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Sammanfattning 
 

 

 

Denna uppsats baseras på en undersökning där en jämförelse 

gjorts mellan serie- och filmformatet. Syftet med denna studie var 

att undersöka om kombinationen av bild och ord i serieformat kan 

användas som informationsbärare för till exempel elektroniska 

medier. Samt att undersöka vilka faktorer som påverkar 

användarens upplevelse utifrån en presentation via serie- och 

filmformatet. Frågor som ställs i studien är hur serieformatet 

upplevs som bärare i kommunikationssyfte, och vilka faktorer 

som påverkar användarens upplevelse av serie- och filmformatet. 

 

För studien valdes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer. För den jämförelse undersökningen baserades på 

valdes en instruktionsfilm som visar hur en hjärtstartare fungerar. 

Vidare konverterades instruktionsfilmen genom att välja ut 

bestämda bilder som tillsammans med text bildade en folder där 

instruktionsfilmen presenteras i serieformat. Undersökningen 

genomfördes under två dagar där två olika grupper av 

respondenter fick studera de två formaten. Intervjumaterialet 

analyserades, kategoriserades och tolkades utifrån olika faktorer 

som tagits fram ur teoriavsnittet. 

 

Studiens resultat visade att serieformatet behövde ett komplement 

för att effektivt kommunicera ett budskap. Serie- och filmformatet 

kan stå ensamma i olika syften men i denna studie bör de 

komplettera varandra. Vidare visade studien att syfte och 

målgrupp är viktiga faktorer för hur serieformatet fungerar i ett 

kommunikationssyfte. Text, bild och deras samband är viktiga 

faktorer för hur det serie- och filmformatet upplevs. Berättelsen 

spelar en stor roll där dramaturgin är en faktor som upplevs främst 

i filmformatet. 
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1 Inledning 
 
 
 
Att berätta visuellt för att förmedla kunskap är ett område som jag 
vill fördjupa mig i för denna uppsats. Att berätta i serieform är 
ingen ny företeelse. Men att använda just serieformatet för att 
sprida ett budskap, kan vara väldigt stimulerande och intressant 
för användaren.  Hur ska bild och text förhålla sig till varandra för 
att effektivt kommunicera med användaren? Det skrivna ordet har 
av tradition varit den huvudsakliga informationskällan. Idag vet vi 
att med informationsteknikens utveckling har den visuella 
kommunikationen tagit en betydande plats i vårt samhälle.  Den 
tekniska utvecklingen som ständigt sker har också bidragit till att 
olika medier närmat sig varandra. Vi har fler möjligheter för 
kommunikation med omvärlden. 
 
Med denna studie vill jag undersöka hur användaren upplever det 
visuella formatet utifrån en presentation via serie- och 
filmformatet. Det sker genom en jämförelse mellan serieformatet 
och filmformatet. Vilka faktorer i formspråket påverkar 
användarens reaktion? Kombinationen av bild och ord är 
tillsammans en effektivare informationsbärare, än när de 
ensamma ska förmedla något. Men hur ska de utformas för att 
tillsammans bära budskapet? Denna studie kommer inte att beröra 
tekniska aspekter för informationshantering, utan istället fokusera 
på det visuella uttrycket. 
 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
 
Filmens format består av rörliga bilder, Rörelsen skapas genom 
att en sekvens av ögonblicksbilder presenteras i ett tempo som 
skapar en illusion av rörelse. Information ges genom både ljud 
och bild, som till exempel tal eller text och bildernas innehåll. Om 
vi gör en jämförelse med serieformatet som består av stillbilder 
och text i pratbubblor så är det samma format utan rörelse där 
ljudet presenteras som text i pratbubblor. I serieformatet kan man 
ge samma information, skillnaden blir hur många sekvenser av 
bilder, och mängden text som behövs för att ett budskap ska 
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tydliggöras. Hur påverkas användaren av att det visuella 
bildspråket när information skalas bort från filmens rörelse till 
stillbilder? Serieformatet med sin kombination av bilder och text 
ligger därmed någonstans mellan text och film. För att 
serieformatet ska fungera krävs även en handling, en berättelse 
som för storyn framåt. Annars är risken att en serie kan upplevas 
som en manual av fristående bilder. 
 
Med tiden har efterfrågan på upplevelser ökat. Företag använder 
sig av storytelling som ett verktyg för att skapa mervärde och 
förstärka efterfrågan på produkter och upplevelser. Utveckling 
och förändringar sker i snabb takt och ställer stora krav på både 
distributör och mottagare. Enligt Ander (2003) krävs tydlighet för 
att nå igenom ”informationsbruset”. Vi måste ge mottagaren det 
lilla extra för att nå ut med vårt budskap. Är serieformatet ett 
verktyg som kan användas som ett presentationsformat för till 
exempel elektroniska medier. Hvitfelt & Nygren (2005) menar att 
mediernas innehåll verkar ha en tendens att förflytta sig till den 
publiceringskanal som passar innehållet bäst.  
  
Forskning om serier förekommer i första hand inom områden 
förknippande med biblioteksväsen och lärande. Ett exempel är 
Jonas Lidströms examensarbete ”Nu ska vi jobba med serier” vid 
Umeå Universitet. Lidströms studie är ett försök att se hur mycket 
av ämnesundervisning, kursplan och kursmål som kan rymmas 
inom serietecknande som undervisningsmetod. Författaren tycker 
sig se genom sitt arbete att man ur det seriemässiga, serierna i sig 
och serierelaterat innehåll i allmänhet, kan skapa en pedagogisk 
metod för bildämnet (Lidström, 2007). 
 
När det gäller forskning inom bild och kommunikation kan vi 
även här ofta relatera studier till lärandemiljöer och ämnet bild 
som ett pedagogiskt verktyg. 
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1.2 Syfte 
 
 
Syftet med uppsatsen är att genom en jämförelse mellan 
serieformatet och filmformatet undersöka om kombinationen av 
bild och ord i serieformat kan användas som informationsbärare 
för till exempel elektroniska medier. Vidare ska denna uppsats 
undersöka vilka faktorer som påverkar användarens upplevelse av 
serie- och filmformatet.  
 
 
 
1.3 Frågeställningar 
 
 
Hur upplevs serieformatet som bärare i kommunikationssyfte? 
 
 
Vilka faktorer påverkar användarens upplevelse av serie- och 
filmformatet? 
 
 
Dessa frågeställningar är utformade för att identifiera och 
förtydliga samband och olikheter mellan formaten. Serieformatet 
har utformats med fotografier och pratbubblor.  
 
 
 
1.4 Avgränsning 
 
 
Denna studie behandlar problemet ur ett estetiskt perspektiv. Den 
redogör inte för tekniska detaljer, efterarbete eller behandlar 
forskningsfrågorna ur en ekonomisk synvinkel. Studien behandlar 
inte de juridiska och upphovsrättsmässiga frågor som eventuellt 
kan uppstå. 
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2 Metod 
 
 
 
Detta kapitel berör de metodval och tillvägagångssätt som valts 
för denna studie. Jag redogör för varför den kvalitativa metoden 
passar studiens syfte vid en jämförelse mellan två olika format. 
Vidare beskrivs studiens testgrupper och hur studiens 
undersökning har genomförts. Avslutningsvis beskrivs den 
instruktionsfilm som ligger till grund för studiens undersökning. 
 
 
 
2.1 Val av metod 
 
 
Då en studie ska göras måste beslut tas om problemet ska 
undersökas utifrån ett kvalitativt eller kvantitativt perspektiv. 
Genom kvalitativ forskningsmetod försöker forskaren fånga 
innebörd och tolkningar i djupgående intervjuer, observationer 
eller texter.  I den kvantitativa forskningsmetoden måste resultatet 
vara mätbart. Enligt Olsson & Sörensen (2007) styrs valet mellan 
kvalitativ och kvantitativ metod av undersökningens syfte. Jag har 
valt att utforma uppsatsen som en kvalitativ undersökning. 
Uppsatsens syfte är att undersöka användarens upplevelse, och 
vilka faktorer som påverkar upplevelsen. Det har varit avgörande i 
valet av metod. De observationer och reaktioner som 
undersökningen förväntas ge kan inte mätas i numeriska resultat 
eller låta sig omvandlas till sådana. Därmed har den kvantitativa 
metoden valts bort. 
 
För att samla in data har jag valt att använda mig av en kvalitativ 
intervjuteknik. När det gäller utformningen av intervjuer måste 
forskaren beakta graden av standardisering och strukturering 
(Patel & Davidson, 2003). Standard innebär enligt Trost (2005) 
avsaknad av variation, allt är likadant för alla. Vid strukturering 
handlar det om vilket svarsutrymme intervjupersonen får. Trost 
menar att om svarsmöjligheterna är öppna är frågan ostrukturerad. 
Jag har valt att utforma studiens undersökning som en 
semistrukturerad, ej standardiserad intervju, vilket innebär att 
intervjufrågorna är fasta och ställda i en bestämd ordning. 
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Däremot är frågorna utformade som öppna svarsmöjligheter för 
att ge respondenten utrymme för så utförliga svar som möjligt. 
(Patel & Davidson, 2003). 
 
 
2.2 Litteratursökning 
 
 
 
För att sammanställa studiens teoretiska del har främst litteratur 
från Universitets- biblioteket i Växjö används. Vidare har sökning 
av elektroniska källor genomförts i Universitetsbibliotekets 
databas Elin. Även sökmotorerna Google och Google Scholar har 
används. Vid sökning av material har jag utgått från följande 
nyckelord: dramaturgi, film, kognition, perception, serier, 
serieform, serieformat, storytelling, video, visuell 
kommunikation. 
 
 
 
2.3 Testgrupper 
 
 
Respondenter till testgrupperna har valts med utgångspunkt från 
den instruktionsfilm som presenteras via serie- och filmformatet. 
Instruktionsfilmen handlar om hur en hjärtstartare fungerar.  På 
webbplatsen för Ett Hjärtsäkert Sverige går det att läsa följande 
”De nya hjärtstartarna är utvecklade till att användas av lekmän” 
dvs. personer utan formell sjukvårdsutbildning. Dock bör man 
genomgå en utbildning, D-HLR, för att kunna använda en 
hjärtstartare optimalt” (Ett Hjärtsäkert Sverige, 2010). Personer 
från vårdyrket anställda vid ett äldreboende har valts till de två 
testgrupperna som deltagit i undersökningen. Urvalet gick till på 
följande sätt. Till att börja med presenterades undersökningens 
syfte och genomförande för tillgängliga anställda på äldreboendet.  
Därefter tillfrågades de personer som visade intresse för att 
medverka i undersökningen. Respondenterna valde själva när de 
kunde medverka utav de två dagarna som var avsatta för 
intervjuer. Fördelningen mellan grupperna blev jämn och till slut 
innehöll varje testgrupp fyra stycken respondenter. 
 

5 
 



2.4 Variabler för användartest 
 
 
För att undersöka hur användaren uppfattar budskapet i de två 
formaten har olika variabler fått utgöra grunden i de intervjufrågor 
som undersökningen bygger på. Den teoretiska ramen har legat 
till grund för framtagande av dessa variabler. 
 
 
 
• Förståelse för budskapet 
 
• Hur snabbt tar användaren till sig informationen 
 
• Hur korrekt, tydlig är informationen 
 
• Vilken känsla/upplevelse förmedlar det visuella                

bildspråket 
 
 
 
2.4.1 Intervjufrågor 
 
 
Vid framtagning av intervjufrågor försökte jag i enlighet med 
Patel & Davidson (2005) utforma materialet för att få ett så 
uttömmande resultat som möjligt. En viktig aspekt när det gäller 
formuleringen är att anpassa frågorna efter intervjupersonerna. 
Kan frågorna missförstås? Fungerar frågorna för de personer som 
de är avsedda för? Vidare nämner Patel & Davidson (2003) att det 
gäller att vara kritisk och utesluta onödiga frågor som inte ger 
fullständigt relevanta svar. Ovanstående variabler har varit 
centrala för formulering av intervjufrågor för att innefatta alla 
aspekter i frågeställningarna. 
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2.5 Genomförande av användartest 
 
 
Till att börja med gjordes en grundligare litteraturstudie inom 
områden som storytelling och de dramaturgiska regler som utgör 
grundstenarna till att berätta en historia. Nästa steg var att 
analysera teori om serieforskningens utveckling och hur bild och 
text samverkar i ett serieformat. Resultatet från denna analys fick 
sedan ligga till grund för utformningen av de intervjufrågor som 
ingick i undersökningen. 
 
Undersökningen tog plats i en sal på Lyckanshöjd äldreboende 
inom loppet av två dagar. Tillsammans med enhetschefen för 
Lyckanshöjd bokades tid och lokal för genomförandet av 
intervjuer. Målet var att få tillgång till en avskild lokal för att 
slippa störande inslag under själva intervjutillfällena. 
Utrustningen som användes bestod av en bärbar dator och externa 
högtalare. 
 
Innan visning av de två formaten har respondenterna informerats 
om undersökningens syfte. Vidare har de olika begrepp som 
studeras närmare förklarats för respondenterna. Därefter har 
respondenterna tillfrågats om någonting är oklart och behöver 
förtydligas inför undersökningen. 
 
Undersökningen har genomförts på följande sätt. Dag 1 har den 
första testgruppen börjat med att se videofilmen. Därefter 
studerade deltagarna foldern med filmens bildsekvenser i 
serieformat. Därefter har deltagarna tagit del av intervjufrågorna 
via ett frågeformulär. Deltagarna besvarade därefter 
intervjufrågorna genom att skriva ned svaren i formuläret. Dag 2 
var proceduren för den andra testgruppens undersökning 
densamma, förutom att deltagarna började med att studera foldern 
med serieformatet först, därefter såg de videofilmen innan de 
skriftligt besvarade intervjufrågorna. 
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2.6 Analysmetod 
 
 
Att arbeta med kvalitativ data innebär tre steg. Samla in, analysera 
och tolka sitt datamaterial (Trost, 2005). Analys och tolkning av 
material sker mer eller mindre automatiskt i ett tidigt skede i 
processen.  I samband med kvalitativa studier och analyser är det 
önskvärt att få fram olika mönster som blir en analytisk kategori 
(Trost, 2005). Analysarbetet för denna studie har börjat med 
granskning och sammanställning av insamlat material. Det har 
gjorts utifrån de två gruppernas svarsformulär vilket resulterade i 
två skilda block av svarsmaterial. Därefter har intervjusvaren 
struktureras utifrån de faktorer som låg till grund för utformning 
av intervjufrågor.  
 

• Förståelse för budskapet 
• Hur snabbt tar användaren till sig informationen 
• Hur korrekt, tydlig är informationen 
• Vilken känsla/upplevelse förmedlar det visuella                

bildspråket 
 
Vid tolkning av materialet har intervjufrågorna grupperats utifrån 
deras gemensamma nämnare (se figur 2.1). Att respondenterna 
med egna ord fick beskriva sina intryck och upplevelser bidrog till 
många olika svar. Det har därför varit svårt att precisera alla 
intryck i rätt kategori. 
  

 

 
Fig. 2.1: Gemensamma nämnare utifrån intervjufrågor. 

Budskap

Handling/berättelse

Känsla/upplevelse

Form/visuellt
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Genom dessa nämnare tydliggörs relevant teori till analysdelen. 
Dessa nämnare återkommer i analysavsnitt i grafisk utformning 
för att tydliggöra analysen av resultatet. Figurerna visar en linje 
för varje deltagares intervjusvar. Linjerna kan sträcka sig över 
båda formaten, beroende på respondentens kommentarer i frågan. 
 
 
 
2.7 Val av produkt 
 
 
I undersökningen görs en jämförelse mellan två olika format, 
film- och serieformatet.  En produkt, i detta fall en 
instruktionsfilm innehållande dramaturgiska effekter har valts för 
denna visning. 
 
Instruktionsfilmen AED Training Video Update är hämtad från 
Youtubs webbplats (se Bilaga 1). Filmen handlar om hur en 
hjärtstartare, även kallad Automatisk Extern Defibrillator (AED) 
används. Filmen är 5:19 minuter. Jag har valt denna film för att 
den innehåller starka dramaturgiska inslag och för att innehållet 
riktar sig till en bred målgrupp. En hjärtstartare ger tydliga 
instruktioner och är lätt att använda även för outbildade personer.  
Ändamålet med produkten är att rädda liv och tillgängligheten kan 
visa sig livsavgörande om ett plötsligt hjärtstopp inträffar 
(Sveriges hjärtstartarregister, 2010). På Sveriges 
hjärtstartarregisters webbplats går det att läsa följande ”En 
hjärtstartare är enkelt uttryckt en maskin som känner av 
hjärtverksamheten hos en människa och som om det är 
nödvändigt kan leverera en strömstöt mot hjärtat och på så sätt 
återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen” (Sveriges 
hjärtstartarregister, 2010). 
 
 
2.7.1 Redigering från video till serieformat 
 
 
För att konvertera instruktionsfilmen till ett serieformat har filmen 
brutits ned till ett antal så kallade ”nyckelrutor” som vidare 
redigerats i en speciellt utvald programvara. Programvaran är 
ComicLife 1.3 som beskrivs närmare i följande avsnitt (se avsnitt 
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2.6.2 Programvara). Dessa nyckelrutor har valts utifrån 
handlingens dramaturgiska faktorer. Genom att studera teori om 
förhållandet mellan text och bild har arbetet med redigeringen i 
första hand eftersträvat att behålla berättelsens budskap. Enligt 
Ander (2003) är ljudeffekter en viktig del av seriespråket. I 
seriespråket skapas ljudet med hjälp av onomatopoetiska uttryck. 
Det är ljudhärmande ord som placeras i eller utanför pratbubblan. 
Serierna har utvecklat ett eget teckenspråk och enligt Ander 
(2003) bygger det på att tecknarna visualiserar en rad symboler 
som vi i dagligt tal använder för att beskriva en situation. 
 
 
2.7.2 Programvara 
 
 
För framställningen av foldern med serieformatet används 
programvaran ComicLife 1.3. En testversion av programmet har 
hämtats från programmets webbplats.  Programmet är utvecklat 
för att med hjälp av ett enkelt gränssnitt importera fotografier eller 
illustrationer för att göra serietidningsstrippar av dem. I 
programmet finns flera olika mallar med olika upplägg av 
serierutor att välja på. Man kan också skapa sina egna upplägg. 
Det finns även flera olika varianter av prat- och tankebubblor i 
vilka det går att fylla i valfri text. 
 
 
2.8 Metodkritik 
 
 
I detta avsnitt diskuteras olika svårigheter som föreligger med 
studiens upplägg och kan ha påverkat resultatet. Det är viktigt för 
studiens resultat att undersökningen genomförts på ett trovärdigt 
och tillförlitligt sätt. När det gäller urvalet av antal respondenter 
har ett bortfall av antal respondenter skett. Då undersökningen tog 
plats på respondenternas arbetsplats går det inte att utesluta att 
flertalet av de tillfrågade var mer eller mindre upptagna av sina 
arbetsuppgifter. Respondenternas intresse för att deltaga i 
undersökningen har visat sig genom att de har gjort sig fullt 
tillgängliga. För studien var det dock viktigare att kunna gå ner 
lite på djupet med respondenternas åsikter, snarare än att ha ett så 
stort urval som möjligt. Flera överväganden gjordes innan valet 
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blev att använda en kvalitativ metod. Med en kvantitativ metod 
hade det varit möjligt att inkludera fler respondenter. En enkät, 
där data reduceras till statistiska enheter, hade då varit ett bra 
redskap (Trost, 2005). Vid en enkät har man inte heller någon 
möjlighet att tydliggöra förklaringar, för vare sig respondent eller 
intervjuare. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om 
metodens svagheter, som är att resultatet beror på respondenternas 
personliga tolkning vilken skulle kunna vara påverkad av till 
exempel en viss förförståelse. Då valet av respondenter kommer 
från vårdyrket, har respondenterna en viss förförståelse för själva 
produkten som ingår i undersökningen. Som nämns i avsnitt 2.3 
har respondenterna valts med instruktionsfilmen som 
utgångspunkt. En viss förförståelse för produkten har varit 
önskvärd, för att uppnå en viss grad av garanti för respondenterna. 
Detta för att ge respondenterna möjligheten till att totalt fokusera 
på undersökningen. Med andra kriterier för urval av respondenter 
är det möjligt att undersökningen skulle kunna ge andra eller 
annorlunda resultat. 
 
 
 
 

3 Teori 
 
 
 
Den teoretiska referensramen har samlats in med studiens syfte 
och forskningsfrågor som riktlinje. Teorierna ska ge perspektiv på 
uppsatsens område och utgöra grunden för forskningsfrågorna. 
Syftet är att genom en jämförelse mellan serieformatet och 
filmformatet undersöka om kombinationen av bild och ord i 
serieformat kan användas som informationsbärare för till exempel 
elektroniska medier. Vidare ska denna uppsats undersöka 
användarens upplevelse av serie- och filmformatet.  
 
Områden som berörs i kapitlet är storytelling, dramaturgi, serier 
och dess utveckling, filmformatet och kognitiva processer. 
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3.1 Storytelling 
 
 
 
Sedan urminnes tider har berättelser fascinerat människan. En bra 
historia skapar intresse och får omgivningen att lyssna. Ju mer 
underhållande och fängslande berättandet är, desto större blir 
berättandets kraft. Enligt Dennisdotter & Axenbrant (2008) brukar 
man tala om definitionen av en nyhet som att det är ”något som 
händer sällan”. Det är viktigt att ha detta i åtanke när man 
försöker utnyttja historiens kraft Storytelling är ett engelskt 
begrepp som betyder ”att berätta en historia” eller 
”historieberättande” Storytelling omfattar berättelser, myter och 
fabler och de kan vara muntliga, skriftliga, bildliga, eller en 
kombination av flera (Mossberg & Johansen, 2006). 
 
Storytelling är idag mer än ett bara traditionellt historieberättande. 
Begreppet Storytelling har sitt ursprung från USA, där konceptet 
att använda Storytelling som marknadsföringsmetod föddes. 
Corporate Storytelling kom till Sverige under slutet av 1990-talet, 
och under 2000-talet har metoden växt då många insett dess värde 
som ett effektivt verktyg i marknadsföringssammanhang 
(Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Genom berättandet kan 
kunskap och erfarenheter förmedlas och engagera lyssnaren på det 
känslomässiga planet. Storytelling kan praktiseras på olika sätt. 
Genom berättelser, muntliga, skriftliga eller med bilder kan 
historier ersätta diagram och siffror i en presentation. En 
berättelse är lättare att ta till sig än ren fakta. Detta genom att en 
historias information är lättare att komma ihåg då den sätts i ett 
sammanhang. Att bygga en historia runt ett företag är även en 
utmärkt metod för att nå ut med ett reklambudskap, berättelsen 
blir dessutom svår för andra aktörer på marknaden att efterlikna. 
Forskning inom Storytelling i organisationer har visat att historier 
kan skapa en större lojalitet gentemot företaget eller 
organisationen. En företagshistoria kan även skapa olika 
uppfattningar och värderingar hos de anställda som i sin tur 
skapar engagemang (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). 
 
Storyteller Matts Heijbel (Heijbel, 2003) som arbetar med 
Corporate Storytelling ser det som en affärsstödjande verksamhet 
i och kring organisationer. Användbar i bland annat 
företagskulturellt byggande, interninformation, personal- och 
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organisationsutveckling, rekrytering och marknadsföring. Även 
som ett sätt att skicka narrativa mervärden med varor och tjänster. 
Heijbel menar att organisationernas och företagens berättelser är 
precis lika mycket värda som alla andra berättelser i samhället. 
Företagskulturen är en kultur lika god som någon annan och den 
kan användas för att nå framgång. 
 
Heijbel säger ”Som en Dr Livingstone kan jag ge mig ut i svenskt 
arbetsliv och studera kulturer och riter. Jag hjälper, som konsult, 
organisationerna att hitta, beskriva och paketera de egna riterna i 
begriplig dramaturgisk form. Jag letar fram de berättelser som 
visar nyttan med affären och som befolkar varumärket hos 
företagen som anlitar mig. Jag levererar ett stycke kulturarv till 
mina uppdragsgivare” (Heijbel, 2003). 
 
Genom forskning har vi lärt oss att berättelser stimulerar både den 
logiska och den kreativa delen av hjärnan samtidigt. Detta betyder 
att vi människor kan förstå och tyda information nästan lika bra 
som om vi själva medverkat i eller sett händelsen. En väl berättad 
historia kan få mottagaren att nästan omedvetet hamna i ett slags 
mentalt läge där berättelsen utspelar sig (Dennisdotter & 
Axenbrant, 2008). 
 
Det finns många sätt att berätta en historia på, inget är enskilt ett 
”rätt sätt”. Berättarens situation och syftet avgör hur en historia 
bör byggas upp och berättas. Hur en berättelse framställs är 
otroligt viktigt, själva framförandet är en viktig faktor för 
berättelsens styrka. En berättelse kan även byggas upp på olika 
sätt, beroende på i vilket sammanhang den ska återges.  
 
Det finns olika berättelsetyper. Skapelseberättelsen uppstår utifrån 
ett företags början. En av de mest kända berättelserna är nog den 
om hur den första Coca-Colaberättelsen används främst som ett 
verktyg för att stärka den interna marknadsföringen. Modellen 
används även till att etablera och stärka värderingar och för att 
skapa lojala band inom organisationen. Produktberättelsen 
uppstår när en produkt framställs. Anledningen till produktens 
uppkomst, en speciell tillverkningsprocess eller produktens värde 
är faktorer som påverkar hur berättelsen uppstår. 
Reklamberättelsen ska fånga vår uppmärksamhet i olika miljöer. 
När det gäller Tv-reklam är ICAs reklamfilmer om livet i en ICA-
butik ett tydligt exempel på en historia som visas i episoder 
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(Mossberg & Johansen, 2006). Reklamberättelsen baseras på en 
vanlig historia med en början, där kunden blir nyfiken på 
kommande reklamavsnitten. Konsumentberättelsen är en vanlig 
marknadssföringsmodell, som handlar om hur en kund berättar för 
en annan om hur denna upplever varumärket eller företaget. 
Samhällsberättelsens uppgift är att sända utvärderingar för att 
stärka eller förändra samhällets och kundernas uppfattning om 
företaget, det vill säga företagets mission. Till exempel kan 
företaget välja att genom en historia berätta att de idkar 
välgörenhet, eller hur de går tillväga för att vara miljövänliga 
(Dennisdotter & Axenbrant, 2008). 
 
 
3.1.1 Digitalt berättande 
 
 
Ur ett historiskt perspektiv har berättandet alltid varit oerhört 
viktigt oavsett var det har ägt rum.  Ofta finns det olika versioner 
av en berättelse som kan anpassas efter lyssnarens smak. Men en 
historia kan även glömmas bort, och därmed kanske den 
försvinner för gott. Genom Digitalt berättande lever berättelsen 
vidare i samma form som när den skapades. Skillnaden från förr 
när berättelser till stor del framställdes muntligt är att den berättas 
genom den digitala tekniken. (Dennisdotter & Axenbrant, 2008) 
 
Idag är teknik en del av vardagen. Medier som tidningar, 
tidskrifter, radio, tv, video, film och Internet är ständigt 
närvarande och en del av vår kultur. Genom den muntliga 
berättelsen och den digitala tekniken uppstår det nya möjligheter 
att uttrycka sig och kommunicera med sin omgivning. Termen 
Digitalt berättande kommer från engelskans Digital Storytelling, 
och är en förhållandevis ny företeelse som växte fram under 
början av 90-talet i USA. Bakom konceptet står bland annat Joe 
Lambert (2006), som också skrev boken Digital Storytelling 1993. 
Han blev inspirerad av filmkonstnären Dana Atchley. Det finns 
sju element som utgör själva grunden för skapandet av en 
digitalberättelse. Första elementet handlar om att berättelsen ska 
ha en poäng. Med poäng menas det meddelande eller budskap 
som berättaren vill förmedla med sin historia. Enligt andra 
elementet behöver en bra historia dramatik som bygger upp en 
spänning som gör att vi sitter kvar och lyssnar till slutet. Historien 
etablerar ett begär i början som vi måste få tillfredsställt. Tredje 
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elementet tar upp det känslomässiga innehållet. Om en berättelse 
gör oss emotionellt berörda kan vi lättare ta till oss budskapet och 
leva oss in i historien. Fjärde elementet handlar om att berättarens 
röst ska anses som en stor gåva. Med hjälp av den egna rösten kan 
man förmedla ett djupt budskap och närhet med publiken. Femte 
elementet är kraften hos en ljudillustration vilket innebär att 
musik kan påverka vår varseblivning av synintryck. Musik kan 
enkelt ge stämning åt en film. Sjätte elementet handlar om 
disposition. Digitalt historieberättande är framför allt ett visuellt 
medium och vi kan med den digitala tekniken laborera mycket 
med det visuella och det auditiva. Sjunde elementet tar upp 
tempot vilket kanske är det viktigaste bakom framgångsrikt 
historieberättande. Rytmen i en historia avgör mycket av vad som 
håller publikens intresse vid liv (Digitalt berättande, 2006). 
 
Digitalt berättande kan med dagens teknik användas i många olika 
sammanhang och för många ändamål. Rörliga bilder lockar och 
engagerar, och med en bra berättelse blir uttrycksformen 
annorlunda och engagerande. 
 
 
 
 3.2 Dramaturgi 
 
 
Dramaturgi är läran om att berätta en handling på ett fängslande 
sätt. Dramaturgin är berättandets ”grammatik” som förklarar hur 
vi kan nå fram med vårt budskap genom en berättelse. Under 
antiken uppstod modeller och strukturer för retorik och 
dramaturgi som hjälpte talaren att kommunicera med sin publik. 
Under antiken var det den grekiska mytologin som stod modell 
för berättandet. Aristoteles var den som på 300-talet f. Kr. skrev 
den första dramaturgin. (Makete, 2007) Dramaturgi används i 
film, teater, romaner och andra texter som till exempel 
serietidningar. 
 
I Sundstedts bok ”Att skriva för film” (2005) kan man läsa att 
dramaturgi först och främst är en strukturell fråga. Hur scenerna 
ska samspela, födas och försvinna. Hur delarna på bästa sätt ska 
skapa en helhet som överensstämmer med upphovsmannens 
konstnärliga vilja. Dramaturgin avgör också vilken typ av 
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kommunikation upphovsmannen vill ha med publiken. Filmens 
dramaturgi bestämmer förhållandet med publiken. 
 
För filmens innehåll och form måste manusförfattaren tydligt 
formulera vad som ska berättas, och hur berättelsen ska framföras. 
Nu ska berättelsen få sina mer bestämda innehållsliga ramar och 
sin yttre form, det vill säga med vilka filmiska berättargrepp som 
berättelsen ska framföras. Författaren kallar form och innehåll för 
berättarplan och handlingsplan, där berättarplanet är hur 
handlingen ska berättas för publiken. Det innehållsmässiga, det 
vill säga där den skapade verkligheten och intrigen finns kallar 
författaren för handlingsplanet. Det är på handlingsplanet som 
manusförfattaren måste formulera berättelsen.  På berättarplanet 
använder författaren alla de formgrepp som krävs för att göra 
berättelsen rättvisa. Exempel på filmiska berättargrepp är 
bildkomposition, bildutsnitt, kameravinklar, kamerarörelser med 
mera. Utifrån i huvudsak dessa berättargrepp får filmens sin form. 
Enligt Sundstedt (2005) är det mycket lärorikt för 
manusförfattaren att sitta med under det att en film klipps. Det är i 
klipprummet alla brister verkligen upptäcks, och det är där allt 
måste få sin slutliga lösning och form. Berättarplanet har ofta en 
avgörande betydelse för det innehållsmässiga berättandet. En 
kamerarörelse, eller en specifik ljussättning, kan till exempel i 
högsta grad förstärka en händelse eller gestalta en inre konflikt. 
Manusförfattaren måste hela tiden vara medveten om 
formmässiga frågor. Man behöver inte skriva in kameravinklar, 
ljussättning med mera, men det är ändå i manus man kan skapa 
filmiska övergångar och möjligheter till ett rikt ljud och bildspråk. 
 
 
 
3.2 Serieformatet 
 
 
Få medier väcker sådan lust som tecknade serier. Det finns något 
omedelbart och universellt tilltalande med serieformen som gör 
att alla tilltalas av serier. Att använda serier i pedagogisk 
verksamhet borde därför vara en självklarhet, men det är det för 
det mesta inte (Strömberg, 2005). Många känner sig inte förtrogna 
med seriemediet, eller ännu värre, har fördomar om dess värde 
som informations- och kulturbärare. (Strömberg, 2005). 
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Enligt Strömberg (2005) har professorn och forskaren Gorg 
Mallia har gjort olika studier på hur vi tar till oss information 
beroende på hur den förmedlas. Mallia gjorde två olika 
observationer, den ena är att bilder i allmänhet och serieformen i 
synnerhet väcker lustkänslor hos alla. Testet visade också att de 
tre grupperna kom ihåg ungefär lika mycket. Detta trots att det 
fanns mindre textinformation i den illustrerade versionen och 
ännu mindre i serieversionen. Professor Mallia ser främst två 
förklaringar till detta: För det första innebär den mer lustfyllda 
situationen för många att mer information fastnar. För det andra är 
en stor del av mänskligheten bildmänniskor, och som sådan har 
man lättare att minnas om det finns bilder att hänga upp 
hågkomsten på (Strömberg, 2005). 
 
Enligt Strömberg (2005) är det i praktiken svårare att läsa en 
avancerad serie än att läsa en roman. Textmängden må vara 
mindre, men serieskapare har idag ett avancerat system av 
möjligheter för att arrangera texten rent grafiskt i relation till 
bilderna. Bildspråket i moderna serier har också utvecklats så 
långt att en ovan läsare kan få direkt svårt att avkoda betydelsen i 
händelseförloppet. 
 
 
3.3 Serieformatets utveckling 
 
 
Forskning om serier är ett eftersatt område i Sverige. Jämfört med 
den akademiska uppmärksamhet som har riktats mot andra, mer 
etablerade konstarter är forskningen i det närmaste obefintlig 
(Strömberg, 2003). Före 1960-talet var forskningsfältet mycket 
begränsat i sitt perspektiv, och i stort sett enbart inriktat på att 
påvisa problematiska mottagareffekter. I samband med att 
serierna under 60-talet mer och mer började vända sig till vuxna 
läsare följde dock ett nyvaknat intresse från närliggande 
akademiska vetenskapsområden. Inom litteraturvetenskapen 
började man undersöka serier från ett framför allt sociologiskt och 
ideologiskt perspektiv, samtidigt som semiotiker och 
strukturalister försökte förstå på vilka premisser serierna 
fungerade. Enligt Strömberg (2003) är den schweiziske 
illustratören och serieskaparen Rodolphe Töpffer den som var 
allra först med att i skrift fundera kring seriemediet.  
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Serieskaparen Will Eisner, analyserade i sin bok Comics and 
Sequential Art från 1985 serier som ett slags grafiskt språk. 
Vidare nämner Strömberg (2003) hur Scott McCloud fick stor 
genomslagskraft med sin bok Understanding Comics: The 
Invisible Art från 1993. Det han förde fram var kanske inte så 
revolutionerande nya tankar, men det faktum att hela boken var i 
serieform gav en enorm genomslagskraft och gjorde den till 
referenspunkten för i stort sett alla verk om serier som skrivits 
sedan dess (Strömberg, 2003). Enligt Strömbergs analys (2003)  
är serier bilder i sekvens. Det näst vanligaste förekommande 
kriteriet i seriedefinitioner, är att en serie ska ge uttryck för någon 
form av berättelse 
 
Ett hus i Bronx är ett banbrytande verk av den gamle mästaren 
Will Eisner, som redan på 40-talet slog igenom med 
äventyrsserien Spirit (Strömberg, 2003). År 1978 kom Eisner med 
den nyskapande och mycket mänskliga serieromanen Ett hus i 
Bronx. Denna seriebok innebar debuten för en ny form som kallas 
graphic novels (serieromaner). 
 
I Serier – den osynliga konsten ger McCloud (2005) sig på 
uppgiften att skapa ett gemensamt idiom, ett eget teoretiskt språk, 
seriemediet. Han diskuterar vad som händer mellan rutorna, hur 
ord och bild samverkar och så vidare i sin grundliga genomgång 
av seriekonsten. 
 
Enligt McCloud (2005) är serier en uttrycksform som består av 
sidoställda, föreställande och andra bilder i avsiktlig sekvens, 
vilka syftar till att förmedla information och/eller framkalla 
estetiskt gensvar hos betraktaren. McCloud nämner att vi kan med 
hjälp av ”slutning” skapa ett sammanhang mellan serierutorna. 
Slutning är en process som sker när läsaren lägger till information 
av det som redan finns. Till exempel kan en del av en ansiktsbild 
bidra till att vi känner igen personen som är avbildad. Genom 
förenkling i bildspråket ökar seriebildens genomslagskraft. 
McCloud syftar här på begreppet ”cartoon”. En seriefigur som är 
tecknad utan för många detaljer kan föreställa vem som helst. Det 
innebär att vi kan relatera till den, och läsa in våra egna känslor 
och reflektioner. Enligt McCloud identifierar vi oss lätt med 
seriefigurerna, vi tittar inte bara på figurerna, vi blir den. 
Föreställningen att en bild kan frammana ett känslomässigt eller 
sinnligt gensvar hos betraktaren är central för seriekonsten. 
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Genom att enbart ändra riktning eller form kan en tecknad linje ge 
uttryck för en stämning eller känsla. 
 
 
 
3.5 Filmformatet 
 
 
Filmens format består av rörliga bilder. Rörelsen skapas genom 
att en sekvens av ögonblicksbilder presenteras i ett tempo som 
skapar en illusion av rörelse. Information ges genom både ljud, 
som till exempel tal eller text och bildernas innehåll. I vårt TV- 
system, PAL (förkortning för Phase Alternate Line) visas 25 
stillbilder i sekunden, vilket påverkar människans 
uppfattningsförmåga genom att hjärnan bevarar synintrycket från 
en bild helt tills nästa bild kommer. Därmed får vi illusionen av en 
rörelse (Leirpoll, 2006). Vår oförmåga att urskilja enskilda bilder 
ur en sådan sekvens av likartade bilder har man känt till sedan 
medeltiden. I och med att den fotografiska tekniken utvecklades 
under 1800-talet, så började man också experimentera med 
tekniker för att kunna avbilda verkligheten i rörliga bilder. 
Genombrottet för den rörliga filmen kom 1895 då bröderna 
Lumiére startade visning av kortfilmer inför publik. Man använde 
sig av en kombinerad filmkamera och projektor. Gensvaret blev 
enormt och sedan dess har utvecklingen av kinematografisk 
filmteknik präglat hela 1900-talet. I slutet av 1920-talet kom en ny 
banbrytande uppfinning: ljudfilmen. Detta skedde när Warner 
Brothers 1927 lanserade Jazzsångaren, som egentligen var en 
stumfilm med några synkroniserade sångnummer. Jazzsångaren 
blev till en enorm succé när ett par repliker lades till sångnumren. 
Vidare i utveckling kom färgfilmens definitiva genombrott med 
Disneys Snövit och de sjudvärgarna (1937), Trollkarlen från Oz 
(1939) och Borta med Vinden (1939). Den tekniska utvecklingen 
ledde till alltmer datoriserade specialeffekter i filmproduktioner. 
År 1982 lanserade Disney Tron, vilken är den första långfilmen 
som innehöll datoranimationer. Men det var först i början av 1990 
talet som utvecklingen av datoranimationer tog fart. Till 
lanseringen av Spielbergs Jurassic Park presenterades även ett 
nytt högupplöst ljudsystem, kallad DTS. Ett system som använde 
sig av sex separata högtalare i biograferna och skapade på så sätt 
ett tredimensionellt rum. Ett par år senare slöts den digitala 
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filmcirkeln, då Toy Story (1995) blev den första helt 
datoranimerade långfilmen (Backend Media, 2007). 
 
 
3.5.1 Filmformatets användningsområden 
 
 
De flesta människor har troligen någon anknytning till film. Vi 
kommer dagligen i kontakt med mediet via exempelvis TV. 
Mycket av filmens komponenter handlar om tekniska aspekter. 
Det ställs ständigt krav på en förbättrad teknik för att kunna 
hantera, presentera och lagra digitala filer. När vi har de tekniska 
förutsättningarna är filmformatets användningsområden många. I 
den digitala tidsåldern har filmformatet blivit en stor 
kommunikationskanal som överbryggar avstånd mellan individer. 
Förutom kommunikation används formatet även som ett 
pedagogiskt verktyg. Till exempel är utbildning via distans med 
formatet en användbar form av utbildningsverktyg eftersom 
Internet gör verktyget tillgängligt. Ett av de populäraste 
användningsområdena för formatet är underhållning. Här finns det 
närmast obegränsat med material av ljud- och bildfiler. 
 
 
 
3.6 Kognitiva processer 
 
 
Kognition kan definieras som förmågan att bearbeta information. 
Inom området psykologi är kognition den del som handlar om hur 
människor ser, hör, minns, tänker och så vidare. För att kunna 
utföra dessa handlingar krävs även kognitiva processer. Dessa 
består av ett antal organ (hjärnan, sinnesorganen och prefära 
nervsystemen) och ett antal mentala processer. Till exempel består 
minnet av tre processer, inkodning, lagring och återhämtning. 
 
Människans sinnesintryck är resultatet av samspelet mellan våra 
sinnesorgan och yttre information. Med perception menas 
informationsinnehållet i sinnesintrycken. När vi utför olika 
aktiviteter som till exempel att se på ett landskap eller lyssna på 
musik upplever vi mer än vad den omedelbara sensoriska 
stimuleringen skulle erbjuda oss.  Som individer är våra 
upplevelser av ett och samma stimulus inte identiska. Hur varje 
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sensorisk erfarenhet bearbetas beror på individens tidigare 
kunskap, och får därmed sin mening genom tidigare upplevelser 
(Araï, 2001). 
 
Uppmärksamhet spelar en stor roll för perception och prestation. 
Normalt är vi omedvetna om detta, men när perceptionen av en 
stimulus blir för svår eller vi måste utföra flera uppgifter samtidigt 
blir vi medvetna om dess roll. Det finns också en koppling mellan 
uppmärksamhet och minne: minnet påverkar uppmärksamheten 
(Araï, 2001). 
 
 
 3.6.1 Inlärning 
 
 
Inlärning kan kategoriseras på olika sätt. En hel del forskning har 
gjorts angående frågan om det existerar en enda eller några få 
grundläggande inlärningsformer, eller om det finns många. Denna 
studie berör två huvudgrupper. Associationsinlärning omfattar 
klassisk och operant betingning. Behavioristerna var de som tog 
initiativet till forskning runt denna form av inlärning. Klassisk 
betingning förknippas främst med Pavlov, som enligt Bunkholdt 
(2004) såg reflexerna som de grundläggande byggstenarna för allt 
beteende. Operant inlärning förknippas främst med psykologen 
Skinner. Här är individens aktivitet i förhållande till omgivningen 
den viktigaste principen. Aktiviteten leder till konsekvenser som 
återverkar på individen. Individen ”opererar” på omgivningen, 
som påverkas och den förändrade omgivningen återverkar i sin tur 
på individen. Inlärning är ett resultat av den växelverkan som 
träder i kraft. (Bunkholdt, 2004). 
 
Gestaltpsykologerna forskade kring kognitiv inlärning som 
omfattar insiktsinlärning och teckeninlärning. Gestaltpsykologin 
uppstod i Tyskland i början på 1900-talet. De psykologer som 
främst förknippas med denna inriktning är Kurt Koffka, Wolfgang 
Köhler, Max Wertheimer och Kurt Lewin. Gestaltpsykologerna 
ansåg att vår erfarenhet av verkligheten är en sammanhängande 
helhet. Den centrala principen är att helheten är mer än summan 
av delarna. Gestaltpsykologerna kom fram till att vi människor 
tenderar att gruppera och ordna enskilda stimuli i enlighet med tre 
så kallade gestaltlagar. Närhetens lag innebär att stimuli som är 
nära varandra uppfattas tillhörande samma gestalt. Likhetens lag 
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innebär att stimuli som liknar varandra uppfattas som tillhörande 
varandra, delvis samma gestalt. Kontinuitetslagen innebär att 
människan tenderar att föra samman enskilda stimuli så att de 
formar en kontinuerlig linje eller ett mönster med mening. 
 
Gestaltpsykologerna har även betonat vikten av förhållandet 
mellan figur-grund. Människan har en tendens att organisera 
enskilda stimuli i en central förgrundsfigur och en bakgrund. 
Visuellt blir det oftast så att figuren placeras framför eller ovanför 
bakgrunden. 
 
De två huvudformer som dominerar kognitiv inlärning 
kännetecknas av att man skapar så kallade ”mentala 
representationer”, dvs. abstrakta, tankemässiga föreställningar om 
verkligheten. Dessa föreställningar hjälper därmed individen att 
på tankeplanet tillämpa försök och misslyckanden, eller föreställa 
sig samband mellan handlingar och konsekvenser  
(Bunkholdt, 2004). 
 
Inlärning genom imitation har uppmärksammats av flera 
socialpsykologer under historiens gång. Carle (2006) nämner att 
Miller & Dollards var bland de första att ta upp imitationens 
betydelse vid inlärning. De visade att imitation var en central 
mekanism i människors inlärning. De grundläggande begreppen i 
Miller & Dollars teori var impuls, tecken, reaktion och belöning. 
Impulsen ger upphov till en reaktion, tecknen bestämmer när, var 
och hur reaktionen utförs och om reaktionen belönas kommer den 
att upprepas. För att inlärningen ska komma till stånd måste 
individen vara motiverad att uppnå någonting. Inlärningen består 
därmed av en kedja av beteenden där individen uppfattar, gör och 
får något. 
 
En av kognitivismens absoluta förgrundsgestalter är schweizaren 
Jean Piaget (1896-1980). Hans intresse var framför allt att förstå 
hur människans tänkande och intelligens utvecklas. Piaget 
studerade hur barn tänker, resonerar och löser problem. Han ansåg 
att ett barns hjärna inte är en miniatyr av en vuxen människas 
hjärna. Piaget kallade förmågan att utforska nya problem och 
förstå nya sammanhang för adaption. Adaption äger rum med 
hjälp av två processer: assimilation och ackomodation. Ett annat 
viktigt begrepp i Piagets teorier är termen schema. 
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Enligt Wadsworth (2004) ansåg Piaget att hjärnan har strukturer 
på samma sätt som kroppen. För att förklara hur människor 
regerar på olika stimuli och hur detta hänger samman med minnet 
använde Piaget termen schema. I människans mentala system 
finns det ett slags abstrakta strukturer eller scheman, vars uppgift 
är att vägleda och organisera all den information en individ kan 
uppfatta. Minnesbilden av sådan information kan också 
organiseras på ett effektivt sätt med hjälp av dessa scheman.  När 
barn löser problem och förstår nya situationer uppstår nya 
scheman, utifrån sammanhanget mellan en handling och dess 
resultat. Ett schema slutar aldrig utvecklas. Under processen 
kombineras olika kognitiva scheman till större strukturer som 
företräder barnets förståelse för komplexa situationer. 
 
Piaget ansåg att strävan efter anpassning eller adaption är en 
viktig drivkraft i den mänskliga utvecklingen. Denna 
anpassningsprocess sker som en drivande strävan för att förbättra 
förmågan till problemlösning. Processen bygger upp de kognitiva 
scheman so individen sedan använder för att förstå och reagera på 
olika stimuli.  Vid assimilation sker ett utvidgande av scheman. I 
denna kognitiva process anpassas ny kunskap och information 
som individen tar in med det redan existerande schemat. Schemat 
kommer därmed att omfatta fler föremål, men det förändras inte. 
Vid ackomodation förändras däremot gamla scheman efterhand 
som individen gör fler och nya erfarenheter. Här måste den gamla 
kunskapen anpassas till de nyförvärvade insikterna. Genom att 
utveckla nya scheman eller modifiera de redan existerande kan 
individen ändra sitt sätt att tänka. En helt ny utveckling sker 
därmed. 
 
 
3.6.2 Perception 
 
 
Rent språkligt kan ordet perception översättas med varsebildning. 
Att bli varse något innebär att vi tar in något, får nya intryck och 
impulser som vi bearbetar och skapar en medveten bild av dessa 
stimuli. Den visuella perceptionen bestämmer hur vi uppfattar vår 
omgivning. Seendet hos en individ är komplicerat. Det finns 
många exempel på hur människan kan uppfatta ett föremål på 
olika sätt. Araï (2001) nämner hur människans visuella 
upplevelser består av ett sammanhängande fält som kan granskas 
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och utforskas hur man vill. Informations kodning sker genom att 
ögonen gör plötsliga rörelser, med ett kort uppehåll mellan. Det är 
under avbrotten som informations kodning sker. All information 
som kodas genom våra ögon lagras under en mycket kort tid i det 
visuellt sensoriska minnet, även kallat det ikoniska minnet. 
 
Människans visuella system är fysiologiskt utrustat för att 
identifiera kanter och staplar, men det är inte tillräckligt. Vi måste 
även kunna avgöra var i rymden dessa befinner sig. Bilden på 
näthinnan är 2-dimensionell, och den informationen behöver 
omvandlas till en 3-dimensionell representation av världen. 
Termen djupperception används i två olika betydelser, absolut 
avstånd och relativt avstånd. För att skapa en känsla av djup 
förekommer ett antal monokulära ledtrådar. En sådan är linjärt 
perspektiv. Det är parallella linjer som avlägsnar sig från oss och 
kommer närmare varandra ju längre bort de sträcker sig, för att 
slutligen konvergera i en punkt. Den andra ledtråden är aeriala 
perspektivet. Det innebär att när avståndet mellan observatören 
och föremålet ökar, förlorar föremålet kontrast och blir därmed 
dimmigare. En tredje ledtråd är struktur/textur. Det är när 
elementen tenderar att verka mer ihop packade ju längre bort 
objektet befinner sig. Texturen ger därmed en känsla av avstånd. 
Interposition, innebär att föremål som befinner sig närmare kan 
skymma föremål som befinner sig längre bort. Slutligen kan vi 
använda oss av rörelse för att avgöra avståndet. Denna ledtråd 
kallas rörelseparallax. Det innebär att föremål med samma 
hastighet kan upplevas röra sig olika fort utifrån observatören. Till 
exempel när man åker tåg eller bil uppfattas landskapet som ligger 
närmast röra sig snabbare än den som ligger längre bort. 
 
Hur vet observatören vilka sinnesintryck som hör ihop och vilka 
som inte gör det? Genom en organisering av det visuella fältet kan 
observatören till exempel identifiera olika föremål. En viss 
strukturering eller organisering av stimuli redan under det 
preliminära stadiet antyder att strukturering sker rutinmässigt. Det 
sker innan observatören uppmärksamma objekten i det visuella 
fältet. Det betyder att uppmärksamheten kommer in efter 
organiseringen (Araï, 2001). 
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3.6.3 Minnet 
 
 
Minnet spelar en mycket central roll i våra liv, utan minne skulle 
vi inte kunna lära oss någonting och därför inte kunna dra några 
slutsatser av våra erfarenheter. Som jag nämnt tidigare finns tre 
huvudfunktioner kopplade till minnet: inkodning, lagring och 
framplockning. Till dessa funktioner är olika sorters minnen 
kopplade. En av de första minnesmodellerna som publicerades var 
Atkinson och Shiffrins minneslagersmodell. Enligt modellen 
registreras först informationen i ett sensoriskt minne som är 
kopplat till respektive sinne. Därefter lagras det tillfälligt i 
korttidsminnet som har begränsad kapacitet vad gäller tid och 
mängd. I korttidsminnet integreras den nya informationen med 
våra tidigare kunskaper och når medveten nivå. Om informationen 
ytterligare bearbetas överförs den till det mer permanenta 
långtidsminnet. Detta kan ske genom till exempel repetition 
(Derwinger, 2003). 
 
Enligt Araï (2001) finns det en mängd forskningsresultat som 
visar att långtidsminnet inte är ett enhetligt system. Forskningen 
visar att vi har olika system av minnen med olika syften som 
samverkar. Till exempel finns det episodiska minnessystemet som 
är personligt relaterat och hjälper individen att minnas specifika 
händelser i tid och rum. 
 
Inkodningen kan ske på olika sätt, dels genom hörseln: fonologisk 
kodning, eller via synen: visuell kodning. När man betraktar en 
bild, är det detaljerna i bilden som kodas som bilder, och som 
senare hämtas fram i minnet. 
 
 
3.6.4 Emotioner 
 
 
Motivation och emotioner är starkt sammankopplade. Det är svårt 
att skilja begreppet motivation från begreppet emotioner, eller 
känslor som det också heter. Ett beteende som är starkt motiverat 
innehåller mer eller mindre starka känslor, som i sin tur fungerar 
motiverande. När vi når våra mål eller när vi hindras att uppnå 
dem väcks känslor och de är viktiga för vårt välbefinnande. 
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Känslor består huvudsakligen av fyra saker: utlösande stimuli, 
individens uppfattning och förståelse av situationen, fysiologiska 
reaktioner samt de beteenden som uttrycker känslorna.  
Känslornas biologiska funktioner är dels att framkalla en specifik 
reaktion på den situation i vilken känslan väcks, dels att reglera 
kroppens inre tillstånd som en förberedelse för vissa specifika 
situationer, t.ex. förändrad puls och andning (Karlsson, 2007). 
 
Det finns en rad teorier om vad som utlöser känslor. De mest 
kända av de äldre teorierna formulerades av W. James, C. Lange 
och W.B. Cannon. James och Lange kom var och en fram till att 
det vi kallar för den känslomässiga upplevelsen är något 
sekundärt. Det primära i reaktionen är de fysiologiska 
förändringar som sker i kroppen. Cannon menade att den 
känslomässiga upplevelsen uppstår genom att signaler om den 
situation man befinner sig i når två områden i vårt nervsystem 
samtidigt. Det autonoma nervsystemet, vilket leder till 
fysiologiska reaktioner, och hjärnbalken, vilket medför att 
situationen blir igenkänd och en känslomässig upplevelse utlöses. 
Ingen av dessa teorier tar upp de kognitiva eller tankemässiga 
processerna, en faktor som bidrar till känslomässiga upplevelser. 
Det innebär att individens personliga tolkning av en situation eller 
ett tillstånd inverkar på om situationen ska utlösa känslor, och i så 
fall vilken typ av känslor. Det betyder att det sker en bedömning 
av situationen, och den styrs dels av individens förställningsvärld, 
som formats av tidigare erfarenheter, dels av egenskaper hos den 
aktuella situationen (Bunkholdt, 2004). 
  
 
 
3.6.5 Dubbelkodningsteori 
 
 
Enligt Allan Paivos dubbelkodningsteori ”Dual coding” medför 
kognition aktivitet hos två olika delsystem (Paivio, 1986). Ett 
verbalt system som är specialiserat för att direkt hantera språket 
och ett icke-verbalt system specialiserat för att hantera föremål 
och händelser som inte är språkliga. Systemen antas vara 
sammansatta av inre representativa enheter, benämnda logogens 
och Imagens. Det verbala systemet representativa enheter 
(logogens) är specialiserade på att representera, behandla och 
lagra språkliga informationsenheter, som exempelvis ord, 
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meningar och fraser. Logogens är organiserade i form av 
föreningar och hierarkier. Det icke-verbala systemets enheter 
(imagens) är i sin tur specialiserade på att representera, behandla 
och lagra bildlika informationsenheter. Imagens organiseras i 
form av del-helhet relationer. (Paivio, 1986). Enligt Paivios teori 
är möjligheten att ett minne ska bevaras och hämtas mycket större 
om det finns lagrat i två distinkta funktionella platser snarare än i 
bara en plats. 
 
 
 
 

4 Resultat av användartest 
 
 
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit från den 
undersökning som genomförts. I avsnittet presenteras gruppernas 
svar under respektive intervjufråga. Vidare följer analysavsnittet 
där resultatet analyseras och diskuteras utifrån teorin. 
 
 
 
4.1 Resultat grupp 1 och 2 
 
 
De båda grupperna representerar de respondenter som deltagit i 
undersökningen. Varje grupp har innehållit fyra respondenter. 
Grupp 1 har börjat med att se instruktionsfilmen, därefter har de 
tagit del av foldern med serieformatet. Grupp 1 benämns härefter 
som ” Filmformat → serieformat”.  Grupp 2 har börjat med att 
studera foldern med serieformatet, därefter har de sett filmen. 
Grupp 2 benämns härefter ”Serieformat → filmformat”.  
 
 
1. Vilket format förmedlar budskap/innehåll snabbast?  
 
 
Grupp 1 (Filmformat → serieformat) 
 
På frågan svarade två av respondenterna filmen som det format 
som förmedlar budskapet snabbast. En respondent svarade 
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”Filmen drev budskapet snabbast, men att kombinera både film 
och bilder/text gör att det fastnar bättre” filmen visade tydligare 
vad som hände, men informationen gick snabbt förbi. Vidare 
svarade respondenterna att text kan vara jobbigt att läsa, men där 
fungerade bilderna bra. Den tredje respondenten svarade att rörlig 
bild lär man sig mera av, men i situationen är text och bild 
snabbare att ta till sig. Den fjärde respondenten svarade att foldern 
med serieformatet förmedlade budskapet snabbare. 
 
 
 Grupp 2 (Serieformat → filmformat)  
 
På frågan svarade två respondenter filmen ”För där såg man vad 
som hände”, och att filmen var bra men informationen gick snabbt 
förbi. Vidare svarade de att text kan vara jobbigt att läsa, men där 
var bilderna bra. En respondent svarade ”Serieformatet 
förmedlade budskapet snabbast, man kan bläddra i genom foldern 
och snabbläsa”. 
 
 
2. Hur korrekt/tydlig är informationen i de båda formaten?  
 
 
Grupp 1 (Filmformat → serieformat) 
 
På frågan svarade två av respondenterna att informationen var lätt 
att förstå i båda formaten. Informationen visade hur produkten ska 
användas. Ett annat svar var att filmen visade helheten, och att 
serieformatet visade det viktigaste i ett samlat blad. En respondent 
svarade ”Häftet var tydligare än videon som hade många intryck 
som man inte har nytta av”. 
 
 
 Grupp 2 (Serieformat → filmformat) 
 
På frågan svarade respondenterna att filmen var mer berättande, 
handlingen var lättare att ta till sig. Även att informationen blev 
mer verklig i filmformatet. En respondent svarade att 
informationen var lika bra i båda formaten. Ett annat svar var 
”information var bra utifrån lite text, och för foldern passade det 
ypperligt”. 
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3. Vilken känsla/upplevelse förmedlar det visuella bild-           
    språket? 
 
 
Grupp 1 (Filmformat → serieformat) 
 
På frågan svarade en respondent att videon gav mer 
verklighetskänsla, handlingen i filmen som utgör ett olycksfall 
kan även inträffa när som helst i livet. Ett annat svar var ”Det 
flyter på i både ljud och bild, vilket visar mer än enbart 
textformatet gör” vidare svarade en respondent att känslan var bra 
i båda formaten eftersom man förstod vad budskapet var. Vidare 
nämnde respondenterna inlevelse som en känsla ”Man kunde se 
sig själv kunna använda apparaten”. 
 
 
 Grupp 2 (Serieformat → filmformat) 
 
På frågan svarade en respondent ”Jag tyckte känslan var bra, 
bilderna var bra och tydliga. Känslan var att det är ett 
informationsunderlag, och det var bra att det inte var för mycket 
text”. En respondent svarade ”Att det var akut i det visuella 
bildspråket. I serieformatet blev det mera stelt, men man förstod 
innebörden”. Vidare svar var ”Den visuella känslan i filmen var 
mer allvarlig. Känslan i serieformatet var mer informativ. De två 
formaten kan nog passa vid olika tillfällen, men samtidigt 
komplettera varandra beroende på målgrupp”. 
 
 
4. Hur upplevs handlingen (berättelse) i serieformatet? 
    
  
Grupp 1 (Filmformat → serieformat) 
 
På frågan svarade alla respondenterna positivt. De tyckte att 
handlingen var mer koncist, handlingen tog upp det viktigaste lite 
mer som punkter i händelseförloppet. De upplevde handlingen 
som mer fokuserad i serieformatet än i filmformatet. En 
respondent svarade ”Det var lättare att förstå då man kunde ta till 
sig informationen efter egen hastighet, så man förstod budskapet i 
sin egen takt”. En respondent svarade att hon upplevde handling 
bra för att den var sammanhängande. 
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 Grupp 2 (Serieformat → filmformat) 
 
På frågan svarade en respondent ”Den var helt ok, den visade 
tydligt vad som hände. Den var informativ”. Övriga respondenter 
svarade att det var bra med text och bild, och att det inte var för 
mycket text. 
 
 
5. Hur upplevs handlingen (berättelse) i filmformatet? 
 
 
Grupp 1 (Filmformat → serieformat) 
 
På frågan svarade en respondent att handlingen var bra och 
sammanhängande på ett annat sätt än i serieformatet. En 
respondent svarade ”Det var lite för medvetet, kändes inte som det 
skulle kunna vara på riktigt” Ett annat svar var att handlingen i 
filmformatet var mer levande, man kunde se andras reaktioner (i 
filmen) och man levde sig in i filmen. En respondent svarade 
”Filmen visade bilder på det som sägs, och visade att handlingen i 
filmen kan ske var som helst”. 
 
 
 Grupp 2 (Serieformat → filmformat) 
 
På frågan svarade respondenterna ”Där såg man handlingen på ett 
annat sätt när det är rörliga bilder. Den upplevdes som väldigt 
verklig”. En annan respondent svarade: ”Det var lätt att förstå vad 
de vill ha ut av filmen.” Respondenterna tyckte också att 
handlingen i filmen gick fortare och att man får en känsla av att 
vilja prova apparaten. 
 
 
6. Hur upplevs dramaturgin (berättarteknik) i de båda formaten? 
 
 
Grupp 1 (Filmformat → serieformat) 
 
På frågan svarade en respondent ”Eftersom man såg filmen före 
serien, så tyckte jag att serien blev mer levande eftersom man 
visste vad som hände”. En respondent svarade att dramaturgin 
inte upplevs så mycket i filmen, den visade bara hur man ska gå 
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till väga med apparaten. Vidare svarade respondenten att hon inte 
upplevde någon dramaturgi i serieformatet. Ett annat svar var att 
dramaturgin var bra i häftet, det var kortfattat och lätt att ta till sig. 
Videon gav fler intryck och man måste fokusera sig mer på 
budskapet. Den fjärde respondenten svarade att dramaturgin 
kändes intensivare i filmformatet än vad som upplevdes när man 
själv läste i häftet. 
 
 
 Grupp 2 (Serieformat → filmformat) 
 
På frågan svarade respondenterna ”Det hände i verkligheten på 
något sätt och visade hur viktigt det är att kunna sin sak. 
Dramaturgin var mer tydlig i filmen, men det var bra att läsa 
häftet innan filmvisningen”. En respondent svarade att man 
upplevde mannens bröstsmärta mera konkret i filmen. I serien fick 
man titta lite extra på bilden för att uppleva det. Övriga 
respondenter svarade också att de upplevde dramaturgin mer i 
filmformatet. ”Det var mer dramatiskt än i serieformatet där man 
fick föreställa sig dramatiken själv.” 
 
 
7. Hur upplevs förhållande mellan text och bild i serie- 
    formatet? 
 
 
Grupp 1 (Filmformat → serieformat) 
 
På frågan svarade respondenterna bland annat att förhållandet var 
bra då man fick ta in informationen i sin egen takt. Vidare svar 
var att ibland kändes det som att texten var lång, men det behövde 
den vara. En respondent tyckte att förhållandet mellan text och 
bild var bra och kortfattad, men att som läsare fick man inte 
samma intresse av att se det som när man såg filmen, då det blev 
lite mer inlevelse. 
 
 
 Grupp 2 (Serieformat → filmformat) 
 
På frågan svarade respondenterna: Det var mycket bra, det var lätt 
att sammankoppla mellan bild och text. Vidare svarade 
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respondenterna att texten förstärkte bilderna, och att det var bra 
med kortfattade meningar till bilderna. 
 
 
8. Finns det störande element i serieformatets bildspråk? 
 
 
Grupp 1 (Filmformat → serieformat) 
 
På frågan svarade alla respondenterna att det inte fanns, eller har 
uppfattat några störande element. En respondent ansåg att 
serieformatets bildspråk inte visade helheten. 
 
 
Grupp 2 (Serieformat → filmformat) 
 
På frågan svarade respondenterna att det inte fanns eller har 
uppfattat några störande element i bildspråket. Respondenternas 
övriga synpunkter var att det var lättare med helhetssynen i filmen 
än i serieformatet. Vidare diskuterade gruppen vad som var 
svårt/lätt att ta till sig i de båda formaten. En respondent svarade 
”Jag tyckte bilden på apparaten som visade de olika stegen var bra 
i serien, att den även visade att man kan höra och få backup från 
apparaten”. En annan respondent svarade att i filmformatet fick 
man levande bilder att relatera till men det lätt blev för mycket 
information. Övriga synpunkter var: I serieformatet var det mer 
kortfattat vilket var bra, men det kan även vara svårt att få något 
att relatera till. 
 
 
Övriga kommentarer 
 
 
Respondenterna har även haft möjlighet att ge övriga 
kommentarer i slutet av intervjuformuläret. Här har en respondent 
svarat att häftet med bilderna gav mer än filmen. Vidare hade en 
respondent från samma grupp åsikten att filmen var bättre än 
foldern. Respondenten motiverade åsikten enligt följande ”Filmen 
visade helheten på ett naturligt sätt”. Vidare svarade en 
respondent ”En bra information som visar att man måste ta 
ansvaret för att utföra momentet samt kunna det ordentligt”. 
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4.2 Analys 
 
 
 
När det gäller frågan som behandlar hur formaten förmedlar 
budskapet, är flertalet respondenter eniga om att filmens format är 
det som förmedlar budskapet snabbast (se figur 4.1).   Det kan 
förklaras genom de dramaturgiska begrepp som får budskapet att 
nå fram genom berättelsen. Som Sundstedt (2005) nämner har 
filmens format på grund av sitt innehåll möjlighet att förmedla 
den skapade verklighet som är svår att uppnå med serieformatets 
stillbilder. Resultaten för grupperna är nästan identiska. Här 
verkar inte ordningen för visningen av formaten påverka 
respondenternas reaktion och uppfattning. Resultatet visar också 
att respondenterna samtidigt ansåg att serieformatet har 
egenskaper som förmedlar budskapet positivt. 
  

 
Fig. 4.1: Tolkning av båda gruppernas intervjusvar från fråga 1. 
 
 
 
Hur korrekt/tydlig är informationen i de båda formaten? 
Resultatet visar att respondenterna ansåg att båda formaten 
förmedlar informationen på ett godtyckligt sätt (se figur 4.2). Det 
som framkommer i resultatet är främst skillnaden mellan 
formatens omfattning i bildspråket. Filmens mer omfattande 
innehåll upplevs mer berättande och lättare att ta till sig. 
Sundstedt (2005) tar upp vikten av filmens innehåll och form. 
Genom berättargrepp som till exempel bildkomposition, 
bildutsnitt, kameravinklar och kamerarörelser får filmen sitt 
innehåll. Vidare nämner Sundstedt (2005) att en kamerarörelse 

Filmformat Serieformat Grupp 1 (filmformat → serieformat)

Grupp 2 (serieformat → filmformat)
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eller en specifik ljussättning kan förstärka en händelse eller 
gestalta en inre konflikt. Samtidigt anser respondenterna att 
foldern med serieformatets begränsade mängd av text och bild 
även bär fram informationen. En intressant aspekt är att videon 
innehåller överflödiga intryck, som i avsaknaden förtydligar 
serieformatets förmåga att förmedla informationen. 
 

 
 Fig. 4.2: Tolkning av båda gruppernas intervjusvar från fråga 2. 
 
 
 
Syftet med fråga tre är att undersöka om och i så fall vilka 
reaktioner det visuella bildspråket ger. Intervjufrågan har vid 
undersökningstillfället förtydligats för respondenterna. Ingen 
skillnad mellan de båda formaten har gjorts i intervjufrågan för att 
inte påverka respondenten i någon riktning.  Respondenterna har i 
frågan olika uppfattningar om det visuella bildspråket (se figur 
4.3). En respondent nämner inlevelse som en känsla. Dennisdotter 
& Axelbrant (2008) nämner att berättelser stimulerar både den 
logiska och kreativa delen av hjärnan samtidigt. En berättelse kan 
få mottagaren att nästa omedvetet försättas i ett slags mentalt läge 
där berättelsen utspelar sig. Vidare uppfattar respondenterna 
formaten som informationsunderlag.  Resultatet visar även 
skillnaden mellan formatens innehåll. Det är tydligt att filmens 
rörliga bilder förmedlar känsla av verklighet och allvar. Här kan 
vi återspegla till berättargreppen som Sundstedt (2005) nämner 
ger formatet sin form. Serieformatet upplevs som mera stelt utan 
det naturliga sammanhanget mellan bildrutorna. Araï (2001) 
nämner hur den visuella perceptionen bestämmer hur vi uppfattar 
vår omgivning. Människan kan uppfatta ett föremål på olika sätt.  
Individens tidigare erfarenhet påverkar också hur varje sensorisk 
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erfarenhet bearbetas. Här framkommer även att formaten kan stå 
ensamma i syfte att förmedla ett budskap, men att de även kan 
komplettera varandra beroende på materialets syfte och målgrupp. 
 

 
Fig. 4.3: Tolkning av båda gruppernas intervjusvar från fråga 3. 
 
 
 
Resultatet visar att samtliga respondenter upplever handlingen i 
serieformatet på ett positivt sätt (se figur 4.4). Detta styrks av 
Strömberg (2005) som nämner Mallias observationer att bilder 
och serieformen i synnerhet väcker lustkänslor hos alla. Med 
bildrutor och kortfattad text förmedlar formatet en 
sammanhängande handling. Enligt McCloud (1995) kan vi med 
hjälp av ”slutning” skapa ett sammanhang mellan rutorna. 
Respondenterna upplever handlingen mer fokuserad och koncist 
än filmens format. Vilket kan förklaras med McClouds (1995)  
teori om att det förenklade bildspråket ökar seriebildens 
genomslagskraft. En viktig aspekt är möjligheten att kunna ta till 
sig informationen i sin egen takt. Här visar resultatet att 
serieformatets komponenter klarar av att driva handling framåt. 
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Fig. 4.4: Tolkning av båda gruppernas intervjusvar från fråga 4. 
 
 
 
Att filmens format förmedlar en mer innehållsrik och detaljerad 
handlingen är ett förväntat resultat (se figur 4.5). En reaktion är att 
handlingen blir mer levande, dels genom att åskådaren kan se 
reaktioner hos andra personer i filmen och leva sig in i 
handlingen.  Dock är en respondents reaktion att handlingen blir 
för medvetet vilket förminskar känslan av verklighet i filmen. 
Denna reaktion kan förklaras med Bunkholdt (2004) beskriver om 
individens personliga tolkning. Hur situationen ska bedömas och 
vilka känslor som kan utlösas beror på individens 
förställningsvärld, dels av egenskaper hos den aktuella 
situationen. Överlag ger resultatet att handlingen i filmen upplevs 
mer verklighetstroget och sammanhängande än i serieformatet. 
 

 
 Fig. 4.5: Tolkning av båda gruppernas intervjusvar från fråga 5. 
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Hur upplevs dramaturgin (berättarteknik) i de båda formaten? 
Resultatet visar att respondenterna har olika syn på dramaturgin i 
de båda formaten (se figur 4.6). En åsikt var att filmen bara visade 
hur hjärtstartaren fungerar. En annan nämnde att det som 
utspelade sig hände i verkligheten, för den tänkta målgruppen är 
det viktigt att kunna sin sak. Här uppfattades filmformatets 
dramaturgi på två helt skilda sätt. I det första uppfattades inte 
dramaturgin. En annan förklaring kan vara att respondenten 
missförstått innebörden av begreppet dramaturgi. I den andra 
tolkningen var det tydligt att dramaturgin hjälpte till att skapa en 
helhetsbild och förståelse för berättelsen. I enighet med de sju 
element som berördes under avsnittet om digital storytelling 
behöver en bra historia dramatik som bygger upp spänning och 
engagemang. Vidare kan vi här knyta an till den känslomässiga 
aspekten. Om vi som åskådare blir emotionellt berörda kan vi 
lättare ta till oss budskapet och leva oss in i historien. Flertalet 
respondenter var dock överens om att dramaturgin var mer tydlig i 
filmens format, till exempel så upplevdes mannens bröstsmärtor 
mer konkret. I serieformatet upplevdes dramaturgin svårare att 
uppmärksamma. En respondent nämnde att man fick föreställa sig 
dramatiken själv. Resultatet ger också det första konkreta svaret 
som tar upp tillvägagångssättet för visningen av de två formaten. 
Respondenter från båda grupperna nämnde att det andra formatet 
förstärkte dramaturgi och handling för det andra formatet. ”Serien 
blev mer levande när man visste handlingen” var en respondents 
åsikt, och ”Det var bra att läsa häftet innan filmvisning”, var en 
annans respondents reaktion. 
 

 
Fig. 4.6: Tolkning av båda gruppernas intervjusvar från fråga 6. 
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Respondenterna var överens om att text och bild samverkade på 
ett tillfredsställande sätt i serieformatet (se figur 4.7). En 
respondent menade att texten ibland var lång, men det behövde 
den vara. En annan nämnde att det var bra med kortfattade 
meningar till bilderna. Resultatet visade att respondenterna har 
sammankopplat bild och text, och att de två elementen förstärker 
varandras innebörd. Detta stöds av vetenskapen från Mallias tester 
(Strömberg, 2003) som visade att grupperna kom ihåg ungefär 
lika mycket. Detta trots att mängden text varierade i de två format 
som Mallias använde i testet. Här nämndes åter att serieformatet 
inte gav samma inlevelse som filmens format. Det gav inte samma 
intresse när man måste läsa själv var respondentens åsikt. 
 

 
Fig. 4.7: Tolkning av båda gruppernas intervjusvar från fråga 7. 
 
 
 
Respondenterna var överens att det inte fanns några störande 
element i serieformatets bildspråk. När det gällde jämförelsen 
mellan formaten hade respondenterna spridda åsikter, men det går 
trots det att urskilja en överensstämmelse att bildspråket var 
tydligare i filmens format (se figur 4.8). Vidare diskuterade 
respondenterna formatens förmåga att kommunicera. Det gav 
åsikter som överflödig information i filmens format och att det i 
serieformatet var mer kortfattat. En respondent menade att det kan 
vara svårt att relatera till något i seriens format, vilket skulle vara 
en avvikelse från respondenternas svar angående hur 
informationen uppfattas i formaten.  

Filmformat Serieformat Grupp 1 (filmformat → serieformat)

Grupp 2 (serieformat → filmformat)

38 
 



Fig. 4.8: Tolkning av båda gruppernas intervjusvar från fråga 8. 
 
 
 

5 Diskussion 
 
 
 
I detta avsnitt diskuteras de resultat som framkommit från 
undersökningen. I avsnitt 5.1 besvaras de frågeställningar som 
ställdes i inledningen av denna uppsats. Avslutningsvis ges 
förslag på vidare forskning. 
 
 
 
5.1 Besvarande av frågeställning 
 
 
Studien visar hur respondenterna upplevt produktens 
användningsområde som betydelsefull för deras engagemang vid 
undersökningen. Eftersom respondenterna har valts från vårdyrket 
är det viktigt att påpeka att de informerats om att fokusera på den 
visuella aspekten vid undersökningstillfället. Att lära sig hur en 
hjärtstartare fungerar, eller hur själva omhändertagandet går till 
vid ett olycksfall har inte varit syftet med jämförelsen mellan de 
båda formaten. Respondenternas intresse för att ta till sig ny 
kunskap har varit en viktig faktor vid undersökningen. 
Intervjusvaren har tydliggjort att vissa respondenter har visat sig 
mer intresserade av det visuella i presentationerna än andra. Det är 
viktigt att påpeka att det engelska språket i filmformatet eller 
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texten i serieformatet har respondenterna inte upplevt som något 
problem att förstå. Vidare har det inte framkommit någon skillnad 
i resultatet mellan grupperna när det gäller ordningsföljen för 
visning av formaten. 
 
Hur upplevs serieformatet som bärare i kommunikationssyfte? 
 
 
Undersökningen visar att respondenterna upplever att det finns 
både för- och nackdelar med båda formaten när det gäller att 
förmedla ett budskap. För mycket information ger onödiga 
intryck, och för lite information ger avsaknad av 
upplevelsefaktorer som påverkar hur budskapet uppfattas. Det är 
genom samspelet mellan bild och text som vi kan kommunicera 
effektivt. Resultatet visade att de visuella element som formaten 
innehåller förstärker varandras innebörd. Det var ändå formatet 
med rörliga bilder som starkast påverkade respondenterna i hur de 
upplevde budskapet. En viktig faktor som framkommit i 
undersökningen är hur dramaturgin uppfattades i serieformatet. 
Flera av respondenterna ansåg att dramaturgin var svårare att 
uppmärksamma i serieformatet. Det är svårt att urskilja 
dramaturgiska effekter ur en stillbild som saknar filmformatets 
naturliga rörelse och rika innehåll. En annan aspekt är avsaknaden 
av seriespråkets grafiska karaktär. Det är skillnad på en detaljerat 
illustrerad bild och de rörelser som kan skapas genom den visuella 
stilen. För denna undersökning användes stillbilder extraherade 
från rörlig film. Enligt Ander (2003) ökar trovärdigheten när vi 
använder fotografier tillsammans med serieformen. Ett format 
som kan vara lämpligt med rätt syfte och målgrupp i fokus. Vilket 
även har framkommit i denna studies resultat. För den 
instruktionsfilm som användes till undersökningen passar 
formatet med fotografier bra.  Däremot saknar formatet 
egenskaper som ger mottagaren den stimulans som behövs för att 
väcka tillräcklig uppmärksamhet. Syftet var att undersöka om 
kombinationen av bild och ord i serieformat kan användas som 
informationsbärare för till exempel elektroniska medier. För att 
besvara frågeställningen kan de slutsatser som framkommit ställas 
i relation till filmens format. Serieformatet som ett komplement 
till filmens format är för denna studie en effektiv 
informationsbärare.  
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Vilka faktorer påverkar användarens upplevelse av serie- och 
filmformatet? 
 
 
Resultatet från undersökningen visar att det finns faktorer som 
påverkar användarens upplevelse av de båda formaten. Olika 
faktorer som till exempel handling, dramaturgi och kombination 
av bild/text behandlas och diskuteras i undersökningens resultat. 
Den faktor som starkast enade respondenterna var sambandet 
mellan bild och text. Det är tydligt att filmformatet med sitt 
naturliga flöde ger en verklighetskänsla som är svår att fånga i 
serieformatets stillbilder. Ändå var respondenterna positiva till 
serieformatets enkla utformning. Kommentarer som 
”Informationen var bra utifrån lite text” och ”Det var lättare att 
förstå då man kunde ta till sig budskapet i sin egen takt” tyder på 
att formatet påverkar användarens uppfattning.   Vidare har 
respondenterna påpekat att det är texten som förstärker bilderna 
och inte tvärtom. Resultatet ger också två konkreta åsikter som tar 
upp tillvägagångssättet för visningen av de två formaten. Att 
”Serien blev mer levande när man visste handlingen” är kanske en 
mer förväntat reaktion än ”Det var bra att läsa häftet innan 
filmvisning” som en respondent uttryckte sig. Det visar att ett 
format förstärker faktorer som berättargrepp och handling hos det 
andra formatet. Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka 
faktorer som påverkar användarens upplevelse av serie- och 
filmformatet. En sammanfattning av resultatet för att besvara 
frågeställningen visar att text, bild och deras samband är viktiga 
faktorer. Vidare har berättelsen en viktig funktion för syftet, där 
dramaturgin upplevs främst i filmformatet. Den naturliga rörelsen 
som finns i filmformatet är också viktig för att förmedla känsla 
och inlevelse. 
 
 
 
5.2 Avslutande diskussion 
 
 
Under arbetets gång har frågan hur båda formaten kan 
komplettera varandra vuxit fram. Ett område som fått ett uppsving 
är informationsgrafiken, i kortform kallad infografik (Ander, 
2003).  Informationsgrafikens styrka är att levandegöra, förtydliga 
och dramatisera en händelse och därmed berika läsarens 
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upplevelse (Ander, 2003). Nyhetsgrafik, instruktionsbilder, 
diagram, flödesbeskrivningar och kartor är utmärkta exempel på 
hur text och bild kan samverka. Genom bild eller genom en 
kombination av text och bild framställs information som kan vara 
svår att förstå utan visuell återgivning.  
 
För att ta steget från tryckt informationsgrafik till digitala tekniker 
och interaktivitet var tekniken att konvertera de traditionella 
informativa bilderna till animerade sekvenser (Cuadrado, 2010). 
Möjligheterna att ge media användaren kapacitet att ingripa, 
berikar infografiken genom sekventiell potential, och öppnar 
vägen till anslutningar av nyheter via hjälp av hyperlänkar till 
andra källor med information. Cuadrado nämner också steget från 
traditionell infografik till video- och tv-spel. Utvecklingen av 
olika typer av spel har resulterat i olika klassificeringar. Några 
exempel är, pedagogiska spel som har som mål, att förmedla 
specifika kunskaper eller utbildning. ”Serious Games” är de 
videospel som inte har underhållning som enda slutmål. Spel för 
underhållning (träningsspel): de som har som mål att utbilda en 
spelare i en uppgift som han kommer att utföra i verkligheten. 
Advergames eller publicitets spel, de vars mål är att förmedla ett 
budskap eller göra en kommersiell produkt känd. I dessa spel 
återfinns de faktorer som klarlagts i denna studie. För spel krävs 
till exempel berättelsen, en handling som för spelaren framåt.  
 
En tänkvärd kombination av serie- och filmformatet är att 
implementera video till infografikens format. Genom hyperlänkar 
i infografiken ges användaren möjligheten att integrera med 
innehållet. Att kombinera serie- och filmformatet i infografik och 
andra typer av informationsmaterial är ett tänkbart 
användningsområde.   
 
 
 
 
5.3 Vidare forskning 
 
 
Denna uppsats har fokuserat på användarens upplevelser ur ett 
visuellt perspektiv där en åtskillnad har gjorts mellan två format. 
Det skulle vara intressant att genomföra en liknande undersökning 
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mellan olika typer av format. Förslagsvis kan det traditionella 
seriespråket med detaljerad illustration som formspråk användas 
för att kombinera, eller jämföra med den rörliga bilden. Det för att 
undersöka hur seriespråket kan användas i till exempel olika typer 
av informationsmaterial.  
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Bilaga 1 
 
 
Internetadress: 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=OHM915eUXUU 
 
 
Ansvarig utgivare: Zoll Medical Corporation. 
 
 

 
Figur. Skärmbild AED Training Video 
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Bilaga 2 
 
 
 
Här presenteras de intervjufrågor som besvarats i undersökningen. 
 
 
1.   Vilket format förmedlar budskap/innehåll snabbast? 
 
2.   Hur korrekt/tydlig är informationen i de båda formaten? 
 
3.   Vilken känsla/upplevelse förmedlar det visuella bildspråket? 
 
4.   Hur upplevs handlingen (berättelse) i serieformatet? 
 
5.   Hur upplevs handlingen (berättelse) i filmformatet? 
 
6.   Hur upplevs dramaturgin (berättarteknik) i de båda formaten? 
 
7.  Hur upplevs förhållande mellan text och bild i serieformatet? 
 
8.   Finns det störande element i serieformatets bildspråk? 
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	1 Inledning
	Filmens format består av rörliga bilder, Rörelsen skapas genom att en sekvens av ögonblicksbilder presenteras i ett tempo som skapar en illusion av rörelse. Information ges genom både ljud och bild, som till exempel tal eller text och bildernas innehåll. Om vi gör en jämförelse med serieformatet som består av stillbilder och text i pratbubblor så är det samma format utan rörelse där ljudet presenteras som text i pratbubblor. I serieformatet kan man ge samma information, skillnaden blir hur många sekvenser av bilder, och mängden text som behövs för att ett budskap ska tydliggöras. Hur påverkas användaren av att det visuella bildspråket när information skalas bort från filmens rörelse till stillbilder? Serieformatet med sin kombination av bilder och text ligger därmed någonstans mellan text och film. För att serieformatet ska fungera krävs även en handling, en berättelse som för storyn framåt. Annars är risken att en serie kan upplevas som en manual av fristående bilder.
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