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Abstract 
The student union of Karlstad University is always working for the better for the students, so they can feel safe 

and that their time at the university is trouble free. To get the students to sign up for a membership, the 

organization have to inform the students about their work and the benefits that a membership brings. The 

problem is that the target audience is broadbecause there are all students at Karlstad University that are of 

different sexes, ages and nationalities, this can cause problems when the information must be adapted to each 

individual in order to make it interesting. The organizations various work areas have not reached the entire 

audience and therefore requires an information film in which all the areas can be presented in an attractive way 

that makes it easy for the audience to absorb the information. A strong trend in the world of information films 

are the so called infographics. These types of animated information films tend to involve and interest people 

because they consist of elements such as color, illustrations, music and so on. The project is based on theories of 

perception, narrative, color, illustrations, audio and metaphors. These theories are complemented by a focus 

group study, which all together results in an infographic movie that represents the organization. 

 

Keywords: Infographics, perception, focus group interviews, illustrations, digital storytelling, information 

communication, metaphors, sound. 
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Sammanfattning 
Karlstad studentkår arbetar för att studenterna ska ha en så trygg och problemfri studietid som möjligt på 

Karlstads universitet. Det gäller för studentkåren att visa vad deras organisation sysslar med och vad ett 

medlemskap innebär för studenterna. Målgruppen är bred eftersom det är alla studenter vid Karlstads Universitet 

som är av olika kön, åldrar och nationaliteter, detta kan ställa till problem då information måste anpassas efter 

varje individ för att den ska bli intressant. Studentkårens olika delar har ej nått fram till hela målgruppen och 

därför behöver studentkåren en informationsfilm där alla delarna kan presenteras på ett attraktivt sätt som gör 

det lätt för målgruppen att ta till sig av informationen. En stark trend i världen av informationsfilmer är så kallade 

infographics. Dessa typer av animerade informationsfilmer tenderar att engagera och intressera människor då de 

består av inslag som färg, illustrationer, musik och så vidare. Projektet är baserat på teorier kring perception, 

narrativ, färg, illustrationer, ljud och metaforer. Dessa teorier kompletteras med en fokusgruppsundersökning 

som tillsammans resulterar i en infographicfilm som visar studentkårens arbete.  

 

Nyckelord: Infographic, perception, illustrationer, digital storytelling, fokusgruppsintervju, informations 

kommunikation, metaforer, ljud. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I takt med att vårt samhälle förändras omformas även organisationer i vår omvärld. En av dessa organisationer är 

de studentkårer som samverkar med universiteten och ansvarar för studenternas rättigheter. Fram till nyligen (år 

2010) har kårmedlemskap varit obligatoriskt för studenter i Sverige. I dagens läge är det istället upp till 

studentkårerna att locka till sig medlemmar med slagkraftig marknadsföring av sina förmåner och hjälpmedel. 

Det handlar numera om att sticka ut och som organisation argumentera för varför studenterna skall lägga pengar 

på ett medlemskap. 

 

Karlstad studentkår är en av dessa organisationer. Karlstad studentkår värnar om studenters tid på Karlstads 

universitet, där de kämpar för att studenterna ska få en så bra och problemfri studietid som möjligt. Studentkåren 

vid Karlstads universitet har en bred målgrupp som består av unga som gamla, studenter av olika nationaliteter 

och som går olika utbildningsprogram. På Studentkårens officiella hemsida beskriver de organisationens 

kärnverksamhet som: 

 

“Karlstad Studentkår är navet i studentlivet och den enade studentrösten. Vår främsta uppgift är att bevaka kvaliteten på din 

utbildning och se till att din studietid blir så bra som möjligt.” 

(http://karlstadstudentkar.se/om-oss, 2014-06-06) 

 

Kåren har hand om frågor gällande CSN, bostad, arbetsmiljö och ser till att studenternas rättigheter respekteras. 

Studentkåren vill lyfta fram information kring organisationens arbete på ett lätt och mer tilltalande sätt genom en 

informationsfilm som intresserar studenterna och lockar till medlemskap. Informationsfilmen måste vara hållbar 

över en längre tid och då organisationen är i ständig förändring blir det problematiskt att producera budskapet i 

en film som i bild skildrar de verkliga miljöerna och människorna bakom studentkåren. Filmen skall därför 

produceras i ett animerat format och fokus skall ligga på de grundläggande delarna i organisationen som inte 

kommer förändras över tid, så att informationsfilmen kan vara hållbar en lång tid fram över.  

 

En trend i informationsfilmernas värld som växer sig starkare och starkare är så kallade infographics som blivit 

ett mycket populärt visuellt uttryckssätt av informativa budskap. Tidigare har begreppet infographics associerats 

med grafiska presentationer av kvantitativ data i tryckt format. Idag innefattar även detta begrepp exempelvis 

filmer, webbsidor och spel. Den här typen av animerade informationsfilmer tenderar att engagera och intressera 

människor då de består av inslag som färg, illustrationer, musik och så vidare (Lankow, Ritchie, & Crooks 2012). 
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1.2 Problemformulering 
Karlstads studentkår är i behov av en informationsfilm som kan kommunicera organisationens arbete och 

fördelarna med ett medlemskap till sin målgrupp som består av studenterna vid Karlstads Universitet. Eftersom 

ett medlemskap i studentkåren är frivilligt måste de upplysa studenterna på bästa möjliga sätt om fördelarna med 

att teckna ett medlemskap. Informationsfilmen skall visas för nyblivna studenter vid deras introduktionsmöte 

med Karlstads Universitet som inte varit i kontakt med studentkåren vid tidigare tillfällen. Projektets problem 

grundar sig i hur vi ska göra detta informativa budskap intressant så att publiken vill se filmen men att de 

samtidigt förstår det tänkta budskapet. Utmaningen ligger således i att paketera denna information med hjälp av 

visuella och audiella element så att chanserna ökar för att målgruppen uppmärksammar informationen som 

presenteras. I detta projekt behövs därför även en förståelse för hur denna typ av visuella meddelanden uppfattas 

av publiken samt hur vi skall utforma filmen för att passa målgruppen. Projektet grundar sig därför i frågan:  

 

Hur kan man med hjälp av mediet infographics, väcka intresse och informera målgruppen studenter om karlstadsstudentkårs 

verksamhet? 

 

1.3 Projektets syfte & uppbyggnad 
Syftet med detta projekt är att utforma ett informativt budskap i form av en animerad infographic, som ämnar 

intressera och informera en förutbestämd målgrupp. För att detta skall vara möjligt tar därför projektet först 

avstamp i perceptionsteorier kring hur vi människor tar del av och skapar förståelse av information i vår omvärld, 

samt hur vi som producenter kan dra nytta av teorier för att förpacka information på fördelaktiga sätt så att 

mottagaren minns budskapet (Pettersson, 2002). I den inledande delen av det teoretiska kapitlet beskriver vi även 

kortfattat denna typ av animerade informationsfilmer så kallade infographics. Detta teoretiska kapitel mynnar 

därefter ut i teorier kring berättandetekniker för att sedan gå vidare in på de visuella och audiella element som 

karaktäriserar dessa typer av informationsfilmer. Vi kommer därför behandla teori kring färglära, illustrationer, 

ljud och metaforer.  För att besvara projektets frågeställning och för att bilda sig en uppfattning om vad som 

anses tilltalande hos den tilltänka målgruppen, har vi även utformat en förstudie i form av fokusgruppsintervjuer. 

Resultaten från våra undersökningar, ihop med teoretiska riktlinjer skall sedan resultera i en infographicfilm som 

framför organisationens budskap. 
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1.4 Arbetsfördelning 
Arbetsfördelningen har genomgående i projektet varit balanserad och jämt fördelad mellan författarna. 

Författarna transkriberade varsin fokusgruppsintervju och produktionen skedde i samråd mellan författarna. 

Moderator för intervjuerna var David Sindemark. 

 

Inledning - Lina Rundqvist 

Teoretiskt kapitel - Lina Rundqvist & David Sindemark 

Metod - Lina Rundqvist & David Sindemark 

Lösningen och dess grunder utifrån teori och resultat - Lina Rundqvist & David Sindemark 

Avslutande reflektioner och fortsatt process - Lina Rundqvist 
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2. Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt redovisas den teoretiska bakgrunden som sedan mynnar ut i den teoretiska grund som projektet 

vilar på. I denna teoridel ligger fokus på perceptionsteori, alltså vilka faktorer som spelar in för mottagarens 

möjligheter att ta del av och lära sig av ett budskap samt hur vi som producenter kan öka chanserna för att 

publiken uppmärksammar budskapet. Slutligen redogör vi för den kommunikativa och informativa styrkan hos 

så kallade infographics. 

 

2.1 Perception 
Rune Petterson (2002), professor i informationsdesign, menar på att för att förstå hur vi kan påverka den tänkta 

publikens perception av ett informativt meddelande så måste vi först förstå vad vår perception är och hur den 

fungerar. Vår perception är en komplex medvetenhet av våra intryck från våra sinnen (syn, hörsel, smak, känsel 

och lukt). Intrycken vi får från våra sinnen samverkar genom perceptionen ihop med våra tidigare erfarenheter 

och kunskaper som finns lagrat i vårt minne för att skapa en klarhet som resulterar i förståelse och kunskap 

(Petterson, 2002). Genom vår perception blir vi medvetna om vad det är vi ser och hör. Dock väljer vi aktivt vad 

vi vill se och höra i vår omgivning, alltså vilken information i vår omvärld som vi vill ta del av. Urvalet kan ske 

genom att vi väljer att ta del av den information som vi uppmärksammar, eller intresserar oss (ibid.). Vi blir 

endast medvetna om de budskap som lyckas uppmärksamma sig så pass mycket att vi medvetet väljer att gå 

igenom denna process för att processera informationen. Processerar vi informationen aktivt är det större chans 

att vi minns den senare, då den placeras i vårt långtidsminne (ibid.). Avsändaren bör därför sträva efter att 

utforma budskapet på det mest attraktiva och intressanta sättet som är möjligt så mottagaren uppmuntras till att 

processera meddelandet i den medvetna perceptionsprocessen. Det ökar chanserna för att mottagaren 

uppmärksammar, tar del av och minns budskapet som ska kommuniceras (ibid.). Som producent bör man se till 

faktorer som innehållet, utformningen, kontexten i vilken meddelandet presenteras samt formatet då dessa 

faktorer påverkar publikens möjligheter att förstå och lära sig av budskapet. Då detta påverkar chanserna att nå 

fram till och påverka publiken är det därmed viktigt att se informationsdesign som något oumbärligt i skapandet 

av dessa budskap (ibid.). 

 

2.2 Infographics 
Människor har sedan urminnestider använt ikoner, grafik och bilder för att berätta historier och dela 

information genom exempelvis grottmålningar och kartor. ”En bild säger mer än tusen ord” är ett välkänt 

uttryck och beskriver vikten och effektiviteten av visuell kommunikation. Infographics är en förkortning av 

informations grafik (information graphic) och är en form av bild som smälter samman data med design, 

vilket bidrar till att information kommuniceras på ett mer attraktiv sätt (Smiciklas, 2012). Infographics 

defineras traditionellt som ”en visualisering av data eller ideer som försöker förmedla komplex information 

till en publik på ett sätt som är lätt att ta till sig och lätt att konsumera för åskådaren”. Processen att skapa 

eller publicera infographic kallas för data visualisering, informationsdesign eller informationsarkitektur 
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(ibid.). Vid utformningen av en infographic så innehåller informationsdesignen två huvudkomponenter: 

illustrationer och visualiserad data. Baserat på målet med utformningen kan en av dessa huvudkomponenter 

användas eller så kan de mixas. Infographics av mer narrativ natur tenderar att utformas med mer 

illustrationer, då de ofta presenterar en form av historia snarare än ren vetenskaplig data (Lankow, et al., 

2012). 

 

Att presentera statistik i form av infographics är något som publiken är mycket bekanta med då det är mycket 

populärt att idag använda denna form av datavisualisering i traditionell media så som tidningar och så vidare. I 

journalistiska skrifter används dess visuella inslag ihop med texter för att framhäva eller historiens information 

(ibid.). Idag används Infographics av individer och företag i olika sammanhang och i olika former, det 

förekommer exempelvis som grafiskt material, spel, hemsidor och filmer (Lankow, et al., 2012).   

 

 Infographic i filmformat består ofta av en kombination av ljud, illustrationer, text och rörelser. Den största 

fördelen med att använda infographics i utformandet av kommunikativa budskap är dess förmåga att hjälpa 

människor att behålla information, eftersom grafiken har möjlighet att utöka räckvidden i åskådarens 

minnessystem. Genom att skapa dessa visuella sammanhang så kan det uppstå en djupare relation mellan publik 

och information, vilket gör att åskådaren är mer benägen att komma ihåg informationen då den länkas samman 

med tidigare minnen eller erfarenheter (Lankow, et al., 2012). Utifrån ett kritiskt ramverk, baserat på Vitruvius tre 

principer för god design, kan vi mäta kvaliteten på dessa visuella presentationer av information. De tre 

kvaliteterna mäts i graden användbarhet (utility), sundhet (soundness) och skönhet (beauty) (ibid.).  

 

Användbarhet 
Användbarheten kan mätas genom hur väl produktionen uppfyller den tänka målgruppens behov och önskemål, 

samt hur väl den möjliggör för avsändaren att nå sina mål med kommunikationen (Lankow, et al., 2012).  

 

Sundhet 
En bra infographic kommunicerar något som är meningsfullt och sanningsenligt. Att kommunicera något som är 

värt att berätta ger ett värde hos publiken. En infographic relaterar också till den tänkta publiken, även om det är 

en bred eller en smal målgrupp (Lankow, et al., 2012). 

 

Skönhet  
Designens kvalitet, eller skönhet, mäts genom hur väl den presenterar informationen och stödjer denna för att bli 

lättare att förstå eller mer framträdande. Om designen gör att informationen blir sned eller mer svårtolkad håller 

produktionen inte hög designkvalitet. Designen kan ses som en visuell lösning på ett problem, och bör ses som 

en helhet. Graden skönhet baserar sig alltså endast på visuella utseendet hos produktionen (Lankow, et al., 2012). 
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3. Teoretisk grund 

Här presenteras de teoretiska verktyg som kommer att användas vid produktionen. Dessa teorier kommer även 

vara närvarande vid utformningen av projektets forskningsmetod för att pröva teoriernas styrka i en 

verklighetsbaserad kontext. Avsnittet tar avstamp i strukturuppbyggnad av budskap genom narrativ och 

storytelling och rör sig sedan vidare till teorier i visuella och audiella element som karakteriserar 

informationsfilmer av typen infographics. 

 

3.1 Narrativ & storytelling 
Ett narrativ är texter som beskriver en serie händelser över en viss tid eller tidslinje. I traditionella berättelser 

utgörs tidslinjen av den ordning som sekvenserna presenteras i eftersom det är nödvändigt för att publiken skall 

förstå orsaksamband, de händelser som tidigare uppstått kan påverka senare händelser men inte tvärt om (Kosara 

& Mackinlay, 2013). Ett narrativ startar ofta med någon form av obalans, i den fiktiva eller verkliga världen, som 

protagonisten (den goda) försöker återställa eller förändra. Försöken brukar kantas av komplikationer, bakslag 

eller kriser som slutligen resulterar i succé eller misslyckande (Peer & Chatman, 2001). Ett narrativ har 

potentialen att involvera läsaren eller åskådaren och fördjupar deras känslor och sociala hängivenhet (ibid.). Att 

berätta något genom en narrativ struktur påverkar publikens förmåga att minnas informationen som berättas för 

dem (Furman, Dorfman, Hansson, 2007).  

 

En narrativ teknik för att förmedla information till läsaren eller publiken är storytelling som i medierad form 

beskrivs som digital storytelling (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Digital storytelling handlar i grunden om att 

berättelsen skall ha en poäng, ett budskap eller ett meddelande som berättaren vill förmedla. Denna berättelse 

måste, genom dramatik, skapa ett intresse eller begär i början av historien som gör att åskådaren vill fortsätta titta 

för att få det tillfredsställt i slutet. Berättelsen måste även ha något känslomässigt innehåll och skapa en 

igenkänning som gör åskådaren berörd. Lyckas berättelsen med detta tar publiken lättare till sig budskapet och 

kan relatera till historien (ibid.). I de här typerna av berättelser kan det också vara fördelaktigt för avsändaren att 

framställa sig själv enligt arketypiska myter som hjältar och övernaturliga väsen med karakteristiska egenskaper. 

Det gör att publiken kan relatera till dessa typiska roller, på grund av klassiska sagor och historier de hört genom 

sin uppväxt, och där av få en uppfattning kring avsändarens identitet. Att exempelvis framställa sig som hjälten 

(the hero) ger ett intryck av trofasthet, mod och möjligheterna att segra över motstående krafter (Woodside, 

Sood, & Miller, 2008).  

 

Visuella Narrativ 

Traditionella narrativ kompletteras ofta med diverse visualiseringar som ihop med text kan berätta egna 

historier och även stödja det som sägs i den skrivna berättelsen (Segel & Heer, 2010). Dessa visualiseringar 

utgör så kallade visuella narrativ, eller narrativa visualiseringar, och är visuellt material berättar en eller flera 

historier (Hullman & Diakopoulos, 2011).  
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Dessa visualiseringar används exempelvis flitigt av journalister där artikeltexter ofta kombineras med 

dynamiska grafer. I dessa fall är det texten som berättar historien och visualiseringen ger stödjande bevis 

eller relaterade detaljer till berättelsen (Segel & Heer, 2010).  

 

Jason Lankow, aktiv inom branchen, som skrivit boken Infographics: The Power of Visual Storytelling, tar 

upp begreppet narrativ i relation till infographics. Lankow skiljer mellan explorativa och narrativa 

infographics. Explorativa infographics skalar av allt annat än den rena informationen, för att tolkningen av 

datan ska vara så subjektiv som möjligt. Narrativa infographics föreskriver slutsatser åt betraktaren, genom 

att använda visuella element för att stödja och förstärka ämnet som behandlas (Lankow, et al., 2012). 

 

Ett visuellt narrativ startar oftast med en överblickande bild eller en etablerande bild som introducerar ett 

tema eller en scen. Självklart är inte all information i denna bild lika viktig, så tekniker har utvecklats för hur 

utformningen bör se ut för att tittaren skall uppmärksamma just den information som producenten vill 

framföra. Exempelvis så kan viktiga delar i bilden återges i en stark utstickande färg medan bakgrunden 

återges i neutrala toner. Färger, storlek och placering åkallar olika mängd uppmärksamhet hos åskådaren 

(Segel & Heer, 2010). 

En klar fördel med visuella narrativ är att berättelsen både kan byggas upp i bilder och ljud vilket resulterar i 

att åskådaren kan ta till sig och förstå en större mängd information snabbare än genom enbart text och 

siffror (Gershon & Page, 2001). Att använda sig av narrativa strukturer i visuella meddelanden kräver dock 

att avsändaren vid produktion tillsätter fler medieestetiska element som tillför mer information till 

betraktaren då meddelandet inte längre är utskrivet i enbart text. Informationen kan göras mer tydlig med 

audiella element och typografiska inslag (ibid.). När informativa budskap skall visualiseras genom film är det 

även viktigt att övergångar mellan olika klipp och scener främjar narrativet så att berättelsen håller sig kvar 

på tidslinjen, så att inte åskådaren tror att en viss händelse är avklarad, kan man matcha objekt eller rörelser i 

scener för att “föreslå” för betraktaren att dessa sekvenser hör ihop vilket även bibehåller åskådarens fokus 

(Segel & Heer, 2010).  

 

Hullman & Diakopoulos (2011) menar dock att egenskaperna hos mottagaren av en artefakt påverkar 

tolkningen. De menar att kulturella, perceptuella, kognitiva och psykologiska faktorer avgör hur enskild 

individ eller grupp tolkar en representation.   

Detta medför att datan, eller berättelsen, kan tolkas på olika sätt av olika personer vilket kan leda till att 

informationen inte når fram till mottagaren på ett korrekt sätt. Som avsändare är det därför viktig att ta stor 

hänsyn till den tänkta publiken tolkningsförutsättningar (Hullman & Diakopoulos, 2011). 
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3.2 Färg 
Färger är en viktig del i alla visuella budskap då de hjälper oss att orientera oss i vår omvärld och hjälper oss att 

organisera intryck i vår omgivning samtidigt som de har förmågan att framkalla känslor. Medieforskaren Zettl 

(2011) menar att färger har tre olika funktioner: Informativa funktioner, kompositions funktioner och expressiva 

funktioner. Genom färgers informativa funktioner kan vi skapa visuella meddelanden som är lättare för publiken 

att läsa av då färger hjälper publiken att skilja mellan olika objekt och gör allt mer realistiskt (ibid.). Reklam i färg 

verkar även tillkalla mer uppmärksamhet från publiken än monokroma produktioner, alltså produktioner som 

saknar färg (Detenber, Simons, & Reiss, 2000).  

 

Enligt Munsells färgsystem som är erkänt internationellt för sin exakta identifiering av färg, så har varje färg tre 

grundläggande egenskaper: nyans (hue), ljushet (value) och mättnad (chroma) (Kaya & Epps, 2004). En färgs 

nyans är den egenskap som avgör att vi kan urskilja en färg från en annan, enligt Munsells färgsystem existerar 

det totalt 10 nyanser varav 5 är så kallade huvudnyanser. Graden ljushet (value) hos en färg fastställs i hur ljus 

eller mörk färgen upplevs vara i relation till de akromatiska färgerna vitt och svart. Den tredje egenskapen, en 

färgs mättnad, beskriver renhetsgraden av färgen och hur livfull den är (ibid.). Genom att använda oss av färger 

som är lätta att urskilja från varandra kan vi intensifiera meddelandet och skapa klarhet, det kallas för 

färgkontraster. Det är i regel viktigt att inte använda färger som nyanserar bra ihop, utan färger som skapar 

kontraster och har olika energinivåer (Zettl, 2011). Det finns fyra olika typer av färgkontraster: kontraster mellan 

olika nyanser, ljusa och mörka, varma och kalla, samt mättade och omättade färger (Colombo, Bimbo, Pala, 

1999).  

 

En färgs energinivå kan bestämmas utefter dess klarhet, mättade varma färger med hög klarhet har högre 

färgenergi än kalla färger med mindre klarhet. Enligt traditionell kompositionspraxis bör bakgrunder återges i 

färger med låg energi, och det avsändaren vill att publiken skall fokusera på återges i klara färger med hög energi 

(Zettl, 2011). Psykologiska studier har påvisat att färger som gul, orange, röd och lila ger ett intryck av värme och 

räknas därmed till varma färger (Colombo, et al., 1999; Clarke & Costall, 2007). Färgerna grön och blå ger en 

känsla av kyla och räknas därmed till kalla färger (ibid.). Genom att kombinera olika nyanser och toner går det att 

med färg skapa stabilitet och harmoni för ögat. Denna harmoni kan uppnås genom att färgerna överensstämmer 

med varandra. Frånvaro av kontraster mellan olika nyanser, med endast en dominerande färg kan skapa känsla av 

oro hos betraktaren. Det kan därför vara nödvändigt att använda sig av kontrasterande regioner för att uppnå 

harmoni och stabilitet i bilden. Är målet att uppnå en känsla av lugn bör det kombineras kompletterande färger 

för att fortfarande behålla närvaron av kontraster (Colombo, et al., 1999).  

 

3.3 Illustrationer & information 
Illustrationer är ett starkt visuellt verktyg som kan användas både för att göra visuella budskap mer intressanta 

men även lättare att förstå för publiken. Illustrationer kan, enligt den kognitiva forskaren Levin (refererad i Mayer 

& Gallini, 1990), delas in i fem olika funktioner: dekorativa, representativa, transformativa, organiserande och 
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förklarande illustrationer. Illustrationer av en dekorativ natur kan hjälpa läsaren att njuta mer av 

texten/information då budskapet blir mer attraktivt, dock behöver illustrationerna inte vara relevanta till 

texten/informationen. Representativa illustrationer hjälper läsaren att visualisera en plats, person eller händelse 

och används ofta för narrativa ändamål och transformativa illustrationer kan hjälpa läsaren att minnas 

nyckelinformation i budskapet. Illustrationer som hjälper läsaren att organisera informationen till koherenta 

strukturer är av typen organiserande illustrationer (ibid.). Illustrationer som exempelvis visar en uppbyggnad av 

en bilmotor kallas för förklarande illustrationer, denna typ av illustration hjälper läsaren att förstå informationen 

som presenteras (ibid.).  

 

Vid användandet av illustrationer i informativa budskap måste avsändaren dock vara aktsam. Kortfattat kan vi 

säga att användandet av dessa visuella element måste vara lämpligt i relation till budskapet och i samband med 

publiken (Lankow, et al., 2012). Forskaren Edward Tufte (Tufte, 1983) menar att information bör presenteras 

med hjälp av siffror och text, för att publiken skall ta till sig informationen på ett korrekt sätt. Han menar att 

visualiseringar av information i form av illustrationer är överflödiga och leder bort uppmärksamheten från det 

som är viktigt (ibid.). En studie baserad på en rad experiment av Bateman (2010) visade dock att illustrativa 

visualiseringar av information påverkade hur väl försökspersonerna mindes informationen efter att det gått en 

längre tid. Visualiserad information verkade etsa sig fast i försökspersonernas långtidsminne genom att 

illustrationerna skapade djupare anknytningar till försökspersonernas erfarenheter och intressen (Bateman, 

Mandryk, Gutwin, Genest, McDine, Brooks, 2010; Kosara & Mackinlay, 2013). Det finns även forskning, 

genomför av Cawthon och Moere (2007), som påvisar att estetisk tilltalande visualiseringar av information 

påverkar publiken på ett positivt sätt. De kunde genom sina undersökningar visa att om publiken fann 

informationen som attraktivt tilltalande, så var chanserna större att de ansträngde sig för att ta del av och förstå 

informationen. De menade i sin slutsats att designen av informationen har en betydande roll för att behålla 

publikens uppmärksamhet samt för att hålla dem engagerade vid presentation av information. De kallade 

visualiseringarna av information som en typ av skönhetstävlingar, där de mest attraktiva budskapen 

uppmärksammades mest av publiken (Cawthon & Moere, 2007). 

   

Det är dock viktigt att prioritera den information som skall presenteras. Bidrar inte illustrationen till att på något 

sätt förstärka informationen/budskapet behöver den inte heller finnas där. Det är alltså en fin balansgång mellan 

prioriteringar att attrahera en betraktare men samtidigt att budskapet skall resultera i klarhet/insikt. I narrativa 

produktioner kan illustrationer vara till hjälp för att förmedla och stärka budskapet. Bra illustrationer kan vara en 

mycket stark kraft som skapar värde och relation till publiken, och hjälper samtidigt till att röra historien framåt 

(Lankow, et al., 2012). 

 

3.4 Ljud 
I informativa budskap är ljudets uppgift främst att förklara, ena och förstärka. Ljud kan skapa närhet och djup åt 

annars mer eller mindre innehållslösa bilder och upplevelsen blir ofta mer realistisk. Ljud är antingen bokstavliga 

eller inte. Bokstavliga ljud refererar till en bokstavlig mening och till en ljudproducerande källa (Bergström, 2012). 

Detta kallas för referentiella ljud (Zettl, 2011). Icke bokstavliga ljud, refererar inte till en verklig ljudkälla och har 
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inte en bokstavlig mening, ljuden står utanför själva händelsen och kan exempelvis vara olika former av musik 

eller effektljud. Ljuden fungerar som ett verktyg för att intensifiera och skapa känslor i en händelse. Musik i rörlig 

bild ger olika typer av stämningar och musiken har även en förmåga att manipulera eller övertala genom de 

konnotationer som den medför (Tagg, 2006). Ljud fyller också en yttre orienteringsfunktion då det kan hjälpa oss 

att orientera oss i tid och rum, situationer och för att beskriva yttre miljöer (Zettl, 2011). 

 

Ljud, som berättarröster, binder ihop och möjliggör ett snabbare berättande då det håller ihop helheten av bitar i 

ett rörligt meddelande. Forskarna Gershon och Page (2001) menar att filmer utan ljud, som dåtidens stumfilmer, 

hade svårt att nå fram med sina budskap till publiken. Avsaknaden av ljud ledde till att mycket information föll 

bort då produktionen endast bestod av visuella element. Vid exempelvis animerade filmer bör därför ljud, som en 

berättarröst, vara att föredra för att försäkra att avsändaren når fram med sitt budskap (ibid.). Berättarrösten, 

även kallat speaker, fungerar då som en förlängning av själva texten i det kommunikativa meddelandet. Rösten 

kan då förklara för publiken vad som händer, fylla i information som inte visas visuellt eller bygga broar mellan 

olika delar i meddelandet (Zettl, 2011).  

 

3.5 Metaforer 
Då människans korttidsminne är begränsat så gäller det att finna vägar för informationen att rota sig i 

långtidsminnet så att mottagaren både kan förstå och minnas informationen de tagit del av. Det kan göras genom 

användandet av metaforer, även kallat för retoriska figurer, då det är ett kraftfullt verktyg i hur de skapar mening 

av ett budskap för betraktaren (Lenger & Moere, 2009; Gershon & Page, 2001). Metaforer har även kraften att 

strukturera, transformera, skapa ny kunskap och väcka känslor (Lenger & Moere, 2009). Forskning har visat att 

argument eller information som presenteras med hjälp av metaforer, gentemot information i enbart tal eller text, 

har en övertygande fördel (ibid.). Denna fördel verkar bero på, att visuella metaforer framkallar fler associationer 

till delar i det semantiska minnet i jämförelse med bokstavligt språk. Mottagaren kan därför skapa en djupare 

relation till informationen genom metaforerna (ibid.). En metafor presenterar två olika idéer eller villkor i relation 

till varandra så att en används för att organisera eller konceptualisera den andra. Bildmetaforer, precis som 

språkliga metaforer, framhåller likheter mellan saker från skilda områden när sändaren vill förtydliga, förstärka 

eller kasta nytt ljus över budskapet genom en jämförelse. Sändaren tydliggör inte jämförelsen i två bilder intill 

varandra utan ersätter bilden av händelsen eller produkten med en annan bild från ett annat sammanhang 

(Kaplan, 2005). 
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4. Metod 

 

4.1 Metodval & motivering 
I detta projekt har vi utformat en förstudie med anledningar att försöka besvara projektets problemformulering: 

Hur kan man med hjälp av mediet infographics, väcka intresse och informera målgruppen studenter om 

karlstadsstudentkårs verksamhet? Vi i denna studie valt att genomföra kvalitativa intervjuer i form av 

fokusgruppsintervjuer då denna forskningsmetod ger en möjlighet att få en inblick i hur publiken uppfattar 

informativa budskap i stilen infographics samt vilka visuella och audiella element som tilltalar målgruppen. I detta 

avsnitt beskriver vi också undersökningens informantintervju, som har som funktion att ge oss information kring 

studentkåren och dess målgrupp.  

 

4.1.1 Varför fokusgrupper? 
Då de kvantitativa metodernas egenskaper är att generalisera utan några djupare reflektioner (Esaiasson, 2007), 

bidrar det till att dessa metoder utesluts i denna undersökning. Därför väljs en kvalitativ metod för att få en 

djupare inblick och förståelse i hur vi ska utforma vår infographicfilm så att den intresserar den tänkta 

målgruppen, samt hur informationen ska presenteras för att den skall vara lätt att förstå så kan vi med fördel 

genomföra fokusgruppsintervjuer (Wibeck, 2010). Genom denna metod kan forskarna ta del av gruppens åsikter, 

attityder, tankar och uppfattningar kring filmernas visuella uttryck och informativa budskap (ibid.). En fördel 

med denna typ av metod som grund för projektet är det faktum att fokusgrupper inte är lika resurskrävande som 

andra metoder. Då detta projekt har en stram tidsbudget så är det en stor fördel att använda denna metod 

(Esaiasson, 2007). 

 

4.2 Fokusgruppernas utformning 
I denna undersökning kommer en strukturerad fokusgrupp att genomföras. Det innebär att moderatorn till 

största del styr diskussionen som förs i gruppen samt att moderatorn övervakar interaktionen mellan deltagarna 

och ser till att alla får komma till tal. Moderatorns ansvar i intervjuerna är att ställa frågor som leder gruppen in 

på de områden som undersökningen kommer behandla. Frågorna förhindrar att gruppen svävar iväg i irrelevanta 

diskussioner.  

 

4.2.1 Gruppsammansättning 
Deltagarna till en fokusgrupp bör väljas utifrån den målgrupp som undersökningen berör då det är viktigt att 

dessa grupper består av personer som har möjlighet att påverka resultatet (Wibeck 2010). Målgruppen för denna 

undersökning kommer bestå av studenter vid Karlstads universitet vilket medför att sammansättningen av 

fokusgrupperna kommer bestå av både kvinnor och män från olika utbildningsprogram. Enligt Esaiasson (2007) 

ska forskarna tänka på att deltagarna i en fokusgrupp ska ha en viktig egenskap gemensam då det bidrar till att 

personerna upplever en form av gemenskap redan från start, som i sin tur kan leda till att deltagarna blir mer 
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bekväma med intervjusituationen samt att de kan relatera till varandra, och i dessa fokusgrupper kommer den 

gemensamma egenskapen vara att de är studenter vid Karlstads universitet. 

 

4.2.2 Urval & rekrytering 
I denna undersökning kommer två deltagare väljas utifrån ett strategiskt urval inom ramen av målgruppen för 

projektet där personerna får representera var sin fokusgrupp. De utvalda deltagarna kommer i sin tur välja 

personer de kände inom målgruppen, vilket resulterar i ett så kallat snöbollsurval, som gör att tid sparas, samt att 

grupperna resulterar i uppsättningar av personer som är bekväma att integrera med varandra (Wibeck, 2010). 

 

4.2.3 Antal grupper & gruppstorlek 
Rekommendationerna för antalet personer i en fokusgrupp är vanligtvis fyra till sex personer då ett sådant antal i 

gruppen varken är för stort eller för litet (Esaiasson, 2007). Är gruppen för stor kan det resultera i att alla inte får 

chans att uttrycka sina åsikter eller att deltagarna börjar föra samtal sinsemellan istället för att diskutera öppet i 

gruppen. Är däremot gruppen för liten kan samtalen stanna av och tystnad uppstår (ibid.). Denna undersökning 

bestod av två undersökningstillfällen. En grupp med 4 personer och en grupp med 5 personer för att undvika de 

båda problemen. Idealt bör fokusgrupptillfällen vara minst tre, men på grund av tidsramen för detta projekt hölls 

det endast två undersökningstillfällen. Det lades därför ner mycket tid vid utformningen och planeringen av 

intervjuerna för att öka chanserna att få tillräckligt uttömmande svar vid de två undersökningstillfällen. 

 

4.3 Stimulusmaterial 
Stimulusmaterial skapar givande diskussioner, särskilt om deltagarna saknar kunskap i ämnet vi vill undersöka 

(Wibeck, 2010). I denna undersökning består materialet av fyra infographicfilmer som visas för deltagarna i 

samband med nyckelfrågorna i intervjun, deltagarna som kanske inte visste innan vad en sådan film var för något, 

får då fenomenet förklarat för sig. Filmerna visas, i fullskärm, på en laptop för hela gruppen med hjälp av 

videokanalen youtube. Materialet ligger till grund för diskussionerna kring hur deltagarna uppfattar detta medium 

och den visuella utformningen. Länkar till dessa filmer, samt skärmdumpar finns i avsnittet bilagor (se bilaga 2-7). 

Genom dessa diskussioner kan denna undersökning få en inblick i hur målgruppen upplever infographics som 

informationsmedie samt vilka visuella och audiella element som gör informationen mer attraktiv, intressant och 

lättförstådd. Valet av de fyra filmerna baseras på att de skiljer sig i utformningen enligt olika berättandetekniker, 

visuella uttryck och audiella element.  

 

4.4 Intervjuupplägg & intervjuguide 
Intervjun inleds med ett kort välkomnande av gruppen samt en beskrivning av syftet med undersökningen, 

därefter förklaras riktlinjerna för diskussionen samt att deltagarna får information kring anonymitet och 

inspelning av intervjun (se bilaga 1). Intervjuguiden tjänar som en riktlinje för moderatorn med frågor som ställs 

till grupperna för att främja diskussionerna. Frågorna fungerar som ett verktyg för att styra in gruppen på de 

ämnen som skall diskuteras, men även som en avstämning för moderatorn om gruppen diskuterar de ämnen som 

metoden är ämnad att undersöka. Intervjuguiden är uppdelad i olika avsnitt där varje avsnitt leder gruppens 
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diskussion mot de nyckelfrågor som ligger till grund för metoden, där avsnitten är öppningsfrågor, 

introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor, avslutande frågor samt slutfrågor.  

 

Öppningsfrågor  
För att få deltagarna bekväma med varandra så att de senare i intervjun känns uppmuntrade att tala fritt om 

upplevelser och åsikter inleds intervjun med så kallade öppningsfrågor. Tanken med frågorna är att deltagarna 

ska bekanta sig och känna att de hör ihop med varandra, det vill säga öka graden av gruppkohesion (Wibeck, 

2010). Deltagarna kommer därför att presentera sig själva kortfattat genom att säga sitt namn, ålder, studiespår, 

var de kommer ifrån och eventuella fritidsintressen. Frågorna är inte relevanta för projektets syfte, och är därför 

inte relevanta för metodens resultat och analys. 

 

Introduktionsfrågor  
Nästa del i intervjun fortsätter i samma spår som öppningsfrågorna i form av så kallade introduktionsfrågor för 

att ytterligare underlätta interaktionen mellan deltagarna (Wibeck, 2010). Genom introduktionsfrågorna 

introduceras studentkåren som organisation och frågor ställs kring deltagarnas kunskap och erfarenheter av 

organisationen samt om de har erfarenhet av studentkårens tidigare marknadsföring. Det ger deltagarna möjlighet 

att reflektera kring deras erfarenheter och relation till kåren samt begreppet marknadsföring, där frågorna 

fungerar mer som en målgruppsanalys där vi vill få en inblick i målgruppens attityder och kunskap kring 

organisationen.  

 

Övergångsfrågor  
I denna del av intervjun leds diskussionen in på ämnet rörlig bild och informationspresentation. Först ställs 

frågor som relaterar till de tidigare frågorna kring studentkåren och som sedan går in på ämnet marknadsföring i 

rörlig bild och slutligen begreppet infographics. Genom de här frågorna kan deltagarna ta till sig hur andra i 

gruppen betraktar och uppfattar ämnet, som de kan sätta i ett större perspektiv (Wibeck, 2010). 

 

Nyckelfrågor 
I denna del av intervjun presenteras de frågor som ligger till grund för projektets undersökning. Här diskuteras 

de frågor som har störst betydelse för metoden, alltså de frågor vi vill ha svar på i relation till vårt syfte (Wibeck, 

2010). Vi vill med nyckelfrågorna få en inblick i hur målgruppen upplever infographics som informationsmedie 

samt vilka visuella och audiella element som gör informationen mer attraktiv och intressant. I denna del av 

intervjun visar vi totalt 4 filmer som går under kategorin infographics som fungerar som stimulusmaterial för 

undersökningen (se bilaga 1). 

 

Avslutande frågor 
I denna del av intervjun diskuteras filmerna och visuella intryck ur ett allmänt perspektiv och jämför dem med 

varandra. Här får deltagarna möjlighet att reflektera över visuella kommunikationsmedel och vad som sagts 
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tidigare i diskussionen. Intrycken av filmerna summeras av deltagarna och diskussionen knyts ihop och avslutas 

med frågor kring huruvida kommunikation genom det visuella är bra eller dåligt enligt grupperna. 

 

Slutfrågan 
Slutfrågan fungerar som en försäkring för att inga viktiga aspekter har förbisetts. Moderatorn frågar gruppen om 

det finns något de vill tillägga till diskussionen för att vi ska kunna försäkra oss om att alla deltagarnas åsikter får 

komma till tals. Intervjun avslutas sedan och moderatorn tackar för deltagarnas medverkan.  

 

4.5 Informantintervju 
När bakgrunder eller fakta kring en organisation ska undersökas, är informantintervju en metod som ska utföras 

(Kvale, 1996). Det genomfördes därför en informantintervju för att få en inblick i vad studentkåren försöker 

kommunicera samt hur dem arbetar för att nå sin målgrupp. I denna undersökning intervjuades kommunikatören 

på Karlstad studentkår då vi ville få en inblick i organisationens externa kommunikation och vad de väljer att 

framföra mest till sin målgrupp, samt varför en informationsfilm var ett alternativ för dem.  

 

4.6 Tillvägagångsätt 
Målgruppen är studenter vid Karlstads universitet och därför tog vi kontakt med personer i vår omgivning då vi 

själva studerar på universitet. I den första fokusgruppen var vi i kontakt med en person som vi kände sedan 

tidigare och denna person fick själv bestämma gruppmedlemmarna som blev fyra kvinnor och en man från 

samma statsvetenskapliga program. De hade studerat snart fyra terminer tillsammans och de kände varandra väl 

som gjorde att de hade en bra gruppkemi. Den andra fokusgruppen gick till på samma sätt där vi valde en person 

fast som gick medie- och kommunikationsprogrammet, som fick välja resten av medlemmarna i fokusgruppen. 

Fokusgrupperna genomfördes under samma dag, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Efter att 

undersökningarna var genomförda diskuterade och sammanställde vi intervjuer som varit och gick igenom 

anteckningarna som hade skrivits ned.  

 

Enligt Wibeck (2010) är det bra för validiteten att intervjun är i en sådan miljö där respondenterna känner sig 

trygga i och därför utfördes båda intervjuerna i ett grupprum på biblioteket som alla respondenterna var bekanta 

med. Olika avstånd mellan deltagarna och trånga utrymmen där alla sitter nära varandra kan leda till obehag för 

respondenterna och kan även leda till att de inte deltar i fokusgruppsintervjun (ibid.). Därför valdes ett rymligt 

rum med ett avlångt bord där respondenterna kunde välja hur långt ifrån varandra de ville sitta men samtidigt att 

de var tvungna att sitta mitt emot varandra på långsidan, där 2 satt på ena sidan och 2-3 personer satt på andra 

sidan för att de blir naturligt att de pratar med de som sitter mittemot (ibid.). Respondenterna placerades närmare 

den kortsidan där moderatorn satt för att visa på att denne var en del i intervjun. Forskaren som antecknade 

uttryck och kommentarer satt på den andra kortsidan där respondenterna inte satt lika nära för att denna person 

ej var i fokus. Båda grupperna bjöds på kakor och läskedryck för att fokus ej skulle ligga på de två datorerna och 

de två mobiltelefonerna som låg på bordet för ljudupptagning av intervjun. Två mobiltelefoner och en dator som 
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spelade in all konversation under intervjun låg utspridda på bordet för att få bra ljudupptagning från alla håll, 

samt om det skulle bli något fel på en av ljudupptagningsapparaterna så fanns det en backup. 

 

Enligt Wibeck (2010) ökar validiteten om samma person är moderator vid alla intervjuer, därför fick denna 

undersöknings fokusgrupper ha samma moderator, samt en forskare som antecknade uttryck, rörelser och 

generella svar från gruppens medlemmar. Moderatorn läste utifrån ett papper där det stod vad som skulle ske i 

intervjun, vad ämnet handlade om och att det inte fanns några rätta eller felaktiga svar. Frågorna ställdes och 

respondenterna talade fritt utifrån dem, men när det tänkta ämnet inte var i centrum styrde moderatorn in 

gruppen på rätt spår. Efter ett tag visades fyra filmer på den dator som ej spelade in samtalen. Utifrån vad 

gruppen fick se så diskuterade de vad de nyligen sett och fick svara på moderatorns frågor när denne var tvungen 

att rycka in för att leda gruppens diskussion i rätt riktning. 

   

Båda intervjuerna gav denna undersökning en mättnad då båda fokusgrupperna nämnde nästan samma saker på 

varje fråga och film. Fokusgrupperna gav inte bara liknande svar utan de var också ungefär lika långa, båda 

intervjuerna pågick i ungefär en timme. 

 

4.7 Metodkritik 
Denna undersökning har självklart brister och är därför inte perfekt, bland annat har undersökningen varit under 

stor tidspress och det har därför gjorts olika prioriteringar i utformandet och hanterandet av denna 

forskningsstudie. Det som blivit mest lidande av de stressade tidsramarna är gruppsammansättningarna och 

antalet intervjuer, eftersom fokusgrupper är en tidskrävande metod (Wibeck, 2010). I en ideal värld skulle 

könsfördelningen i grupperna varit jämn, så var ej fallet i denna undersökning. Endast 2 av de 9 deltagarna var 

män vilket inte resulterar i en representativ bild av målgruppen då den största andelen deltagare var kvinnor 

vilket resulterade i att männen blev underrepresenterade. I denna undersökning genomfördes endast två 

intervjutillfällen, på grund av tidsbrist, då det idealt borde genomförts minst 3 intervjutillfällen (ibid.). Vi har 

försökt att motverka det genom noga planering och genomförande av metoden. Med det sagt diskuteras följande 

avsnitt metodens övergripande validitet och reliabilitet.  

 

4.7.1 Validitet 
Validitet är när forskaren mäter det han/hon påstår att mäta (Esaiasson, 2007), och syftet med 

fokusgruppsintervjun var att få en uppfattning av vilket intryck och känslor som infographics gav mottagarna, 

vad de uppmärksammade mest, samt vilken typ av de olika infographic-filmerna de föredrog när det gäller att 

förmedla olika informativa budskap. Syftet var även att få en inblick i hur mycket studentkårens målgrupp visste 

om deras organisation. Enligt Krueger (1998c refererad i Wibeck 2010) är trovärdigheten i fokusgruppsstudier till 

en viss mån osäkra då det kan förekomma grupptryck eller andra typer av upplevda hot. Överdrift av svar på 

frågorna för att öka sitt intryck eller för att övertyga andra deltagare om vissa åsikter kan också vara en fara för 

fokusgruppsstudier. I denna undersökning förekom god gruppkohesion i båda fokusgrupperna, vilket resulterade 

i att alla deltagare fick komma till tals och respekterade vad andra sade. Alla fick tillfälle att tala och om någon 



	   21	  

hade något att säga gjorde medlemmarna i gruppen rum för personen att uttrycka sina åsikter. Även valet av 

intervjumiljö påverkar validiteten då gruppmedlemmar som känner sig mer hemma vågar uttrycka sig och inte är 

lika osäkra (Wibeck, 2010). För att uppnå en känsla av säkerhet hos respondenterna, och för att värna om 

studiens validitet, ägde därför undersökningen rum i ett luftigt och rymligt grupprum på universitetets bibliotek 

med naturligt ljus från flera fönster. I denna typ av miljö befinner sig majoriteten av deltagarna dagligen, vilket 

förhoppningsvis gör att de känner de sig bekväma vid undersökningen.  

 

Ett validitetsproblem kan vara det material forskaren fått av ljudupptagningen då forskarna under 

transkriberingen måste höra klart och tydligt vad respondenterna säger för att göra så korrekta tolkningar som 

möjligt av materialet (Wibeck, 2010). För att motverka problemet spelades intervjuerna i denna undersökning in 

med hjälp av tre olika inspelningskällor som var placerade på olika platser på bordet. Efter varje film som visades 

delades två exemplar av pappershäften ut med så kallade screenshots från filmerna. Häftena skulle göra det 

lättare för respondenterna att komma ihåg filmens olika beståndsdelar. Idealt borde det funnits ett exemplar var 

till deltagarna eftersom respondenterna då kunde tittat i lugn och ro på bilderna istället för att dela häftena 

sinsemellan.  

 

4.7.2 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att forskare kommer fram till samma resultat i en undersökning, oberoende av varandra samt 

att resultatet ser likadant ut vid olika tillfällen. Forskaren bör vara uppmärksam med att se andra mönster som 

inte han/hon tidigare sett och därför det är viktigt att verifiera en analys. För att stödja det krävs mycket data och 

att empirin redovisas utförligt (Krueger 1998c refererad i Wibeck 2010). Denna undersökning använde sig utav 

samma moderator under båda fokusgrupperna då det ökar reliabiliteten (Albrecht et al. 1993 refererad i Wibeck 

2010). Enligt Wibeck (2010) ökar reliabiliteten om andra forskare oberoende av varandra transkriberar 

intervjuerna, så att olika tolkningar av materialet skulle förekomma. Men på grund av tidsbrist genomfördes ej 

detta. 

 

4.8 Etisk diskussion 
Enligt Kvale (1996) ger etiska teorier och koder sällan tydliga svar till de styrande val som görs under ett 

forskningsprojekt. Wibeck (2010) säger att fokusgrupper är mer etiskt tilltalande än intervjuer som är mer styrda 

eftersom deltagarna i en grupp kan styra och medverka i samtalet lite som dem vill som gör att situationen 

upplevs som mer bekväm. Då denna undersökning erbjöd respondenterna anonymitet kunde denna typ av 

intervju inte garantera full anonymitet då undersökningen bestod av grupper med andra individer, men en 

konfidentialitet att inga uppgifter om vilka respondenterna var samt vad dem sade försäkrades av forskarna. Vi 

som forskare av denna undersökning garanterade att deras namn och identitet skulle skyddas noggrant (Kvale, 

1996). Respondenternas namn i transkriberingen skyddas på så sätt att varje person kodas med deras första 

bokstav i det namn dem tilltalas. Ljudupptagningarna på mobiltelefoner och dator sparades på en hårddisk som 

förvaras i en av forskarna hem (Wibeck 2010). 
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5. Lösningen och dess grunder utifrån teori och resultat. 
Organisationen Karlstads studentkår vill som tidigare nämnt framföra ett budskap som förklarar fördelarna med 

ett medlemskap. Utformningen av detta budskap skall både lyckas intressera och informera målgruppen. Nedan 

analyseras resultatet från forskningsmetoden i relation till teori och kompletteras med citat från respondenterna. 

Lösningen presenteras i texten som scener exempelvis Scen 1, som finns tillgängliga att beskåda i bilaga 9-11. 

 

5.1  Infographics: En lämplig lösning? 
I slutet av fokusgruppsintervjuerna, efter att deltagarna både fått diskutera och se på infographicfilmer så 

frågades respondenterna vad de tyckte om idén att göra en liknande film till studentkåren. Deltagarna var eniga, i 

båda grupperna, om att infographic var en bra och intressant lösning vid produktion av informativa budskap.  

 

“...de kan visa sin verksamhet, det tror jag verkligen de skulle kunna…” - H 

 

“...man är ju som klistrad hela vägen, man tröttnar inte, så på så vis funkar det ju jättebra, den har ju en bra balans mellan rörelse 

och användandet av olika kontraster.  

Det är ju intressant att titta på…” - R 

 

Enligt respondenterna kunde ämnen, som vanligtvis upplevs som tråkiga, presenteras på ett sätt så att det blev 

mer intressant och lockande genom att välja infographics som visuell lösning. Infographics verkar alltså 

intressera, beröra och engagera en tänkt målgrupp då de genom en attraktiv förpackning bidrar till att underlätta 

tolkningar av information för publiken. Det bekräftar styrkan hos infographics som ett visuellt kommunikativt 

medel för att förmedla information (Lankow, et al., 2012). Genom teorin och respondenternas svar kunde vi 

därför anta att vi med fördel kunde välja infographic som ett visuellt spår vid utformningen av vårt informativa 

budskap. 

 

5.2 Förarbete: Målgrupp & organisation 
För att kunna anpassa undersökningens kommande infographic till målgruppen för att den skulle vara så effektiv 

som möjligt inleddes intervjuerna med en enklare målgruppsanalys. Vi talade med grupperna om hur de upplevde 

kåren som organisation, hur de fått reda på att de existerar och om de hade en klar bild av vad studentkåren 

arbetar med. Vi kunde genom detta avgöra vilken information i filmen som var viktigast att presentera för 

målgruppen, och på så sätt kunna planera vilken information som budskapet skulle byggas upp på.  

 

“...de verkar för studenterna bästa på universitetet, studietiden och studenternas vardag ska bli så bra som möjligt…” - S 

 

Respondenterna var eniga om att lagar & rättigheter var en viktig del av kårens arbete, men att de även sysslade 

med att anordna sociala aktiviteter för studenterna. 
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5.2.1 Lösningen 
Baserat på denna information utformades därefter ett manus samt en storyboard till vår produktion, som 

underlättar uppbyggnaden av det visuella budskapet. Storyboarden beskriver i bilder, varje sekvens, för hur 

meddelandet skall utformas (Zettl, 2011). Då respondenterna var mycket medvetna om de sociala event som 

kåren arrangerar ligger därför fokus på de andra kärnämnena i organisationen. Vi valde därför att lyfta fram 

kårens arbete med studenternas rättigheter (scen 2), CSN- och bostadsrelaterade frågor (scen 3), 

utbildningsbevakning (scen 4), studentinflytande (scen 5). För att presentationen av dessa ämnen skulle kännas 

naturlig så lades det till ett intro (scen 1). Filmen avslutas sedan med en presentation av fördelarna med ett 

medlemskap hos kåren för att summera hela filmen (scen 6). Manuset baserades på information som vi fått ta del 

av över mejl från organisationen, där varje textavsnitt presenteras med en tillhörande visuell scen.    

 

5.3 Budskapets uppbyggnad: Narrativ & storytelling 
De filmer, i stimulusmaterialet, som var uppbyggda enligt narrativa tekniker fick bättre respons än de andra 

filmerna. De verkade ha klarare argument, som respondenterna uttryckte sig, och visade sig vara lättare att hänga 

med i än dem som bara presenterade ren text eller siffror. Då narrativa produktioner har potentialen att involvera 

åskådaren, så upplevdes de som lättare att förstå och mer intressanta (Peer & Chatman, 2001).  

 

“...det var ju en sån här barnsaga…det funkar ju ändå och man orkade följa med...” -R 

 

En respondent liknade en av filmernas sekvenser likt en saga, vilket är en typiskt narrativ form av ett 

meddelande. Respondenterna verkade även minnas den information som presenterades på det här viset, vilket 

stämmer överens med forskning på att narrativ gör det enklare att återkalla informationen för respondenterna 

(Gershon & Page, 2001). Denna typ av berättarteknik verkar därför vara att föredra vid utformningen av den 

animerade filmen. Budskapet utformades därför enligt den narrativa tekniken digital storytelling.  

 

5.3.1 Lösningen 
För att skapa en igenkänning hos den tänkta publiken, som är typiskt för storytelling, startar därför vår 

produktion med en presentation av en student som publiken kan identifiera sig med. Studenten försätts sedan i 

en rad olika situationer som visualiseras genom illustrationer och rörelser. Berättelsens startpunkt är alltså 

presentationen av studenten som förs vidare till en situation (scen 2, scen 3) vilket fungerar som en form av 

hinder eller kris för karaktären, vilket också är ett typiskt inslag i dessa narrativa former (Peer & Chatman, 2001). 

Studenten hjälps sedan ur situationen med hjälp av hjältefiguren, studentkåren, för att ta sig vidare över hindret 

eller motståndet. Studentkåren har i budskapet framställts som hjälten enligt en klassisk arketypisk myt som vi 

talade om tidigare i den teoretiska avdelningen, detta för att publiken skall se mönster mellan denna arketypiska 

myt (hjälten) och organisationen och associera dessa två med liknande karakteristiska egenskaper (Woodside, et 

al., 2008). Tanken är att publiken skall se studentkåren som en trofast kamrat som skapar möjligheter att segra 

över de hinder som kan uppstå under studietiden. Efter presentationen (scen 1) och de två scenerna med hinder 
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(scen 2, scen 3) följer en scen där denna arketypiska koppling förstärks ytterligare där hjälten granskar en grupp 

människor vilket visualiserar organisationens så kallade utbildningsbevakning (scen 4). Denna scen visar hur 

kåren finns i bakgrunden och vakar över studenterna för att göra utbildningen under studietiden till det bättre. I 

nästa scen (scen 5) återkommer studenten sittandes på en tron, där problem tycks vara långt borta. I denna del av 

budskapet har studenten, den goda protagonisten, kommit till rätta och narrativet har därför slutat med en succé 

eller med ett så kallat lyckligt slut (Peer & Chatman, 2001). Budskapet avrundas därefter med en sammanfattning 

av vilka fördelar ett medlemskap i kåren innebär, samt en presentation av avsändaren där logotypen visas för 

första gången i filmen samt kårens webbadress. 

 

5.4 Det visuella valet: Illustrationer & metaforer 
Respondenterna var eniga om att infographics var intressanta att se på men att de kunde förlora sitt allvar om 

avsändaren inte är försiktig. Det på grund av att illustrationerna kunde resultera i att filmerna ses som barnsliga 

som påvisar vikten av att de visuella element som används i produktionen, så som illustrationer, verkligen är 

lämpliga. Både i relation till publiken och det budskap som produktionen skall förmedla (Lankow, et al., 2012). 

Utan illustrationernas relation till budskapet skulle kanske informationen ratas av publiken då den upplevs 

oseriös, eller barnslig, som de uttryckte sig. Samtidigt har illustrationerna en stor betydelse för hur budskapet 

uppfattas och uppmärksammas vilket kan göra det hela problematiskt. Illustrationer har som huvuduppgift att 

göra ett budskap mer attraktivt men att publiken förstår informationen måste prioriteras, vilket är ett 

återkommande konstaterande i teorier kring användandet av illustrationer för att förmedla information (ibid.). En 

respondent nämnde att det visuella utseendet på en av filmerna gjorde att denne mindes vad det var för 

information som presenterades på grund utav att den var mest tilltalande och, som respondenten uttryckte sig, 

roligast att titta på.   

 

“...den visuellt mest tilltalande, den var roligast att titta på och jag kommer ihåg budskapet...det är den jag minns mest i 

efterhand…” -R 

 

Vi kan genom uttalandet dra paralleller mellan minnesfunktioner i perceptionen och illustrationer som vi pratat 

tidigare om i det teoretiska avsnittet. Om något attraherar publiken så uppmärksammas det informativa 

budskapet samt att det är större chans att denna information blir ihågkommen av betraktaren vilket 

överensstämmer med Batemans (2010) undersökningar kring illustrationer och minnesfunktioner (ibid.). Vi 

kunde även se att ett intressant visuellt utseende, baserat på illustrationer, gjorde att betraktaren var mer benägen 

att ta reda på mer om avsändaren eller informationen då det väckte ett intresse. Som vi talade om tidigare i 

teorikapitlet kan visualisering av informativa budskap ses som en form skönhetstävling, det som är mest 

intressant ur ett visuellt perspektiv motiverar betraktaren att både tänka efter och agera efter att budskapet visats 

till sitt slut (Cawthon & Moere, 2007). 
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5.4.1 Lösningen 
Baserat på dessa resultat och teorier har vi i vår produktion valt att välja den illustrativa vägen snarare än att 

endast presentera informationen i siffror och text vilket gör att publiken både attraheras av filmen och får dem 

att minnas informationen som presenterats. Vi har dock varit noggranna med att illustrationerna har någon form 

av koppling till informationen, men att de samtidigt gör berättandet mer intressant och attraktivt. Vissa av 

illustrationerna i vår produktion har även ett djupare retoriskt syfte, och är tänkta att tjäna som så kallade 

metaforer. Valet att använda sig av vissa metaforer motiveras genom metaforernas egenskaper att skapa ny insikt 

och känslor då de till skriver en annan mening till ett objekt (Lenger & Moere, 2009). Visuella metaforer 

framkallar djupare associationer och relationer till informationen vilket resulterar i att publiken är mer benägen 

att minnas den (ibid.). 

   

I introt (scen 1) i vår produktion visas en illustration av en student som till utseendet ska vara könsneutral 

eftersom alla i målgruppen skall kunna identifiera sig med huvudkaraktären. Studenten har därför illustrerats med 

halvlångt hår, ett par ögon, öppen skjorta, t-shirt och jeans. Illustrationer funkar som ett komplement till 

informationen som presenteras genom tal. 

   

I scen 2 visas återigen studenten ihop med en illustration som kan liknas vid ett skuggmonster. Illustrationen av 

skepnaden, svart med endast ett par ögon och ett hånleende, är en metafor för orättvisa och diskriminering. Det 

ska också ge en visuell bild av den försvarslösa känslan mot en högre positionerad person som exempelvis en 

examinator. I denna scen kommer sedan en illustration i form av en superhjälte in i bilden, att det är en hjälte går 

att känna igen på vissa klädattribut så som mantel och maskering för ögonen. Denna illustration skall 

representera studentkåren och är en visuell bild av den arketypiska myt vi talade om tidigare i avsnittet. 

Illustrationerna visar sedan att hjälten tänder en lampa som hänger i taket, ljuset sprider sig och skuggorna 

försvinner. Det är tänkt som en metafor för att organisationen, i de mörkaste tider, kan hjälpa studenterna att 

sprida ljus och hopp i liknande situationer genom att erbjuda stöd och vägledning.  

   

I scen 3 vissas återigen illustrationen av studenten men denna gång ståendes i en kartong. Denna kartong liknar 

en vanlig pappkartong som publiken känner igen men med två fönster och en dörr ritat på kartongens framsida. I 

hörnet på kartongen finns även ett hål. Denna illustration är en metafor för dåliga förutsättningar i boende, csn 

och övriga miljöer i studenternas vardag. Kartongen har, genom de kompletterande fönstren och dörren, 

beskrivits som studentens oglamorösa hem. Ur hålet på kartongen springer en kackerlacka, vilket är ett djur som 

associeras med dåliga miljöer vilket förstärker bilden av de dåliga förutsättningar studenten i filmen lever i. 

Återigen kommer illustrationen av hjälten in i bilden, som räddaren. Denna gång har illustrationen kompletterats 

med en byggarbetshjälm och en verktygslåda som en metafor för att studentkåren även kan hjälpa i frågorna 

kring bostad och studiemedel. 
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Scen 4 visar, till en början, en illustration av en grupp personer som sitter kring ett bord. Brevid bordet står en 

skrivtavla med anteckningar. Denna illustration skall representera en ledning som tar olika val angående 

utbildningarna på universitetet. Personerna kring bordet har ritats i en enhetlig färg, utan specifika karaktärsdrag 

för att göra dem anonyma. Kameran zoomar ut och visar sedan hjälten, som sitter böjd över gruppen med ett 

förstoringsglas i handen, där illustrationerna kompletteras med en berättarröst som talar om studentkårens så 

kallade utbildningsbevakning. Hjälten har framställts som betydligt större i jämförelse med den anonyma gruppen 

kring bordet och tar mycket plats i bildrutan. Hjälten har även fått ett förstoringsglas i handen, som används för 

att granska gruppen. Metaforen är för studentkåren som en allseende kraft, hjältens enorma storlek, som noga 

granskar utbildningarna genom förstoringsglaset. Förstoringsglaset är ett verktyg som publiken känner igen, och 

som publiken vet används för att granska ett mindre objekts detaljer med noggrannhet.  

   

I scen 5 föreställer illustrationen studenten sittandes på en tron. Tronens topp har kompletteras med kårens 

symbol från logotypen. Tronen reser sig sedan upp i skyn av fyra block som byggs upp som en grund för tronen 

att stå på. I blocken står de huvuddelar som organisationen jobbar med för sitt så kallade studentinflytande. När 

hela grunden är uppbyggd trillar en krona ner på studentens huvud. Tronen är en metafor för makt och det 

inflytande studenterna har över sin studietid om de innehar ett medlemskap. Blocken är en metafor för den 

stabila grund och de punkter som inflytandet vilar på och hur studentkåren jobbar för ett starkt inflytande från 

studenterna. Kronan som faller ner är som “kronan på verket” och förstärker intrycket av studentens makt, som 

är en metafor för studenten som likt en kung regerar över sin egen studietid och kan påverka den genom 

studentinflytandet. 

   

I den slutgiltiga scenen, scen 6, visas en illustration av hjälten ståendes på en klippa i motljus. Här presenteras en 

summering i text av vad ett medlemskap innebär. Hjälten blickar i denna scen ut över världen som i en klassisk 

hjältebild publiken känner igen.  Denna illustration skall ge ett sista intryck av organisationen som den trofasta 

och imponerande hjälten. Denna scen går över i ett avslut där studentkårens logotyp och hemsida visas.  

 

5.5 Ljud: Berättarröster, ljudeffekter & musik 
Ljud är en viktig del i informativa produktioner, och var viktigt att ljud användes på rätt sätt för att förstärka 

budskapet. I undersökningarna verkade respondenterna ha mycket att säga om de filmer som innehåll röster, och 

den film som saknade berättarröst klassades som sämst av båda grupperna. På grund av att mängden text var för 

stor och informationen misslyckades med att nå fram i sin helhet.  

 

“...Det är mycket lättare att hänga med, då slipper man sitta och läsa allting själv, det blir lättare att övertala eller övertyga om man 

har en bra röst eller om man vill sälja in någonting…” - C2 

 

“...filmen förmedlar de den visuella känslan men informationen får vi via rösten…” - T 
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Teorier kring att berättarröster binder ihop och möjliggör ett snabbare och mer direkt berättande av 

informationen verkar därmed stämma. Då en av berättarrösternas huvudsakliga uppgifter är att de håller ihop 

helheten av bitar i ett rörligt meddelande, verkar meddelandet fallera utan den strukturerande egenskapen hos 

berättarrösten (Zettl, 2011). Gershons och Pages (2001) teorier kring att avsaknandet av dessa ljud försvårar 

förståelsen för meddelanden i rörliga budskap verkar därför relevanta. Avsaknaden av det audiella element 

försvårade helt klart förståelsen och intresset för meddelandet. Musiken ansågs också vara en mycket viktig del i 

dessa typer av produktioner enligt flera av respondenterna. 

 

“...jag tror musiken också var viktig…överhuvudtaget så tror jag att en sådan här film utan musik känns väldigt platt…” - S 

 

“...musiken går så pass snabbt så att man vet att “nu måste jag läsa fort” så skummar man bara igenom för att hinna läsa allt, och 

så hinner man inte uppfatta vad man läst…” - T 

 

Det verkar alltså vara så att det inte endast är berättarröstens närvaro som är viktig för produktionen, utan även 

andra inslag av ljud. Musik skapar känslor och intensifiera händelser i rörlig bild (Zettl, 2011; Tagg, 2006). Vi kan 

därför anta att avsaknaden av musik påverkar stämningen i filmen och att det påverkar upplevelsen av budskapet. 

Utan musik kan därför meddelandet upplevas platt, som respondenten uttryckte sig, det vill säga ointressant. Det 

kan medföra att publikens uppmärksamhet eller intresse till meddelandet svalnar och att de därför inte tar till sig 

informationen. Musiken måste dock anpassas till tempot i produktionen, då för snabb musik verkade stressa upp 

publiken.  

 

Det framgick även att det är viktigt att inte presentera ljudeffekter samtidigt som berättarrösten, då det verkar 

vara svårt för publiken att fokusera och ta till sig av informationen som förmedlas via tal.   

 

“...jag tyckte det hände alldeles för mycket med dom där ljudeffekterna också, för det var någon gång som det var en ljudeffekt när 

dom pratade och då hörde jag inte riktigt…” - T 

 

Respondenterna upplevde det som att det var svårt att höra vad berättarrösten hade att säga när störande 

effektljud dök upp samtidigt. Vi kan här dra paralleller till perceptuella teorier kring det så kallade figur och 

bakgrunds principerna. Då berättarrösten är den primära informationskällan, som figur, bör den vara mer 

framträdande än ljudeffekter som agerar likt en bakgrund (Zettl, 2011). En riktlinje för produktioner bör därför 

vara att alltid prioritera berättarrösten i budskapet, och endast se ljudeffekterna som ett komplement för att göra 

meddelandet mer levande.  

   

För att en röst skulle upplevas på ett positivt & förtroendeingivande sätt så skulle den vara neutral och lugn enligt 

respondenterna. Hade berättarrösten dessa egenskaper så verkade rösten befinna sig i bakgrunden och leda 

betraktaren genom informationen, den störde inte samspelet mellan illustrationer och texter utan fungerade som 

ett komplement som gjorde hela budskapet mer lättförstått. 
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5.5.1 Lösningen 
Ljud spelar alltså en viktig roll i både om budskapet upplevs intressant men påverkar även publikens förståelse av 

informationen. I vårt projekt lades därför mycket tid och fokus på musik, ljudeffekter och berättarröst. Valet att 

använda sig av berättarröst kändes som självklart baserat på resultatet och teori. Då berättarrösten är den primära 

informationskällan i filmen var det viktigt att den får fungera ostört genom filmen. Ljud har därför applicerats på 

produktionen enligt figur och bakgrunds-teorier för att gynna publikens perceptionsprocesser. Berättarrösten har 

alltså fungerat som figur, och ljudeffekter samt musik som bakgrund genom filmen (Zettl 2011). Vi har därför 

varit noggranna med att inte presentera starka ljudeffekter samtidigt som berättarrösten för att fokus inte skall 

försvinna från informationen som förmedlas via tal. Ljudeffekter används också sparsamt för att inte budskapet 

skall upplevas som rörigt och svårt att lyssna på.  

   

Berättarrösten är relativt dialektlös och förmedlar informationen till publiken i ett lugnt tempo. Tempot i 

berättarrösten har även påverkat valet av musik. Musiken är positiv och ger en avslappnad känsla, men är 

samtidigt minimalistisk med endast ljud från en akustisk gitarr eftersom musiken inte skall störa informationen 

och att publiken inte skall uppleva stress, då det är ett problem som kan uppstå om musiken har ett för snabbt 

tempo enligt resultaten från undersökningen. Dock var det viktigt att musiken samtidigt inte hade ett för 

långsamt tempo, filmen hade då kanske upplevts som tråkig av publiken.  

 

5.6 Användandet av färger & kontraster 
Enligt undersökningen verkar det inte vara mängden färger som bestämmer graden attraktion till budskapet, utan 

det verkar snarare vara graden av kontraster mellan färgerna som påverkar om budskapet upplevs som 

tilltalande.   

 

“...man kan inte säga att det ska vara många färger, bara det ser välgjort ut…” - S 

 

“...jag har sett en i svartvitt som går på tv och jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men den är jättesnygg och den är bara i svart 

och vitt. Så det kan ju funka men då är det ju för att det är bra kontraster…” -R 

 

Vi kan dra slutsatser om att det kan vara lika fördelaktigt att använda mycket färger som att använda sig av en 

färgpalett bestående av få färger. Det viktigaste är att de skapar tydliga kontraster med varandra som förtydligar 

budskapet, som visar på de tydliga informativa egenskaper som färger besitter och som bör utnyttjas vid 

utformning av ett visuellt förpackat budskap. Färger kan därför, genom kontraster, med fördel användas för att 

intensifiera meddelandet och skapa klarhet (Zettl, 2011). Det stimulusmaterial som innehåll för få kontraster 

mottogs inte positivt av respondenterna. Det blev extra tydligt i film 4 (se bilaga 6-7) där frånvaron av kontraster 

var extrem. Kontrasterna mellan ljust och mörkt samt mellan olika nyanser var för otydliga och som försvårade 

förståelsen av meddelandet och gjorde respondenterna uttråkade. Detta stödjer teorier kring hur färgkontraster 

kan bidra till bilders harmoni och stabilitet. De dåliga kontrasterna i film 4 kan ha gett ett oroligt intryck hos 
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respondenterna vilket kan ha påverkat förståelsen då endast en dominerande färg användes i filmen (Colombo, et 

al., 1999). Vi kan därför anta att kontraster mellan färger inte bara gör budskapet mer attraktivt utan att de även 

bidrar till en ökad förståelse hos publiken.  

  

5.6.1 Lösningen 
Baserat på resultaten från undersökningen samt teorier kring färglära har vi genomgående för vår produktion valt 

färger med tanke på att skapa tydliga kontraster både mellan färgernas nyanser men även mellan färgernas 

energinivåer, enligt traditionell kompoistionspraxis (Zettl, 2011). Vi har valt färger med låg energi i bakgrunden, 

och färger med hög energi till de objekt som ska ligga i fokus då det underlättar publikens perceptionsprocesser 

(ibid.). Den blå nyansen till bakgrunden har valts eftersom den är en färg som klassas som lugn och är en så 

kallad kall färg. Denna kalla och lågt mättade färg har därför en mycket låg energi nivå (ibid.), vilket gör den till 

en harmonisk bakgrundsfärg som framhäver de viktiga illustrationerna i vår produktion. I scen 6 sker ett 

undantag, då bilden skall likna hjälten i motljus. Där av den oranga färgen i bakgrunden, vilket är en färg med 

hög energi, med den svarta silhuetten i förgrunden av hjälten. Kontrasten blir dock god nog i denna scen på 

grund av skillnaderna mellan färgernas nyanser. I produktionen har vi försökt att inte använda färger i nyanser 

som liknar varandra, då de inte skapar goda kontraster eller intressanta bilder. Hjälten framställs i färger utifrån 

organisationens grafiska profil, vitt och orange, för att ytterligare relatera till studentkåren.  
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6. Avslutande reflektioner 
 

6.1 Lösningens kvalitet 
Karlstads Studentkår ville inför projektets start ha en film som visade stora mängder data, i form av t.ex. 

medlemsantal och allmän statistik. Under projektets gång, och efter utförd undersökning nåddes slutsatsen 

att det inte var optimalt att efterfölja den ursprungliga önskan från beställaren. Den tillämpade teorin och 

undersökningens resultat visade starka indikationer på att en film av denna typ bör ha större vikt på visuellt 

tilltalande element, snarare än ren data. Med detta i åtanke är det diskutabelt om slutprodukten uppnår 

kriterierna för en traditionell infographic. Som avslutande del för vårt projekt väljer vi att återvända till det 

kritiska ramverket för goda infographics som vi talade om tidigare i det teoretiska kapitlet. Detta för att vi 

skall kunna reflektera över om vår produktion håller god kvalitet utifrån graden av användbarhet, sundhet 

och skönhet.  

 

Graden av användbarhet hos vår produkt kan mätas genom hur väl produkten möjliggör för avsändaren att nå 

sina mål med kommunikationen (Lankow, et al., 2012). Studentkårens mål, det vill säga avsändaren, var att 

informera studenterna kring organisationens arbete och vad ett medlemskap innebär. Vi anser att vår färdiga 

produktion möjliggör denna kommunikation i stor grad, då den på grund av utformningen av det kommunikativa 

budskapet grundats i forskningsmetodens resultat och teori. Relevant information har valts ut och utformats 

efter målgruppens tidigare kunskaper och preferenser, samt med publikens perception i åtanke. Tanken med 

projektet var att utforma en film som skulle uppmärksammas, förstås och minnas av publiken vilket vi anser att 

produkten gör. Där av anser vi att produkten fyller sin kommunikativa funktion, och har en hög grad 

användbarhet.   

   

Produktens grad av sundhet baseras på hur väl produkten relaterar till den tänkta målgruppen, samt om den 

berättar något som har ett värde hos publiken (Lankow, 2012). Vi anser att produkten kommunicerar något 

meningsfullt då mycket viktig kunskap kring studentkåren saknas hos målgruppen, vilket vi kunnat se i vår 

forskningsmetod. Denna information är också värdefull för målgruppen då det kan påverka deras studietid på 

universitetet. Målgruppen får genom vår produktion kunskap kring deras rättigheter och hur de kan påverka sin 

utbildning till det bättre, vilket är värdefullt för studenterna. Vi anser därför att vår produkt håller en hög grad 

sundhet. 

   

Slutligen kan vi se till graden skönhet hos produkten. Skönheten mäts genom hur väl produktens design 

presenterar informationen och stödjer denna för att bli lättare att förstå eller mer framträdande (Lankow, et al., 

2012). Då alla val i utformningen av vår produkt grundar sig i teori kring hur visuella budskap kan utformas för 

att underlätta förståelsen samt resultaten från målgruppens preferenser av liknande produktioner så anser vi att 

vår produkt håller en hög grad skönhet. Teorier kring färg, illustrationer, ljud och så vidare har prövats genom 

forskningsmetoden och har fått styra vilka vägar vi har valt mot den färdiga produkten. Då vår produkt uppfyller 
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dessa tre kvalitetskrav så anser vi att vi skapat en väl fungerande inforgraphic och att produkten håller en hög 

kvalitet. 

 

6.2 Kritisk granskning av projektet 
Informationen hade möjligtvis varit mer effektiv om den varit kortare, dock fanns inte möjligheten då hela 

organisationen skulle beskrivas i en enda film. Ett förslag hade varit att dela upp informationen i kortare 

tematiserade filmer som beskrev varje del av studentkåren. Det kanske hade varit lättare för publiken att ta till sig. 

Vi anser därför att utifrån förutsättningarna resulterade i en bra och informativ sammanfattning av studentkåren.  

 

Om vårt projekt haft mer resurser i fråga om tid hade projektet kunnat genomföras mer noggrant, då det handlar 

huvudsakligen om metod delen där fler fokusgruppstillfällen hade varit att föredra då det i denna 

forskningsmetod endast förekom två. Det hade kunnat ge oss djupare insikt i hur målgruppen upplever denna 

typ informationspresentationer. Vid utrymme i teoretiska delen hade vi även kunnat diskuterat teorier kring 

användandet av film i extern organisationskommunikation eller varumärkesidentiteter men det hade resulterat i 

en för stor och omfattande rapport och prioriterades därför bort. Fokus för denna rapport låg istället på 

perceptionsteori och hur informativa budskap kan utformas för att gynna publikens perceptionsprocesser. 
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7. Fortsatt process 
Som fortsatt arbete skulle det vara fördelaktigt att testa vår produkt med hjälp av fokusgruppsintervjuer, likt den 

undersökning som presenterats i vårt projekt, för att se hur det informativa budskapet tas emot och uppfattas av 

målgruppen. Det skulle kunna visa om vi applicerat kunskapen vi fått genom teori och metodens resultat på rätt 

sätt i utformandet av vår produkt. Vi skulle genom en sådan undersökning få möjlighet att undersöka hur den tas 

emot av målgruppen, om de förstår budskapet och om den visuella utformningen var tilltalande. Därefter hade vi 

kunnat justerat filmen efter dessa resultat.  

 

Vi hade även kunnat genomföra tester där vi undersökte hur väl de minns det informativa budskapet som vi tagit 

fram. Genom att återkoppla till fokusgrupperna efter att en tid har gått efter visning av filmen och låta de 

återberätta så mycket av informationen som möjligt, likt Batemans (2010) experiment som undersökte relationen 

mellan illustrationer och minnesfunktioner. Vi hade då kunnat testa om vi skapat ett informativt budskap som 

etsar sig fast i publikens långtidsminne.  

 

Vi hade även kunnat producera flera filmer enligt olika tematiseringar som vi talade om tidigare, som 

komplement till vår produkt. Det skulle fungera som ett bra komplement med mer djupgående information om 

varje del i studentkåren. Självfallet bör även en engelsk version produceras av filmen, samt att den bör textas för 

att säkerhetsställa att alla i målgruppen kan ta del av informationen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide: Fokusgrupper 
 

Inledande presentation av personen som intervjuar (forskaren) samt välkomnande av deltagarna i fokusgruppen. 
 

“Välkommen till denna intervju, jag heter Förnamn Efternamn och är student vid karlstads universitet, jag kommer 
agera som moderator vid dagens intervju. Tack för att ni tar er tid för att delta i denna undersökning! 
 

Idag kommer vi diskutera design, intryck och hur ni upplever olika presentationer av information. Vi vill ta del av 
hur ni uppfattar vissa saker genom att hålla en öppen diskussion i frågorna, det finns alltså inga rätta eller 
felaktiga svar utan det är bara att tala fritt. 
 

Det enda vi ber av er är att respektera varandras åsikter, låta alla få utrymme att uttrycka sina åsikter och att låta 
en person prata i taget.  
 

Intervjun kommer spelas in, genom ljudupptagning. Era namn kommer kodas i den skriftliga analysen samt 
transkriberingarna, ljudfilerna kommer endast behandlas av forskarna. Om ni skulle vilja ta del av 
transkriberingarna kan ni kontakta oss så får ni en kopia av dessa.  
 

Om ni samtycker till detta kan vi nu påbörja intervjun, ni har rätt till att avbryta och lämna intervjun när som 
helst.” 
 

Öppningsfrågor: 
Moderatorn fokuserar på gruppkohesions, personerna skall lära känna varandra - varje person skall därför svara på frågorna. Dessa 
frågor är inte viktiga för analysen. 
 

Vi vill som inledande del av intervjun att ni presenterar er själva lite kort för resten av gruppen. Berätta vad ni heter, hur gamla ni 
är, vad ni studerar och vart ni kommer ifrån eller eventuella fritidsintressen. 
 

• Namn? 
• Ålder? 
• Vad studerar du? 
• Vart kommer du ifrån? 
• Har du några fritidsintressen? 

 

Introduktionsfrågor: 
Moderatorn fokuserar på …. 
Frågor, Verksamheten:  
Reflektioner kring kåren som verksamhet och deltagarnas relation till verksamheten.  
Personliga erfarenheter skall ligga i centrum. 
 

• Känner ni till studentkåren? 
• Känner ni till vad dom gör? 
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• Är ni medlem? Varför/Varför inte? 
• Hur har ni varit i kontakt med dem? 

 

Frågor, Marknadsföring: 
Reflektioner kring kårens marknadsföring. Har de någon gång uppmärksammat verksamhetens kommunikationsförsök, återigen 
fokus på personliga erfarenheter och perspektiv.  
 

• Hur fick ni reda på att verksamheten fanns? 
• Hur tycker ni att dem sprider information kring verksamheten? 

 

Övergångsfrågor 
Moderatorn fokuserar på att få in respondenterna på en naturligväg mot kommunikationsmedlet infographics. Vad de anser om 
kårens marknadsföring, vad de tycker om att marknadsföra sig genom rörlig bild i det stora hela. Samt gör dem bekanta med 
uttycket infographics.  
 

• Hur tycker ni att dom borde marknadsföra sig? 
• Vad tycker ni om att marknadsföra sig med rörlig bild(reklamfilm)? 
• Har ni hört talas om infographics? Vad vet ni om en sådan? (diskutera begreppet och erfarenheterna öppet) 

 

Nyckelfrågor 
Moderatorn fokuserar på att leda in diskussionen på visuella element och hur dessa uppfattas av respondenterna. Fokus skall ledas 
in på ljudet i filmerna och visuella uttryck (musik, färg, illustrationer o.s.v.),  
 

Diskutera intryck från varje film utifrån dessa frågor, ni får gärna använda er av de tillhörande screenshots-
häftena om det är något speciellt ni vill visa och prata mer om. Om ni använder häftena, säg då vilken film ni 
pratar om samt bildrutans nummer exempelvis: film 1, ruta 3.  
 

• Vad handlade filmen om? Vad var det ni såg? 
o Vad tycker ni om filmen? 
o Vad tyckte ni om ljudet? (diskutera musik, berättaröst och övriga ljud) 
o Vad tycker ni om att det finns en berättarröst? Underlättar det eller inte? 

 

• Vad tycker ni om filmens visuella utseende? 
o Färger? 
o Illustrationer? 
o Texter? 
o Kontraster? 

 

• Skulle man ha kunnat presentera informationen på ett annat sätt?  
o Var filmen lagom lång? 
o Vad väcker den för känslor? 
o Vad uppmärksammade du mest i filmen? 
o Är det tydligt vad som är syftet med filmen? Vad de vill de kommunicera? 

 

Filmer: 
 

Film 1: Care to click infographic animation 
http://vimeo.com/45079561 
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Film 2: Earth hour infographic 
https://www.youtube.com/watch?v=j77Fh-iGgAs 

 

Film 3: Konsumentverkets “Roffes brödrost” 
https://www.youtube.com/watch?v=Rrw5T4B7ocY 

 

Film 4: Fast food: The infographics show 
https://www.youtube.com/watch?v=tyVFGpg17hw 

 

Avslutande frågor 
Moderatorn fokuserar på att respondenterna ska se helheten av de vi diskuterat. Sätta diskussionen i ett större sammanhang och 
diskutera kring detta kommunikationssätt.  
 

• Kan ni sammanfatta kort vad ni tyckte om filmerna? 
• Vad tycker ni om att förmedla information på det här sättet? 
• Tycker ni att kåren kan ha nytta av att producera en liknande film? 

 

Slutfrågan 
Moderatorn avslutar diskussionen och tar vara på respondenternas övriga reflektioner.  
 

• Är det något annat ni vill tillägga? Nått jag (moderatorn) missat? 
 

Tack för er medverkan!! 
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