lång tid varje individuell fixering pågår. Dessa kan ha att göra med läsligheten (exempel: 
ljus/mörk kontrast, ifyllda eller borttagna ordmellanrum) svårighetsgrad på lingvistiken (ex. 
Ordfrekvens, förutsägbarhet och dubbeltydighet), läsaregenskaper (ex. Läsförmåga och ålder) samt 
läsavsikt (ex. läsning, korrekturläsning, skummande). Flera processer sker parallellt: fixering av 
ordet, planering att förflytta ögonen och bearbeta det kommande ordet genom perifert information.  
Om vi skippar ett ord betyder det inte att det inte har bearbetats. Delar av ordet kan ha känts igen 
genom den perifera synen eller förväntningar av ordets identitet. Det innebär att om man tar bort 
de ord som många läsare ”skippar” kommer förståelsen för texten bli vag, eftersom det verkar vara 
individuellt för läsaren vilka ord som de hoppar över, samt tidsanpassning, antal ord per sekvens 
och antal fixeringar för att läsa effektivt. 
Saccadiska rörelser är inte bara framåtrörelser utan även återfixeringar på tidigare ord. 
Återfixering sker vanligen på längre ord, mer än 7 bokstäver. Erfarna läsare gör cirka 10-15% av 
tiden regression, för att gå tillbaka i texten till ett tidigare ord. Återgång är en annan rörelse när 
ögat går från slutet av en rad till början av nästa rad. Progression rör sig framåt, medan regression 
rör sig baklänges (vissa för att rätta till ögonrörelsesystemets missar. Men det är även vanligt vid 
misslyckande av textförståelse, exempelvis missförstånd). Ibland misslyckas återgången eftersom 
rörelsen är så lång och en ny fixering behövs göras, ofta märker läsaren inte det eftersom 
korrigerande rörelser går dubbelt så snabbt att genomföra. Vissa snabbläsningsverktyg tillåter 
ingen återläsning för att rätta till eventuella missförstånd, ex. RSVP (Rapid Serial Visual 
Presentation) (Rayner et al. 2016). 
 
Fovea och parafoveans användning vid bearbetning av text 
Den visuella perceptionen sker snabbt, så snabbt att även om ett ord försvinner helt efter att ha 
setts i 60 ms så kan läsbeteendet vara opåverkat. Fixeringen verkar vara densamma oavsett om 
ordet återstår synligt eller tas bort efter 60 ms. Men det innebär att varaktigheten är viktig. På 
korta delar av fixeringsvaraktigheten finns tid för avancerad lingvistisk och kognitiv bearbetning 
innan beslut att fortsätta röra ögonen vidare. Det intressanta är att tester visat att även om ordet 
försvinner så fixerade ögonen där ordet skulle varit kvar lika länge som om ordet inte försvunnit. 
Detta innebär att om RSVP presenterar orden snabbare än än läsarens naturliga hastighet att läsa 
så finns en risk att nästa ord presenteras innan hjärnan är redo för att förstå det. Att visa ett ord åt 
gången eller en mening tar bort möjligheterna för läsaren att använda information från nästa ord 
för att hjälpa läsaren att förstå ordet den ser. Tester har gjorts som kan styrka att vår perception är 
begränsad av kognitiva och lingvistiska faktorer och inte bara av synskärpan.  
Vår perception är begränsad av förmågan att identifiera och bearbeta ordens betydelse i texten. 
Genom perceptionen kan ett ord uppfattas men inte nödvändigtvis identifieras. 
Identifieringsomfånget är mindre än perceptionsomfånget och sträcker sig ca 7 bokstäver till höger 
om fixeringspunkten.  
Angående perceptionsomfånget så får läsaren inte tillgång till särskilt mycket information från 
raderna över eller under den rad som håller på att läsas. Även om vi kan få hjälp av parafovea- och 
perifera synen så kan vi inte läsa effektivt utan fovean. Att byta till versaler eller blanda gemener 
och versaler påverkar inte fixeringsvaraktigheten. Människor behöver röra ögonen för att titta på 
orden direkt och därmed läsa effektivt. Det går inte helt i linje med vissa typer av läsmetoder som 
menar att läsare kan registrera information från ett större textblock med en fixering. Men det går 
också emot att ord som visas ett i taget kan vara effektiva utan parafoveans förhandsvisning 
(Rayner et al. 2016).  
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2.1.2B - Mental process och läshastighet 
Läshastigheten är individuell och varierar från person till person. Snabba läsare gör längre 
saccader, kortare fixeringar och färre regressioner än de som läser sakta. 
Författarna Rayner, Schotter, Masson, Potter och Treiman (2016) påstår att läsa snabbt inte 
handlar om att kontrollera ögonrörelser utan snarare en sorts språkbearbetningsprocess. En viktig 
aspekt i språkbearbetningsprocessen är igenkänning av ord. 
 
Igenkänning av ord  
Med ett skrivsystem där tecken representerar ord i ett språk (se figur 1) så är igenkänning av orden 
en viktig grund för läsning och läsförståelse. Det som ökar ordigenkänning är hur ofta har ordet har 
påträffats tidigare. Vanliga ord (ex. skjutsa ) kräver mindre tid för igenkänning än ovanliga ord (ex. 
kjusa). Övning och erfarenhet ökar hur vanliga ord kan bli. I de flesta ord (korta eller mellanlånga 
ord) så känns de flesta bokstäver igen samtidigt. Längre ord som sträcker sig utanför fixeringens 7 
bokstäver kräver ofta multipla fixeringar för att bli igenkända. Det är lättare att identifiera och 
känna igen bokstäver inuti ett ord som känns igen än att identifiera en isolerad bokstav (WSE - 
word superiority effect ) (Rayner et al. 2016). 
Även Hellmark (2004) pratar om vår förmåga att känna igen ord, att fler och fler ord lagras efter 
hand i våra hjärnor. Vi registrerar dessa så kallade ordbilder och bara genom en snabb blick kan 
innebörden uppfattats. I en fixering registrerar vi ofta flera ordbilder samtidigt (Hellmark 2004). 
Stavarna är specialiserade på att känna av färg, detta kan skapa konflikt i om texten säger emot vad 
färgen visar, exempelvis: blå , konflikten gör att det kan ta längre tid att känna igen vad läsaren 
läser. Troligtvis kommer du vilja säga röd innan blå, eftersom hjärnan registrerar färg mycket 
snabbare än den kan bearbeta ord. Men andra forskare menar att om någon kan ett språk flytande 
så kan ordet hinna före färgen.  
Position kan påverka hur snabbt vi känner igen ord. Istället för att ögat ska hitta the optimal 
recognition point ORP som i vanlig läsning så menar några förespråkare för snabbläsning att man 
istället använder OVP, optimal viewing position  och istället centrerar orden efter den mest troliga 
fixeringspunkten för igenkänning.  
Det finns modeller för ordigenkänning och för ögonrörelser. De flesta modeller är inte helt ense. 
Det som de är överens om är att stavning interagerar med vad folk känner till om ord till att 
utveckla uttal och mening. Visuell info från text och erfarenhet av språket är nödvändigt.  
En annan sak om modeller för ordigenkänning delar är att invärtes fonologisk representation 
spelar roll i ordigenkänning som är visuellt producerad och inte uppläst högt av läsaren (Rayner et 
al. 2016). 

 
Normal läshastighet: 200 - 400 ord/min (optimal 250) 
Hastighet snabbläsning: 600-700 ord/min 
Hastighet vid skumning: 600-700 ord/min 

  
 
Den normala hastigheten utgår från vuxna, utbildade personer (Rayner et al. 2016). 
En känd snabbläsningsmetod är RSVP, metoden innefattar att läsa på en skärm och låter läsare 
fixera på en plats medan en sekvens ord presenteras snabbt. Hastighet går ofta att ställa in och 
personen som läser ska kunna absorbera texten passivt. Meningsförståelse kan uppträda under 
presentation av en mening. Bearbetas och sätts en mening ihop efter snabbläsningen har troligtvis 
ord presenterats snabbare än förståelsesystemet hängt med på. En mening är lätt att förstå med 
RSVP om den är relativt förutsägbar och inte omkastad. Men läsförståelse är lägre vid 
snabbläsnings- och skumningshastigheter och eventuellt kan peka på att det krävs en kompromiss 
mellan läsförståelsen och att läsa snabbt. Små förbättringar av läshastigheten utan att förlora 
förståelse är möjlig, men människor har kognitiva och visuella begränsningar som inte går att 
bortse ifrån. För att bli en bättre läsare är det snarare att öva upp sin språkskicklighet. Det finns en 
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tolererbar minskning av förståelse i utbyte mot kvickhet, exempelvis vid skumning. Men i många 
fall behöver vi sakta ned till normal hastighet för att nå god förståelse, kanske läsa om vissa bitar 
för att säkerställa att texten är förstådd. Att tänka på är att de flesta läser ca 200-400 ord per minut 
och att det är snabbare än antalet ord vi vanligtvis tar in genom att lyssna. Läsare måste förstå mer 
än enskilda meningar, de behöver bygga en mental modell av texten när de läser en artikel i en 
tidning eller ett bokkapitel. Om läsaren har en annan avsikt än att förstå precis allt detaljerat i 
texten och istället letar efter ett tema eller en specifik kärna kan snabbläsningsverktyg vara ett 
bättre alternativ. (Balota 2016). Om vi letar efter specifik information så kan RSVP hjälpa oss att 
snabbt gå igenom texten (Rayner et al. 2016). 
 
2.2 Minnesprocessen 
Öğmen och Herzog (2016) granskar olika minnesmodeller, däribland Atkinson-Shiffrin modellen 
från 1968, även känd som ”the modal model of human memory”. Vilket de påstår vara en av de 
vanligare modellerna för att på ett enkelt sätt förklara hur minnet fungerar. The modal model of 
human memory  (se figur 2) delar in minnet i tre olika lagringar: sensoriskt minne - ( Sensory 
Memory, SM), korttidsminne (short-term memory , STM) och långtidsminne ( long-term memory, 
LTM). Det sensoriska minnet har stor kapacitet men behåller endast informationen från extern 
stimuli ( External input) i några millisekunder. Somliga kallar det sensoriska minnet för iconic 
memory medan andra endast kallar de visuella komponenterna av det sensoriska minnet för det, 
inte det informationsmässiga. En delmängd av informationen överförs från det sensoriska minnet 
till korttidsminnet som har sämre kapacitet och bevarar information från sekunder upp till flera 
minuter. Korttidsminnet kallas ibland arbetsminnet, medan andra gärna väljer att skilja på olika 
delar av korttidsminnet. Långtidsminnets kapacitet är också stor och det kan bevara information 
länge, upp till en livstid. (Öğmen & Herzog 2016). Korttidsminne används för att förstå ord och 
meningar jämfört med långtidsminne för textomfång på cirka en sida eller mer (Rayner et al. 
2016). 
 

 
Figur 2. The modal model of human memory . Källa: Öğmen och Herzog 2016. 

 
 
2.4 Kinetisk typografi 
2.4.1 Koncept 
Enligt Hillner är kinetisk typografi inte en tillfällig display av statisk text som många filmtitlar 
vanligtvis uppvisar. Även Hillner menar att djupt i vår natur så indikerar rörelse vanligtvis fara. 
Men att i vårt moderna samhälle så är människor mobila, reser, flyttar och rör på oss och är vana 
vid rörelse på ett annat sätt. Det kan vara därför rörelse förknippas med spänning istället för att 
väcka rädsla (Hillner, M. 2005). Den typen av kinetisk typografi som byter skepnad kallas ibland 
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för flytande typografi. Det var inte förrän 2000-talet som vi hade den digitala tekniken och 
programmen till att ta fram flytande typografi. (Brownie 2014). 
 
Byter identitet 
De flytande egenskaperna är mer än bara en enkel rörelse. Den flytande typografin kan delas in i 
tre typer: metamorfosisk (ändrar form tills den inte kan ses som en bokstav och därefter blir en 
annan bokstav, bild eller ett objekt, kan ha flera stadier och förändras till många olika saker), 
uppenbarelser (en bokstav visar sig ha flera identiteter tack vare dess olika sidor som presenteras 
sekventiellt genom navigation kring det) och konstruktion (bygger på uppfattningen att bokstaven 
uppfattas som bestående av moduler som arrangeras om för att bygga en ny identitet). Att tillägga 
är att förändringen som de olika typerna ger kan från början (eller i slutet) ha en icke-verbal 
identitet och alltså inte föreställa något specifikt (Brownie 2014).  
 
2.4.2 Kinetisk typografisk semiotik 
Läran om tecken är väsentligt för när vi läser text och hur detta påverkar människor ska analyseras. 
Både designers och semiotiker kan ha fördelar i att förstå kinetiska typografins semiotik, för att 
förstå de kommunikativa funktionerna, uttrycka de avsiktliga känslorna och betona kärninnehåll 
(Van Leeuwen et al. 2015).  
 
Inom psykologi så beskrivs känslor som en produkt av medvetande som vi utvecklar genom 
reflektion. Och därför går det att säga att rörelse kan påverka det föremotionella och förrationella 
intrycket, som en förberedelse innan reflektionsprocessen. Rörelse kan definiera en bild. Hillner 
föreslår att rörelse ska ses som ett sekundärt semiologiskt system. I Barthes semiotik är det 
primära systemet de enskilda orden (ljudbilden, tecknet) och dess betydelse (det mentala 
konceptet, det betecknande) och det sekundära systemet kan kallas metaspråk. Detta innebär att 
rörelsen uttrycker samma sak som orden och dess mening men på ett annat sätt och på så vis 
förstärka det som ska sägas. Men det innebär också att man kan separera form och innebörd och 
exempelvis ändra och manipulera orden men bibehålla dess betydelse med hjälp av relevanta 
rörelser. Då kommer kommunikationen att bli mer associationsbaserad. Hillner hävdar att om 
rörelsen kompletterar budskapets innehåll så finns det chans att stärka hågkomsten av den 
animerade texten. Hillner påpekar att det verkliga stora utmaningen med kinetisk typografi inte 
bara är att vara underhållande utan också vara meningsfull (Hillner 2005). 
 
När det kommer till att avgöra semiotiken kring kinetisk typografi hävdar flera forskare att det 
finns ett lexikalt (bundet till ord) system, som är en samling av separata, enskilda tecken som 
tolkas individuellt. Andra hävdar att det är ett språk med vokabulär och grammatik. Enligt Van 
Leeuwen et. al utesluter inte det ena det andra även om grunderna kan verka komplexa. Det kan 
vara lexikalt för läsaren och vara ett språk baserat på grammatik för producenten. 
Så hur ser det kinetiska språket ut? Lingvister delar generellt in verb i statiska och dynamiska, 
denna princip ligger till grund för en bildmässig grammatik.  
Processer som betyder permanent eller semi-permanent tillstånd, vanligen verb som vara eller ha. 
Processer som betyder någon form av handling (vanligen verb som exempelvis hoppa) eller verbalt 
(med verb som exempel  sa eller fråga) eller mentalt (verb såsom rädsla eller höra). De nämnda 
processerna kombineras med olika ”deltagare” för att bilda meningar. Dessa deltagare är namn, 
substantiv eller substantivfraser.  
Ett exempel på en formulering av en sammanlänkad (konceptuell, statisk) process är  Han 
(deltagare) är (relationell process) nyfiken (attribut) på det (omständigheter).  
En exempel på en formulering av en mental (berättande, dynamisk) är: han (den kännande) 
undrade (mental process) vad det var (fenomen). Denna grammatiken är applicerbar på all 
västerländsk kultur (Van Leeuwen et al. 2015). 
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2.4.3 Egenskaper  
Det talade språket förmedlar mening både i orden och hur de uttrycks med rösten, i accent, tonläge 
och röststyrka. Vid enbart text så krävs det andra medel ersätta rösten om starka känslor ska 
förmedlas. Det finns fall där den animerad textens potential att uttrycka en röst är nödvändigt, 
exempelvis för de med hörselnedsättning. Vissa känslor är svårare än andra att förmedla i text, 
bland annat sarkasm som är starkt knutet till tonläget. Det finns forskning som tyder på animerad 
text framkallat känslor, vilket har mätts med känsloskalor och dokumentering av läsarens 
ansiktsuttryck. Såväl som test med elektrodermal mätning, en sensor som mäter skillnader i det 
elektriska motståndet i huden i samband med känslomässiga reaktioner (Malik et al. 2009). 
 
En undersökning gjordes för att avgöra om animerad text kan skapa en större icke-verbal betydelse 
och känsla i jämförelse med statisk text, de undersökte följande känslor: ilska, sorg, glädje och 
rädsla. Genom att låta cirka 50 vuxna personer läsa en tvetydig mening och därefter se 16 olika 
klipp (4 olika animationer per känsla) av samma text animerad och sedan identifiera vilken känsla 
de såg samt fylla i en 5 gradig likert skala på hur starkt de upplevde känslan. Avslutningsvis 
frågades testpersonerna om de upplevde att animationerna kunde uttrycka mer känsla än att bara 
läsa den statiska texten. Svaren visade att en lätt skuttande rörelse främst tolkades som glädje, en 
lätt uttoning tolkades av de flesta som sorg. Ilska och rädsla var svårare att identifiera för 
testpersonerna. En lätt skakande animationen var den som främst tolkades som rädsla medan en 
extrem skakning och vridning ansågs vara ilska. Överlag var de med mindre extrema rörelser 
lättare att identifiera enligt resultaten men samtidigt så graderades de mer extrema rörelserna som 
starkare känslor, vilket kan verka självklart. Majoriteten uppgav att det inte hade svårt att läsa 
texten men frågade ibland om att få se animationen igen. Näst intill alla testpersoner svarade att de 
animerade texterna uttrycker mer känsla än den statiska texten. Flera av testpersonerna uttryckte 
att de upplevde att animationerna var lätta att associera med kroppsspråk som motsvarade den 
emotionella kommunikationen (Malik et al. 2009). Resultatet rör animation och effekterna är 
därför även applicerbara på motion graphics i allmänhet.  
 
Hillner (2005) undersöker vad som gör text innehållsmässigt givande och minnesvärd. Svaret är 
film som tar upp frågeställningar utan att besvara alla frågor. Om vi särskiljer intellekt och känslor 
så tillhandahåller kinetisk typografi unika möjligheter då den tillåter skiftning i balansen från den 
ena aspekten till den andra och tillbaka. (Hillner 2005) med andra ord kan kinetisk typografi 
medvetet växla mellan att betona känsla och reson. 
 
Det finns illustrativa egenskaper hos kinetisk typografi. Människor är idag väldigt vana vid att 
kommunicera med text och att uttrycka känslor med text, exempelvis hur vi använder oss av 
emojis. Det finns många ord som kan uttrycka samma lexikala och kinetiska innebörd. Som 
exempelvis ordet lång kan sträckas ut horisontellt, eller så kan ordet cirkel utvecklas till en cirkel 
eller röra sig i en cirkel. Det finns även egenskapen att kinetisk typografi gör texten mer informell 
och kan fånga karaktären hos den som talar, dess rytm, tempo, betoning och röst. Vanligtvis brukar 
annars den kvalitéen gå förlorad och texten riskerar att kännas formell, det efterfrågas en typ av 
dialekt. Även print idag försöker fånga det informella. Detta inkluderar såklart den digitala texten 
också. En annan egenskap är det emotionella uttrycket, att texten ska vara trovärdig och upplevas 
emotionellt, inte bara vara förstått. Det digitala skrivandet förlorar den personliga handstilen som 
ofta har spår av känsloläge och personlighet. Men också textur och lukt av papper från magasin och 
böcker. Detta kompenseras med det som är visuellt (och ljudmässigt) överförbart; färg, visuell 
textur och rörelse. En annan egenskap är dynamisering, att vi människor fascinerats av mekanism 
och objekt som rör på sig (Van Leeuwen et al. 2015).  
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2.5 Motion Graphics 
2.5.1 Koncept 
Animation är förändring i tid av visuella element. En sådan visuell förändring kan omfatta skala, 
rotation, position, färg, form och transparens. (Lupton 2008, ss. 224-225). Tid och rörelse är något 
Lupton tycker att alla designers ska överväga eftersom rörelse kan antydas även genom statiska 
tvådimensionella verk, exempelvis kan detta göras med pilar, roterade objekt, stegvisa förändringar 
placerade intill varandra, beskärningar av grafiska element som antyder att något är påväg in eller 
ut ur bild (Lupton 2008, s. 215-219). 
En sak som kan göra motion graphics mer attraktivt för mottagare än att läsa en bok är att vi inte 
har kontroll över tid och presentation av information, detta skapar utrymme för överraskningar. 
Men också att människor gärna argumenterar att valet sparar tid. Förutom det menar Hillner att vi 
också ständigt söker efter sätt att bli berörda och att stimulera våra känslor. Människor kan dock 
bli överstimulerade av sin omgivning och med dagens höga tempo letar många designers efter sätt 
att lugna sina mottagare. Hillner säger angående hastighet att läsare måste få chans till att njuta av 
och reflektera kring vad vi erbjuder dem att läsa (Hillner 2005). 
 
2.5.2 Olika sorter 
Det finns två större typer av processer när det kommer till animering, de som innebär förändring 
av identitet eller tillstånd och de som innefattar förflyttning av deltagare. Den med identiteten 
innefattar att deltagare exempelvis kan försvinna, komma tillbaka, förändras i färg och storlek eller 
ändras till en annan sorts deltagare (en bild kan bli en bokstav). Dessa är relaterade till 
konceptuella processer, genom ett dynamiskt sätt. Förflyttningen innebär att den fysiska 
placeringen av deltagaren förändras eller delar av den med exempelvis fallande och studsande eller 
att deltagare interagerar med varandra genom att exempelvis mosa varandra. 
Samtidens program för animation erbjuder kreativa kommunikationsmöjligheter på samma sätt 
som skrivandet i sig alltid tillåtit kreativa och poetiska uttryck (Van Leeuwen et al. 2015).  
 
2.5.3 Motion graphics semiotik 
Allt från placering och typografi till färg och material har avgörande betydelse för vad som 
kommuniceras. Därför är det viktigt att kreatören förstår alla elementen och har en underbyggd 
metod som garanti för att kommunikationen ska bli effektiv. Alla grafiska beslut som görs kommer 
att ha någon form av inflytande på budskapets konnotation och denotation. Rörelse är särskilt 
mångfacetterat för att manipulera och komponera budskap. En relevant metod att titta närmre på 
är rörelsers semantiska effekt i samband med motion graphics för att uppfylla specifika mål och 
kommunicera budskap med större effekt än andra medium (Brandão 2015).  
När det kommer till semiotik finns det två typer av koder: kulturella som är kopplade till en specifik 
grupp och mer specialiserade som refererar till aktiviteter och kräver speciell inlärning. Koderna 
tolkas enligt tittarens kulturella referenser och egen erfarenhet (Metz 1964 se Brandão 2015). Men 
Deleuze (Deleuze 2006 se Brandão 2015) hävdar istället att bilder inte alls kan antas ha ett givet 
faktum. Istället förespråkar Deleuze att ta fram en formulering som drar nytta av likheterna av 
bilderna som avgör vilka semiotiska studier som blir relevanta. Semiotiken tolkar baserat på 
visuellt och ljudmässigt, rörelse, intensitet, känslomässigt, rytm, ton och verbalt som innefattar 
både muntligt och skrivet. Med semiotiken är tanken att kunna avkoda filmspråket: bilder, scener, 
sekvenser, rörelse och redigering.  
För att nå en större effekt i kommunikation kan projektmetodik baserad på hur filmspråket består 
av semiotiska tecken användas som en funktionell grammatik eller en kod.  
Författaren Arnheim (1974, s. 372) menar att rörelse har en extrem styrka i att fånga 
uppmärksamhet, att rörelse är det som visuellt tilltalar oss allra starkast. Arheim föreslår att det 
kan ha att göra med människors och djurs inneboende överlevnadsinstinkt, att vi utvecklat en stark 
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automatisk respons för rörelse. Förändringarna kan innebära allt från en potentiell fara till en 
bekant eller ett byte som dyker upp (Arnheim 1974, s. 372). Enligt Brandãos forskning framkom 
det att läsarna gav text som rörde på sig mer uppmärksamhet än andra element på skärmen oavsett 
deras färger, storlek, kontrast, läsbarhet m.fl. andra grafiska egenskaper. Detta kan ligga i åtanke 
när visuell hierarki ska byggas eftersom hur element animeras påverkar hur hierarkin kommer att 
bli. Genom att vara medveten och göra en tydlig skillnad mellan primära, sekundära och tertiära 
element kan en designer definiera en stark visuell hierarki. Den visuella hierarkin behövs för att 
hjälpa tittarna att förstå vilken som är den viktigaste informationen. Ett exempel på hur det kan 
göras är att använda rörelse som ett semantiskt verktyg, att betona, ersätta punkter, skapa rytm, 
pauseringar och indelningar. Rörelse kan användas avsiktligt för att framhäva eller tona ned 
specifika delar av ett budskap och på så vis kan innehållet objektivt manipuleras.  
Förutom hierarkin skapas kompositioner och designas sekvenser för att uttrycka känslor och 
berätta berättelser. Enligt fysiken är rörelse något immateriellt som handlar om förändring av en 
fysisk position av ett objekt och enligt Einstein kan upplevas relativ. Människors förståelse och 
avkodning av rörelser sträcker sig längre än vad ögat ser, informationen bearbetas av hjärnan och 
formas av personliga erfarenheter, minnen och fantasi. För att en designer ska förstå rörelse måste 
den förstå hur rörelsen uppfattas och avkodas av mottagaren. Med andra ord: det som rör på sig 
kommer bli sändaren och kommer skapa en visuell kommunikation. En specifik rörelse kan vara 
ett semantiskt tecken och fungera som ett språk.  
Hur rörelser uppfattas kan kategoriseras i tre olika uttryck: figurativt-(representerar konkreta 
objekt eller djur), emotionellt- (kommunicerar olika sinnesstämningar och uttryck) och 
konceptuellt uttryck (som uttrycker abstrakta koncept). Rörelse kan, om optimal, ge denotativa 
egenskaper till en annars konnotativ text. En designer bör alltid börja med att analysera den 
skrivna texten som ska animeras och definiera dess mål för vad den ska kommunicera.  
Beroende på hur detta används kan slutresultatet betona budskapet (lingvistiskt fenomen - 
pleonasm) eller visa en förändring som säger tvärtom (ironiskt eller sarkastiskt). Textens 
systematiska manipulation genom rörelse kan vara en avgörande faktor för att försäkra sig om att 
budskapet kommer att nå mottagaren med ökad intensitet, klarhet och därigenom bättre effekt 
(Brandão 2015).  
 
2.5.4 Egenskaper 
En forskningsgrupp genomförde en studie som testade om de upplevda egenskaperna av elementen 
i reklam påverkade uppfattningen av en produkt. Främst fokus var att undersöka om produkten 
ansågs mer unik eller intressant. Tidigare forskning har pekat på att människor uppfattas saker 
som att de lever om objektens rörelser innefattar förändringar i hastighet och riktning samtidigt. 
Även om objekten är enkla geometriska former. Detta beror på att det är den typ av rörelse som 
återspeglar hur levande varelser rör sig. Resultatet visade att egenskaper med rörelse stärker 
uppfattningen om att produkten är unik och intressant, vilket kan ses som en fördel. Studien visar 
även på att små och enkla rörelser kan bidra till en sådan fördel. En annan sak som kunde 
konstateras var att bakgrunden i reklamen inte får vara för visuellt påfrestande, för att det ökar 
belastningen på uppfattningsförmågan. Rörelsen riskerar att inte sticka ut, inte upptäckas eller 
upplevas mindre betydande. Som följd kan animationen bli obetydlig. (Junghan & Lakshmanan 
2014). 
 
2.6 Samspel mellan bild och text 
Bilder kan också samspela med text. Bild och text kan tillsammans skapa harmoni som är 
förklarande, eller överdriven harmoni som är irriterande tydlig när dessa säger samma sak (texten 
eller bilden kan lika gärna tas bort men ändå ge samma budskap). Disharmoni kan uppstå när de 
säger olika saker men ger en underförstådd mening vilket aktiverar läsaren. En extrem disharmoni 
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kan skapas om de kommunicerar helt olika saker och kopplingen är svår vilket är förvirrande 
(Bergström 2012, s. 298). 
 
2.7 Färger  
Det är viktigt att förstå färg för att effektivt använda det i design. Vi kan inte se färg utan att ljus 
och färgsignaler från ögat nått vår hjärna (Fehrman & Fehrman 2000, ss. 17-20) (se även 2.1.2 
Läsprocessen - visuell process). Utan ljus kan färg inte uppfattas och ändras ljuskällan kommer 
uppfattningen av färgen att ändras. Dagsljus anses många gånger som standard för att se färg 
korrekt men eftersom väder gör att även dess ljus varierar är en ljuskälla som inte förändras i 
styrka det optimala. Färgupplevelser existerar endast i våra hjärnor efter att ha tolkat signalerna 
från ögonen. Detta innebär att färg inte är ett påtagligt objekt, snarare en individuell och interaktiv 
process (Fehrman & Fehrman 2000, ss. 2-3). Det som gör att färguppfattning varierar från person 
till person är hur varje individs hjärna tolkar färgsignalerna från ögat och färgdefekter men även 
personens psykologiska och kulturella påverkan (Fehrman & Fehrman 2000, ss. 4-5). 
Färgsymboliken är inte universell, utan något som vi lärt oss genom vår kultur och som följd bland 
annat påverkar våra preferenser. Ett exempel på detta är att amerikaner gillar röda äpplen när 
brittiska personer generellt föredrar gröna äpplen (Fehrman & Fehrman 2000, s. 7).  
 
Färg kan antingen användas kosmetisk eller funktionell. Funktionell färg innebär att färg valts som 
stödjer och förbättrar innehållet. Funktionell färg kan kommunikativt användas för att attrahera, 
skapa stämning, informera, strukturera eller pedagogisera. 
Färgstyrka attraherar oss och färgerna påverkar oss på olika sätt. Ett exempel på detta är 
fysiologisk påverkan när rött och orange aktiverar hjärnan, medan blå och grön har en lugnande 
effekt. Färg kan också upplevas ha olika fysiska egenskaper, till exempel så kan en blå box kännas 
tyngre att hålla än en gul låda, trots att de väger lika mycket. En färg kan ge en text personlighet, 
enligt Bergström. Exempelvis kan gult för många verka framåt, blått kännas introvert, grönt verka 
balanserad och rött tyckas vara livlig och bestämd. Färgkontext är också viktig att känna till, 
samma färg kan tyckas variera i färgstyrka beroende på omgivande färg.  
Hur färger kombineras kan olika effekter skapas som viskar, talar och skriker. Viskande effekt ger 
ett harmoniskt intryck och skapas genom att exempelvis välja färger inom samma kvadrant på 
färgcirkeln. Talande effekt ger en kontrast och livfullt uttryck vilket kan åstadkommas genom att 
välja två färger i närliggande kvadranter. Väljs två komplementfärger, från två kvadranter mitt 
emot varandra så skapas en skrikande effekt, denna effekt anses vanligen oprofessionell och bör 
användas varsamt (Bergström 2012, s. 256-263).  
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3 Metod  
Processen för metoden kan delas in i ett flertal steg (se figur 3). 
 

 
Figur 3. Modell över metodprocessens alla steg . 
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3.1 Förstudie 
Förstudien har som syfte att definiera angränsningar och avgränsningar för studien. Förstudien har 
en kvalitativ karaktär i form av möten med yrkesverksamma, vilket är tidsekonomiskt för arbetet 
eftersom de redan är insatta i ämnet. Tanken var från början att göra research om utbildning i 
programmet After Effects på egen hand, under förstudien erbjöd den yrkesverksamma att dela med 
sig av kursmaterial samt agera extern handledare för designprocessen. Den förvärvade researchen 
består av länkar med tutorials. En annan del av förstudien resulterade i en moodboard med 
sparade motion graphics för inspiration till designarbetet och har däremot en kvantitativ karaktär. 
Intressanta motion graphics hittades bl.a. på CreativeBloq.com (Kitney 2016). De rörliga grafikerna 
sållades för att få fram ett urval designexempel till inspirationsbas. 
 
3.1.1 Kontakt - research 
Kunskap om produktion och design delad från en creative director, yrkesverksam inom animation 
och grafisk design (se bilaga 1). Bekräftande av valet av animationsprogram och kurser för att 
komma igång. Företaget erbjöd sig att handleda själva designprocessen vilket godkändes. 
Fördelarna med att få handledning av en yrkesverksam på ett produktionsbolag inom 
mediaproduktion är att de är uppdaterade om trender inom branschen, animationstekniker och 
förstår den övergripande designprocessen. Detta i sin tur innebär att de kan ge en form av 
kvalitetssäkring av designen och feedback under designprocessen av den textbaserade 
animationsfilmen som ska tas fram.  
 
3.1.2 Möte om forskningsområde 
Ett möte genomfördes med interaktionsdesigner på Rise Interactive om trender (se bilaga 2), 
angränsande områden till kinetisk typografi och hur kinetisk typografi kan vara intressant som 
forskning ur mer än ett designperspektiv.  
 
3.2 Designprocess 
Produktionsbolaget Fishy Minds agerar handledare för designprocessen genom att fungera som 
bollplank och utvärderare av Motion graphics konceptet och finns där som stöd och för eventuella 
frågor. Designprocessen kan delas in fem olika faser.  
 
3.2.1 Textval och idégenerering 
Först påbörjas den explorativa designprocessen, utforskandet om vilken text som ska tas fram. 
Diskussion om texten förs med handledare på skolan och handledare för designprocessen på Fishy 
Minds. Första fasen innefattar brainstorming med listor och mindmaps, kvantiteten är det 
väsentliga i denna fas. 
 
3.2.2 Skisser 
Den explorativa designprocessen fortsätter och övergår från text till skissande. Designalternativ av 
den valda texten och konceptet undersöks. Inspirationsbasen med designexempel ger förståelse för 
hur andra utforskat designalternativ. 
 
3.2.3 Designutkast 
Den determinativa fasen påbörjas och ett koncept bestäms och ska kunna presenteras tydligt, bland 
annat genom storyboard. 
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3.2.4 Värderande med designhandledare 
Innan den rörliga grafiken färdigställs och prövas på testgruppen så presenteras konceptet för 
designhandledaren som ger synpunkter på eventuella förbättringar och tips inför produktionen.  
 
3.2.5 Färdigställande av den rörliga grafiken 
Den rörliga grafiken produceras. Eventuella fel och förbättringar åtgärdas inför utvärdering med 
testgrupper.  
 
3.3 Validering 
Samma text kommer läsas både som statisk text (tyst läsning) och som motion graphic för att 
jämföra skillnaderna i läsupplevelse och minne. Det som kommer att undersökas är korttidsminne 
(vad minns testpersonen direkt efter läsningen), hur testpersonen brukar konsumera text och vad 
testpersonen tyckte om läsupplevelsen. Valideringen är kvantitativ och innebär 
strukturerade-intervjudelar. Undersökningen görs i individuella intervjuer för att kunna notera den 
enskilda personens svar utförligt och kontrollera att den förstått frågan. Intervju valdes för att 
kunna notera eventuella känslor och motiv som är svåra att upptäcka skriftligt i enbart enkätsvar 
(Bell 2006. s.158) och för att få strukturerade svar som är lättare att jämföra (Bell 2006. s170). 
Ljudinspelning av testerna gjordes inte eftersom medgivande från testpersonen krävs för att spela 
in och vetskapen om att testpersonen blir inspelad riskerar att påverka hur testpersonen svarar 
(Bell 2006. s.165) istället antecknades under testet. Testgrupperna består av 10 personer vardera 
som får pröva två olika sätt att läsa en utvald text. Grupp A (print) kommer läsa statisk text 
löpande, utskrivet på ett papper och Grupp B (motion graphic) kommer se textbaserad motion 
graphic. Efteråt kommer testpersonerna att få samma frågor om textens innehåll, hur de upplevde 
läsningen och vad de tyckte om att läsa texten (se bilaga 4). 
 
Testet går till enligt följande: 
1. Först ges information om hur testet går till och att personliga uppgifter inte kommer att 
publiceras, deras namn behandlas ”konfidentiellt” (Bell 2006, s. 57).  
2. Varje person får individuellt svara på frågor muntligt om sina läsvanor.  
3. Sedan får personen läsa texten utskriven på ett papper eller läsa texten genom den rörliga 
grafiken. Tidtagning görs på testpersoner tillhörande grupp A, som läser statisk text. 
4. Efteråt får testpersonen muntligt svara på frågor om vad texten handlar om. 
5. Avslutningsvis får testpersonen även personliga frågor om upplevelsen samt eventuella åsikter. 
 
Omfånget och att läsförståelsen testas direkt efter läsupplevelsen utan upprepning visar att det är 
korttidsminnet som utvärderas (se 2.2). Att testa korttidsminne tar inte lång tid men kräver 
ordentliga förberedelser och att det är noga genomtänkt för att förstå samband och orsaker (Bell 
2006, s. 25) och intervjuguiden omarbetades ett antal gånger. Korttidsminne är svårt att testa och 
kryssalternativ kan göra att testpersoner lyckas gissa rätt, därför är det bra att ge öppna frågor även 
om utvärderingen av svaren blir mer subjektiv och svårbedömd (Rayner et al. 2016). För att 
testpersonerna inte ska gissa rätt ges inga alternativ under minnesdelen - vad texten handlade om, 
testpersonen fick öppna frågor och svara fritt. Alternativfrågor med minst fem alternativ (Bell 
2006, s. 138-139) används i frågan om hur ofta testpersonerna läser och på vilket sätt testpersonen 
föredrar att läsa, för att lättare kunna kategorisera svaren på dessa i analysen. För att mäta graden 
testpersonernas specifika känsla av att läsa texten används en tregradig likertskala (Bell 2006, s. 
144) med alternativen svagt, mellan eller starkt. Känsloskalor har tidigare använts i liknande 
studier för att utvärdera hur starkt personen upplever en känsla (se avsnitt 2.4.3). 
 
För att resultatet ska bli så giltigt som möjligt krävs det att de olika tillfällena är så likartade som 
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möjligt. Testet bör om möjligt genomföras i samma miljö och under så liknande omständigheter 
och med så lika testgrupper som möjligt. Lika testgrupper innebär att grupper stämmer överens 
när det gäller exempelvis kön, sysselsättning och ålder (Bell 2006, s. 24). Det är också viktigt att 
ingen av testpersonerna har någon större synnedsättning, eftersom det kan påverka resultatet (se 
avsnitt 2.1) 
Samtliga testpersoner fick en skriftlig förfrågan om samtycke att delta i testet och en kort 
beskrivning av undersökningens syfte ocht hur lång tid testet förväntades ta samt gå till (Bell 2006, 
s. 157). Konfidentialitet av personliga informationen namn föredrogs för att kunna schemalägga 
testerna, kontrollera att alla inbokade testpersoner dök upp på avsatt tid och genomförde testet. 
Konfidentialiteten bidrog till att kön och sysselsättning inte behövdes dokumenteras då grundaren 
av studien kunde identifiera testpersonerna. Informering om konfidentialitet skedde enbart 
muntligt innan testet (Bell 2006, ss. 55-57). 
 
3.4 Analys 
Efter sessionerna analyseras hur bra testpersonerna förstod och kunde minnas detaljer ur texten. 
Det är även av intresse att undersöka vad testpersonen tyckte om läsupplevelsen och hur (om) 
testpersonen vanligtvis brukar läsa och föredrar att läsa. Avslutningsvis görs analys och 
utvärderingen av tester samt rekommendationer på fortsatta studier. 
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4 Designprocess 
4.1 Textval och idégenerering 
Själva syftet med texten kräver ingen specifik sorts text förutom att den inte ska ha allt för ovanliga 
ord eller facktermer. Ett annat krav är att det är en text som inte testpersonerna känner till sedan 
tidigare, eftersom minne ska testas. För att generera olika koncept gjordes en brainstorming som 
resulterade i en lista på vad texten kunde handla om. Sammanlagt framkom tre kategorier: fakta, 
inspiration/motivation och poesi.  

 
Idéer på fakta: miljöpåverkan och konsumtionstips (ex. Initiativ HSRs ett skräp 
om dagen eller som kampanjen ”anti-scampi” av Naturskyddsföreningen), 
respekt och normkreativitet eller bara något mer alldagligt ämne såsom te (ex. 
Enjoy your coffee på Vimeo av Eli Guillou)  
 
Idéer på inspiration och motivation:  
Träning, självkänsla, bryta gamla mönster, socialisera utanför svenska 
oskrivna regler, ta pauser (tips för att jobba effektivt och må bra),  
 
Idéer på poesi (kan kopplas till de andra koncepten): 
Ordlekar, dubbeltydighet, citat och rytm (ex. Texten Stressa inte av Emil 
Jensen). Eller ord specifika för vissa kulturer (ex. ”Hygge” i Danmark). 

 
Under denna process diskuterades fakta kring hur vi läser som många människor kanske inte är 
medvetna om och designhandledaren på Fishy Minds föreslog att varför inte skriva en text om det, 
som en sorts metaläsning. Designhandledaren tipsade att det kunde göras genom att sammanställa 
de mest intressanta bitarna från rapporten till en text och sedan skriva om det till ett mer alldagligt 
språk. Denna idé krävde att de akademiska källorna utforskades för att kunna avgöra vilka bitar 
som är mest intressanta och därefter sålla ner två sidor långt material till mindre än en A4. Därför 
tog idégenereringen längre tid och tidsplanen fick göras om. Inläsningen tar vanligtvis längre tid än 
beräknat och en vanlig orsak att hamna efter i tidsplanen (Bell 2006, s. 44). Det var tänkt att texten 
skulle vara klar den 31 mars, istället var den klar 10 april. Texten (se figur 4) som skissades vidare 
på är uppdelad i 6 paragrafer, källorna är även skrivna i texten. 
 

 
 

18



 
 
 
 

 
Figur 4. Utkast på texten med källor .  

 
4.2 Skisser 
Designalternativen utforskades genom fysiska skisser på olika idéer med avskalade bilder och 
texter. Det hjälpte till att få ett översikt och avgöra vilka avsedda delar, effekter osv. som passade 
ihop utan att vara för lika. Först skissades varje mening individuellt med olika idé- 
designalternativ, innan nästa mening bearbetades. För att på kort tid kunna utforska så många 
alternativ som möjligt skissades idéerna som wireframes i tumnagelformat. Hela texten (se figur 4) 
skissades igenom innan urval av designalternativ skedde. 
 
4.3 Utkast 
Ett designalternativ av varje mening i texten valdes ut och skisserna gjordes mer noggranna i 
storyboards, sammanlagt blev det 20 sidor med storyboards (se bilaga 3). Dessa sammanställdes 
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tillsammans med en moodboard (se bilaga 6) och med förslag på teckensnitt och färger, för att 
visas som ett koncept för utvärdering. 
 
4.4 Utvärdering 
Pitch  
Dessa storyboards utvärderades med produktionshandledaren när de presenterades på Fishy 
Minds den 19 april 2017. Konceptet ”pitchades” för produktionsledaren och en av deras anställda 
som arbetar med motion graphics. Titeln ”visuell poesi” hade getts idéen för att sammanfatta att 
texten handlar om hur läsning kan få en färg-, form- och rörelsemässig retorik. Samt ett intro och 
outro för att förtydliga innehåll, start och avslut.  
 
Feedback  
I den rörliga grafikens storyboards angavs delar av texten och noteringar om en berättarröst. Den 
första rekommendationen från Fishy Minds var att antingen ha speaker (röstspår) så mycket som 
möjligt och ta bort det mesta av den visuella texten för att bara ta med kärnord (max 3 ord per bild) 
eller skippa speakern helt men skriva ut all text i den rörliga grafiken. De rekommenderade även 
att använda ljudeffekter och eventuellt musik. Eftersom det inte fanns mycket tid till att göra 
animeringen och för att hinna lära sig programmets grunder rekommenderade de även att skippa 
intro/outro och inte tänka på övergångar mellan scener. Även att fokusera på de viktigaste 
huvudscenerna först, för att sedan pussla ihop och titta igenom flera gånger. Om någon scen är svår 
att göra kan den abstraheras så mycket som möjligt (ex. prickar = människor). Ett annat vanligt 
fenomen som skulle undvikas var något som kallas ”Banana Banana”, det vill säga att text och bild 
säger samma sak och inte disharmoni som annars kan vara kul och aktiverande för läsaren 
(Bergström 2012, ss.256-263), vilket upptäcktes i några av scenerna. Några andra 
rekommendationer var att arbeta mindre med transparens och istället jobba med alpha och 
masker. Scenen med det blå håret skulle vara avancerad att animera även för en van i programmet 
enligt Fishy Minds. Andra tips var att scenen med hjärnan kunde riggas direkt i After Effects med 
plug-ins även om det kan krävas mycket ansträngning att få till fysiken. Hitta sånt som inspirerar 
och försök härma det bl.a. genom att kolla frames i andras videos. De gav även riktlinjer för 
arbetsflödet, lite efter hur de själva brukar arbeta: 1. Korta ned texten, genom att minst ta bort 
hälften av texten, men gärna mer. 2. Göra illustrationer, typ digital storyboard och 3. Rigga i After 
Effects och börja animera. 
 
4.5 Färdigställande 
Texten kortades ned två gånger innan den bedömdes tillräckligt kort för att hinnas med att 
animera. Eftersom den långa texten behandlade olika aspekter av läsning riskerade den att bli 
spretig och därför valdes delar utifrån vad de behandlade, vad för typ av animation som skulle 
göras samt hur bra de visuellt skulle fungera ihop. I slutändan rör texten hur vi läser, hur snabbt vi 
läser och hur färg kan påverka hur vi upplever läsningen (se figur 5). Rubriken togs bort eftersom 
det är en kort text så skulle en rubrik ge för mycket info till läsaren som faktiskt ska avgöra vad 
texten handlar om själv, som en del av läsförståelsen. 
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1. Vi känner igen en symbol i dess olika former för att vi har 

memorerat abstrakta koder.  
2. Samma innebörd kan tolkas från koncept, ord, fonem eller 

bokstäver. (Rayner K. et.al, 2016).  
 
3. Normalt läser vi 250 ord i minuten, när vi skummar läser vi 

cirka 700 ord i minuten. (Rayner K. et. al. 2016).  
4. Somliga hävdar att vi har högre läspotential och att hjärnan 

är lat. 
 
5. En färg kan ge en text personlighet: gult - framåt, blått 

-introvert, grönt - balanserad och rött - livlig och bestämd.  
6. Färg kan också upplevas ha olika fysiska egenskaper: En blå 

låda är tung, en gul låda lätt. (Bo bergström. s.256-263). 
Figur 5. Slutgiltig text med källor .  

 
När texten var klar var det dags att göra mer noggranna illustrationer i illustrator. Även 
rekommenderade kurser i illustrator kom till användning och dessa var Adobe Illustrator: Level 
Up Your Colours (2017) av Hayden Aube, som gick djupare in på att redigera färger i efterhand på 
ett effektivt sätt genom att använda ”color balance” på flera lager samtidigt och kursen Isometric 
Design for Beginners (2017) av samma lärare användes till att skapa grunden för scenen med den 
gula och den blå lådan. Till de flesta scenerna gjordes digitala storyboards gjordes i illustrator (se 
figur 6). En annan insiktsgivande kurs var Character Design with Story (2017) som handlar om att 
bygga en intressant berättelse genom karaktärer. 
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Figur 6. Illustrationer till den rörliga grafiken, gjorda i illustrator .  

 
 

Illustrator-delen tog inte så lång tid därför undersöktes de rekommenderade introduktionskurser 
till After Effects på Skillshare.com parallellt. Alla scener gjordes inte i illustrator eftersom vissa 
bedömdes så pass enkla att de kunde göras direkt i After Effects. Eftersom illustrationerna 
fortfarande producerades så gjordes två introduktionsanimationer som inte hade anknytning till 
produktionen av den rörliga grafiken. Dessa två var Introduction to Adobe After Effects: Getting 
Started with Motion Graphics (2017) med Evan Abrams och Animating With Ease in After Effects 
(2017) med Jake Bartlett. I den förstnämnda kursen animerades en presentationsruta likt sådant 
som finns i dokumentärer och nyheter. Det står att kursen är för nybörjare, men flera delar var mer 
avancerade än att öppna programmet för första gången. Det som kom till användning senare i 
rörliga grafiken var hur text kunde animeras fram med hjälp av ”range selector” men också att 
skapa hierarki med hjälp av ”null-objects”. I den andra kursen animerades ett enklare hus upp och 
sedan ned, för att göras till en loop. Att göra loopar var något som användes senare i både scenen 
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när hjärnan går, samt i några scener med färgpersonligheterna. I Animating With Ease (2017) gavs 
djupare förståelse för speed-graph och value-graph. Value-graph var bra för att kunna animera 
overshoot, vilket var en effekt som användes i scenen med stapeln och hjärna. En overshoot 
innebär att skalan blir något större än 100% innan den blir mindre än 100% för att slutligen gå upp 
till att bli den slutgiltiga skalan, vilket ger en sorts studsande skalningseffekt. Det fanns även andra 
användbara kurser på Skillshare som upptäcktes på egen hand och dessa var Mesmerize: Create 
Mind-Bending Gifs with After Effects and Photoshop (2017) med Rich Armstrong som gav 
inspiration och tips till hur färgpersonligheterna kunde utforskas och animeras, The Ultimate 
Guide to Shape Layers in After Effects (2017) av Jake Bartlett lärde ut hur växling mellan stjärna 
och polygon görs samt att animera formförändringar (användes i ”balanserad”-scenen). Jake 
Bartlett hade gjort två kurser om hur man riggar karaktärer som heter Animating With Character 
(2017). I kursen riggas ett skelett med hjälp av kostnadsfria plug-in-programmet DUIK. En annan 
sak som användes i programmet var skapa 3D-objekt och det gjordes på den gula lådans flärpar, till 
det behövdes ingen kurs eftersom det liknade hur 3D objekt hanteras i 3Ds MAX från kursen 
TNGD25. Gemensamt för de flesta skillshare-kurserna som använts var att de tryckte på vikten av 
att använda ease, vilket mjukar upp animationen istället för att den är linjär i förändringen, vilket 
får rörelsen att mer naturlig (se avsnitt 2.5.4). Inför valideringen ljudsattes inte den rörliga grafiken 
på grund av tidsbrist och det var inte heller en prioritering för att kunna genomföra 
jämförelsetestet.  
Tid har lagts på att förstå hur den rörliga grafiken bäst skulle renderas eftersom det finns många 
alternativ och i efterhand har ljud och musik lagts till. 
 
Det fanns skillnader hur texten presenterades (se figur 7). Dessa skillnader rörde teckensnitt, båda 
testgrupperna fick sanserifer: den tryckta texten hade Arial, i 11 punkter och den rörliga grafiken 
hade Source Sans Pro, i varierande skärningar. Arial valdes till den tryckta texten eftersom det är 
ett vanligt förekommande teckensnitt som låter läsaren fokusera på innehållet och göra egna 
tolkningar. Source Sans Pro valdes till den rörliga grafiken eftersom den också är en sans-serif men 
med fler variationer. Variationerna i vikt, skärning osv. ansågs viktiga eftersom kinetisk typografi 
innefattar att kunna manipulera texten på fler sätt (se avsnitt 2.4.2). Vidare hade den tryckta texten 
en radlängd på cirka 59 tecken inkluderat mellanslag och radavstånd på 1.5 delar. Stycken delades 
in med blankrad i den löpande tryckta texten. Det gjordes även skillnad på färgvalet mellan print 
och motion graphic. Till den tryckta texten används endast okulörta färger: svart och vitt (se figur 
9), medan i rörliga grafiken anpassades färgen beroende på syfte, men ett urval av standardfärger 
valdes, inklusive vitt hämtades från inspirationen i moodboarden (se bilaga 6). 
Tryckt text   Motion Graphic 

Flygande bäckasiner söka hwila på 

mjuka tuvor 1234567890 

FLYGANDE BÄCKASINER SÖKA 

HWILA PÅ MJUKA TUVOR  

Flygande bäckasiner söka hwila på 

mjuka tuvor 1234567890 

FLYGANDE BÄCKASINER SÖKA 

HWILA PÅ MJUKA TUVOR  

  
 

Figur 7. Jämförelse av den tryckta och den rörliga grafikens teckensnitt och färgschema. 
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För att förstå kommande delar i arbetet rekommenderas det att se den färdigställda 
rörliga grafiken (se figur 8). https://vimeo.com/216410808  

Figur 8. Skärmdump från den färdigställda filmen. 
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Figur 9. Utseendet på den statiska texten som testgrupp A fick läsa. 
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5 Validering 
Testet genomfördes individuellt med 20 personer fördelade i två testgrupper, Testgrupp A (print) 
och testgrupp B (motion graphic).  
Författaren använde sitt personliga kontaktnät för urvalet av testpersonerna. Detta kunde 
genomföras eftersom testet inte krävde en specifik målgrupp, annat att de båda grupperna skulle 
återspegla varandra och gärna vara lika i ålder, könsfördelning och läsvanor. Läsvanorna är 
kopplade till hur den individuella språkbearbetningsprocessen ser ut, att de har liknande läsvanor 
ger testpersonerna jämnare förutsättningar att kunna läsa texten (se avsnitt 2.1.2). Detta innebar 
att alla testpersoner var studenter på Linköpings tekniska universitet, majoriteten från Grafisk 
design och kommunikation och sju testpersoner från andra program. 
Testpersonerna blev kontaktade med skriftlig förfrågan att delta i testet över personliga 
meddelanden på facebook. 
Jämförelsetestet kan delas in i tre huvuddelar: test av vanor, minnet och personligt (se bilaga 4).  
Vanor innebär att frågor ställs för att undersöka hur vana läsare testpersonerna är och om 
grupperna har liknande läsvanor. I minnesdelen gjordes ett kortare läsförståelsetest genom frågor 
om textens innehåll för att undersöka korttidsminne. I den personliga delen noterades eventuella 
åsikter och känslor testpersonerna uppgav, för att se om det fanns skillnader i läsupplevelsen. 
Tiden togs individuellt på testgrupp A som läste den tryckta texten.  
Eftersom det var få testpersoner och därmed begränsat med svar så användes kodning för att göra 
större skillnader på svaren i minnesdelen (Bell 2006 ss. 214-217). Kodningen gjordes baserat på 
graden av hur säker testpersonen verkade enligt kategorierna: Väldigt säker, säker, tvekande och 
gissande. Svaren avkodades skriftligt medan testpersonen svarade muntligt. Tonfall, kroppsspråk, 
växlingar mellan fler svar, dröjande svar, om den lyckades svara på frågan samt testpersonens egna 
värdering av hur väl den svarade eller förstod frågan påverkade kodningen av svaret. 
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6 Analys 
Testpersonerna är 21-33 år (se figur 10). De flesta deltagarna är 22 år och alla är eller har varit 
studenter på universitetet. I grupp A var fler med något högre ålder än i grupp B. Könsfördelningen 
var likadan i båda grupperna och kvinnor överrepresenterade med 80% (se figur 11). 

Ålder 

A 

B 

Figur 10. Ålder hos personerna i testgrupp A och i testgrupp B . 

Kön 

Figur 11. Kön på personerna i testgrupp A och i testgrupp B . 
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Figur 12. Om de brukar läsa och hur ofta  - jämförelse testgrupp A och i testgrupp B. 

Majoriteten av båda grupperna (se figur 12) uppger att de brukar läsa längre texter. I Grupp A 
brukar 80% läsa längre texter och i grupp B 100% av deltagarna.  
Hälften eller fler läser dagligen i båda testgrupperna. Det fanns inga tydliga kopplingar mellan 
ålder och läsbeteende. 
De två som inte brukar läsa i grupp A uppgav orsakerna: att ha bättre saker för sig och att inte ha 
tid. 
6.1.2 Motivation 
Alla fick frågan om vad som skulle motivera dem att läsa mer. Det är återkommande faktorer som 
testpersonerna menar skulle motivera dem till att läsa mer. Det vanligaste svaren är:  

1. tid
2. Innehåll
3. Tillgänglighet (lätt att få tag i och ta med), inget internet (netflix, telefon)

En tydlig avvikelse i testgrupp B var att två av dem konstaterade att det inte behövdes "mer 
motivation".  
6.1.3 Hur de föredrar att läsa 
Grupperna föredrar främst att läsa tryckt text. Här är de olika sätten rankade efter populäritet. 

1. Löpande i print
2. löpande på skärm
3. animation

Båda grupperna är rätt lika i svaren, men i grupp B är det en person mer som föredrar löpande på 
skärm och en person som föredrar animation (de hade möjlighet att välja flera alternativ). 
Testpersonerna fick motivera sina val. Grupperna har liknande motiveringar för samma typ av 
läsning. De två vanligaste motiveringarna för print är att det är behagligt för ögonen, fokus (inget 
som stör) och fysiskt/taktilt. Andra motiveringar som förekommer flera gånger är frihet (att läsa 
utomhus), avkoppling, lätt att ta med, överblick/sidnavigering. Det fanns skillnader i motiveringen 
för valet av skärm. I testgrupp A (print) var navigering (scroll) och anpassning (textförstoring) 
viktigast och testgrupp B värdesatte utbud, tillgänglighet och vana. 
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6.1 Läsvana 
6.1.1 ”Brukar du läsa?” och ”hur ofta?” 



6.2 Minne 
Tid togs på testgrupp A när de läste den tryckta texten (se tabell 1) och prestationerna på 
läsförståelsefrågorna jämfördes (se tabell 2). 
6.2.1 Tid 

Tabell 1. Lästid för testpersoner i grupp A 
Tid  34.19 25.32 35.39 40.38 42.11 33.01 33.42 30.30 55.45 40.47 

Snabbast av de som läste texten var 25.32 sekunder och längst tid var 55.45 sekunder (se tabell 1). 
Medelläshastigheten för testgrupp A var 37 sekunder och de som såg den rörliga grafiken fick 1 
minut och 43 sekunder, vilket är 1,8 delar mer tid än genomsnittliga lästiden för den tryckta texten. 
Det går också att jämföra läshastighet enligt ord per minut (se avsnitt 2.1.2B). Den tryckta texten 
hade en genomsnittlig läshastighet på 152.43 ord per minut och den rörliga grafiken hade 81.73 ord 
per minut, enbart räknat med de sekunder som hade text.  
6.2.2 Fråga 1. Vad handlar texten om? 
Alla i grupp A kunde svara på frågan genomgående. Det typiska för grupp A är att de flesta återgav 
innehållet i den ordningen texten var skriven i och med liknande ord som förekom i texten. 
Alla kunde svara på frågan i grupp B också. Det typiska för gruppen är att de är varierande i 
längden på beskrivningen av innehållet och den är inte heller lika tydligt kopplad till den ordningen 
texten är byggd (ex. fler återgav avsnittet med färg före hastighet) eller med de specifika orden för 
texten. 

Tabell 2. Läsförståelse, jämförelse av frågor med flest rätt 
Fråga A B 
1. Vad handlar texten om?

2. ”Texten tar upp fördelar med färg, nämn (minst en av
de två) fördelarna”
3. ”Hur snabbt läser vi normalt?”

4. ”Vem/vad är det som sägs vara lat i texten?”

5. ”Varför känner vi igen en symbol, trots att den ser ut på
olika sätt?”
6. ”Vilken färg är beskriven som livlig och bestämd”?

7.  ”Hur många ord i minuten skumläser vi?”

(Totalt) frågor med flest rätt: 2 5 

6.2.3 ”Texten tar upp fördelar med färg, nämn (minst en av de två) fördelarna” 
På denna fråga fick fler från testgrupp A fler rätt eftersom en i testgrupp B svarade fel.  
4 personer kunde nämna både "personlighet" och "fysiska egenskaper" i grupp A och i den andra 
gruppen enbart 2. Däremot var det färre som sa enbart en av alternativen i testgrupp A, där det var 
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en person till skillnad från grupp B som hade 4 personer. Båda grupperna hade en person var som 
återgav exempel från båda fördelarna och ett exempel från en av fördelarna kunde 4 personer 
återge i grupp A till skillnad från grupp B med 2 personer. I grupp B var det också en testperson 
som ifrågasatte ordvalet "fördelar" eftersom den inte upplevde att färgernas kommunikativa 
förmågor var vinklade som fördelar i texten.  
6.2.4 ”Hur snabbt läser vi normalt?” 
Båda grupperna hade många som gissade rätt. I Testgrupp A fanns det två rätt mer och i testgrupp 
B var det två utav de som hade rätt som tvekade. I testgrupp B var det en person som angav rätt 
siffror men sa sekunden istället för minuten. I testgrupp A var det en person som angav fel siffror 
och i grupp B var det 2 personer som angav fel siffror men mindes "ord i minuten". Båda hade 
varsin testperson som gissade helt fel på både siffror och mått. 
6.2.5 ”Vem/vad är det som sägs vara lat i texten?” 
Båda grupperna hade lätt för att svara på denna fråga. Grupp B hade fler rätt eftersom en i grupp A 
inte kunde minnas vad/vem. I grupp B var det även fler (7 personer) som var säkrare när de 
svarade på frågan än i grupp A (3 personer). 
6.2.6 ”Varför känner vi igen en symbol, trots att den ser ut på olika sätt?” 
Testgrupp A hade färre rätt (4) och testgrupp B hade 7 varav 1 kom ihåg tre specifika ord från 
texten ( "memorerat abstrakta koder") som var svaret. Det var fler som kunde minnas vissa ord 
utan att svara på frågan i testgrupp A, men de var egentligen de som hade behövt ha rätt för att 
grupperna skulle få samma resultat. Båda grupperna hade 2 personer var som inte kunde svara på 
frågan.  
6.2.7 ”Vilken färg är beskriven som  livlig och bestämd”? 
Testgrupp B hade 1 person mer än testgrupp A som svarade helt rätt på frågan med säkerhet, två av 
de som svarat rätt i grupp A tvekade. I testgrupp A var det två som svarade gul för att sedan ändra 
sig till röd och i andra gruppen fanns en som gjorde likadant. I testgrupp A var det två som hade 
helt fel och svarade gul samtidigt som testgrupp B också hade två fel, en svarade gul och en svarade 
blå. Majoriteten av läsarna i båda grupperna kunde svara på frågan och att de har liknande resultat 
innebär att de i motion graphics gruppen genom kontext kunnat läsa av färgen i bakgrunden utan 
att det var utskrivet som ett ord i texten (se avsnitt 2.6). 
6.2.8 ”Hur många ord i minuten skumläser vi?” 
Båda grupperna hade 9 personer som svarade rätt på frågan. Men i testgrupp A var det två utav 
dem som tvekade på sina svar. Båda grupperna hade varsin person som svarade fel. I grupp A 
svarade personen 1700 och i grupp B 800. 1700 kan innebära att personen registrerat 700 men var 
osäker om den råkat glömma någon siffra medan 800 faktiskt är ett tal närmre det rätta svaret. 
6.2.9 Kan tänka sig att läsa texten igen 
Det var fler i testgrupp A som kände ett behov av att läsa texten igen, 4 starka ja, 6 återhållsamma 
ja och inga kanske eller nej. I Testgrupp B var det 2 som starkt ville läsa texten igen, 6 ja 
återhållsamt, 1 kanske och 1 nej.  
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6.3 Personlig upplevelse 
6.3.1 ”Vad tyckte du om att läsa texten?” 

Tabell 3. Åsikter om att läsa texten 
Tabell över svar på ”Vad tyckte du om att läsa texten?” 

Grupp A - print Grupp B - motion graphic 
Svåra ord (första stycket) 2 gillar/kul/roligt 3 
Sammanhang svårt att förstå 3 behagligt 1 
Bra uppdelning 2 håller med innehållet: 1 
Trist att bara läsa svart text på vanligt papper 1 bra tempo 3 
Bra radbredd = snabb läsning 1 för snabbt (vissa delar) 2 
Kändes faktabaserad 1 Svåra färgkontraster: 1 
Intressant ämne 1 svårt pga arbetsminne: 2 
Inget: 1 Inget: 0 
Läste på annat sätt än jag skulle gjort hemma: 1 rörelser tar över fokus: 2 form tar över fokus: 1 
press/Stress: 2 Gillade en specifik bit: 1(färg) 

saknar ljud/musik: 1 
Alla testpersonerna tilläts ha fler än en synpunkt (se tabell 3). I grupp A var det 9 olika åsikter, det 
flest som svarade att sammanhanget var svårt att förstå (3) följt av: svåra ord i första stycket (2), 
bra uppdelat (2) och att de upplevde press (2). Negativa åsikter är markerade med rött i tabellen, 
positiva i blått eller grönt och neutrala tilldelas ingen färg. Generellt nämnde gruppen fler negativa 
punkter(5) än positiva (4) och en i gruppen tyckte ingenting alls. 
I grupp B kunde de nämna fler åsikter. De vanligaste testpersonerna tyckte var kul (3) rörelse eller 
form tar över fokus (3) och bra tempo (3). Andra vanligare åsikter var vissa delar för snabba (2) och 
att arbetsminne hänger inte med (2). Generellt fanns det lika många positiva som negativa åsikter 
om den rörliga grafiken. Och till skillnad från den andra gruppen så hade alla en åsikt om 
läsningen. 
6.3.2 ”Finns det något som kan förbättras enligt dig?” 
I grupp A är det en rubrik, röd tråd och estetiska förändringar som är de förändringar flest pekar 
på, 1 person i grupp A tycker inte det finns något att förbättra. I grupp B är det tempo och ljud  som 
flest upplever kan förbättras, 2 personer vill inte förbättra något i grupp B. Gemensamt för båda 
grupperna är att de vill ha en rubrik eller tydligare röd tråd som binder samman innehållet bättre 
och att de tycker första meningen är svår. I grupp A fokuserar testpersonerna mer på textens 
uppbyggnad och innehåll och 4 pekar på andra (visuella- och ljud-) förbättringar. Med 
ljudförbättring menades det en typ av uppläsare till den tryckta texten. I grupp B är det fokus på 
tekniken och estetiken (grafiska element, ljud och hastighet) och fyra pekar på förbättringar av 
textens innehåll och struktur (7 i andra gruppen). 
6.3.3 Känsla under läsningen 
Fler personer (2 mer) i grupp B upplevde en känsla (se figur 13). I grupp B upplevde nio personer 
en känsla och sju personer i grupp A gjorde inte det under läsningen. Det innebär att 3 personer i 
grupp A upplevde ingen känsla och motsvarande var 1 person i andra gruppen som inte upplevde 
någonting. 
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”Upplevde du någon känsla när du läste?” 

A  B 

Figur 13. Jämförelse av svaren på frågan ”Upplevde du någon känsla när du läste?”. 

6.3.4 Vilken känsla och styrka 
I grupp A fanns det en känsla som återkom, känslan av "fakta" eller skolbok som tre personer 
upplevde (se tabell 4). I grupp B var det flera personer som svarade samma känslor: Nyfiken (3 
personer) och pigg (3 personer). I grupp A var det 4 personer som upplevde känslor stark och tre 3 
medium, samt 3 som inte upplevde något. I testgrupp B var det lika många som upplevde känslan 
starkt och 4 som upplevde känslan medelstarkt och 1 person som upplevde känslan svagt (samt 1 
som inte upplevde något). Överlag så hade grupp A svårare att uttrycka att de hade någon specifik 
känsla, 2 beskrev snarare vilken typ av text det var snarare än en specifik känsla. De känslor som 
upplevdes starkast i grupp A var faktamässig, förvirring, färg(invärtes) och ovisshet. I grupp B var 
det pigg, pedagogisk, aktiverad och intresse som upplevts allra starkast. 

Tabell 4. Känslor som testpersonerna upplevde och värderad styrka 
Känsla + Styrka 

A B 
Vetenskapligt, fakta! Den kändes säker och 
tydlig. 3 Nyfiken 2 
(kände mig förvirrad, kändes) också lite 
som en skolbok. 3 Nyfiken 2 
igenkänning - som studentlitteraturen jag 
brukar läsa. 2 Kul 2 
Färg 3 Pigg 3 
Medvetenhet 2 Pedagogisk 3 
intresse 2 Aktiverad (positiv) 3 
Oviss 3 Road 2 

Pigg 1 
Intresse 3 
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6.4 övrigt 
Här var det varierande vad testgrupperna svarade. I grupp a var det 6 personer som inte hade 
något att tillägga och de som kommenterade på övrigt önskade se texten igen, konstaterade att den 
inte identifierade sig med texten, önskade en titel och mer för att visa vad texten handlar om samt 
sista testpersonen som tyckte testet var intressant.  
I grupp B var det 2 personer som inte hade något övrigt att tillägga. De andra kommenterade på att 
det finns risk att läsaren snarare minns animationsdetaljer snarare än texten (som exempel mindes 
personen cirkeln med bilen men inte sammanhanget), en tyckte videon var cool, en annan tyckte 
det var kul att se den rörliga grafiken och att konceptet var bra, någon annan menade att den 
rörliga grafiken var snabb i början men "sen var det mest chill", ”intressant och rolig film” sa en 
annan, en annan beskrev den som fin och med snygga detaljer. Den sista svarade att färg, form och 
rörelse gjorde det mer intressant även om man inte annars skulle intresserat sig för ämnet. Två 
personer i grupp B la till att de tyckte hjärnan var kul. 
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7 Slutsats 
Testpersoner 
Testgrupperna var mer homogena än förväntat när det kom till ålder, huvudsakliga syssla, dvs 
studerande samt könsfördelning och de flesta personerna brukar läsa och har enligt svaren 
någorlunda liknande läspreferenser, vilket är fördelaktigt för jämförelsen av de två olika grupperna. 
De två testpersonerna som uppgav att det inte brukar läsa svarade att det var på grund av att de 
inte hade tid över till det, dock var båda dessa i samma grupp, de som läste den tryckta texten. Alla 
i gruppen som läste texten på papper använde mycket mindre tid till att läsa texten än vad de som 
såg den rörliga grafiken fick. 
Minne 
Motion graphic gruppen presterade bäst på 5 av minnesfrågorna, jämfört med gruppen för tryckt 
text som presterade bäst på 2 av frågorna. De frågor som testgrupp A hade lättare att minnas på var 
att nämna fördelarna med färg, vilket pekar på att strukturen i texten var tydligare när de läste 
statiskt på papper. Samt att de mindes bättre att vi normalt läser 250 ord i minuten, men inte 700 
ord i minuten när vi skummar, vilket eventuellt kan peka på slump eller att testpersonerna i 
gruppen för motion graphic var tvungen att vänja sig vid animationer och färger innan de kunde 
bearbeta innehållet. När det kommer till detaljer hade de som sett den textbaserade rörliga 
grafiken också lättare att återge specifika ord från texten och med större självsäkerhet, exempelvis 
detaljerna med hjärnan och abstrakta koder. När det gäller vad texten handlar om visar svaren från 
grupperna att motion graphic gruppen hade lättare att återge mer information och med sina egna 
ord men kunde inte återge innehållet i ordningsföljden texten var skriven. Detta förstärker tesen 
om att strukturen av texten var lättare att förstå och minnas när den lästes statiskt i tryck, det kan 
ha berott på att översiktet gjorde det lättare för läsaren att bygga en mental modell över innehållet 
(se 2.1.2B). 
Känslor 
Det var tre personer som inte upplevde någon känsla när de läste. Två i gruppen med tryckt text 
och en i gruppen med motion graphic. Det fanns inget typiskt samband för de som uppgav att de 
inte kände någon känsla såsom ålder, kön, programtillhörighet som student eller att de hade mer 
distans till texten och den rörliga grafiken på något annat sätt. När det kommer till styrka var det 
procentuellt ganska lika i hur starkt gruppen med tryck upplevde känslor jämfört med gruppen 
som såg motion graphic. Känslomässigt hade motion graphic gruppen fler som kunde uppge 
specifika känslor i samband med läsningen. De mönster som kan ses vid uttryckande av känslor är 
att gruppen med tryckt text hade lättare att beskriva en känsla som liknade den karaktär de 
upplevde att texten hade såsom ”fakta” och ”vetenskaplig”, det var väldigt varierande i vilka känslor 
testpersonerna i gruppen angav. I gruppen med motion graphic var det däremot känslor som 
kunde återkomma och som beskrev mer testpersonernas egna tillstånd eller effekterna i den rörliga 
grafiken snarare än textens karaktär.  
Åsikter 
Alla som såg den rörliga grafiken hade åsikter om hur det var att läsa texten till skillnad från 
gruppen med tryckta texten där alla utom en hade åsikt. I gruppen som såg den rörliga grafiken var 
det fler åsikter som uttrycktes och det var lika många positiva som negativa punkter till skillnad 
från den andra gruppen som hade fler negativa punkter, I gruppen med tryckta texten var det till 
och med en testperson tog avstånd ifrån texten genom att uttrycka att denne inte ”identifierade”  sig 
med texten och att det kunde påverkat läsupplevelsen och förståelsen. Det kan tyda på att den 
rörliga grafiken har lättare att framkalla en mer positiv inställning och utveckla en övertygan för 
innehållet. Skillnaderna på dessa två grupper är att den printgruppen hade åsikter om hur texten 
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var skriven medan den andra gruppen mer fokuserade på hur texten presenterats i animation, färg, 
form och hastighet. 
När det kommer till åsikter om förbättringar av läsupplevelsen pekade båda grupperna främst på 
att en röd tråd eller rubrik saknas, vilket visar på vikten av att läsaren ges en kontext. Dock visade 
båda grupperna på textförståelse ändå och alla testpersonerna lyckades svara på vad texten 
handlade om. En annan kritik som gavs var att meningen med orden ”abstrakta koder” var svår att 
förstå enligt båda grupperna. Att båda grupper uppgav detta kan vara en indikation på brister i 
ordigenkänning (2.1.2.B Mental process) och stärker tesen att ovanligare och oväntade ord är 
svårare för läsare att ta in. Trots att två personer uppgav att animera orden separat som i början 
störde deras läsning av den svåra meningen så lyckades fler i motion graphics gruppen svara rätt på 
frågan om den meningen. Av de två som tyckte meningen inte skulle separeras så visade en på full 
förståelse för meningen och den andra mindes enskilda ord. Detta resultat visar att det är mer 
ansträngande för läsaren precis som teorin säger eftersom tar det bort möjligheten att hämta 
information från nästa ord (Se avsnitt 2.1.2A) men å andra sidan verkar personerna ändå kunna 
läsa det. En annan del som togs upp var att färg och animation enligt några av testpersonerna 
störde läsningen eftersom man fokuserade på det istället för texten, vilket stärker tesen från teori 
att vår uppmärksamhet dras först till rörelser och färg (Hellmark 2004) innan detaljer och ord, 
men också att läsare kan bli överstimulerade (se avsnitt 2.5.1). 

Slutsats sammanfattning 
Testet pekar på att det fanns skillnader mellan att läsa den utvalda texten statiskt på ett papper 
jämfört med att läsa samma text som en motion graphic. Motion graphic gruppen fick flest rätt på 
läsförståelsedelen. Det går inte att säkert bekräfta om skillnaderna berodde på rörelserna och 
animationerna, en annan orsak eller flera bidragande orsaker. Bland annat kan en bidragande 
faktor till skillnaderna vara tid. Den rörliga grafiken var mer än dubbelt så lång som den 
genomsnittliga lästiden för att läsa texten tryckt vilket sannolikt kan ha påverkat resultatet. 
Gällande tid så tyckte vissa av de som såg den rörliga grafiken att den var för snabb i början medan 
andra läsare tyckte den rörliga grafiken hade lagom hastighet i början men gick för sakta senare. 
Detta bygger på påståendet att läshastighet är individuellt (se avsnitt 2.1.2B) såväl som preferenser 
i detta fall, vilket kan göra det svårare att välja en optimal hastighet där alla läsare kan njuta och 
reflektera kring innehållet under läsupplevelsen (se avsnitt 2.5.1). 
Skillnaderna mellan de två gruppernas läsupplevelse undersöktes. Det var en liten skillnad i hur 
många som upplevde en känsla när det läste, i gruppen för motion graphics var det två personer 
mer och båda grupperna hade en person eller mer som inte upplevde någon känsla. Båda 
grupperna hade lika starka läsupplevelser. Istället fanns det skillnader i vilka sorts känslor 
testpersonerna angav. I gruppen som läste texten tryckt angav flera känslor beskrivande textens 
karaktär snarare än deras egna känsla jämfört med motion graphics gruppens svar mest med fokus 
på sitt eget tillstånd eller beskrivande av effekter i den rörliga grafiken. Några specifika känslor var 
återkommande i motion graphics gruppen, till skillnad från printgruppen. Denna skillnad föreslår 
att motion graphics som läsupplevelse i vissa fall skulle kunna ha en chans att förmedla en mer 
specifik känsloupplevelse till läsare jämfört med tryckt text. 
Det var ingen större skillnad på hur många testpersoner som uttryckte åsikter om läsningen, 
däremot uttrycktes fler åsikter i motion graphic gruppen. I printgruppen var synpunkterna om 
läsningen övervägande negativa och i motion-graphic gruppen var synpunkterna övervägande 
positiva. I printgruppen hade bara fyra av tio övrigt att tillägga till skillnad från motion graphics 
gruppen där åtta av tio testpersoner valde att tillägga något. Samma mönster som i åsikter 
upptäcktes även i övriga tillägg, att motion graphics gruppens tillägg var övervägande positiva. 
Printgruppen var mer kritisk till textens innehåll i både åsikt om läsning och övriga tillägg till 
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skillnad från motion graphics gruppen övervägande fokuserade feedback av det visuella och knappt 
kommenterade textinnehållet, vilket kan väcka många intressanta frågeställningar. Varför var 
testpersonerna i motion graphic gruppen så positiva till läsupplevelsen? Blev testpersonerna som 
såg den rörliga grafiken övertygade att texten var intressant eller var det mest den rörliga grafiken 
som helhet? Eftersom grupp B hade svårigheter att memorera textstrukturer och mest fokuserade 
på effekterna av den rörliga grafiken, innebär detta att de i motion graphic gruppen fick sämre 
källkritisk förmåga?  
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8 Diskussion 
8.1 Teoretiskt ramverk 
Till en början utgjordes större delen av det teoretiska ramverket av vetenskapliga artiklar om 
snabbläsning. Efter att ha granskat flera artiklar visade det sig att majoriteten pekade på forskning 
att snabbläsning ger en försämrad läsförståelse jämfört med att läsa en statisk löpande text i 
normal läshastighet. Upptäckten gjorde att snabbläsning inte var en lämplig läsmetod att jämföra 
med en löpande tryckt text och en textbaserad motion graphic (vilket kan förändras i hastighet). 
Med andra ord finns det forskningar som visar att testpersoner vid snabbläsning sannolikt kommer 
prestera sämre i läsförståelsetest. Detta ledde till att källor som var noga utforskade fick bytas ut 
och även omdefiniering av hur valideringen av läsupplevelsen skulle gå till. Det gjorde att det fanns 
en del forskning om hur läsning över den normala läshastigheten påverkar oss men inte hur 
läsning lägre än den normala läshastigheten har för inverkan på människor. Bytet tog tid även att 
fastställa i uppsatsen men ersättandet fick bli fler teorier om motion graphics, teorier om färg och 
samspel mellan text och bild. Det var svårt att hitta granskade vetenskapliga källor på svenska 
rörande ämne motion graphics och kinetisk typografi. Eftersom det mest var vetenskapliga artiklar 
i det teoretiska ramverket så kompletterades det med böcker. Gällande teori låg vikten mer på teori 
om kinetisk typografi eftersom arbetet från början var formulerat så, senare ändrades inriktningen 
mer mot motion graphics och kunde med fördel behandlat motion graphics djupare än kinetisk 
typografi.  

8.2 Metod 
För att få mer kött på benen kunde det valts mer strukturerade metoder för förstudierna. Mötet 
med produktionsbolaget Fishy Minds var spontant och oförberett, därefter skedde mest 
mailkontakt, egentligen kunde Fishy Minds ha intervjuats om eventuella trender och hur de 
uppfattar kinetisk typografi i jämförelse med mer bildbaserad motion graphic. Mötet med 
interaktionsdesignern var något mer förberett, men kunde ha gjorts som en ostrukturerad intervju 
och spelats in för att använda i inledningen istället för enbart anteckningar förda under diskussion 
och mailkontakt. Fler metodkällor kunde använts för att stötta designprocessens genomförande 
mer för att öka trovärdigheten och styrka motiveringarna. 

8.3 Genomförande 
Designprocessen 
Framtagning av texten var en intressant process, i slutändan valdes text baserad på vetenskapliga 
källor, därefter relevans till hur vi läser och senare även baserat på hur rimlig animeringarna var att 
göra utifrån den satta tidsramen och på nybörjarnivå. Tyvärr innebar det att informationen i texten 
blev innehållsmässigt något spretig och ett tydligt budskap inte gick att säkerställa, bland skisserna 
på de utforskade designalternativen finns endast ett budskap nedtecknat, ”vi kan typ läsa allt”. 
Hade ett tydligare budskap för texten formulerats kunde det även ha validerats och analyserats för 
att stärka syftet med arbetet. Syftet är trots allt att besvara frågan: kompletterar rörelserna 
budskapet i den rörliga grafiken som läsupplevelse och gör dessa rörelser texten lättare att 
minnas och förstå?  
Det fanns många kurser för att lära sig after effects och för att förbättra sina kunskaper i illustrator. 
På grund av det pressade tidsschemat för färdigställandet av filmen blev prioriteringar viktiga, 
detta medförde att kurser för Adobe After Effects prioriterades eftersom grundaren av denna studie 
inte hade erfarenhet av det programmet. Därför bortprioriterades 10 Tips & Tricks to Speed Up 
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Your Workflow (2017) som eventuellt kan ha något viktigt knep för att ha underlättat arbetsflödet i 
illustrator eller att 40 värdefulla minuter slösats bort. Det hade varit bra om även fler teoretiska 
källor använts för att underbygga designvalen, men den begränsade tiden gjorde att valideringen 
prioriterades. 
Validering 
Vanedelen i testet kunde behandlat fler frågor. Hur de brukar läsa, inte bara vad de föredrar samt 
hur ofta de läser kortare texter, på vilket sätt de föredrar att läsa korta texter och varför eftersom 
testet rör hur de brukar läsa längre texter. Det hade även varit intressant att sätta en av 
testpersonerna som inte brukar läsa i den andra gruppen, för att få mer matchande testgrupper. 
I minnesdelen användes ordet ”Fördelar” i fråga 2, vilket kunde ersättas med ett mer passande ord, 
exempelvis ”effekter”. En följdfråga ”varför?” de känner/inte känner för att läsa texten igen kunde 
adderats. Fler frågor kunde ha ställts som testade läsförståelsen för texten, men eftersom texten var 
kort och tiden för varje testperson inte skulle bli för lång utökades inte antalet frågor om innehållet. 
Att tolka och koda testpersonernas känslor, i detta fall hur säkra de verkade, efter hur de uppfattas 
svara på frågorna kan kritiseras eftersom det lika gärna kan röra sig om personliga drag (Bell, J. 
2006. s.193, 197).  
I den personliga delen kunde det valts att inte röja upphovsmannen till den rörliga grafiken, 
eftersom det kan ha påverkat vad testpersonerna svarar. De testpersoner som uppgav att de inte 
kände någon känsla i samband med läsningen kunde fått en följdfråga, exempelvis ”varför tror du 
att du inte upplevde någon känsla?”, för att få mer förståelse för de bakomliggande orsakerna. 
Mer medveten typografering och mer medvetet pappersval för testerna av den statiska texten 
kunde även gjorts. Den utskrivna texten kunde haft samma teckensnitt som filmen och formgetts 
mycket likare den rörliga grafiken för att eventuellt kunna fokusera mer på skillnaderna i rörelse 
jämfört med statiskt förhållande. 
Om testgrupperna var större hade validiteten av undersökningen ökat och eventuella mönster 
skulle bli tydligare. Majoriteten av testpersonerna tillhörde programmet grafisk design och 
kommunikation, eventuellt kunde resultatet ha påverkats av detta, istället för en större variation av 
utbildningstillhörigheter. 
En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är att vissa läsare av den tryckta texten upptäckte 
att tidtagning gjordes med mobil (några testpersoner tillkännagav att de som följd blev nervösa) 
trots att de blivit informerade om att lästider skulle jämföras för att få ett genomsnitt. Tiden kunde 
tagits mer diskret, exempelvis på datorn som redan var uppe. 

8.4 Analys 
Förutom uppdelningen på reaktionerna under läsförståelsen: självsäker, säker, tvekande och 
gissande som användes så kunde en mer genomgående och tydligare kodning valts redan i 
metoddelen som innefattar fler kodningskategorier för att underlätta för analysen. Personen som 
intervjuade, antecknade och tolkade testpersonernas svar har egna erfarenheter som kan ha 
påverkat resultatet. För att hålla en objektiv syn på eventuella känslor och åsikter hos 
testpersonerna som uppkom valdes dessa att i förhand inte definieras som bestämda alternativ. För 
att säkerhetsställa objektiviteten ytterligare kunde ljudupptagning ha gjorts. Det fanns en del 
grunder i teorin att knyta an till, exempelvis att beräkna hastigheten i ord per minut, hade fokus 
lagts mer på hur teorier tar upp liknande tester skulle eventuellt jämförelser med existerande 
rörliga grafiker kunnat genomföras.  
Studien kan anses lyckad då en motion graphic som läsupplevelse tagits fram utan några större 
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svårigheter för testpersonerna att läsa eller uppfatta textinnehållet, eller i analysen av datan. 
Studien visade även på skillnader i att läsa samma text i statisk form jämfört med rörlig grafik.  
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9 Rekommendationer för 
vidare studier 
 
Det kan vara intressant att undersöka om motion graphics och animerade grafiska element kan 
påverka läsarens förmåga till att vara källkritisk till textinnehåll. 
 
Om uppläsningsröst används i en textbaserad motion graphic kan det bli aktuellt för att avgöra hur 
mycket av intrycken som läses av testpersonen och faktiskt tittas på i jämförelse med vad de hör. 
Då kan förslagsvis gaze-tracking användas. 
 
Arbetet föreslår att motion graphics som läsupplevelse i vissa fall skulle kunna ha en chans att 
förmedla en mer specifik känsloupplevelse till läsare jämfört med tryckt text vilket går att 
undersöka djupare. Förslagsvis genom att testa ett tydligt formulerat budskap och definierad 
känsla den rörliga grafiken avser förmedla. En intressant aspekt hade varit att undersöka det 
Lupton (2008) nämnde angående att försöka uttrycka rörelse statiskt jämfört med faktiska 
animationer (se avsnitt 2.5.1) 
 
För den intresserad av interaktionsdesign och UX finns behov av lösningar för regressioner (att gå 
tillbaka i texten för att öka läsförståelsen) inom utvecklingen av snabbläsningsverktyg. Likaså finns 
det ett behov av att optimera text för små skärmar, t.ex smartwatches. (Rayner et al. 2016) 
 
Liknande arbete kan göras där långtidsminne undersöks. Om mindre tid läggs på designarbetet, 
eventuellt genom att testa redan färdig design så finns det tid för att återupprepa testerna efter en 
längre tid, för att undersöka hur mycket information som bevarats. 
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BILAGA 1 - Förstudie del 1 
 
Definiering av produktionen/designen 
Under nätverksträffen NKPG Match Up etablerades en kontakt med en Creative Director som är 
aktiv inom motion graphics på Fishy Minds, ett produktionsbolag för animerad film i Linköping. 
Efter en kort brief om examensarbetets karaktär byttes kontaktuppgifter för den insatta i ämnet att 
skicka relevanta länkar om animation. Länkarna var tutorials och tips av animerare som i digitala 
kurser behandlar att stegvis komma igång med Adobe After Effects men också hur arbete i Adobe 
illustrator kan förbättras förutsatt att delar av designen genomförs i det programmet.  
 
Adobe After Effects 
Rekommenderade digital kurs nedan som enligt honom verkade bra men som han själv inte genomgått.  
Introduction to Adobe After Effects: Getting Started with Motion Graphics med Evan Adams. 
http://skl.sh/2mrIt7N 
 
Rekommenderade även tre av Jake Bartletts digitala kurser.  
The Ultimate Guide to Shape Layers in After Effects 
http://skl.sh/2mrIWmk 
Animating With Ease in After Effects 
http://skl.sh/2lyohPF 
Animating With Character Pt. 1 - Rigging 
http://skl.sh/2lUXPOF  
 
Adobe Illustrator och arbetsflöde 
Länkar till utveckling i arbete med programmet illustrator rekommenderades även, efter utvärdering om 
vilka som var relevanta för denna studie ansågs länkarna nedan bidra till utveckling av kinetisk 
typografi. Den första länken tar upp 5W som är intressant för att bygga berättelser och skapa karaktär. 
Den andra kursen är relevant om arbetet kommer innefatta färg och efterjustering av färgval. Den tredje 
kursen kan vara avgörande för att färdigställa produktionen effektivt och utvärdera den samt eventuellt 
göra en slutgiltig redesign. 
 
De flesta klasser från Hayden Aube. 
Character Design with Story 
http://skl.sh/2lyjii4 
Adobe Illustrator: Level Up Your Colours 
http://skl.sh/2mryLhx 
Mastering Illustrator: 10 Tips & Tricks to Speed Up Your Workflow 
http://skl.sh/2l6quP4 
 
Övriga tillägg: En nackdel är att skillshare.com, sidan som alla rekommenderade kurser finns, 
kräver en kostnad för att ta del av kurserna. Kostnaden är 12 dollar, uppskattningsvis 107 kr i 
månaden och en gratismånad att prova på deras tjänst. Uppskattningsvis kommer det att behövas 
minst 1 månads betalning. Den bedöms vara en tillförlitlig sida eftersom den rekommenderats av 
en yrkesverksam inom området. En fördel är att användaren själv kan få en fri månad när någon 
den rekommenderat blir medlem och det innebär att designers kommer att hjälpa varandra hitta 
bra källor till att utveckla sina kunskaper och färdigheter.  
Inspiration har även gjorts på egen hand och 
http://www.creativebloq.com/typography/examples-kinetic-typography-11121304  samt eolika 
inspirerande filmer med kinetisk typografi har dokumenterats i en pintreresttavla. 
 

 
BILAGA 2 - Förstudie del 2 

 
 

44



Definiering av undersökningen (Anteckningar)
Möte med Interaktionsdesignern Madeleine Kusoffsky på Rise Interactive (ICT) 
Norrköping om vilka forskningsområden och inriktningar som kan vara relevanta för studien. 
Pratade även med en kognitionsvetare på ICT ifall arbetet kan vara relevant inom 
kognitionsvetenskap. 
Bakgrund förslag 
Undersöka kinetisk typografi som kulturellt fenomen.  
Historiskt, när kom det till?  
Vem är det som kan producera detta, hur? Vem som helst? Hur påverkas att det att vi alla vill och 
kan göra det? 
Vilka nackdelar? Vilken tyngd ger rörelsen som budskap? Risker som övertygande: Tänker på hur 
våra skygglappar påverkas om det är väldigt övertygande osv.  
Förslag på inriktningar 
Lingvistik 
Dyslexi?  
Barns språkutvecklingsområde. 
Jämförande: ordmoln, Speedreading (enjoyment en faktor) 
Förslag på frågor: 
Går det att göra kinetisk typografi interaktivt?  Respons...? 
vad tittar folk på? Tobi Gaze-tracking, Heat-mapping, Fungerar med animation? 
Hur mycket kan de återge: tid... hur mycket av informationen finns kvar och återges. 
(Speedreading! Det kan det finnas bra forskning. Hur vi läser ordbilder.  
Enjoyment som en faktor): Två ideologier, människa/maskininformation vs läsa bok. 
Vad är syftet egentligen? Att övertyga folk? Vad händer om man tar bort ljudet, hinner man läsa. 
Vilka nackdelar? Vilken tyngd ger rörelsen som budskap? Risker som övertygande: Tänker på hur 
våra skygglappar påverkas om det är väldigt övertygande osv.  
Förslag på underssökningsmetoder (flera kan väljas) 

● Tobi Gaze-tracking, Heat-mapping, vad tittar folk på? Fungerar med animation? Man kan
kolla med eyetracking med vad man uppfattar utan att egentligen ha tittat på det. Man
uppfattar saker i ögat rörelse. "Scan path" TOBI. Har personen sett det eller bara hört det?
Jonas Lundblad på IDA kan ha. OBS! Kräver en testgrupp på över 30 personer.

● Läsbarhetsfältet, läsbarhetsindex. - intressant för typografi. LIX (readability measure)
● Ta samma text, men jämför med 2 olika grupper.

Tips till förarbete 
One-shot video, finns en förklaring på deras hemsida vad man gör. ICT 
Kontrast till produktionslinan för videobaserad text.  
Kan vara bra för att förmedla vilka begränsningar.  
Tips allmänt: 
Grafiska element, visa hur du gör avgränsningar ex. inte jämföra skillnader mellan kön hur de 
uppfattar det.  
Däremot kan du komma fram till hur det lutar mot manlig eller kvinnlig konnotation.  
Kognitionsvetenskap kan vara ett keyword. 
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Begreppslista, skapa i efterhand, placera tidigt i arbetet. 
 
 
Övriga tillägg: 
Bakgrund: Alla diskussioner för bakgrund är aktuella. Ordmoln från diskussion om avgränsning 
kan läggas till som förklaring till en variant av hur kinetisk typografi kan förekomma. 
Inriktningar: Inriktingar på barn, dyslexi och lingvistik kommer inte vara en avgörande inrikting 
som avgränsar arbetet. Jämförelsetudie av andra verktyg att konsumera text (speedreading, 
printad text kan jämföras).  
Förslag på frågor: ” Går det att göra kinetisk typografi interaktivt?  Respons...?” bör inte 
undersökas i denna studie pga att den handlar om vidareutveckling av kinetisk typografi, snarare 
passar detta som förslag på vidare studier. 
Undersökningsmetoder: Allt relevant, TOBI kräver dock en onödigt stor testgrupp, kan vara svårt 
att styra upp på så begränsad tid. Kan dock bli relevant i fråga om voiceover används i den 
kinetiska typografi-filmen. 
Förarbete: Kan defnitivt använda deras one-shot video som hjälpmedel vid avgränsning för 
litteraturstudier ect. 
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BILAGA 3 - Storyboards 
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BILAGA 4 - INTERVJUGUIDE 
 
Kvalifikationer för att delta i studien: 
Minst 18 år av rättsliga skäl. Det är viktigt att testpersonen inte har grava synfel eller 
lässvårigheter. Identitet hos testpersonerna kommer ej att redovisas.  
 
Frågor (innan läsupplevelsen) 
Brukar du läsa längre (cirka en A4 sida eller mer) texter?  
Ja/nej 
 
Om ja, ungefär hur ofta brukar du läsa?  
❏ I princip dagligen 
❏ En gång i veckan 
❏ Varannan vecka 
❏ En gång i månaden 
❏ En gång om året 
❏ Annat 

_____________________________ 
 
Om nej, vad gör att du inte läser: 

____________________________ 
Vad skulle motivera dig till att läsa mer: 

____________________________ 
 
Hur föredrar du att läsa?  
❏ Löpande text som är tryckt eller utskrivet, ex. böcker, magasin m.m.  
❏ Löpande text på skärm, ex. dator/Ipad/mobil m.m. 
❏ Animerade ord och meningar som inslag i film m.m. 
❏ Löpande textremsor ex. Undertexter m.m. 
❏ Annat:  

____________________________ 
 
Motivera ditt val: 
______________________________ 
 
Efter läsupplevelsen ( MINNE)  
Frågor om textinnehållet: 

1. Vad handlar texten om? 
2. Texten tar upp fördelar med färg, nämn (minst en av de två) fördelarna. 
3. Hur snabbt läser vi normalt? 
4. Vad eller vem är det som sägs vara lat? 
5. Varför känner vi igen en symbol, trots att den ser ut på olika sätt? 
6. Vilken färg är beskriven som ”livlig och bestämd”? 
7. Hur många ord i minuten skumläser vi? 

Känner du ett behov av att du behöver läsa texten igen? (om förståelse) 
Ja/Nej 
 
PERSONLIGT (Om läsupplevelsen): 

1. Vad tyckte du om att läsa denna text? 
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2. Finns det något som kan förbättras enligt dig? 
 
3. Upplevde du någon känsla  
ja /nej  
Om ja, vilken känsla: 
I vilken grad upplevde du känslan? (likert skala) 
Svagt - mellan - starkt 
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BILAGA 5 - Tids- och aktivitetsplan 
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BILAGA 6 - Moodboard 
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