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Förord 

Ett stort tack till alla som medverkade i intervjuerna och alla som hjälpte till med att slutföra 
det här arbetet. Ett stort tack också till alla som stöttat mig genom alla hinder under arbetet. 
Speciellt tack till min examinator som togs sig tid att hjälpa med de sista stegen.  

-Norbert Szabó  
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Abstrakt 

 
Det här arbetet undersöker hur användare tolkar och tar in information från texter och 
illustrationer. Relationen mellan dessa två medium nämns i andra studier utan att 
vidröra ämnet kring hur relationen fungerar. Därför är det denna studies avsikt att 
undersöka relationen mellan infografiken och texten utifrån en användares 
perspektiv. Tillämpningen av detta görs med hjälp utav framtagningen av två olika 
designförslag som sätter mer fokus på ett av de två mediumen. 
 
Designprocessen för designförslaget inleddes med en litteraturstudie för att hitta 
forskningsartiklar och böcker om relaterade ämnen och teorier som kunde användas i 
undersökningen. Därefter användes en design space analys i designprocessen för 
att undersöka vilka principer, teorier och egna kunskaper som skapar det bästa 
resultatet för de två designförslagen. 
 
Designförslagen utvärderas sedan genom att sex intervjuer utförs med användare. 
Förslagen testas genom att användarna får använda sig utav dem för att använda sig 
utav en skrivmaskin, ett föremål som är bekant men metoden av användning är 
mindre känt. Intervjun undersöker bl.a. hur användarna tolkar grafiken och texten 
samt deras tankar och åsikter om de två designerna. Analysen visar att användare 
gärna såg en kombination av text och bild och ingen vill riktigt se något utan någon 
text alls även om det skulle fungera. De vill också ha en väldigt tydlig riktning i följd 
ordern. Den här studiens syfte har delvis uppnåtts, men intervjuerna gör det tydligt att 
mer arbete med designen skulle kunna ge fler användbara resultat.  
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1. Inledning 

Bild och text är några av de vanligaste förekomsterna i vår vardag, man ser en av dem eller 
båda tillsammans nästintill överallt. Användningen av dessa två former av kommunikation är 
extensiva och förekommer i fler former än vad som enkelt kan utforskas i denna studie. 
Därför kommer studien att fokusera specifikt på illustrationer. Ett område som kan nyttja bild 
och text enskilt eller tillsammans för att förmedla information. För att ge en tydligare bild av 
detta så kan man titta på dessa två bilder som exempel: 
 

 
Bild 1. Illustration med större fokus på text. 
 

 
Bild 2. Illustration med fokus på bilder. 
 
Båda visar hur man kan utföra en specifik uppgift, i detta fall är det att knyta en fluga. Men 
svaret de har kommit fram till för hur man ska göra det på, är två olika tillvägagångssätt. Bild 
1  nyttjar sig mer av text och beskrivningar för att förklara detaljer som kan vara svåra att visa 
med endast bild. Bild 2  däremot har helt övergett texten och använder sig därför av fler 
bilder för att kompensera för detta. 
 
Båda tidigare exempel utför uppgiften att förmedla informationen om hur man knyter en fluga 
men tillvägagångssätten skiljer sig. Så vilket av dessa är att föredra och finns det någon 
orsak till att välja den ena över den andra beroende på vad man försöker förmedla? 
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1.1 Bakgrund 

För att få en klarare syn på vad just illustrationer är så kan man titta på det Bergström 
(2012) säger om att illustrationer är en grafisk form där kombinationen av text och 
bild oftast är mer omfattande än det grafiska arbetet inom andra besläktade 
områden. Den innefattar fortfarande andra former av formgivning än enbart bild och 
text, såsom exempelvis layouten. Bilden och texten är däremot fortfarande de mest 
relevanta inom området.  
 
Beskrivningen av vad som räknas som en illustration är därför av stor vikt. På grund 
av detta så anses det vara bra för läsaren och denna studie att ha en tydligare bild av 
vad andra forskare beskriver just bild som. 
 
Enligt Wærn (2012) är bild ett vanligt sätt att förmedla budskap. Det kan vara i form 
av exempelvis målningar, illustrationer och fotografier. Det är ett enkelt och vanligt 
sätt att uttrycka sig med i dagens samhälle. Det är också effektivt då det kan ge en 
kort inblick i den förmedlade situationen, något som kan ta flera sidor att måla med 
ord för en författare.  
 
Med detta har vi en ganska basisk beskrivning av bilder och deras användning. Den 
andra potentiellt viktiga delen av en illustration är texten och dess samspel med 
bilden i illustrationen, därför är det lika viktigt med en kort sammanfattning angående 
text och typografi. 
 
I C. Hellmarks (2006) bok så beskrivs typografin så här: “Typografi kan definieras 
som konsten att rätt arrangera det som ska tryckas för ett speciellt ändamål: att 
ordna bokstäverna, fördela ljusrum och vårda sig om bokstavsmaterialet så att 
läsarens förståelse av texten underlättas maximalt” . Det ligger mycket bakom hur 
man formger typografi, på samma sätt som det finns mycket kring skapandet av en 
bild. Det kan däremot vara svårare att upptäcka och notera detta för en vanlig läsare. 
En bra text med god typografi kan förmedla budskap på ett sätt som bilder inte kan, 
med ord som sändaren själv har använt och som ger mindre tolkningsutrymme än 
det budskap enbart en bild förmedlar.  
 
Med dessa två viktiga punkter för en illustration klarlagda så kan frågan röra sig 
vidare mot det mer väsentliga beskrivningen av helheten i en illustration. I detta fall 
vänder vi oss till Randy Krums (2014) beskrivning av illustrationen som en högre 
form av grafisk design som kombinerar text och bilder på ett ofta kreativt 
tillvägagångssätt där texten ofta förstärker budskapet via både formen och de valda 
orden.  
 
Denna beskrivning låter väldigt neutral mot båda formerna av medium. Det låter som 
att bild och text är jämlikar i området av illustrationer. Detta är dock inte fallet, vilket 
Krum (2014) själv tar upp senare i sin bok, där han skriver att användningen av text 
bör minimeras i formgivningen av illustrationen.  
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Vilket låter som något enkelt att utföra, det är värt att minnas att man som formgivare 
får mycket utrymme för tolkning, vilket Krums vägledning tillåter i detta fall. Detta 
tillsammans med att man ofta kan bli blind för vad som är för mycket, för lite, rätt eller 
fel i ens egna formgivning, kan leda till att det blir svårt att göra de rätta valen. Därför 
kan det vara viktigt att få en användares synpunkt på formgivningen av en illustration, 
eller designförslag, för en mer neutral syn. Detta är också vad som är syftet med 
undersökningen i denna studie. 
 
Ett annat viktigt moment för studien är det valda caset, det vill säga det 
föremålet/uppgiften som studiens illustration ska baseras på. Caset för denna studie 
är en skrivmaskin. Caset har valts med hjälp av ett antal faktorer som riktlinjer. Dessa 
faktorer är: 
 

● Att uppgiften som ska utföras ska vara relaterbar. 
● Kunskap om casets användningssätt ska inte vara allmänt känt.  
● Ska vara interaktiv i dess naturliga användning. Detta för att undvika 

monotona uppgifter som att koppla in en enhet i en annan.  
 

Caset är i detta fall relaterbar, men inte lika känt som exempelvis användandet av 
modern teknik som en dator. Valet har också gjorts utifrån de resurser och 
möjligheter som funnits till hands, de intervjuades intresse, samt forskarens egna 
intresse. 

 
1.2 Problemformulering 

Denna studie undersöker hur läsarna av en illustration och dess medföljande text 
reagerar och tolkar den, men också varför de reagerar och tolkar som de gör. 
Studien vill också söka vad som bör eftersträvas för att göra en illustration mer 
attraktiv för den slutgiltiga läsaren. 

 
1.3 Målgrupp 

Studiens målgrupp är främst för intressenter som arbetar inom samma 
forskningsområde. Den kan självklart användas eller läsas av andra grupper också, 
däremot så kommer resultaten från studien förmodligen inte bli fullständiga, då den 
varken kommer täcka allt som har med ämnet att göra och studiens storlek inte ger 
ett tillräckligt grundat svar för att användas i praktiken till mer än vidare forskning. 
Denna studie kommer förmodligen endast påvisa att det finns något intressant att 
grunda fler studier på eller att det inte finns något grunda fler mer studier på. Därför 
är studien till största del för dem som funderar kring ämnet som studien utforskar.Värt 
att notera kring ämnet är också att standarder och förväntningar ändras med tiden 
och att denna studie kanske inte reflekterar samhället och dess individer lika väl vid 
en senare tidpunkt. 
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1.4 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur ett antal försökspersoner i en praktisk övning 
förhåller sig till budskap som förmedlas genom text och bild. Resultatet från denna 
undersökning blir förhoppningsvis en sammanställning av en diffus mall på vad de 
förväntar sig från en illustration. 

1.5 Frågeställningar 

1. Hur uppfattar användarna relationen mellan text och bild i illustrationen som 
är en produkt av denna studie? 

2. Vad skulle vara en bra balans av text, bild och layout för denna studies 
illustration och varför? 

1.6 Avgränsingar 

Studien har fokus på ämnet illustrationer. För ytterligare avgränsning så kan formen 
av illustration klassas som sekventiell. Studien är också begränsad till endast en 
jämförelse av två koncept, då man skulle kunna utforma koncept som ligger mellan 
de två valda skalorna för att utöka studiens storlek. 

1.7 Disposition 

Metod 
Här beskrivs de metodteorier som används i denna studie, samt en redogörelse för 
hur tillämpningar av metodteorierna för denna studie. 
 
Teori 
Detta kapitel ska i kontrast till metodkapitlet, som lägger grund för teorierna för 
studien, lägga grunden för teorierna som används vid framtagandet av 
designförslaget. 
 
Designprocessen 
Detta kapitel beskriver de grundläggande motivationerna kring de valda design 
alternativen. 
 
Analys 
Här beskrivs analysprocessen av de olika resultaten i med hjälp av kodning. 
 
Avslutning 
Här dras de slutsatser som framkommer från de utförda analyserna i det tidigare 
kapitlet. 
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2. Metodik 

2.1. Metod 

2.1.1 Ansats 

Utifrån vad som utförs i studien så har den kvalitativa ansatsen valts som det 
mest lämpliga för detta arbete. Fokus för kvalitativa forskningsmetoder är att 
svara på ett problem från en samhällvetenskaplig ståndpunkt där mer tyngd 
läggs kring åsikter och tolkningen av dessa åsikter (Bryman, 2011). I kontrast 
till kvalitativa forskningsmetoder så kretsar kvantitativa forskningsmetoder 
kring data i form av siffror istället för ord, med fokus på insamlingen av data 
och analysen av den samlade datan. (Bryman, 2011) 
 
I kvalitativ forskning samlar man data i fältet, helst i en miljö som är lämplig för 
uppgiften eller deltagarna. Under forskningsprocessen hålls ett fokus på att 
undersöka den underliggande meningen bakom deltagarnas tankar och 
upplevelser kring det studerade problemet. Den huvudsakliga tanken med 
kvalitativ forskning är att studera problem från deltagarnas vinkel med hjälp av 
forskning och teorier för att samla relativ data och information. (Creswell, 
2014) 

 
2.1.2 Litteraturstudie 

En litteraturstudie kan hjälpa med att införskaffa information gällande tidigare 
forskning, samt ge insikter i hur forskare kan avgränsa studien till en mer 
passande storlek eller ämne. Detta förser forskaren med resultat och insikter 
från tidigare studier och kopplar samman den pågående studien med tidigare 
studier för att skapa en helhetsbild kring ämnet. (Creswell, 2014) 
 
2.1.3 Design Space Analys 

Design space analys är en metod att ge stöd till varför en design ser ut som 
den gör. Principen kretsar kring en argumentations model för design, där 
argumentation för olika framlagda lösningar jämförs utifrån valda 
nyckelaspekter eller kriterier. 
 
Metoden bygger på principen av QOC för att komma fram till slutsatser. QOC 
står för Question, Option och Criteria. I en design space analys ställs först en 
fråga, till frågan presenteras sedan två eller flera lösningar. För att sedan 
avgöra vilken av lösningarna som är mer passande så ställs ett antal kriterier 
på lösningar. Lösningarna analyseras med kriterierna i åtanke och klassas 
sedan som positiv eller negativ, detta kan visuellt representeras i ett diagram 
med en heldragen linje vid positiv relation, respektive en streckad för negativ 
relation. (MacLean, 1993) 
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2.1.4 Intervjuer 

Intervjuer som metod förekommer inom olika typer av forskning, men enligt 
Bryman (2011) så kan denna metod vara den vanligaste metoden inom 
kvalitativ forskning. Kvalitativa intervjuer söker efter ståndpunkterna av de 
tillfrågade inom ett område. (Bryman, 2011) 
 
Kvalitativa intervjuer skiljer sig i utförande och syfte från kvantitativa 
intervjuer. Kvantitativa intervjuer är väldigt statiska eller “strukturerade”, i 
kontrast är kvalitativa intervjuer enligt Bryman (2011) huvudsakligen antingen 
“ostrukturerade” eller “semistrukturerade”. Detta innebär att intervjuerna 
snarare kretsar kring ett tema än en specifik fråga, vilket ger intervjun 
flexibilitet att ändras åt det håll som intervjupersonens tankar och handlingar 
rör sig mot. (Bryman, 2011) 
 
Vid ostrukturerade intervjuer så finns det näst intill ingen struktur, den är mer 
som ett samtal där den som intervjuar, svagt utgår från teman men låter den 
intervjuade leda samtalet i självvald riktning. Där uppföljningsfrågor blir ställda 
vid behov av fördjupning. I kontrast så utgår semistrukturerade intervjuer från 
en intervjuguide. Guiden har mer specifika teman som ska beröras, dock så 
är ordningsföljden inte av större vikt med möjlighet hos den intervjuade att på 
eget bevåg leda in i temat. (Bryman, 2011) 
 
Intervjuguiden ska som tidigare nämnts till största del fungera som vägledning 
under intervjun. Den ska vara flexibel nog att tillåta respondenter att söka sig 
in i nya teman och inriktningar. Bryman (2011) föreslår att man efter intervjun 
noterar omgivning, utförande och intervjupersonens sinnesstånd. Han ger 
följande råd kring utformningen av intervjuguiden: 

 
● Teman bör följa en naturlig ordning, men fortfarande vara öppen för 

ändringar och omstrukturering under intervjun. 

● Använd ett begripligt språk som passar  intervjupersonerna.  

● Notera bakgrundsfakta om intervjupersonerna, som kön, ålder, namn 
etc. 

● Formulera teman som underlättar svar på undersökningens 
frågeställningar. 

Intervjuerna bör spelas in för att bevara samtalen i deras fulla form, detta är 
viktigt både för den pågående studien och för reliabiliteten av den slutförda 
studien. 
 

10 



 

2.1.5 Urval 

Vid urval av respondenter till kvalitativa intervjuer så används oftast antingen 
målstyrd eller målinriktat urval. Vid dessa typer av urval är det meningen att 
urvalsgruppen ska väljas med forskningsfrågorna i åtanke. Detta för att 
respondenterna ska vara så relevanta till studien som möjligt och för att 
undvika bias från respondenter. Däremot så sätts det ofta mer tyngd på 
storleken hos urvalsgruppen än på dess relevans för studien. Därför används 
det under vissa omständigheter istället icke-sannolikhetsurval.  
 
Icke-sannolikhetsurval är ett begrepp som innefattar flera olika urvalsmetoder. 
Bryman (2011) ger tre av de vanligare metoderna som exempel. 
Bekvämlighetsurvalet väljer respondenter som är nära till hands eller enkla att 
få tillgång till, därav namnet. Snöbollsurval eller kedjeurval är den andra 
metoden, här väljs ett antal respondenter som är relevanta för studiens 
problemformulering. Dessa respondenter hjälper sedan forskaren att komma i 
kontakt med flera respondenter som är relevanta för studien. Den tredje 
metoden är kvoturval, syftet här är att plocka fram ett stickprov av deltagare 
som speglar fördelningen av olika målgrupper i populationen. (Bryman, 2011) 
 
Storleken på urvalsgruppen bestäms utifrån ett antal faktorer. Tid och 
resurser är en av de större faktorerna för hur stor grupp man ska testa. 
Precisionsnivå på studien är en annan faktor, då fler deltagare ökar 
precisionsnivån och trovärdigheten hos studiens resultat. Urvalet ska däremot 
ta till vara på den önskade omfattningen som studien ska erhålla. (Bryman, 
2011) 
 
2.1.6 Analys 

Första steget i en analys baserad på kvalitativa intervjuer är att samla ihop 
datan, vid intervjuer så ska det helst göras via transkribering enligt Bryman 
(2011) för att underlätta analysen samt dokumentera resultaten. 
 
Efter transkriberingen så följer den mer huvudsakliga analysmetoden. Bryman 
(2011) beskriver tre av dessa: Grounded theory, tematisk analys och narrativ 
analys. Dessa är också de metoderna som används för att lägga grunden till 
analysmetoden som Creswell (2014) beskriver, vilket är en kombination av de 
tre metoderna.  I denna metod är det uppföljande steget att bryta ner datan 
med kodning. Den kodade datan används sedan till att generera övergripande 
kategorier eller teman, mellan fem till sju stycken. Processen för att ta fram 
kategorier kan ske parallellt när man utför analysen i en kvalitativ studie. 
Därefter följer en mer narrativ metod, med möjlig fokus på respondenternas 
synvinkel eller tabeller. (Creswell, 2014) 
 
Det slutgiltiga steget i Creswells (2014) metod är att göra en tolkning med 
kvalitativ forskning av upptäckter och resultat, där frågan “Vad har vi lärt oss?” 
fångar innebörden av vad tolkningen innefattar. Tolkningen kan ske på olika 

11 



 

sätt och presenteras lika mångfaldigt. Den kan vara personlig och kretsa kring 
forskarens egna tankar och erfarenheter; eller forskningsbaserad, där en 
jämförelse mellan tidigare forskning kan göras för att bekräfta eller dementera 
den. Detta kan leda till vidare möjligheter för forskning i form av nya 
forskningsfrågor.  
 
2.1.7 Etik 

Vid forskning som involverar andra människor så finns det ett antal principer 
kring etik som lyfts fram. Bryman (2011) lyfter fram fyra som även gäller för 
svensk forskning: Informationskravet, Samtyckeskravet, 
Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Hans beskrivningar kan 
sammanfattas så här: 

● Informationskravet -  Forskaren ska informera berörda personer om 
den aktuella undersökningens syfte. 

● Samtyckeskravet - Deltagarna har rätten att själva bestämma över 
sin medverkan. 

● Konfidentialitetskravet - Uppgifter om personer som är med i studien 
ska behandlas med konfidentialitet. 

● Nyttjandekravet - Uppgifter som samlas in från enskilda personer får 
endast nyttjas till studiens ändamål. 

 
2.2  Tillämpning 

Här beskrivs tillämpningen av metoderna som beskrivits i kapitel innan. 
 
2.2.1 Ansats 

Den här studien använder en kvalitativ metod då studiens syfte var att utföra 
en undersökning kring användarnas åsikter av det valda ämnet och varför 
deras uppfattningar är de befintliga uppfattningarna. Detta är något som 
kvantitativ forskning inte utforskar eller undersöker och är orsaken till att det 
inte valdes som metod. 
 
Då denna studie, som många andra, utforskar ett specifikt område med lite 
tidigare forskning så är det forskarens uppgift att söka lämpliga grunder. Detta 
gjordes genom att söka metoder, principer och teorier som kunde tillämpas i 
metod och designfasen. Samtidigt så söktes också liknande information till 
analyskapitlet, där fokus låg på att påvisa korrelation mellan bild och text. 
 
2.2.2 Litteraturstudie 

För att börja på någonting nytt så krävs goda grunder, därför utfördes en 
sökning av tidigare studier och forskning som kunde vara av relevans. 
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Sökmetoden var att använda sökmotorer för att hitta studier som var av 
intresse. Sökmotorerna som nyttjades var till huvudsak LIU biblioteks 
unisearch sökmotor, men också Google Scholar användes för mer globala 
sökningar. Sökorden vid dessa sökningar var till största del olika 
kombinationer av “text”, “bild och “illustrationer” på både svenska och 
engelska. Följande ord användes för att koppla ihop de första sökorden och få 
mer relevanta sökningar för studien: “relation”, “effekt” och “påverkan”, dessa 
sökord  användes också på både svenska och engelska. Något som snabbt 
upptäcktes var att det fanns betydligt lite forskning inom området generellt, 
och direkt relevant forskning inom det specifika området som var denna 
studies syfte hittades till största del ej. Därför blev studiens viktigaste uppgift 
att undersöka om det fanns ett samband mellan de två mediumen i det valda 
formatet.  

 
För designprocessen användes  Vitruvius principer som den huvudsakliga 
teorin som grund till designen. Då den enkelt kan appliceras till olika former 
av design. Vilket är viktigt då alla former av design inte har specifikt utformade 
grunder att följa. Ämnet för denna rapport var enligt studiens forskare en av 
dessa. Anpassningen av teorin var generellt enkel att genomföra då 
litteraturstudien resulterade i litteratur som redan utfört en anpassning av den 
specifika teorin till det utvalda ämnet. De tre olika stegen i teorin används som 
en vägledning i designprocessen. 
 
De resterande principerna är härledda från vad som kan vara lämpligt att 
fokusera på vid framtagningen av en illustration och möjlig text. Principerna 
har valts från litteratur som framkommit i litteraturstudien där litteraturen var 
mer fokuserad mot ett specifikt område av design, vilket i denna rapports fall 
är illustrationer/bilder och text/typografi. Principernas vikt framkommer när de 
används i kombination med tidigare nämnda teori, då de teorin är ett svar på 
hur den slutgiltiga produkten ska uppfattas så är principerna verktyg för hur 
man ska ta sig till de målen. 

 
2.2.3 Design Space Analys 

Design space analys användes då det ansågs vara viktigt att kunna styrka 
varför de val som utförts har gjorts. Den ger också en möjlighet att utvärdera 
de olika valen mot varandra.  
 
Metoden användes främst till att göra val mellan designbeslut som 
framkommit från utvärdering av de olika designprinciperna, men också från 
forskarens egna föredömen. Vid användandet så har det då fastställts vilka de 
olika valen är och vilka de olika uppfyllda kriterierna är för varje förslag. 
Därefter har ett beslut tagits utifrån resultaten som framkommit utifrån 
metoden. 
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2.2.4 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer valdes som metod för intervjuerna. Den största grunden 
till valet var att den gav möjligheten åt deltagarna att vara mer fria med sina 
egna tankar och undvika ledande frågor. Detta refereras också Bryman på i 
tidigare kapitel, 2.1.4, som en lämplig form av intervju för att söka 
ståndpunkter från intervjuns deltagare. Det går att argumentera att tester kan 
ge ett mer objektivt resultat, däremot är detta en design vilket också måste 
vara tilltalande till användaren och därför är deras åsikter också av stor vikt. 
Detta kan inhämtas till en större grad från en kvalitativ intervju. 
 
Den kvalitativa intervjun följer till största del Brymans model samt delar av 
Creswells model. Ett snabbt test görs innan intervjuerna där deltagarna får 
lösa en uppgift med hjälp av material som kan knytas till det undersökta 
området. Därefter utförs intervjuerna så att de har en praktisk inblick i likheter 
och skillnader mellan de två metoderna. Intervjuerna har följt en 
semi-strukturerad intervjuguide som vägledning under intervjun. Detta då det 
förekom skillnader mellan deltagarnas sätt att processera information som de 
tagit in och därför möjligen på egen hand utveckla sina svar på sånt sätt att 
de svara på flera frågor utifrån en. Risken ökar för detta då intervjun söker 
efter deras åsikter och är väldigt öppna. 

 
2.2.5 Deltagare 

Studien innefattade sju deltagare valda med en liknande åldersgrupp av 
20-30 år.  Fördelningen låg på 3 män och 4 kvinnor och med sysselsättning 
inom mestadels olika områden då det var en svårighet att få tag i deltagare 
inom samma sysselsättning. Fokuset lades istället på deras ålder och 
kunskapsnivå av skrivmaskiner. Vilket lämpligt nog verkade vara på liknande 
nivåer då alla deltagarnas kunskapsnivå var att de sett eller lekt med en som 
väldigt ungt barn. 
 
Deltagarna valdes från frivilliga på olika sociala medier eller som fysiskt 
tillfrågats. Urvalsmetoden går därför förmodligen att klassa som ett 
snöbollsurval. Då detta är en liten studie så lades fokus mot en gemensam 
faktor, vilket var åldern. Detta för att det antogs att folk i denna åldersgrupp 
inte skulle vara familjära med den sortens teknik som skulle användas för 
testet, så att de skulle förlita sig så mycket på instruktionerna som möjligt. 
Mängden deltagare ansågs lämplig utifrån Brymans (2011) och Creswells 
(2014) rekommendationer för denna studies storlek. 

 
2.2.6 Etik 

Alla deltagarna blev informerade om vad intervjuerna innefattade och vad de 
skulle användas till, samt att det var anonymt. De blev sedan tillfrågade om 
de fortfarande ville medverka och om det var ok att spela in intervjun för 
senare analys. 
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2.2.7 Analys 

Analys metoden som valdes var en variation av grounded theory, tematisk 
analys och narrativ analys då det skulle ge en överblick över resultaten inom 
olika områden som sedan kunde tolkas i sin helhet. Uppdelningen ger ett 
större fokus på varje område som anses viktig i denna undersökning där en 
stor vikt läggs på åsikter. Dessa måste kunna tolkas, vilket enklast görs om 
de bryts upp, då en persons hela åsikt ofta är uppbyggd av flera mindre 
åsikter. 
 
Analysen följde Creswells (2014) metod av transkribering där innehållet från 
intervjuerna först kodades för att göra det enklare att skapa kategorier som 
alla uttalanden och åsikter kunde delas in i. Kategorierna sammanfattades, 
varpå åsikterna och uttalandena tolkades kring forskarens egna synvinkel och 
tankar.  

 
2.3 Metodkritik 

Här beskrivs kritik mot de olika formerna av utförande i denna rapport utifrån 
forskarens egna erfarenhet med att jobba med denna rapport, samt diverse litteratur. 

 
2.3.1 Studien 

Det framkommer alltid hinder i arbetet med en studie. Ett stort problem som 
kom väldigt tidigt var att besluta sig om ett case. Detta tog tid då man 
behövde göra en inventering av vad som fanns till hands, hos en själv och till 
utlåning. Men även efter att caset blivit valt så tog det en del tid att få hem det 
då personen bakom studien inte har sin huvudsakliga krets av bekanta i 
Norrköping utan i Stockholm. Detta är vanligtvis inte ett problem då man kan 
ofta vänta med att införskaffa det valda caset till intervju stadiet, men just i 
detta fall så var det viktigt att illustrationen överensstämde med verkligheten. 
Och därför var referensen från skrivmaskinens utseende viktig och tyvärr 
hade inte ägaren vad kunskapen som krävdes för att leverera en bild som var 
av rätt kvalitet och vinkel. Skrivmaskinen passade däremot väldigt bra som 
case och det ansågs därför värt mödan och tiden att införskaffa den. 
 
Designprocessen hade ett stort behov av åsikter från en annan synvinkel för 
bättre beslut, detta upptäcktes tidigt. Illustrationen har redan restriktionen av 
designerns egna designförmåga inom illustrering, copy och layout. Utan en 
annan synvinkel är det också lätt att bli blind mot egna misstag och 
svagheter. Något som kunde upptäckas i några intervjuer där folks åsikter gav 
input kring förbättringar. Dessa förbättringar skulle man självklart vilja testa i 
en andra genomgång men det tillåter inte denna studies storlek. 
 
Intervjuer och deltagare är den sista delen som skapade hinder. Passande 
deltagare är svåra att få tag på och intervjuprocessen tar lång tid att slutföra. 
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På grund av detta så gjordes det en kompromiss med att använda färre 
deltagare än vad som tidigare var tänkt, detta påverkar kanske resultatens 
tillförlitlighet men anses fortfarande vara godtagbar för studiens storlek. 
Resultaten från en deltagare från intervjuerna kom heller inte med i den 
slutgiltiga studien vilket resulterade i sex deltagare istället för sju. Detta var 
inte för att svaren från personen var negativa eller positiva mot något håll, 
utan för att deltagarens svar inte var relevanta för studien då de ofta var för 
korta och raka för att härledda något från. Detta var något som försöktes 
åtgärdas under intervjun fast deltagaren kunde inte ge något mer utförligt 
svar, därför togs intervjun bort från resultaten och studien. 
 
2.3.2 Kritik från litteratur 

Enligt Creswell (2014) så finns det brister i kvalitativa intervjuer. Bristerna 
ligger på olika nivåer i intervjuerna, där en felmarginal kan uppkomma från 
överföringen av information och påverkan av intervjudeltagaren. Överföringen 
av information kan påverkas av forskaren eller av deltagaren. Båda partiernas 
åsikter kan skapa en förvrängd bild av sanningen när de sänder ut och tar 
emot information från varandra. Deltagaren kan också bli påverkad av sin 
omgivning eller av personen som utför intervjun. Tidigare relation till personen 
som utför intervjun kan ge svar som inte är helt sanna, samtidigt som 
variationen av miljö mellan deltagarna kan orsaka en svag skiftning i 
resultaten. 
 
I denna studie har tidigare nämnda faktorer om påverkan av deltagare hållits 
till en så minimal effekt som möjligt. Det går däremot inte att utesluta att 
dessa faktorer kan ha påverkat studiens resultat. Då omgivningarna skiljde 
sig, för att göra det möjligt att träffa så många deltagare som möjligt utan att 
be dom lägga ut kostnader och tid på resa, så är det accepterat att detta kan 
ha haft en effekt på deltagarna. Effekten anses dock inte vara av stor vikt då 
det som testades inte var specifikt till ett område. Av större vikt är deltagarnas 
inställning mot personen som utförde intervjuerna. Det är däremot värt att 
notera att det förtydligades i intervjun att studien inte sökte ett definitivt svar 
mot något av hållen och att det endast skulle sammanställa och analysera 
åsikterna. 
 
Bryman (2011) noterar att analysmetoden “kodning” kan komma med olika 
problem som framkommer från nedbrytandet av intervjuerna där kontexten 
från helheten går förlorad. Istället väljs specifika segment från intervjun ut och 
analyseras. Han kallar detta för “fragmentering”. Fragmenteringen kan också 
ge forskare en plattform till att välja den information som anses vara positivt 
för studien medan det negativa faller bort. 
 
Denna studie söker ett svar eller antydan som är för eller emot två variationer 
av illustrationer som beskriver samma föremål. Variationerna i detta fall är 
mängden textuellt stöd som ingår i illustrationerna. Det är möjligt att studien 
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inte får fram ett svar som stödjer någon av de utvalda varianterna av 
illustrationer, utan att deltagarna väljer att de står mellan alternativen. Det är 
därför accepterat att detta är ett möjlig resultat då studien endast utförts av en 
person och den personen kan vara för eller emot ett specifikt resultat, men 
förhoppningen är att de väljer en variant som mer tilltalande än den andra 
oavsett denna möjlighet. Utöver detta läggs förhoppningar på att intervjuerna 
och kodningen utförts på ett sätt som tillåter möjligheten till påverkan så lite 
som möjligt. 
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3. Teori 

I detta kapitel beskrivs först teorierna för utformandet av illustrationerna. Därefter definieras 
ett antal designprinciper som används i designprocessen. Anledningen till att endast ett 
mindre antal teorier har valts är för att principerna står för mycket av det individuella. 
Teorierna hjälper främst med sammansättningen av det som tas fram till huvudsak med hjälp 
av principerna som presenteras. 

 
3.1 Vitruvius Principer 

“De Architectura” är en bok som skrivits av den romerske arkitekten Vitruvius. De 
Architectura använder en triangel för att beskriva de tre viktiga byggstenarna för bra 
arkitektur. Enligt Lankow, Ritchie och Crooks (2012) så kan och bör dessa principer 
användas vid utformningen av illustrationer. En av dessa adaptioner görs av Lankow, 
Ritchie och Crooks (2012). Teorierna är väldigt öppna och innefattar på ett 
övergripande sätt de teorier som ofta anges och används för utformningen av 
illustrationer. 
 

3.1.1 Logik (Soundness) 

Illustrationer som ska vara tillfredsställande för mottagaren bör innehålla en 
meningsfullhet. Ett budskap som innehar något av värde är mer lockande än 
ett budskap utan djup. Utan ett intressant budskap eller mening med 
illustrationen så tappar den värde hos mottagaren som måste få en motivation 
till att nyttja illustrationen. Den måste antingen förmedla information som är av 
värde för den tänkta målgruppen eller innefatta något som väcker intresse för 
en komplicerad uppgift för att hålla kvar intresset hos användaren. 
 
3.1.2 Nytta (Utility) 

Nyttan hos illustrationer mäts från hur väl den utsända informationen 
förmedlas till mottagaren. Det finns två sätt att bemöta kommunikation med 
illustrationer: explorativ och berättande. Explorativa är av den minimalistiska 
sorten som bara förmedlar information som är öppen för tolkning. Berättande 
illustrationer är däremot mer design fokuserade och illustrativa, där ett 
specifikt budskap ska sändas.  
 
3.1.3 Estetik (Beauty) 

Även om informationen har stor betydelse för en illustration så är 
presentationen av informationen av minst lika stor vikt. Designen får inte 
missrepresentera eller förvränga informationen så att det kan misstolkas. Den 
bör istället lyfta fram och förstärka budskapet. Då budskapet har ett mål eller 
målgrupp så ska detta tas i åtanke när designen utförs då estetik fortfarande 
är subjektivt. 
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3.2 G.R.A.P.H.I.C. 

Denna teori används som ett komplement till Vitruvius Principer. Mycket av 
teorin speglar Vitruvius med en inriktning mot en typ av illustration. Däremot 
så täcker den delar som inte nämns lika specifikt i Vitruvius Principer, men 
som fortfarande är av vikt i andra former av illustrationer. Här används endast 
delar från R-restrict color, A-align elements och P-prioritise parts. Teorin är 
utformad av Catherine Stones och Mike Gent (2015). 
 
3.2.1 R-restrict color 

Färg är väldigt användbart för att förmedla information med eller för att leda 
blicken. Det kan hjälpa förstärka budskapet som illustrationen försöker 
förmedla. Däremot så bör man inte gå överstyr då för mycket färg kan bli 
förvirrande för användaren och i så fall motverka budskapet.  
 
3.2.2 A-align elements 

Det är viktigt att layouten är genomtänkt så att man kan leda användarnas 
blickar på ett effektivt sätt, då syftet med layouten är att förmedla information. 
Om användarens blick inte leds genom layouten på korrekt sätt så kan de 
misstolka det designern ville förmedla. För att hjälpa med detta så kan man 
nyttja metoder som grids eller gyllene snittet när man designar sin layout. 
 
3.2.3 P-prioritise parts 

Det är viktigt att komma ihåg att människor är oberäkneliga och kan agera 
oväntat. Deras blickar kan dras till andra saker än vad som var tänkt. Det är 
därför viktigt att använda sig utav designprinciper för att skapa en så tydlig 
hierarki genom illustrationen som möjligt.  

 
3.3 Designprinciper 

Designprinciperna ger verktygen för att arbeta på de individuella delarna av 
illustrationerna. Då teorierna endast ger vägledande råd om vilka subjektiva 
koncept en designer bör sträva efter när de utformar en illustration. I kontrast 
med det är dessa principer mer konkreta.  
 
3.3.1 Hierarki 

Principen med hierarki inom grafisk design är att vikten av ett objekt påverkar 
graden av uppfattningen och dess betydelse hos användaren. Hierarkin kan 
påverkas utav ett antal olika faktorer, t.ex. färg, placering, kontrast eller 
storlek. Andra metoder involverar strukturen av designen. Hur olika funktioner 
eller delar av en design relaterar till varandra kan vara avgörande för att en 
användare enkelt ska kunna avläsa en design eller kunna snabbt lära sig ta 
nytta av designen. 
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Hierarki kontrollerar hur ett budskap ska avläsas genom att skapa en riktning 
eller ett mål. Uppfattningen av en kaotisk bild kan ändras från rörig till 
strukturerad med hjälp utav väl använd hierarki. (Lupton & Phillips, 2008) 
 
3.3.2 Kontrast 

Kontrast används för att förstärka olika element eller för att skifta fokus till ett 
annat element. Användning av kontrast kan göra det enklare att avläsa ett 
budskap på korrekt sätt. Kontrast är ett samspel mellan två objekt med 
opponerande element, vilket kan öka eller minska hierarkin. Elementen kan 
t.ex. vara färg, storleksskala eller saturering. Kontrast är därför en viktig del i 
att skapa en tydlig hierarki. (Lupton & Phillips, 2008) 

 
3.3.3 Text 

Läsbarheten hos en text är viktig för att dess användare ska kunna använda 
sig utav produkten utan att känna som det är en påfrestning på dem. Det 
krävs exempelvis olika former av design för text beroende på vad produkten 
eller budskapet är. En tidning vill exempelvis gärna fånga upp en läsares 
uppmärksamhet till en artikel och sedan ge dem en kort sammanfattning vad 
de kommer läsa i brödtexten. En bok däremot behöver inte hoppa genom 
samma hinder och behöver istället fokusera på en så behaglig läsupplevelse 
som möjligt för användarna som kommer spendera flera timmar med deras 
produkt. 
 
Typografi är en konst som med hjälp av bokstäver och tecken skildrar tankar 
och ord för betraktaren. Det finns mer till en text än informationen den 
förmedlar. En text kan använda sig av liknande principer som en bild. Den 
kan använda principer som hierarki, kontrast eller placering för att förtydliga 
den information som ska förmedlas. (Hellmark, 2006) 
 
Dessa är de fem principerna som är grunden till hur läsbar och lättläst en text 
är enligt Hellmark: 

● Typsnitt - De två huvudgrupperna av typsnitt är antikva och 
sanserifer. Båda har sina för och nackdelar inom olika medium, 
exempelvis mängden text och storleken på den. 

● Grad - Graden syftar på storleken av tecknena i texten och måste 
vara lämplig för det tänkta mediet och hur stort avståndet kommer 
vara när texten läses. 

● Radlängd - För att undvika obekvämlighet vid läsande så är det viktigt 
med längden av raderna. Den ideala radlängden ligger mellan 35-65 
tecken per rad. Detta påverkas däremot av graden på texten. 
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● Radavstånd - Radavståndet har inga exakta bestämmelser och är 
något av en subjektiv inställning med svaga riktlinjer, som ex. att 
radlängd och typsnitt har en inverkan på radavståndet. 

● Papperskvalitet - Utseendet på pappret och dess kvalitet påverkar 
hur lättläst texten blir. Exempel på faktorer är: färg på pappret och 
papprets yta.  

3.3.4 Gutenberg Diagram 

Gutenberg diagrammet beskriver vart en användare i västvärlden 
lägger större fokus på när de läser och tolkar en sida. Diagrammet 
säger att västerländsk kultur sätter störst fokus i det översta vänstra 
hörnet där de ofta börjar läsa text från. Detta följer sedan till det högra 
nedersta hörnet där de oftast avslutar läsningen vid. Dessa två är de 
dominanta delarna i design för västvärldens läsriktning. Dessa 
efterföljs av det högra översta hörnet och det vänstra nedersta hörnet, 
i den ordningen. 
 
Däremot så säger också Lidwell, Butler och Holden (2010) att det inte 
finns mycket bevis för att diagrammet faktiskt gör det den utlovar. Att 
den kanske inte har någon inverkan på hur effektivt vi tolkar 
information. Dem medger däremot att även om detta är fallet så 
används metoden och teorin än idag för att göra design beslut oavsett 
om den har en inverkan eller ej så har designers i allmänhet ändå 
bestämt sig för att nyttja den.  

 
3.3.5 Mappning 

Lidwell, Butler och Holden (2010) skriver att när verkan 
överensstämmer med en användares förväntningar så är detta tecken 
på bra mappning. Det betyder att designen passar och är intuitiv för 
användaren. De enklaste exemplet på det här är när en uppåtpil 
överensstämmer med en ökning och nedåtpil med en sänkning, 
exempelvis volymknapparna på en telefon. Detta är kanske mindre 
tydligt med volymen för datorer som ofta är baserade på riktningen 
höger och vänster med antingen knappar eller hjul. Men även detta 
skiljer sig mellan kulturer. Exempelvis är riktningen ner den riktningen 
som man trycker för att tända en lampa i England istället för upp. 
 
Mappning kräver dock att vi har någon form av antagande om vad 
resultatet kommer bli. Ifall användaren inte har någon aning om 
resultatet för att dem aldrig sett något liknande föremål tidigare eller 
för att sättet att interagera är så annorlunda från det vanliga. I dessa 
fall kan användaren inte förväntas nyttja sig av bra design av 
mappning. 
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3.3.6 Bild över text 

Enligt Lidwell, Butler och Holden (2010) så är det allmänt förstått att 
en bild på egen hand skapar en mer minnesvärd “bild” än enbart text. 
Dem anser dock att kombinationen av de två  tillsammans skapar en 
ännu starkare “bild” hos användaren. 
 
Om resultatet som ska uppnås är minnesvärdhet så är inslaget av bild 
en klar poäng. Men också intaget av information verkar ha en 
kraftigare dragning än vid användningen av endast text enligt Lidwell, 
Butler och Holden (2010). Det skiljer sig självklart mellan vad det är 
man designar och vad man vill uppnå med sagda design.  

 

 
3.3.7 Kunskap i världen och personen  

För att utföra en uppgift så kan man tro att man alltid behöver ha lärt 
sig allt som har att göra med den tänkta uppgiften. Fast så är inte 
fallet. Norman (2013) skriver i sin bok att det enda som krävs är en 
förståelse för hur man tolkar redan existerande information. 
Exempelvis så behöver vi inte lära en människa hur man använder ett 
skrivbord, det är ganska självförklarande om man kan läsa och skriva 
sen tidigare, bokstäverna på tangenterna är det enda som vi behöver. 
Däremot så kan vi bli effektivare genom att lära oss tangentbordet 
utantill. Om vi vet vart alla tangenterna är utan att behöva titta på 
tangentbordet så kan vi bli avsevärt snabbare. Det är dock inte ett 
krav. 
 
Denna formen av design kan återfinnas på många olika ställen i vår 
vardag, samt många situationer. Vi lär oss inte allt utantill, vi lär oss 
istället att tolka det mesta och lär oss bara det mest nödvändiga. Det 
vi tolkar är definierat av vår kunskap och förståelse om fysik, kultur, 
logik och semantik. Dessa fyra begränsare hjälper oss tolka vår 
omvärld. Om det fysiskt inte går att sätta ihop två pusselbitar så förstår 
vi detta. När vi ser färger så kopplar vi dem ofta med betydelser, 
exempelvis så vet vi att rött betyder stopp eller fara. När det bara finns 
en sista möjlig lösning på ett problem så vet vi logiskt att det är rätt. 
Sist så gör vi antagningar som att man förmodligen vill se riktningen 
som man kör ett fordon i. 
 
Det kan dock vara svårt att avgöra vad det är andra kan tolka och vad 
de redan kan. Äldre vet ofta inte hur man tolkar moderna symboler 
som används i grafiska gränssnitt. Medan om vi går i motsatt riktning, 
dagens ungdom vet inte hur man tolkar symboler och situationer som 
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var vanligt förr. Därför skiljer det sig mellan användare med vad de 
behöver lära sig och vad de kan tolka. 
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4. Designprocess 

Detta kapitel beskriver processen för framtagandet av den design som användes i 
intervjuerna. Till framtagningen användes tidigare nämnda design space analys (se 2.1.3) 
som ett verktyg för att vägleda och motivera olika övergripande val i designen. I 
övervägandena så används mycket från kapitel 3.1. Detaljer och mer abstrakta områden i 
designen har gjorts utifrån olika utförda skisser och teorier från 3.2. 

 
4.1 Undersökande designmetod 

4.1.1 Vad ska uppgiften vara? 

Det största vägledande problemet att ta sig an var vad uppgiften som 
instruktionen beskrev skulle vara. Beroende på vad valet är så påverkas 
senare skeden i utvecklingsprocessen av designen. Om uppgiften är väldigt 
komplicerad så betyder det många illustrationer och mycket text för att 
beskriva någonting, vilket kan orsaka problem med yta och storlek. Ifall det är 
en väldigt enkel uppgift så betyder det att mindre information krävs, men att 
problemet kan bli självförklarande och lösas utan att behöva se mer än 
slutresultatet. Samma principer gäller vid en uppgift som är välkänd eller 
okänd. 
 
Vid utvärderingen av vad problemet skulle vara så togs ett antal alternativ 
fram för att övervägas. Det slutgiltiga valet hamnade på en skrivmaskin (se 
bilaga 2 för bild). Valet gjordes utav olika orsaker: 

 
1. Det är en ovanlig maskin som de flesta sett nån gång och har 

nån svag kunskap om. 
 

2. Åldersgruppen låg inom ramen för de som växte upp under 
övergången från skrivmaskin till dator. 

 
3. Uppgiften var interaktiv i sin form. 

 
4. Då en stor del av gruppen som intervjuades arbetade inom 

design så ansågs det som en uppgift som kunde vara 
tilltalande och ge de deltagande en större inlevelse och 
uppmuntran inför utförandet av uppgiften. 

 
4.1.2 Vad ska det vara för typ av illustration? 

En av frågorna som ställdes var vilken typ av illustration som skulle vara mest 
lämplig för uppgiften. För att fastställa detta så utfördes en undersökning av 
litteratur på nätet av vilka former av illustrationer som förekommer. Utifrån 
detta så gjordes två val som ställdes mot varandra. 
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Den ovan seda QOC-modellen visar att en sekventiell illustration är att 
föredra för uppgiftens utformning gentemot en teknisk illustration då den 
samverkar bättre med studiens upplägg. 
 
4.1.3  Exakt illustration gentemot förenklad illustration? 

Vid utvecklingen av designen till skrivmaskinen så uppkom ett problem med 
hur detaljrik illustrationen skulle vara. En efterliknelse med exakta detaljer 
eller en förenkling med mindre detaljer var möjligheterna. Kriterierna som 
sattes upp var: igenkännedom, fokus och tydlighet. 
 

 
 
Här valdes mindre detaljer för att fler detaljer inte skulle hjälpa illustrationen 
och förmodligen påverka den negativt med alla detaljer som inte ökade 
liknelsen mellan instruktion och verkligheten. Det skulle inte heller hjälpa 
användaren med att lösa uppgiften. Igenkännedomen skulle förmodligen vara 
densamma i en helhet, men vid detaljer så skulle den mer exakta versionen 
leda till misstag. Detta går in i att det också skulle ge mindre fokus till de 
komponenterna som var i fokus till uppgiften. Även om det skulle kunna 
tänkas att mer exakthet är mer tydligt så skulle det i det här fallet inte göra det 
enligt forskaren, då många delar av maskinen saknade funktion eller 
användning. (Se bilaga 1 för referensbild)  

 
4.1.4 Färg eller svartvit? 

En väsentlig del vid utformning av illustrationer är om de ska vara färglagda 
eller ej. Kriterierna blir i detta fall större liknelse, mindre detaljer och hierarki. 
Liknelsen är viktig som tidigare diskuterades för att hjälpa användaren kunna 
se sambandet i verkligheten. De mindre detaljerna kan vara negativa om det 
påverkar illustrationens liknelse till verkligheten för mycket, men positiv om 
den hjälper till med att hålla kvar fokus på rätt ställen. Till sist så är hierarki 
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något som är av stor vikt för att hjälpa användaren se skillnaden mellan olika 
komponenter i en illustration och kunna lokalisera samma komponenter i 
verkligheten. 
 

 
 
Färg har här dragits till de flesta områdena. Motivationen bakom det är att det 
skulle hjälpa till med liknelsen mellan illustration och verklighet, detta i 
samverkan med särskiljningsförmågan då många komponenter kan vara 
svåra att just särskilja i svart och vit, något som blir ännu svårare med 
introduktionen av separata vita objekt i illustrationen. I det här fallet är de 
extra detaljerna viktiga för att förtydliga de redan existerande detaljerna. 
 
4.1.5 Med eller utan rubrik 

Vid slutförande av den första layouten så uppkom en fråga kring om rubriker 
skulle användas i båda versionerna av instruktionerna. Kriterierna för detta 
var tydlighet, fokus och tolkning. 

 

 
 

Som 3.1 nämnde så är logik och nytta viktigt i illustrationer. Då rubriken 
hjälper den logiska kopplingen i illustrationen och ökar nyttan för användaren 
så anses de ovanstående resultaten vara viktiga. Tydligheten ökar med 
rubriken då det ger användarna en svag uppfattning om vad det är de ska 
göra, något som kan vara svårt om du aldrig använt föremålet tidigare. 
Fokuset minskar tyvärr från bilderna och går över till texten. I kontrast så 
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minskar rubrikerna behovet av mer visuella komponenter i bilderna som kan 
göra det mer svårtolkat. 
 
4.1.6 Copy och text 

Typografi har en stor roll i denna rapport. I detta fall har skrivmaskinens egna 
manual använts för att använda de korrekta termerna för alla komponenterna. 
Sedan har uppgifterna som valts i kapitel 4.2 noggrant detaljerats med text. 
Texten har sedan anpassats så att dess storlek och längd passar in i det 
utrymme som allokerats åt den. Detta steg har gjorts i samband med valet av 
teckensnitt. 

 
En liknande process har utförts åt rubrikerna i illustrationerna. Här har 
formuleringen varit av stor vikt för att lyfta fram nyttan och logiken som 
beskrivs i kapitel 3.1 på det limiterade utrymmet som finns tillgängligt åt dem. 
 
4.1.8 Referens 

Utifrån de tidigare delarna i detta kapitel så togs en första version fram av 
båda versionerna, se bilaga 1 och 2. I dessa versioner har illustrationerna 
gjorts i Illustrator och layouten i InDesign.  
 

4.2 Layout och skissprocess 

Det första steget i utformandet av illustrationen och layouten var att bestämma vilka 
uppgifter som skulle utföras på skrivmaskinen och hur mycket utrymme som kunde 
allokeras till varje illustration. För att välja ut uppgifterna så skrivdes alla möjligheter 
först ner. Sedan gavs en siffra för hur många illustrationer som skulle krävas för varje 
uppgift. Sist togs de illustrationer som hade minst moment i sig och som kunde skapa 
en längre process i kombination med varandra som var sammanhängande, samt att 
de alla fick plats i det allokerade utrymmet. 

 
Den största delen av designprocessen gick till att utforma illustrationen av 
skrivmaskinen enligt de tidigare satta principerna som tagit fram ur de olika 
QOC-modellerna, samt layouten. För att hjälpa till med att få till ett korrekt perspektiv 
till illustrationen så utfördes den utifrån en bild av skrivmaskinen. På grund av att 
illustrationen var en efterliknelse så utfördes inte flera versioner av själva 
illustrationen. Istället gjordes bilder utifrån olika vinklar för att välja den vinkel som 
gav en bättre översikt över hela maskinen. Därefter utfördes illustrationen på Adobe 
Illustrator. Detta var också steget där hierarki och kontrast (se kapitel 3.2) nyttjades 
till att skapa de vägledande pilarna som för rörelser och olika moment. 

 
Layout processen tar mer stöd från kapitel 3.1 i sitt utförande, där fokus är nytta, logik 
och estetik. Nytta och logik har en större prioritet än estetik i denna illustration, då 
uppgiften är att undersöka sambandet mellan bild och text för att se om nyttan eller 
logiken påverkas. Estetiken hamnar på grund av detta inte i samma fokus men har 
självklart fortfarande en roll i layouten. 

27 



 

 
 
 
4.2 Skisser och process 

Här följer en detaljerad beskrivning av skissprocessen och de medföljande 
skisserna. Tankegångarna i skisserna har för det mesta byggts på tidigare 
beskrivna teorier som beskrivits i kapitel 3. Utöver detta så har det också 
gjorts några egna beslut utifrån de resulterande skisserna. Värt att notera är 
att vissa saker inte hamnar i skisserna, som till exempel val av case. Alla 
skisser kommer inte visas i texten här men de kan återfinnas bland bilagorna. 

I skisserna har en box valts att användas som representation för 
skrivmaskinen då detta är en representation som är tydligare och enklare att 
skissa än att skissa en verklig representation. Samt för att spara tid då 
skrivmaskinen tog ett tag att komma åt fysiskt. Det gjordes också lite tankar 
kring att använda formen av en boll. Detta ansågs dock vara en för 
annorlunda form från skrivmaskinen och mer användbar när representation av 
ljus är viktigt. 

Tecknandet av själva skrivmaskinen har inte många skisser då den gjordes 
direkt på datorn i Adobe Illustrator med hjälp av bilder på skrivmaskinen. 
Detta var främst för att det var enklare för studiens ansvariga att utföra det på 
datorn än för hand med skisser. Det som har gjorts via skisser innan är 
däremot undersökning av vilken vinkel som skulle vara bäst för illustrationen 
(se bilaga 15). I ett tidigare skede så fanns det tankar kring att göra 
illustrationen uppifrån. Detta föll bort då det ansågs vara mer representativt att 
visa skrivmaskinen så som användarna skulle se den och att detta skulle 
hjälpa dem att följa instruktionen. Något som också föll bort men som definitivt 
fick utrymme för övervägande var att använda sig av olika vinklar i 
illustrationen. Fler vinklar skulle dock ha krävt fler bilder i sekvensen för att 
göra övergångarna mer tydliga. 

Bild 3: Rörelse 

Nästa antal skisser fokuserade på hur rörelse kunde representeras i stilla bild 
(se bild 3). Det testades med att använda en större mängd bilder i sekvens 
som låter personen som tittar på den fylla i de tomma utrymmena mellan med 
rörelse. Detta krävde dock för många sekvenser för att anses vara effektivt i 
illustrationen, så andra metoder undersöktes också. Det som fick störst yta 
var användande av pilar som indikerar en rörelse då dessa drar ner väldigt 
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mycket på de nödvändiga bilderna i en sekvens. Ett annat sätt att 
representera rörelse som undersöktes var att visa märkvärdiga detaljer som 
ändrats eller försvunnit. Detta är något som är vanligt med särskilda symboler 
och tecken, några populära exempel är WiFi symbolen eller signalstyrkan 
som återfinns i mobiltelefoner (se bild 4). 

Bild 4: Skisser av symboler 

En vidareutveckling från skisserna om rörelse var hur man skulle 
representera flera rörelser i en bild. Rörelser som exempelvis sker efter 
varandra i en specifik ordning. Här följer skisserna från bild 5 där olika test 
görs med främst kontraster för att skapa en form av hierarki. Skisserna visar 
exempel på detta genom användande av storlek, opacitet färgskalor med 
mera.I slutändan så har någon form av kombination av dessa använts då 
ingen enskild metod verkade helt tydlig på egen hand. 

 

Bild 5: Hierarki 

Det moment som fått mest tid nedlagt under skisserna är däremot själva 
layouten. Övervägande lades på för- och nackdelar mot en stående 
respektive en liggande layout. Den stående layouten hade goda egenskaper 
för att ge en tydlig riktning för läsaren att följa då det är det vanligaste 
formatet vi läser i. En liggande layout gjorde riktningen svårare att definiera 
men gav mer utrymme för bilder utan att de riskerade stort överlapp, något 
som blev ett tydligt problem när det också testades digitalt. Därför valdes det 
att utföra uppgiften med en liggande design. 
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Layouten utformades efter ett åtta delat format. Då det ansågs vara det 
minimala mängden utrymme som krävdes för tydliga bilder. Ett allmänt 
problem var dock att ge layouten en tydlig riktning (se bilaga 17). Flera olika 
format testades men de kom ofta fram lika otydliga. Lösningen ansågs vara 
att på något sätt koppla ihop åtminstone text och bild först. Detta kunde 
utföras på olika tillvägagångssätt, exempelvis genom att fysiskt knyta ihop 
dem med en bakgrund eller genom att göra det lite mer fritt genom att placera 
en titel på passande plats. 

Detta lämnade dock fortfarande kvar det möjligt heltäckande problemet med 
läsriktningen. De individuella illustrationerna var tydliga men det var kanske 
mindre tydligt vart man skulle gå efter man slutfört ett delmoment av den hela 
illustrationen. Uppgiftens öppenhet och tydliga titlar utformades med tanken 
att hjälpa användaren att utföra uppgiften i den ordningen de ville och låta 
dem pussla ihop det i den ordning de ville, samt nyttja rätt information från 
illustrationen för att lösa uppgiften till hands. 
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5. Analys 

I den första delen av det här kapitlet presenteras en analys av de utförda intervjuerna, detta 
följs sedan upp med egna tankar och kopplingar gjorda utifrån intervjuerna. 

 
5.1 Intervjuer 

Det här kapitlet följer resultatet av analysen vars metod (2.1.4) beskrivits i det tidigare 
kapitel. Modellen kan återfinnas i bilaga 4. Metoden för intervjuerna återfinns i kapitel 
2.2.4. Analysen som följer har utförts som kapitel 2.1.6 och 2.2.7 lagt fram och 
utvärderats enligt Creswells (2014) modell för analys och tolkning.  
 

5.1.1 Utförande av uppgift 

Samtliga sex deltagare lyckades slutföra uppgifterna som angetts, däremot 
hade de olika grader av hur väl de lyckades utföra uppgifterna. Några 
lyckades ganska snabbt med att plocka upp vad som skulle göras. 
 
“Lite förvirrande med ordningen. Sen är det väl alltid svårt första gången man 
gör nånting oberoende. Alltså det skulle kanske kunna göras lite tydligare i 
texten också. Men annars tyckte jag den var bra.” - Amanda 
 
Flera var förvirrade över i vilken ordning de skulle läsa versionen med text då 
de kopplade fel bild till fel text. De insåg dock snabbt sina misstag och 
anpassade sig. 
 
Ett större antal hade problem med att följa instruktionerna vid moment som de 
kände sig säkrare på men gjorde ett mindre misstag i utförandet. Fem av sex 
deltagande hamnade i denna situation vilket snabbt gjorde dem osäkra och 
förvirrade över vad som gått fel. Vid dessa tillfällen gick de först in i ett 
undersökande stadium av proceduren och till sist tillbaka till illustrationerna för 
att hitta mer hjälp. 
 
5.1.2 Intryck 

Efter slutfört test så frågades samtliga sex deltagare om deras intryck av 
uppgiften och deras prestation i testet. Den generella upplevelsen kring 
uppgiften verkade vara positiv: 
 
“Det gick helt ok. Det var kul att trycka. Jag gillar när det låter.” - Olle 
 
“Alltså det kunde ju såklart gått bättre. Men, det var ju ganska hyfsat lätt att 
förstå när man kollade på illustrationen. Det var jätteroligt. Känns så här lite 
gammal, old school.” - Karolina 
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Testet utfördes inte som någon välkänd eller bekant process av någon 
deltagare. Därför var tonen på svaren väldigt ödmjuka också från alla 
deltagare också. Även Rickard och Olle som stötte på mindre problem var 
fortfarande ödmjuka i hur deras prestationer var: 
 
“Ja, absolut första biten gick ju inte så bra. Pilarna är ju tydliga som tur är. Så 
det är inget riktigt problem där.” - Rickard 
 
5.1.3 Angående användningen manualer och instruktioner 

Ur de sex deltagarna så var det endast Matilda som brukade läsa manualer 
och instruktioner innan hon använde något nyköpt. Två deltagare, Håkan och 
Rickard, svarade att de endast läser instruktioner eller manualer när de 
behöver det eller när de känner sig osäkra. 
 
“Nej, kanske om jag får problem” - Håkan 
 
“Om jag inte är bekant med hur någonting bör funka så skulle jag säga jo. 
Kanske inte för en tv, men om det är nånting mekaniskt och kan gå sönder, ja 
då sitter man och bläddrar i manualen.” - Rickard 
 
De fyra resterande deltagarna svarade att de helst undviker det eller inte gör 
det alls. 
 
5.1.4 Bild 

Konsensusen mellan deltagarna var att illustrationerna var tillräckligt 
detaljerade. Fler detaljer ansågs vara överflödigt och orsaka mer förvirring än 
klarhet. Illustrationen hade enligt deltagarna tillräcklig likhet utan detaljerna för 
att enkelt kunnas avläsas. 
 
“Här läser man ju, men här när man tittar på bilden så säger den faktiskt vad 
man behöver mer. Nej men det var bra och intressant och som sagt dem här 
grejerna är tillräckligt för att man ska liksom kunna koppla till. Det är ju inte 
massa extra detaljer som man inte vill fokusera på men måste vara där för att 
man liksom ska kunna se likheten.” - Håkan 
 
De hade olika åsikter när det gällde delmomenten i illustrationerna som 
representerades av pilar för att visa momentum och rörelse. Här delade sig 
uppfattningen mellan deltagarna att det antingen behövdes mer text och inte 
gick med illustrationer, och mer tydliggörande i illustrationen kunde gjort det 
lättare att förstå. 
 
“För att det är mer detaljerat, alltså hade det varit något man varit mer halv 
nära förut då hade man, nu har man ju ingen hum om hur dem här sakerna 
funkar och då vill man ha mer detaljerat.” - Olle 
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5.1.5 Text 

De resterande deltagarnas fokus låg i textens roll i helheten av illustrationerna 
och  talade därför om vad de hade för känslor och tankar för text i illustration. 
 
“Ja men det blev lite lättare att starta så där. Alltså när man har en text till. För 
bilder känner jag i alla fall att det går att tolka på så många olika sätt. Med text 
blir det lite mer konkret steg för steg. Det blir inte så här tolkning på samma 
sätt. Så ja jag skulle säga att det vart lite bättre med text.” - Matilda 
 
5.1.6 Layout 

Under intervjuerna blev det snabbt uppenbart att samtliga sex deltagare inte 
såg ordningsföljden i illustrationerna som uppenbar. Vid början av varje test 
så var en generell fråga var man skulle börja eller vad som var nästa steg.  
 
“Lite förvirrande med ordningen. Sen är det väl alltid svårt första gången man 
gör nånting oberoende. Alltså det skulle kanske kunna göras lite tydligare i 
texten också. Men annars tyckte jag den var bra.” - Amanda 
 
Detta var mindre tydligt för de deltagare som testade med endast 
illustrationer. Deltagarna med både text och illustrationer undrade utöver 
ordningsföljden också ibland över vilken text som hörde ihop med de olika 
illustrationerna. 
 
“Lite förvirrande i början men när jag väl förstod ordningen så gick det 
snabbare och bättre.” - Rickard  
 
5.1.7 Preferens 

Vid frågan om hur de föredrog sina manualer, instruktioner eller illustrationer 
så valde alla utom två deltagare att svara med att de helst såg en 
kombination av båda i någon form och inte föredrog någon helt överlägset 
den andra. 
 
“En kombination av båda tror jag.” - Olle 
 
“Alltså, förmodligen en kombination av text och bild, tror det skapar det bästa 
resultatet. Men just i det här fallet tycker jag ju som sagt att bilderna räcker.” - 
Håkan 
 
“Är väl som jag sa innan, text hjälper. Men kanske går snabbare om man vet 
hur det funkar och är van. Nu var det ju min första gång.” - Karolina 
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Två deltagare hade en lite annan variant att framföra, en av dem var Amanda 
som tyckte att en enkel beskrivande bildtext var det perfekta tillståndet för en 
illustration i hennes ögon: 
 
“Tror rubrik plus grafik blir mer tydligt.” - Amanda  
 

5.2 Tolkning 

Nedan följer en tolkande diskussion av resultaten och analysen som utfördes ovan. 
 

Samtliga deltagare i studien lyckades i testet, även om de löste problematiska 
detaljer på varierande tillvägagångssätt. Detta berodde en del på hur illustrationen 
var utformad. Till detta gav de också bra feedback till lösningar. Deltagarna gav 
samma form av feedback till problem som uppstod från deras egna nyfikenhet av 
komponenter som ej blivit beskrivna hos skrivmaskinen. Med tanke på att samtliga 
deltagare lyckades så anses det däremot av denna forskare att båda versionerna av 
illustrationerna utförde det som de skulle uppnå. 
 
Studiens deltagare hade en stor inlevelse och vilja att utföra uppgiften. Detta var ett 
resultat som bekräftade förväntningarna om att valet av uppgift från kapitel 4.1.1 
skulle öka uppmuntran inför medverkan i studien. Föremålet för testet ansågs vara 
något okänt och välkänt av deltagare ses inte som en negativ utkomst, detta för att 
illustrationen skulle inte kunnat beskriva en komplett process om den skulle behövt 
beskriva mer än vad som var nödvändigt för det här fallet och hålla sig inom de ramar 
som var satta av formatet på illustrationen i fysisk form. 
 
Deltagarna hade generellt inte en positiv inställning mot manualer och instruktioner 
då de verkade inneha en negativ känsla mot uppgifter som krävde att man läste en 
manual eller instruktion. Deras enda orsak till att läsa en manual var vid absolut 
behov och inte för säkerhet av korrekthet. Meningen med studien var dock inte att 
skapa en tröskel in för illustration utan att stämma av hur användare tolkar 
sambandet mellan två olika medium. I denna studies syfte var det viktigt att veta vad 
vanan var att läsa instruktioner, vilket enligt deltagarnas redogörelse var låg. 
 
Illustrationerna skulle enligt kapitel 4.1.3 ge deltagarna en känsla av igenkänning när 
de jämförde illustrationen med objektet för dess inspiration. Detta anses lyckat då 
både deltagarna med textuellt stöd och de med endast illustrationer kunde lösa 
uppgifterna. Vissa deltagare såg en viss svaghet i illustrationernas tydlighet på 
särskilda områden. Deltagarna strävade ofta ifrån uppgiften i sökan på svar för en 
specifik komponent och dess funktion, istället för att söka efter illustrationens angivna 
komponent för en funktion. De var dock nöjda med färgläggningen och pilarna till 
största del, men påpekade att pilar som var placerade för mindre komponenter var 
svåra att urskilja meningen och fokus på. Här anses det svårt att avgöra att 
illustrationerna helt uppnådde de mål som satts upp (se kapitel 4.1.3 och 4.1.4) 
utanför att deltagarna skulle lyckas slutföra uppgiften. 
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En notering från intervjuerna var att de fyra deltagare som testade illustrationen med 
både text och bild lade större fokus på texten än på bilderna. Detta framgick då de 
missade det som bilderna förtydligade, och undrade då var den nämnda okända 
komponenten var och hur den såg ut. Några av deltagarna förklarade också att 
texten tog bort deras uppmärksamhet från bilderna. Textens innehåll ansågs däremot 
vara lämplig. Även versionen av illustrationerna med fokus på bilder hade lite text i 
form av rubriker (se kapitel 4.1.6). Här lyckades samtliga sex deltagare och ansåg i 
enlighet att det var en nödvändighet för att veta syftet med de individuella bilderna, 
därför anses detta till största del lyckat. 
  
Enligt kapitel 4.1.7 var layouten viktigt för att ge en tydlig riktning och ordning i 
illustrationen. Detta hade ett mindre positivt resultat bland deltagarna. Då samtliga 
deltagare förstod riktningen efter ett kort ögonblick av fundersamhet, så var rådde det 
fortfarande förvirring i samtliga intervjuer de första femton sekunderna. Detta var mer 
synligt bland deltagarna med större fokus på text och bild, då texten inte var tydligt 
kopplad med överensstämmande illustration.  

 
De viktigaste åsikterna från intervjuerna var vad preferenserna var för illustrationer 
och instruktioner. Fem av sex svarade här att de önskade en kombination av text och 
bild, då de ansåg att detta var den bästa balansen om man sökte mer information om 
någonting. Två av sex tyckte däremot att texten var förvirrande och inte alls hjälpte 
dem att slutföra uppgiften och istället tog deras uppmärksamhet. Efter en tolkning av 
alla svaren så verkade deltagarna tycka att mer komplicerade uppgifter behöver ha 
en ackompanjerande text. De tyckte däremot att lättare uppgifter skulle undvika 
sådant. Hur mycket text de ville ha var varierande då de kände sig olika säkra på 
uppgiften.  
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6. Avslut 

Detta kapitel avser att besvara frågeställningarna som ställdes i början av denna studie. 
Svaren grundas på studiens intervjuer och analyser. I samband med detta ges även några 
korta rekommendationer. Avslutningsvis presenterar kapitlet också en diskussion om 
studiens utförande och resultat utifrån forskarens perspektiv och en kort koppling för 
framtida studier. 

 
6.1 Slutsats och rekommendationer 

Studien hade två huvudsakliga frågeställningar för att hjälpa avgöra om det fanns ett 
samband mellan text och bild för användares tolkningsförmåga. Dessa 
frågeställningar ska nu besvaras utifrån studiens resultat. 
 

1. Hur uppfattar användarna relationen mellan text och bild i illustrationen som är 
en produkt av denna studie? 

Alla användare hade en existerande uppfattning kring hur de ansåg att illustrationen 
skulle vara utformad. Det var inte riktigt tydligt vad denna uppfattning var från att 
endast ha låtit användarna testa ett av exemplena. Efter att ha tittat och undersökt 
båda så hade däremot alla användarna en ide om vart någonstans mellan de två 
givna design förslagen som de hellre skulle vilja se utformad för illustrationen.  

Det var mer ovanligt att användare önskade att all text skulle försvinna från 
illustrationen än användare som ville se endast bilder i illustrationen, de tyckte att 
bilderna var tillräckligt tydliga men att någon form av stöd fortfarande krävdes. Detta 
resultat är intressant då många forskare sätter den lite otydliga riktlinjen “att minimera 
text”. Resultatet från denna studie verkar istället tyda mer mot en inställning som är 
effektivisera text och ge den en mer stödjande roll under bilderna i illustrationen. 

En svår faktor i studien är att de flesta användarna verkade tycka om det första 
exemplet som de testade om de lyckades lösa uppgiften utan större problem med 
hjälp utav den. Om de däremot hade problem med att lösa uppgiften med den första 
givna exemplet så ansåg de oftast att den andra var bättre utformad. Detta gör det 
svårt att avgöra ifall användarnas syn påverkats från det första ögonblicket och de då 
fäst sig vid en av de givna exempel designerna. Det som motsäger denna möjlighet 
är att de verkade ha tydliga åsikter om varför de tyckte bättre om den ena över den 
andra. Förhoppningsvis var detta på grund av att de hade en undermedveten åsikt 
om vad de föredrog som blev uppenbar för dem när de försökte slutföra uppgiften. 

I slutändan så visar det sig att användarna har en uppfattning om hur det ska se ut, 
uppfattningen är inte entydig mellan dem och den påverkas av hur väl de kan ta in en 
typ av information och tolka den korrekt. Om de har enklare att ta in och tolka bilder 
så drar de sig mer mot en sådan lösning än en med större fokus på text. 
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2. Vad skulle vara en bra balans av text, bild och layout för denna studies 
illustration och varför? 

Från den första frågan får man en ide om hur användarnas uppfattning är kring 
relationen mellan texten och bilden för denna studies illustration. Denna frågan 
fungerar som en uppföljning på den förra och ämnar att svara på hur illustrationen 
skulle kunna förbättras eller ändras för att passa den valda gruppen som var med i 
studien. 

Den första slutsatsen som kan dras från resultaten, speciellt från kapitel 5.1.6  och 
5.1.7, är att en ändring av layouten till en mer konventionell stil skulle vara till en 
fördel. Det är bättre om användarna inte måste lägga någon tid på att ta reda på vad 
som kan vara nästa steg i en lösning och den istället är mer intuitiv. Här skulle 
möjligtvis en stående design fungera bättre med den nuvarande utformningen av ett 
zickzack mönster även om det blir lite plottrigt och trångt i layouten. Den förmodligen 
bättre lösningen skulle vara att göra layouten på ett större format i liggande form där 
bilderna får plats bredvid varandra och texten kan hamna under varje bild. Denna 
lösning anses bättre då läsriktningen förtydligas och alla delmomenten blir 
fortfarande inom god räckvidd, vilket inte skulle vara fallet med en stående design då 
formatet skulle bli väldigt långt på höjden och därför tvinga användaren att flytta 
illustrationen upp och ner. 

Det andra som kunde ändras på enligt resultatet från användarna är bilderna i 
illustrationerna. Hierarkin skulle behöva förtydligas. Detta skulle byggas vidare från 
den tidigare ändringen av layouten angående ett större format. Ett större format 
skulle ge plats mer plats för antingen större bilder där detaljerna är tydligare, mer 
frihet och möjlighet att skapa tydligare kontraster i designen eller möjligheten till fler 
bilder i sekvensen med färre pilar, vilket skulle eliminera behovet av en hierarki. Detta 
då några användare inte riktigt kunde tyda hierarkin i bilderna eller hade svårt att att 
se mindre detaljer i bilderna. 

Till sist kan vi röra oss till texten. Utifrån resultaten så ville samtliga deltagare ha 
någon form av text. De ansåg att de givna designförslagen var för extrema i de två 
olika riktningarna som undersöktes och ville gärna se en kortare text som gav stöd åt 
bilderna och förklarade vad som hände i bilden. De ville också gärna ha kvar titlarna. 

Användare enligt denna studie, den givna illustrationen och uppgiften tycker alltså att 
en balans nås med mer tydlighet och med en text som kanske inte minimeras så 
mycket som den effektiviseras.  

 
6.2 Diskussion 

Denna studie har sökt svar till användares inställning mot relationen av text och bild. 
Svaret som nås i denna studie är limiterad och ger ett svar som är väldigt förankrad i 
just denna studie och illustrationen som uppkommit från den. 
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En intressant utveckling är att samtliga användare gärna såg någon form av text 
gentemot ingen text. Det är svårt att avgöra om detta skulle vara fallet om en enklare 
uppgift valts som hade mer liknelse till det som visats i inledningen. I denna studies 
fall så var illustrationen mer invecklad vilket kan tyda på att mer komplicerade 
illustrationer har en fördel från att ha text i sig från en användares synpunkt. En 
annan möjlighet som endast är teoretisk är att det finns en faktor hos användarna 
som bestämmer hur mottagliga de är för vardera bild och text. 

Slutsatserna ger intressanta svar utifrån användarsynpunkter, tyvärr känns de lite 
svårt att applicera utanför denna studie då deras tankar var ofta fokuserade kring 
uppgiften från just denna studie och inget annat. Några aspekter är däremot säkert 
fortfarande värda utanför denna studie, exempelvis hur de ser på texten. Att 
effektivisera den istället för att minimera, de låter kanske som samma sak, fast 
minimera kan enkelt konnoteras med någonting negativt som att man tar bort 
information. Medan effektivisera ger känslan av något positivt, som att man kan 
förmedla informationen på ett bättre sätt än det nuvarande.  

Det är också värt att undra hur deltagarna hade reagerat till en reviderad version och 
om de alla skulle tycka att det skulle vara en välkommen ändring eller om de då 
skulle röra sig tillbaka till deras första val. Det skulle potentiellt hjälpa att avgöra om 
deras var påverkats från deras första interaktion eller inte. 

Något som inte framgår i studien är samtal som deltagarna delat med sig efteråt eller 
innan de påbörjat uppgiften. De förklarade ofta varför de kände som de gjorde i 
efterhand. En deltagare gav också en intressant tanke kring studier och forskning 
som berör användar resultat. Deltagaren gav en antydan om att han kände sig mer 
manad till att vara noga och prestera utöver det vanliga, så som han skulle göra vid 
ett prov gentemot en vanlig lektion. Detta får en att undra hur korrekta resultat man 
faktiskt får från användartester? 

Utöver detta så kunde det också under testet ses att samtliga deltagare gärna ville 
gå av från spåret från den givna uppgiften, de ville gärna utforska. Detta ledde ofta till 
att de fastnade i uppgiften för att de blev frågande gällande en funktion som inte 
fanns med i illustrationen. Därför kan en fjärde ändring gälla att utöka illustrationen 
med information gällande de resterande funktionerna så att de fritt kan utforska och 
inte fastnar på något okänt.  

 
6.3 Rekommendationer 

Följande rekommendationer görs utifrån denna studie angående utformningen av en 
illustration: 
 

1. Grunderna är något av det viktigaste i alla former av design. Därför är det 
också viktigt att följa dem eller vara medveten om dem när man arbetar med 
illustration. Då de kan hjälpa även fast de inte kan lösa på de mer 
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överhängande problemen som kan uppstå under skiss eller utvecklingsfasen 
för en design.  
 

2. När det kommer till skiss fasen så är det en generell god ide att innan också 
undersöka vad som är trenden i just det tänkta området. Olika former av 
uppgifter och case behöver förmodligen presenteras på väldigt olika sätt. 
Enklare uppgifter behöver förmodligen inte flera rader text medan svårare 
uppgifter gärna kan nyttjas av det. 
 

3. Effektivisera budskapet, det behöver inte betyda att mindre är bättre. Om 
något blir tydligare om det är större eller om mer information presenteras så 
bör det också utvärderas som ett alternativ. 
 

6.4 Fortsatta studier 

Denna studies skapar en port till vidare forskning genom att bekräfta att det finns en 
preferens hos användare kring hur illustrationen bör ta skepnad. Fortsatta studier kan 
tillämpas i mer specifik forskning som varför användare föredrar den ena över den 
andra utöver deras egna preferenser. En annan intressant vinkel som skulle kunna 
komplettera denna studie är att utföra en studie som tar text i fokus istället för bilder 
och illustrationer som denna studie gjorde. 
 
För intresset av denna studie så anses det också att en liknande studie i ett liknande 
fält skulle vara lämpligt för att ge ett större stöd till de svaga antydningar till fynd som 
hittats här. Ett liknande fält skulle visa att även med annorlunda omständigheter så 
finns det ett liknande svar från användare. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Illustration med text 
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Bilaga 2. Illustration utan text
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Bilaga 3. Skrivmaskin 

 
 
  

43 



 

Bilaga 4. Intervjuguide 

 
Namn:_____________________________________________ Ålder:____ 
 
Hej, tack för att du ställer upp på den här intervjun med mig. Det här är en intervju för ett 
examensarbete i Grafisk Design och Kommunikation som ska undersöka den preferabla 
designen hos en illustration, vi går in mer detaljerat på det senare. Undrar innan vi börjar om 
det är ok att spela in det här för att förenkla senare transkribering? För att tydliggöra det 
igen, det här är en frivillig intervju där du förblir anonym och resultaten endast nyttjas till 
denna studie. 
 
Intervjun börjar med några frågor och går sedan vidare till själva testet. Efter testet så går vi 
igenom lite fler frågor om själva testet och dina tankar. Om nåt är otydligt är det bara att 
säga till. 
 
Frågor: 

 
● Har du någon erfarenhet om skrivmaskiner? 

 
● Om ja, vad för erfarenhet? 

 
● Hur extensiv är din erfarenhet med tangentbord? 

 
● Brukar du läsa manualer och instruktioner? 

 
● Varför?/Varför inte? 

 
 

Test 
 
Du ska nu ta det här pappret och föra in det i skrivmaskinen. När du fört in det i 
skrivmaskinen så ska du skriva några korta rader, här är några exempel om du behöver 
hjälp med vad du ska skriva. Sedan ska du ta ut papperet från skrivmaskinen, efter det är 
testet slut. Till din hjälp för att genomföra detta så får du den här illustrationen. 

 
 

Frågor 
 

● Hur tycker du testet gick? 
 

● Var det svårt att följa instruktionerna? 
 

● Är den andra varianten av instruktionerna bättre eller sämre enligt dig? 
 

● Hur läste du illustrationen? 
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● Hur tyckte du bilderna fungerade? 

 
● Hur tyckte du texten fungerade? 

 
● Hur tycker du att illustrationens utformning bör vara? 

 
Det var allt, tack igen för din tid och ditt deltagande. 
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Intervjuer 

 
Bilaga 5. Intervju “Håkan” 

Ålder: 28 
 

● Har du någon erfarenhet om skrivmaskiner? 
Nej, jag tror inte det, morsan typ hade en sån här för hon jobbade typ på Facit tror jag 
så dem gjorde såna här skrivmaskiner. Hon hade en hemma hela tiden men jag har 
aldrig...tror inte vi hade nån sån här bläck grej. 

 
● Brukar du läsa manualer och instruktioner? 

Nej, kanske om jag får problem 
 

● Hur tycker du testet gick? 
Det är väldigt annorlunda jämfört med ett tangentbord. Det är en ganska skön känsla, 
en sån här extrem variant av blåa brytare liksom. 

 
● Vad tycker du om den andra varianten(endast illustrationer)? 

Nu när jag ser det så här så tycker jag det räcker med bilderna bara faktiskt. Sen tror 
jag inte det blir enklare om man tar bort det heller, men man kanske får lite mer 
uppmärksamhet på bilderna än texten. 

 
● Hur läste du illustrationen? 

Ja jag trodde ju bara att de hängde ihop så här. Det kan ju skilja sig mellan person till 
person när man ser det. 

 
● Hur tyckte du bilderna/texten fungerade? 

Här läser man ju, men här när man tittar på bilden så säger den faktiskt vad man 
behöver mer. Nej men det var bra och intressant och som sagt dem här grejerna är 
tillräckligt för att man ska liksom kunna koppla till. Det är ju inte massa extra detaljer 
som man inte vill fokusera på men måste vara där för att man liksom ska kunna se 
likheten. 

 
● Hur tycker du att illustrationens utformning bör vara? 

Alltså, förmodligen en kombination av text och bild, tror det skapar det bästa 
resultatet. Men just i det här fallet tycker jag ju som sagt att bilderna räcker. 
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Bilaga 6. Intervju “Karolina” 

Ålder: 22 
 

● Har du någon erfarenhet om skrivmaskiner? 
Nej det har jag inte. 

 
● Brukar du läsa manualer och instruktioner? 

Nej, om det är svårt får nån annan ta över. 
 

● Hur tycker du testet gick? 
Alltså det kunde ju såklart gått bättre. Men, det var ju ganska hyfsat lätt att förstå när 
man kollade på illustrationen. Det var jätteroligt. Känns så här lite gammal, old 
school. 

 
● Vad tycker du om den andra varianten(med text)? 

Ja, jag tycker nästan alltid att text hjälper. Men det är om det är en svårare task 
liksom, då behövs ju text. Men om det är en enklare grej så är det lite överflödigt. Sen 
tror jag det är olika mellan folk hur lätt de tycker att det här är. Men ja, texten hjälper 
lite för mig. 

 
● Hur läste du illustrationen? 

Det blir lite svårare än man tänkt. Fast om man kollar noggrant på den här så borde 
man förstå. Även om det tar ett tag för mig. 
 

● Hur tyckte du bilderna/texten fungerade? 
Det är ju jättesvårt att visualisera. Ja, alltså det var ju nån jag hade svårt med, men 
den löste jag ju sen genom att titta på illustrationen igen. [...] Men det var ju bara att 
kolla på illustrationen egentligen, svårare än så var det ju inte. Annars vet jag inte. 

 
● Hur tycker du att illustrationens utformning bör vara? 

Är väl som jag sa innan, text hjälper. Men kanske går snabbare om man vet hur det 
funkar och är van. Nu var det ju min första gång. 
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Bilaga 7. Intervju “Amanda” 

Ålder: 22 
 

● Har du någon erfarenhet om skrivmaskiner? 
Mm, mina farföräldrar har en så här gammal stor svart, fast den har typ gått sönder. 
Så jag har bara tryckt på den när jag var liten, så ingen riktig erfarenhet om man 
säger så. 

 
● Brukar du läsa manualer och instruktioner? 

Nej, helst inte. 
 

● Hur tycker du testet gick? 
Lite förvirrande med ordningen. Sen är det väl alltid svårt första gången man gör 
nånting oberoende. Alltså det skulle kanske kunna göras lite tydligare i texten också. 
Men annars tyckte jag den var bra. 

 
● Vad tycker du om den andra varianten(endast illustrationer)? 

Alltså den här (Utan text) är nästan tydligare för mig. Även fast illustrationerna är 
samma så känner jag att när det är text så läser jag texten men ser inte på 
illustrationerna, typ. Men här så ser jag illustrationerna direkt och förstår. Så jag tror 
jag föredrar utan text faktiskt. 

 
● Hur läste du illustrationen? 

Jag förvirrade ju ordningen och fastnade ibland men det var inget specifikt problem 
utan mer hela uppgiften.  
 

● Hur tyckte du bilderna/texten fungerade? 
Nu tänkte jag på den här, att man kunde ju du kan ha kvar rubriken men ta bort 
texten här. Ja i alla för mig, jag är mer visuell och blir förvirrad av mycket text. Den 
här med text blir ordningen lite svårare att avläsa än den utan. 

 
● Hur tycker du att illustrationens utformning bör vara? 

Tror rubrik plus grafik blir mer tydligt. 
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Bilaga 8. Intervju “Matilda” 

Ålder: 26 
 

● Har du någon erfarenhet om skrivmaskiner? 
Vet du vad? Det har jag, mina föräldrar hade en sån här, fast en ännu större. Och så 
plingar det när man kommer till slutet och så åkte den tillbaks. Fast det gjorde jag ju 
bara för att typ såhär man skulle skriva julkort, så skrev jag julkorten för det var fint. 
Lite såhär “old” och lite när man gör typ scrapbook album och sånt. 

 
● Brukar du läsa manualer och instruktioner? 

Ja, har du sett hur kvinnor ska vara bättre än män med Ikea ritningar? 
 

● Hur tycker du testet gick? 
Dåligt, där är ju alla rader raka. 

 
● Vad tycker du om den andra varianten(endast illustrationer)? 

Ja men det blev lite lättare att starta så där. Alltså när man har en text till. För bilder 
känner jag i alla fall att det går att tolka på så många olika sätt. Med text blir det lite 
mer konkret steg för steg. Det blir inte så här tolkning på samma sätt. Så ja jag skulle 
säga att det vart lite bättre med text. 

 
● Hur läste du illustrationen? 

Så som man skulle antar jag, eller jag hoppas det. 
 

● Hur tyckte du bilderna/texten fungerade? 
Ja, alltså texten i kombination med bilderna. Hade man bara sett texten, då hade det 
vart en annan grej också. Alltså det hjälper ju att se föremålet och sen det är väl lite 
som, jag tänker typ, Ikea möbler, när man skruvar ihop dem. Du vill ju gärna ha steg 
för steg, ser du en bild så kan det ofta vara flera moment och det blir väl där det blir 
fel att tolka vilket moment man ska börja med. 

 
● Hur tycker du att illustrationens utformning bör vara? 

Men det är svårt, jag vet inte. Det har väl just med förhållande mellan bild och text att 
inte kanske, om du inte har mycket kunskap om nånting, som jag har ingen kunskap 
om min kamera. Har ingen aning vad det här exponeringsläget är eller vilken meny 
jag ska gå in för att hitta det här. Och då blir det ju så här, istället för att det kanske 
står då i vilka menyer man ska gå in i. Jag hittade ju exponeringsläget till slut. Men då 
fanns det flera inställningar, och då hade det hjälpt med bilder som typ, så här ser det 
ut. Sen tror jag du kopplar lättare med bilder om man tänker på jag som jobbade på 
support förut och läste upp manualer för folk som hade ringt in för dem fattade inte 
hur dem skulle göra. Då var det så här att du tittar ju och läser texten, men sen vill 
man ju också nånstans se bilden framför sig att så här ser det ut och här är stegen 
för att det ska bli så. För att nånstans få bekräftat att man gör rätt. Tror jag. För mig 
känns det logiskt i alla fall. 
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Bilaga 9. Intervju “Olle” 

Ålder: 25 
 

● Har du någon erfarenhet om skrivmaskiner? 
Tror jag testat en nån gång. 

 
● Brukar du läsa manualer och instruktioner? 

Jag hatar det. 
 

● Hur tycker du testet gick? 
Det gick helt ok. Det var kul att trycka. Jag gillar när det låter. 

 
● Vad tycker du om den andra varianten(endast illustrationer)? 

Det här hade varit svårare att förstå. För det står bara… För att det är mer detaljerat, 
alltså hade det varit något man varit mer halvnära förut då hade man, nu har man ju 
ingen hum om hur dem här sakerna funkar och då vill man ha mer detaljerat. Men om 
det till exempel är att, jag vet inte, om det är nånting man sett nån göra mer. Typ så 
att man ser sin farsa köra bil, då behövs det inte lika detaljerade instruktioner. 

 
● Hur läste du illustrationen? 

Stötte inte på några stora problem, jag läste ju hela innan jag började så jag förstod 
riktningen ganska snabbt. 

 
● Hur tyckte du bilderna/texten fungerade? 

Du menar med mindre text? Ja, då skulle jag behövt kolla mer, för det står inte lika 
detaljerat. Då hade jag behövt se efter mer detaljer. Alltså jag tror man bara läser om 
man absolut inte kan, om det är nånting som man tror ungefär att man kan lösa då, 
jag hade inte läst då. 

 
● Hur tycker du att illustrationens utformning bör vara? 

En kombination av båda tror jag. 
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Bilaga 10. Intervju “Rickard” 

Ålder: 24 
 

● Har du någon erfarenhet om skrivmaskiner? 
Jag har haft två möten med dem, fast det var när jag var liten. 

 
● Brukar du läsa manualer och instruktioner? 

Om jag inte är bekant med hur nånting bör funka så skulle jag säga jo. Kanske inte 
för en tv, men om det är nånting mekaniskt och kan gå sönder, ja då sitter man och 
bläddrar i manualen. 

 
 

● Hur tycker du testet gick? 
Ja, absolut första biten gick ju inte så bra. Pilarna är ju tydliga som tur är. Så det är 
inget riktigt problem där. 

 
 

● Vad tycker du om den andra varianten(med text)? 
Tydligare. För att pilarna är liksom, det kan va svårt att se vissa av pilarna. Det kan 
vara lite svårt att se vad exakt dem menar. Utöver det… Ja alltså, det här är bättre för 
man lär sig vad allting heter. 

 
● Hur läste du illustrationen? 

Lite förvirrande i början men när jag väl förstodd ordningen så gick det snabbare och 
bättre. 

 
● Hur tyckte du bilderna/texten fungerade? 

Jag tror jag hade föredragit lite mera text än version ett. Lite mer kött på benen. 
 

● Hur tycker du att illustrationens utformning bör vara? 
Ja en kombination är väl bäst. Bara text skulle inte hjälpa så mycket, för man skulle 
undra lite var är armen de pratar om nånstans? Så jag skulle nog säga en 
kombination funkar nog bäst. 
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Bilaga 18: Layout 3 
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Bilaga 18: Layout 4

 

  

60 



 

Bilaga 20: Layout 5 
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