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Abstract 
This project has aimed to design an informative message regarding ITP 2 retirement pension. The goal has 
been to highlight specific information regarding ITP 2 retirement pension for the employees of our client. 
The message has been visualized as an animated information video and will serve as a complement to 
existing information. Based on previous research and results from our conducted interviews, guidelines have 
been obtained which have formed the basis for the design choices and decisions we have taken during the 
process. The outcome of this project is an animated information video with a clean and simple design. 
 
Keywords: ITP 2 retirement pension, animated information video, information visualization 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har syftat till att utforma ett informativt budskap om ITP 2 ålderspension. Målet har 
varit att lyfta fram specifik information om ITP 2 ålderspension för vår uppdragsgivares anställda. Budskapet 
har visualiserats genom en animerad informationsfilm och ska fungera som ett komplement till redan 
befintlig information. Baserat på tidigare forskning och resultat från intervjuer som vi genomfört har vi 
funnit riktlinjer som legat till grund för de designval och beslut vi tagit under processens gång. Resultatet 
blev en animerad informationsfilm med en avskalad och enkelt utformad design.  
 
Nyckelord: ITP 2 ålderspension, animerad informationsfilm, informationsvisualisering  
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1. Inledning 
Livet som pensionär och den ekonomi man kommer att få påverkas till stor del av de val man gör under sitt 
arbetsverksamma liv. Många uppfattar dock pensionssystemet som svårt och krångligt. En granskning från 
Riksrevisionen (2014) visar att systemet inte är tillräckligt lättöverskådligt och begripligt för allmänheten, 
vilket gör det svårt för individer att göra medvetna val när det gäller sin pension. Pensionen består också av 
olika delar som betalas ut från olika aktörer (Collecutm.se, u.å.). Detta gör att informationen om 
pensionssystemet och hur det fungerar blir viktigt att förmedla för de olika aktörerna. Arbetsgivare som 
betalar ut tjänstepension är en av dessa aktörer. 
 
Att visualisera information med hjälp av grafik är inte något nytt men dagens digitaliserade värld har skapat 
nya förutsättningarna för att nå ut med ett budskap. I och med denna utveckling och lättillgängligheten av 
teknik har animerade informationsfilmer och reklamfilmer ökat i popularitet och är en växande trend för att 
förmedla information av olika slag (Eriksson & Ottosson, 2012). Vi har därför valt att visualisera 
informationen gällande ITP 2 ålderspension genom att producera en animerad informationsfilm. 

1.1	Problemformulering	
Idag får de anställda på AstraZeneca bland annat information om sin pension via en intern plattform. Här har 
företaget möjlighet att skräddarsy och anpassa informationen för den enskilde individen. Informationen som 
finns tillgänglig på plattformen idag består endast av skriftlig information och om den anställda vill läsa mer 
om ett specifikt ämne krävs att den anställda klickar sig vidare till externa webbplatser.  
 
Den information de anställda kan ta del av på de externa webbplatserna består av allmän information, det vill 
säga som inte enbart rör den enskilde individen. Utöver detta har AstraZeneca tidigare haft möten där man 
samlat anställda och informerat om pensionssystemet. En problematik med dessa typer av möten är att 
informationen inte heller här är anpassad efter den enskilde individen.  
 
Som ett steg i att vidareutveckla informationsstrukturen gällande pensioner inom AstraZeneca har företagets 
pensionsavdelning en önskan om att komplettera redan befintlig information. Företaget vill med hjälp av 
animerad film skräddarsy den utvalda informationen. Tanken är att de anställda inte ska behöva fundera över 
vad de har för pensionsplan utan direkt erhålla information som är anpassad efter en själv. Informationen ska 
också finnas mer lättillgänglig än tidigare genom att publiceras direkt på den interna plattformen. 

1.2	Avgränsningar		
Detta examensarbete har endast haft som syfte att visualisera specifik information, utvald av 
uppdragsgivaren, gällande ITP 2 ålderspension. I och med vårt samarbete med kunden har det påbörjats ett 
arbete med att utveckla informationsstrukturen de förmedlar till de anställda gällande pensioner, i form av 
animerade filmer. Den animerade film som detta examensarbete resulterat i är den första i denna utveckling. 
Vårt examensarbete har bestått i att leverera endast en animerad film på uppdragsgivarens begäran, och det 
är detta som beskrivs i denna rapport. 
 
Det har inte funnits önskemål från uppdragsgivaren om att företagets logotyp samt grafiska profil ska 
användas, vilket har lett till att vi haft relativt fria händer gällande design. Informanterna som deltagit i 
intervjuerna är personer som ligger inom åldersspannet för den tänkta målgruppen, vilket är personer som är 
födda 1978 eller tidigare och som är privatanställda tjänstemän med kollektivavtal. 
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1.3	Syfte	och	frågeställning	
Detta examensarbete har syftat till att utforma ett informativt budskap om ITP 2 ålderspension åt företaget 
AstraZeneca. Målet har varit att lyfta fram specifik information om ITP 2 ålderspension för vår 
uppdragsgivares anställda och att visualisera detta genom en animerad informationsfilm. Informationen ska 
publiceras internt och är tänkt att fungera som ett komplement till redan befintlig information. 
Uppdragsgivaren hoppas på så sätt göra informationen individanpassad och mer lättillgänglig för de 
anställda. Utifrån uppdraget har vi formulerat följande frågeställning: 
 
- Hur kan vi utforma och visualisera ett informativt budskap om ITP 2 ålderspension i form av animerad 
film?  

1.4	Begreppsdefinition	
Tabell 1. Definitioner av begrepp som används i denna rapport 
Begrepp Definition 
Animation Något som förändras över tid, exempelvis något som 

ökar, minskar eller ändrar position. 
Illustration En grafisk skildring av ett begrepp eller föremål i en 

ritning, skiss, tavla, fotografi, film eller annan typ av 
bild. 

Multimedia En kombination av flera medier 
ITP 2 ålderspension En förmånsbestämd ålderspension för 

privatanställda tjänstemän med kollektivavtal. 

2. Bakgrund 

2.1	AstraZeneca	
AstraZeneca är ett globalt bioläkemedelsföretag som arbetar med forskning kring läkemedel för behandling 
av sjukdomar inom en rad olika områden så som hjärt-/kärl och metabola sjukdomar (CVMD), cancer, 
andningsvägar, inflammation och autoimmunitet (RIA). De är även verksamma inom områden för infektion, 
neurovetenskap och mage/tarm (AstraZeneca, 2015).  
 
AstraZeneca är marknadsledande inom flera av sina behandlingsområden och är verksamma i över 100 
länder med 61 500 medarbetare. Företaget har tillverkning i 17 olika länder och i Sverige har företaget cirka 
6 600 anställda som arbetar med forskning, produktion och marknadsföring. Försäljningen under 2015 
uppgick till 24 700 MUSD och 35 procent av företagets globala försäljningsvärde kommer från läkemedel 
tillverkade i Södertälje (AstraZeneca, 2015). 

2.2	Pensionssystemet	
Det svenska pensionssystemet består av flera olika delar som betalas ut av flera olika aktörer. Systemet 
brukar ofta liknas vid en pyramid, vilket visas i Figur 1. I botten finns den allmänna pensionen som kommer 
från staten och är den del av pensionen som man tjänar in när man arbetar, studerar eller är hemma med barn. 
I mitten av pyramiden har vi tjänstepensionen som betalas av arbetsgivaren. En arbetsgivare som har 
kollektivavtal betalar in pengar till sina anställdas tjänstepension. Det finns olika tjänstepensioner och ITP är 
en av dessa. ITP består i sin tur av två olika delar, ITP 1 och ITP 2. Vilken av dessa man tillhör beror bland 
annat på vilket år man är född. Högst upp i pyramiden finns det privata sparandet som du som privatperson 
kan välja att lägga till utöver den allmänna pensionen och tjänstepensionen (Amf, u.å.). 
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Figur 1. Pensionspyramiden som illustrerar pensionssystemets olika delar. 

2.3	ITP	2	ålderspension	
ITP är en tjänstepension för privatanställda tjänstemän med kollektivavtal och som privatperson tillhör man 
en av två grupper, ITP 1 eller ITP 2. Vilken grupp man tillhör beror bland annat på när vilket år man är född. 
ITP 2 betalas ut av arbetsgivaren och gäller för den som är kollektivansluten privatanställd tjänsteman och 
som är född 1978 eller tidigare (Collectum.se, u.å.). ITP 2 är en förmånsbestämd ålderspension vilket 
innebär att man i förväg vet vad man kommer att få för pension när man fyller 65, det vill säga det fungerar 
som en prognos för hur stor pensionen kommer att bli. ITP 2 är en liten del av hela pensionssystemet och för 
att ge en tydligare överblick har vi illustrerat detta nedan, se Figur 2.  
 

 
Figur 2. Illustration över delar av det svenska pensionssystemet. 
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1	Informationsgrafik	
Informationsgrafik (eng. infographics) är en kombination av verbalspråk och bildspråk där  man sammanför 
ord, bilder samt former som åskådaren tar del av genom att titta, lyssna eller läsa. Syftet med 
informationsgrafik är att sammanställa information och att lära ut något till åskådaren, exempelvis hur ett 
system fungerar, och inte främst att underhålla vilket gör att det skiljer sig från reklam (Siricharoen & 
Siricharoen, 2015; Pettersson, 2004, s. 150). 
 
Att visualisera information med hjälp av grafik är inte något nytt. Dagens informationsgrafik och sättet att 
sammanföra text och bild kan spåras ända tillbaka till den kommunikationsform som användes i antikens 
Aten där man använde affischering av ordningsregler. Att trycka på papper i Europa var något man började 
med i slutet av 1300-talet då man exempelvis tryckte flygblad med politiska budskap (Pettersson, 2004, s. 
139). Informationsgrafik idag brukar oftast appliceras som statisk, interaktiv eller som animering. Animerade 
informationsfilmer är en växande trend och ett effektivt sätt att kommunicera med ett budskap. Företag 
använder sig ofta av informationsgrafik vid exempelvis marknadsföring och profilering, många gånger för att 
ge ett neutralt intryck. En fördel med att förmedla information via animerad informationsgrafik är 
möjligheten att leda åskådaren dit man vill (Finke & Manger, 2012 genom Eriksson & Ottosson, 2012). En 
annan fördel med att använda grafik, istället för enbart text, är att det är ett bra hjälpmedel för att få 
människor att komma ihåg informationen de ser genom att grafiken skapar ett visuellt samband. Detta leder 
till att åskådaren enklare kan komma ihåg informationen de tagit del av genom att koppla denna till minnen 
och erfarenheter (Lankow, et. al., 2012 genom Rundqvist & Sindemark, 2014). 

3.2	Perception	
Då detta examensarbete har gått ut på att producera en animerad informationsfilm har vi behövt sätta oss in i 
hur människan tar till sig information för att stödja lärandet av det ämne som filmen ämnar behandla. 
 
Idag kan man på bara några sekunder nå ut med information över stora avstånd och till en stor massa. Det här 
gör att vi människor dagligen nås av en stor mängd budskap som skapar ett överflöd av information. Detta 
leder till att våra hjärnor blir tvungna att omvandla alla dessa sinnesintryck till meningsfull information 
genom medvetna och omedvetna processer. Inom psykologin kallas detta för perception. När vi tar emot 
information strävar våra hjärnor efter att skapa sammanhang och mening i sinnesintrycken och sorterar 
därför informationen för att kunna göra omvärlden mer begriplig (Bergström, 2016 ss. 102-104).  
 
Det finns ett antal olika teorier som behandlar perception och en av dessa är den Kognitiva belastningsteorin 
(eng. Cognitive load theory, CLT) som handlar om interaktion mellan långtidsminnet och arbetsminnet. 
Mycket av den information vi tar emot sparas som scheman i långtidsminnet genom bearbetning i 
arbetsminnet. När liknande information eller situation dyker upp vid senare tillfälle finns denna kunskap mer 
lättillgänglig (Sweller, 1994). Långtidsminnets har större kapacitet att lagra information medan arbetsminnet 
har en mer begränsad lagringfunktion både vad gäller längd och kapacitet. CTL menar att hjärnans förmåga 
att hantera information har en viktig roll för lärandet och att kognitiv belastning och graden av belastning är 
avgörande för ett effektivt lärande. Det handlar alltså om att utforma information på så sätt att man 
minimerar oönskad kognitiv belastning av arbetsminnet.  
 
En annan teori är den Kognitiva teorin för multimedialärande (eng. Cognitive theory of multimedia learning, 
CTML), vilken illustreras i Figur 3. Teorin baseras på antaganden om hur människan tar till sig och lär sig 
information: 
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• Människan behandlar information genom två̊ separata kanaler: en visuell och en verbal kanal. 
• Människan har en begränsad kapacitet att ta emot och hålla kvar information, vilket ökar risken för 

överbelastning 
• Lärande innebär kognitiv informationsbehandling och har störst potential när visuella och verbala 

kanaler aktiveras samtidigt i arbetsminnet (Mayer, 2002 & Mayer & Moreno, 1998). 
 
I en annan studie av Mayer & Moreno (1999) konstateras också att inlärning förbättras om text och visuellt 
material presenteras i närhet av varandra på skärmen. Erhåller man även en kombination av information både 
från den verbala och den visuella kanalen skapas en djupare förståelse för den informationen som tas emot.  
 

 
Figur 3. Illustration av den Kognitiva teorin för multimedialärande. 

3.3	Färger	
För att kunna skapa en informationsfilm som informerar på ett effektivt sätt har vi behövt undersöka ett antal 
faktorer som berör ämnet. En viktig faktor att undersöka har varit färgval. Det finns ett brett utbud av studier 
som undersökt hur färger påverkar människor på olika sätt. I några av dessa studier har man exempelvis 
funnit att varma färger, som innefattar färger som rött, orange samt gult, ofta framkallar känslor som 
involverar fysisk upphetsning av olika slag. Just färgen röd associeras ofta med starka känslor så som 
passion, kärlek samt aggressivitet. Man har även erhållit resultat som tyder på att kallare färger så som grönt 
samt blått oftare framkallar lugn, bekvämlighet samt säkerhet (Clarke & Costall, 2007; Wexner, 1954). 
Clarke & Costall (2007) påvisar även att ljusa färger i allmänhet ofta uppfattas som mer positiva än mörkare 
färger och att vitt mycket ofta förknippas med positiva egenskaper. Författarna belyser dock även att 
resultaten kring förknippandet av färger inte är universellt utan ofta beror på individuella erfarenheter, vilket 
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även uppmärksammas i en studie av O’Connor (2011). Man kan heller inte veta om färger upplevs på samma 
sätt för olika människor (Sing, 2006).  
 
Det finns en risk att man som designer inom multimedia förvirrar åskådare genom att använda för många 
färgnyanser (Downs & Clark, 1997). I en studie av Sanocki & Sulman (2011) har man fördjupat sig i ämnet 
och undersökt hur människor enklast memorerar mönster och färgscheman. Studiens resultat tyder på att 
användandet av ett harmoniskt och begränsat färgschema leder till att människor interagerar och bibehåller 
informationen de ser i större utsträckning än om det används bredare färgscheman. 
 
Att användandet av färg i visuell media är att föredras framför produktioner i svart-vitt stöds i en studie av 
Detenber et. al., (2000). Det är dock viktigt att överväga de val av färger man gör inom produktioner inom 
multimedia (Stemler, 1997). Om färger används på rätt sätt inom multimedia kan de vara ett stöd för 
kommunikation, däremot kan ett opassande användande av färger vara förvirrande eller förolämpande 
(Mcfarland, 1995). Det finns ett flertal studier som erbjuder riktlinjer gällande färg inom multimedia, några 
av dessa riktlinjer presenteras nedan: 
 

• Använd ett konsekvent färgschema genom hela presentationen (Stemler, 1997; Mcfarland, 1995) 
• Det bör användas en lågt saturerad bakgrundsfärg då ögonen blir försvagade av att skåda högt 

saturerade färger under en längre tid (Mcfarland, 1995). 
• Illustrationer och ikoner bör kombineras med passande färger (Mcfarland, 1995) 
• Mer begränsade färgscheman gör att människor i större utsträckning kommer ihåg informationen de 

ser på skärmen (Sanocki & Sulman, 2011) 
• Färgen på texten ska stå i kontrast till bakgrundsfärgen (Downs & Clark, 1997) 
• Använd inte bakgrunder som har textur (Downs & Clark, 1997) 
• Färger bör användas för att rikta åskådarens uppmärksamhet (Downs & Clark, 1997) 

3.4	Ljud	och	längd	
Ljud är ett kraftfullt element och en stor tillgång i animerade filmer. Ljud kan bestå av berättarröst, musik 
och ljudeffekter som förstärker särskild information (Eriksson & Ottosson, 2012). När man producerar ljud 
för multimedia finns det riktlinjer man bör följa. Man bör exempelvis använda ett enkelt språk och korta 
meningar. Man bör även ha i åtanke att manuset ska skrivas för örat och inte för ögat, man bör därför läsa 
upp manuset för att säkerställa att det låter bra (Orr et. al., 1994).  
 
Tidsaspekten är också en viktig faktor när det handlar om att förmedla information genom animerad film. 
Hur lång tid man behöver för att ta in information är individuellt (Deubel, 2003). Enligt Murphy (2004) bör 
dock längden på en animerad informationsfilm hållas mellan 3-5 minuter. Deubel (2003) menar också att 
eftersom det är individuellt hur man tar till sig information är det en fördel om ljud presenteras i kombination 
med andra element så som illustrationer och text. 

3.5	Animationer	
Animationer kan användas för att visa hur något förändras över tid. Det är ett effektivt sätt att illustrera 
ökningar, minskningar, positionsförändringar och även ett sätt belysa information av hög vikt (Eriksson & 
Ottosson, 2012). Dock bör man inom multimedia använda animationer med omsorg och endast på objekt 
som åskådaren bör fokusera på (Faraday & Sutcliffe, 1997). Ska man skapa en film som är ämnad att lära 
åskådaren något bör man ha i åtanke att animationerna ska anpassas efter berättarrösten då det på så vis är 
större chans till lärande för åskådaren (Mayer, 2002 & Mayer & Moreno, 1998).  
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3.6	Text	&	illustrationer	
Även när det kommer till användning av text inom multimedia finns riktlinjer som framkommit genom 
tidigare studier. Bland annat säger tidigare forskning att ett typsnitt i sans-serif är att föredra för att uppnå en 
hög läsbarhet. Man bör centrera rubriker och inte ha mer än två till tre olika typsnitt. Man bör även minimera 
antalet rader med text som visas samtidigt. Eftersom människor också läser cirka 28 procent långsammare 
och tar generellt sett längre tid på sig att ta in information från en datorskärm än från tryckt media bör man 
därmed ha detta i åtanke när man utformar en animerad film (Orr et. al., 1994). 
 
Vad gäller designutförande av illustrationer och animationer så finns det olika typer av design man kan 
använda sig av. Platt design, 2D- och 3D-design är några exempel (Cousins, 2013 & Gamedesigning.org, 
u.å.). Man kan även använda sig av kända symboler för att underlätta igenkänning och minska den kognitiva 
belastningen för att effektivisera lärandet (Mayer, 2002 & Mayer & Moreno, 1998, 1999). 

4. Metod 
För att kunna besvara examensarbetets frågeställning och producera den produkt som projektet avser att 
leverera har vi utfört kvalitativa intervjuer i två omgångar. Vi har valt att kalla dess för steg 1 och steg 2. I 
steg 1 var syftet att erhålla information om hur målgruppen uppfattar olika element som används i filmer som 
är animerade alternativt handlar om pensioner, resultatet visas längre ner i detta avsnitt. I steg 2 lät vi 
informanterna se filmen vi skapat och svara på ett antal frågor gällande bland annat tempo, ljud, färg, 
illustrationer, manus samt budskap. Eftersom intervjuerna för steg 2 utfördes en bit in i projektet presenteras 
resultatet för dessa längre ner i rapporten, se rubrik Resultat av intervjuer - Steg 2. 
 
Kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod är en bra metod då man erhåller kunskaper om människors 
upplevelser. Till skillnad från klassiska enkätundersökningar möjliggör kvalitativa intervjuer att man kan 
ställa följdfrågor. Vi har använt oss av semistrukturerade individuella intervjuer som har varit öppna till sin 
karaktär men där vi utgått från ett färdigt frågeformulär med utrymme för följdfrågor (Brinkmann & Kvale 
2009 ss. 17-19, 43-45). Urvalet av informanter har gjorts enligt heuristiska urvalsprinciper med ett så kallat 
typiskt urval där vi valt ut personer som är typiska för den bakomliggande populationen (Green, 2015). I 
detta fall har det varit personer som är födda 1978 eller tidigare och som samtidigt är privatanställda 
tjänstemän med kollektivavtal. Intervjuerna utfördes i en ostörd miljö i informanternas respektive hem så att 
de skulle känna sig så trygga och bekväma som möjligt i situationen, vilket Trost (2010, s.65) menar är 
lämpligt vid intervjuer.  
 
I steg 1 valdes totalt fyra informanter ut. Intervjuerna gick ut på att informanterna fick se fyra filmer av olika 
karaktär och som antingen uppfyllde kriteriet att de var animerade eller behandlade ämnet pensioner. 
Filmerna valdes även ut på grund av sin varierande karaktär, där de alla hade olika tempo, längd, utformning, 
animeringar, berättarröster, musik, ljudeffekter samt budskap. Anledningen till att vi valde dessa filmer var 
på grund av att vi önskade erhålla information om vad informanterna föredrog respektive inte föredrog 
gällande de olika aspekterna. Även frågorna har baserats på detta så att vi på så sätt erhållit värdefull 
information för hur vi själva bör utforma vår animerade informationsfilm. Vi har medvetet valt att inte skriva 
ut avsändarnas namn för de olika filmerna. De fyra filmerna som visades för informanterna var följande: 
 
Film 1: Animerad informationsfilm om pensionssystemet 
Film 2: Animerad reklamfilm om ett företag och deras verksamhet 
Film 3: Animerad informationsfilm om pensioner, animerade illustrationer varvat med verkliga bilder 
Film 4: Animerad informationsfilm och kombinerad reklamfilm gällande försäkring 
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4.1	Resultat	av	intervjuer	-	Steg	1	
För att sammanställa resultatet och kunna dra slutsatser av intervjuerna har vi tematiserat, det vill säga 
grupperat och undersökt mönster i svaren. Resultatet visade att 3 av 4 informanter föredrog Film 1 som var 
den film som både behandlade ämnet pensioner och var animerad. Resultatet visade även att informanterna 
föredrog den film som var mest avskalad vad gäller animeringar, ljud, ljudeffekter och musik, vilket också 
var Film 1.  
 
Informanterna föredrog när filmerna var sakliga och när berättarrösten lät glad och tilltalande. Informanterna 
gillade inte när tempot gick för fort, när det var för hög musik eller när det hände för mycket samtidigt. 
 

“Tydlig röst. Det var bra att dom inte hade musik.” 
(Man, 58 år om Film 1) 

 
“Det var för mycket text och grejer som rörde sig så man hann inte fatta budskapet för man hade fullt upp 

att hänga med.”  
(Kvinna 63 år om Film 2) 

 
Textens teckengrad och tjocklek spelade också roll för att informanterna skulle kunna läsa den text som 
visades. Vissa av informanterna upplevde också att en av filmerna hade för små illustrationer vilket gjorde 
att de tyckte det blev för stora tomma och outnyttjade ytor på skärmen. 
 

“I slutet när man såg byggnader och gubbar så va det för litet, för mycket döutrymme på skärmen. 
Illustrationerna och texten va för litet.”  

(Kvinna 63 år om Film 4) 
 
Informanterna upplevde även att en av filmerna kändes mer omodern i sin utformning och därmed mindre 
tilltalande. Informanterna gillade när färgvalen var matta, bleka och nedtonade.  

5. Arbetsprocess 
I detta examensarbete har vi arbetat iterativt, vilket innebär att vi skapat, utvärderat, testat och förändrat vår 
produkt kontinuerligt under arbetets gång. Exempelvis har både textmanus, bildmanus och ljud utvecklats, 
ändrats och förbättrats kontinuerligt då nya insikter från intervjuer och önskemål från kunden framträdit allt 
eftersom. Även illustrationerna och färgval har ändrats och förbättrats under arbetets gång. Arbetsprocessen 
har även inneburit ett omfattande förarbete i form av inläsning och förståelse av ett för oss helt nytt och 
komplext ämne - det vill säga pensioner och det svenska pensionssystemet.  
 
Vi har också behövt studera området för skapandet av animerad film då även detta var helt nytt för oss. För 
att skapa filmen har vi bland annat använt programvaran Adobe After Effects. Då vi inte hade någon tidigare 
erfarenhet av denna programvara har det inneburit att vi lärt oss programmet, dess funktioner och 
möjligheter från grunden. För att säkerställa kvaliteten på produkten som projektet avser att leverera har vi 
haft kontinuerlig kontakt och avstämning med kunden och dennes önskemål. 

5.1	Arbetsfördelning	
Projektet har haft en genomgående jämn arbetsfördelning. Manus, designval samt förberedelser för 
användartester har skapats tillsammans och alla illustrationer samt animationer har gjorts i samråd med den 
andre. Vi har utfört lika många intervjuer samt haft ansvar för att sammanfatta och redovisa resultatet för den 
andre. Det har dock funnits en del fasta ansvarsområden mellan oss vilka listas nedan: 
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Kundkontakt - Jenny  
Kontakt med handledare - Martina 
Berättarröst till Film - Jenny 
Ljudansvarig – Martina 

6. Produktion 

6.1	Konkurrentanalys	
För att få en bild av hur marknaden för informationsfilmer om pensioner ser ut började vi med att söka efter 
informationsfilmer på YouTube och även på de svenska pensionsbolagens egna hemsidor. En majoritet av de 
filmer vi hittade bestod av filmer i intervjuformat med långa samtalssekvenser och filmer med inslag av 
animerade illustrationer. Väldigt få av de filmer vi hittade var av enbart animerad karaktär. Vi såg därmed en 
stor utvecklingspotential inom området för att skapa en informationsfilm om pensioner i animerat format.  

6.2	Storyboard	&	Manus	
Innan vi kunde påbörja produktionsprocessen av själva filmen skapades ett textmanus. Kunden hade 
önskemål om vilken information som skulle lyftas fram i filmen då filmen syftar till att informera om utvalda 
delar av ITP 2 ålderspension och ska fungera som ett komplement till redan befintlig information. När ett 
färdigt manus var fastställt påbörjades processen med att ta fram ett bildmanus, en så kallad storyboard. 
Inledningsvis skapades ett konceptuellt bildmanus som skissades med papper och penna (se Figur 4). Allt 
eftersom utvecklades ett nytt bildmanus med illustrationer skapade i det vektorbaserade programmet Adobe 
Illustrator. Vi hade kontinuerlig kontakt med kunden för att säkerställa att informationen var korrekt och att 
illustrationerna återspeglade informationen på ett korrekt sätt. 
 
Ett önskemål som kunden haft är att filmen ska inkludera ett räkneexempel. Enligt Gershon & Page (2001) 
tar människor enklare till sig information som inkluderas i en historia än information som endast är listad. 
Med detta i åtanke valde vi att inkludera en karaktär till räkneexemplet och på så sätt visa ett mer realistiskt 
exempel. Se Appendix för en sammanställning av det färdiga bildmanuset. 
 

    
Figur 4. Exempel på skisser från det konceptuella bildmanuset. 

6.3	After	Effects	&	Illustrator	
När projektet påbörjades hade vi ingen tidigare erfarenhet av programvaran Adobe After Effects. Vi har 
därmed på kort tid försökt lära oss så mycket som möjligt om de olika funktionerna i programmet som var 
nödvändiga för att kunna skapa den avsedda filmen. Arbetet innebar att vi studerat tutorials och testat oss 
fram med programvaran genom att laborera. 
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Vi har använt Adobe After Effects för att animera de illustrationer vi skapat i Adobe Illustrator. Vi har 
använt ett flertal variabler inom Adobe After Effects så som “position” och “scale” tillsammans med 
nyckelpunkter (eng. keyframes) för att skapa animationerna. Efter att ha undersökt olika sätt att använda 
Adobe After Effects kom det till vår kännedom att man kan använda “expressions”, vilket innebär att man 
lägger in färdig kod i exempelvis funktioner för att på ett effektivt sätt skapa animationer. Vi valde dock att 
inte använda oss av expressions då vi kände att det var värdefullt för oss att testa oss fram och att skapa alla 
animationer själva från grunden. På så sätt erhöll vi en grundläggande förståelse för programmet. 
 
För att skapa illustrationer som bibehåller en god kvalitét när man förstorar samt förminskar har vi använt 
den vektorbaserade programvaran Adobe Illustrator. Vi har arbetat i lager i Adobe Illustrator för att sedan 
kunna animera de olika lagren i Adobe After Effects.  
 
Ett exempel på animationer vi skapat är illustrationen av karaktären som går på en mätare (se Appendix, scen 
5). Illustrationen består av tre lager, Ben 1, Ben 2 samt kroppen. För att få benen att röra sig om vartannat har 
vi placerat nyckelpunkter på varje ben i variabeln “rotation” och roterat dessa på så sätt att det ena benet åkte 
fram när det andra åkte bak och vice versa. För att få karaktären att röra sig framåt behövdes även 
nyckelpunkter för de tre lagren i variabeln “position” där positionen för den första punkten har karaktärens 
startposition och den andra har dess slutposition.  
 
En funktion vi använt flitigt i Adobe After Effects är “Ease in” samt “Ease out” för variabeln “position”. 
Effekten innebär att animationen rör sig långsamt i början och saktar in i slutet, vilket påminner om ett 
verkligt rörelsemönster (Pannafino, 2015). Vi har även använt andra effekter så som “Slider control”, vilken 
applicerats på ett årtal i början samt ett belopp i slutet av filmen för att få siffrorna att räkna ner. 

6.4	Ljud	&	längd	
När vi skapat manus för filmen har vi utgått från den information vi erhållit från kunden och på ett tydligt 
sätt försökt förmedla detta via en berättarröst. Vi har haft resultaten från intervjuerna i Steg 1 i åtanke när vi 
skrivit manus och spelat in ljud och därmed fokuserat på att rösten ska låta positiv, tydlig samt tala i lagom 
tempo. Likt det Orr et. al., (1994) föreslår har vi även använt ett enkelt språk och korta meningar. 
 
Vid inspelning av ljud testade vi olika utrustningar, miljöer och positioner för att uppnå ett bra resultat där 
rösten är tydlig. Det slutgiltiga ljudet spelades in via en kondensatormikrofon i ett litet, relativt ljudisolerat 
rum för att undvika eventuellt brus och minimera rumsklang. Störande samt onödiga ljud så som 
andningsljud och bakgrundsljud i pauser har klippts bort. Programmet som använts för ljudinspelning är 
Ableton Live. 
 
Enligt Murphy (2004) bör längden på en animerad film hållas mellan 3 till 5 minuter. Filmen som detta 
examensarbete resulterat i har en längd på 4:05 minuter, vilket gör att filmen håller sig inom den 
rekommenderade längden. Baserat på intervjuerna gällande de externa filmerna framkom också att 
informanterna hellre föredrog att filmen var lite längre om det innebar att tempot var långsammare och 
därmed mer behagligt. 

7. Resultat av Intervjuer - Steg 2 
Under arbetets gång har vi iterativt utvärderat vår animerade film och på så sätt kunnat göra eventuella 
förbättringar och säkerställa att vi når ut med budskapet. Vi har kontinuerligt visat filmen både för personer 
typiska för målgruppen och för kunden för att erhålla värdefull feedback. Totalt har vår film visats för tio 
informanter. Baserat på den feedback vi erhållit har bland annat illustrationer och färgval ändrats och 



 15 

förbättrats, även manus och ljud har reviderats och spelats in på nytt. Exempel på feedback som bidragit till 
ändrad design är karaktärerna som används i exemplet om Lisa och karaktären på mätaren. Till en början var 
båda karaktärerna illustrerade som odetaljerade, ikonliknande figurer. Karaktären Lisa var i vissa scener in-
zoomad och då mer detaljerad i dessa än i andra scener. Målgruppen reagerade dock på detta, vilket bidrog 
till att vi utvecklade karaktärerna till mer verklighetstrogna (se Figur 5 & Figur 6).  
 

                                                  
  
Figur 5. Karaktären Lisa i ett tidigt skede av projektet.                    Figur 6. Slutversion av karaktären Lisa. 
 
Vi har även ändrat tempot på filmen baserat på den feedback vi erhållit från utvärderingarna av vår film. I 
vissa fall upplevde man att det gick för fort varpå vi sänkte tempot och lät bilderna i dessa delar visas 
aningen längre. Exempel på detta är rullgardinerna med frågorna som är ett återkommande element i filmen 
(se Appendix, Scen 4, Scen 6 & Scen 10). 
 
Vår ursprungliga tanke var att inkludera ljudeffekter och svag musik i bakgrunden av filmen. Resultatet från 
intervjuerna i steg 1 visade dock att detta inte var något som uppskattades av målgruppen i de externa 
animerade filmerna. Även resultatet av våra intervjuer i steg 2 stödjer detta då ingen av informanterna 
uppgav att de saknade musik och ljudeffekter i vår film. Vi valde därmed att inte inkludera musik och 
ljudeffekter i vår film. 

8. Designbeslut 

8.1	Perception	
Enligt teorierna CTL och CTML bör man tänka på att presentera information i olika steg så att man 
successivt lär sig, man bör heller inte presentera för mycket information på en och samma gång i form av 
text, ljud och bild - även om en presentation via både ljud och bild ökar inlärningen (Mayer, 2002 & Mayer 
& Moreno, 1998, 1999). Detta bekräftar även resultatet från intervjuerna i steg 1 där informanterna upplevde 
de externa filmer som innehöll både bild, berättarröst, musik och ljudeffekter som ett störande moment vilket 
hindrade dem från att fokusera på budskapet i filmen.  
 
Enligt både CTL och CTML bör man även tänka på att placera text och bild i närhet av varandra på skärmen 
och visa bild samtidigt med tillhörande ljud. Därför har vi i vår animerade film valt att placera bild och text i 
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närheten av varandra och i samband med berättarrösten. Att använda kända symboler och figurer som man 
förknippar med viss typ av information menar Mayer (2002) och Mayer & Moreno (1998, 1999) är bra för 
att underlätta igenkänning och för att rensa och ta bort onödig information som annars riskerar att 
överbelasta hjärnan. Vi har därför valt att illustrera exempelvis pensionssparande genom att använda en 
spargris som skulle kunna förknippas med pengar och sparande och därmed underlätta den kognitiva 
bearbetningen för åskådarna. 

8.2	Färg	
Då vår beställare inte haft specifika önskemål gällande design har vi haft relativt fria händer, vilket för oss 
varit både en fördel samt svårighet. Färgvalen har ändrats under processens gång i takt med att vi erhållit ny 
information från tidigare forskning samt insikter från intervjuer. Utifrån designprinciper vi funnit i tidigare 
forskning har vi haft ett antal grundläggande mål gällande färgval. Vi syftade till att använda ett relativt 
begränsat färgschema i form av utvalda färger som vi sedan använt olika nyanser av. Målet har även varit att 
välja färger som åskådarna ska uppfatta som väl harmoniserade i hopp om att de då enklare kommer ihåg vad 
som visats på skärmen. Detta tankesätt grundar vi i resultat från en studie av Sanocki & Sulman (2011) som 
visar på att människor i större utsträckning kan memorera mönster och färgscheman om paletten är 
harmoniserad och begränsad. Om man använder för många olika färgnyanser som inte passar väl ihop finns 
även risken att man förvirrar åskådaren (Downs & Clark, 1997). Även resultaten från våra intervjuer stödjer 
beslutet att ha en mer begränsad färgpalett.  
 
Informanterna ansåg att vissa av filmerna vi visat i intervjuerna i steg 1 innehöll många störande moment i 
form av färg och form som tog bort fokus från den information som filmerna syftade till att förmedla. För att 
erhålla en harmonisk och lugn känsla i filmen har vi valt att använda oss av olika blå och till viss del gröna 
nyanser, då man i tidigare forskning fått fram resultat som tyder på att blått samt grönt framkallar dessa 
känslor hos åskådarna (Clarke & Costall, 2007; Wexner, 1954). 
 
I hopp om att filmen ska ha en genomgående positiv känsla har vi valt att använda en vit bakgrund genom 
hela filmen samt använt oss främst av ljusa färger då det i tidigare studier påvisats att ljusa färger ofta 
associeras med positiva egenskaper (Clarke & Costall 2007). Vi har även valt färger som inte är helt mättade. 
Detta baseras på resultaten från intervjuerna i steg 1 som tyder på att mer matta färger föredrogs eftersom det 
upplevdes mer behagligt för ögat. Inom multimedia bör färgen på texten ha hög kontrast mot bakgrunden 
(Downs & Clark, 1997). För att applicera detta har vi därmed valt mörka färger för samtlig text där 
bakgrunden är ljus, och tvärt om på de illustrationer som har en mörkare färg. Färg bör användas för att rikta 
åskådarens uppmärksamhet (Downs & Clark, 1997). Med detta i åtanke har vi använt starkare eller mörkare 
färger för de element i filmen som vi vill uppmärksamma extra mycket.  
 
Vi har valt att inte använda varma färger i för stor utsträckning för att undvika att åskådarna ska känna 
känslor som kan associeras till aggressivitet eller spänning. Efter kundens önskemål valde vi dock att 
inkludera ett rött brev i filmen för att efterlikna originalbrevet och därmed skapa en igenkänningsfaktor. Vi 
har även valt att använda en nedtonad rosa färg i vissa element. Om man använder en ljus variant av rosa 
tonas den aggressivitet ned som man annars kan koppla till rött, av den anledningen känner vi oss trygga i 
det färgvalet. Många associerar även färgen rosa till feminitet (Clarke & Costall, 2007). För att inkludera ett 
normkritiskt tankesätt har vi valt att låta karaktären som är tänkt vara man bära en rosa överdel. 

8.3	Text	&	Illustrationer	
Utifrån resultaten av intervjuerna som behandlade de externa filmerna kom vi fram till att illustrationerna till 
filmen bör vara enkelt utformade men samtidigt estetiskt tilltalande. Den film som fick bäst respons av flest 
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informanter innehåller enligt informanterna mycket tydliga och avskalade illustrationer. Dessa illustrationer 
är enligt oss enkelt utformade och gav oss mycket inspiration till våra egna illustrationer. Enligt McFarland 
(1995) ska illustrationer användas för att stödja text och text användas för att stödja illustrationer. Vi har 
därmed valt att förstärka förståelsen av bilder och text genom att genomgående använda båda elementen.  
 
Enligt studier av Mayer (2002) och Mayer & Moreno (1998, 1999) bör man även tänka på att placera text 
och bild i närhet av varandra och visa bild samtidigt med tillhörande ljud. Studierna säger också att man bör 
underlätta igenkänning och undvika kognitiv överbelastning genom att använda kända symboler. Vi har 
därmed haft detta i åtanke när vi skapat filmen. Exempel där vi använt kända symboler är mynt när vi talar 
om “vad man tjänar” och en spargris när vi talar om “sparande” eller “pensionssparande”. Att undvika 
kognitiv överbelastning likt det Mayer (2002) och Mayer & Moreno (1998, 1999) syftar på kan också 
appliceras genom att hålla filmen avskalad och endast illustrera det som är nödvändigt. Vi har därför försökt 
hålla illustrationerna enkla och visa eller framhäva det som är väsentligt. Vi har däremot valt att ha med 
bakgrundsbilder i vissa fall för att på så sätt skapa ett djup och mer variation i bilderna.  
 
Baserat på intervjuerna i steg 1 upplevde även informanterna att för små illustrationer inte var till fördel då 
de blev svåra att uppfatta. Vi har därför försökt att anpassa illustrationernas storlek efter dess betydelse för 
informationen, och därmed låtit objekt av större vikt ha en mer framträdande roll. 
 
Vi har valt att utforma våra illustrationer enligt platt design. Platt design innebär ett visuellt minimalistiskt 
förhållningssätt. Fokus ligger på enkelhet där man använder sig av enkla former, öppna ytor, 
tvådimensionella och platta illustrationer och undviker texturer samt färgtoningar (Greif, u.å.). 
Illustrationerna vi använder är antingen helt platta eller har en 2D-effekt. Enligt Cousins (2013) är 2D-
effekter vanligt förekommande inom platt design och man inkluderar då minimala effekter så som enkla 
skuggeffekter exempelvis inuti ett element. Vi valde till exempel att ge husen i staden en 2D-effekt genom 
att ge husen olika blåa nyanser för att skapa liv och djup (se Figur 7).  
 

 
Figur 7. Illustration av staden som används i filmen. 
 
Även de två karaktärerna som används har en 2D-effekt, vilket kan ses genom att halva figuren har en 
mörkare nyans (se Figur 8). Från början använde vi ikonliknande, odetaljerade karaktärer men valde efter 
hand att göra de mer detaljerade för att skapa en mer verklighetstrogen känsla. Detta upplevdes också mer 
tilltalande hos de informanter vi visade filmen för. 
 
Studier har visat att typsnitt i sans-serif är att föredra i animerade filmer (Orr et. al., 1994). Vi har därmed 
valt att använda oss av typsnittet Helvetica i vår film. Eftersom människor läser långsammare och generellt 
sett tar längre tid på sig att ta in informationen från en datorskärm (Orr et. al., 1994, Faraday & Sutcliffe, 
1997) har vi även haft detta i åtanke. Vi har exempelvis inkluderat kortare pauser efter att text visats så att 
man ska hinna läsa det som står skrivet. Enligt Murphy (2004) bör man centrera rubriker och titlar, minimera 
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antalet textrader som visas samtidigt och inte använda mer än två till tre olika typsnitt. Dessa riktlinjer har vi 
försökt applicera i så stor utsträckning som möjligt. 
 

            
 
Figur 8. Karaktärerna som används i filmen. 

8.4	Animationer	
Enligt tidigare studier bör man inom multimedia använda animationer varsamt. Man bör även vara noga med 
att endast använda animationer för den information man vill belysa då ögat gärna fokuserar på saker som rör 
på sig (Faraday & Sutcliffe, 1997). Detta har vi haft i åtanke när vi utformat vår film och använt relativt 
avskalade animationer. Även våra informanter uppgav att de uppskattade mer enkla animationer och 
animationer som gick i en långsammare takt.  
 
Enligt en studie av Faraday & Sutcliffe, (1997) bör man visa lite information i taget för att göra åskådaren 
uppmärksam. Det här har vi applicerat på exempelvis illustrationen vilken är ämnad beskriva systemet om 
lönegränser (se Appendix, Scen 11). Istället för att direkt visa hela illustrationen med tillhörande 
procentsatser och siffror, valde vi att gradvis göra illustrationen fullständig i takt med att berättarrösten 
nämner de olika delarna. Att visa objekt i takt med berättarrösten och därmed aktivera en visuell samt verbal 
kanal gör att åskådaren har en större potential till lärande (Mayer, 2002 & Mayer & Moreno, 1998).  
 
För att efterlikna rörelser från den verkliga världen har vi använt oss mycket av effekterna “Ease in” och 
“Ease out”. Dessa har vi använt för att få en naturlig start samt slut på animationerna då objekt i verkligheten 
inte får full fart direkt eller stannar tvärt (Pannafino, 2015). Dessa effekter har vi använt på de objekt som 
animeras upp, ner, åt sidan, blir större eller blir mindre. Ett annat sätt att försöka efterlikna verkliga rörelser 
och gravitation på är att inte animera objekt i en rak linje (Pannafino, 2015). Ett exempel då vi applicerat 
detta är då spargrisen faller i en båge innan den slutligen landar i Lisas famn. 



 19 

9. Diskussion 

9.1	Metodkritik	
Under arbetets gång har vi ställts inför både utmaningar och svårigheter som vi försökt lösa på̊ bästa möjliga 
sätt. Till exempel var ämnet pensioner, området animerad film och programvaran Adobe After Effects helt 
nya för oss, vilket har inneburit en längre startsträcka. Detta har lett till att vi behövt lägga mycket tid på 
förarbete och haft mindre tid över till att producera illustrationer och skapande av filmen. Vi var medvetna 
om svårigheterna i detta redan innan projektet startade men vi ansåg trots detta att vi gärna ville ta chansen 
att utmana oss själva och samtidigt lära oss något nytt. 
 
Intervjuerna vi genomfört i steg 2 tyder på att vi lyckats nå ut med budskapet som kunden önskade förmedla. 
Då vi endast använt oss av ett fåtal informanter i vår undersökning är vi medvetna om att det kan vara svårt 
att dra generella slutsatser för hela målgruppen. Att vi endast haft ett fåtal informanter beror till stor del på 
tidsbrist. Hade vi haft ett större antal informanter hade vi med större sannolikhet kunna säkerställt ett mer 
pålitligt resultat. Vi har dock inte enbart baserat våra beslut på intervjuerna som utförts utan har även försökt 
finna stöd i våra beslut genom tidigare teoretisk forskning. 

9.2	Slutsatser	
Syftet med detta examensarbete har varit att utforma ett informativt budskap om ITP 2 ålderspension samt att 
visualisera budskapet genom en animerad informationsfilm. Filmen förmedlar specifik information gällande 
ITP 2 ålderspension som kunden har haft önskemål om att lyfta fram för de anställda. För att besvara vår 
frågeställning “Hur kan vi utforma och visualisera ett informativt budskap om ITP 2 ålderspension i form av 
animerad film?” har det krävts ett ingående förarbete. Utifrån tidigare forskning har vi funnit riktlinjer som 
legat till grund för de designval samt beslut vi tagit under processens gång. Genomgående i projektet har vi 
haft kontinuerlig kontakt med kund för att tillgodose kundens önskemål. Vi har även utfört intervjuer med 
informanter typiska för målgruppen för att erhålla feedback samt värdefulla insikter gällande deras 
upplevelser kring animerad film. Genom intervjuerna har vi även säkerställt att vi genom vår animerade 
informationsfilm lyckats nå ut med budskapet.  
 
Vi kan dra slutsatsen att nära kundkontakt har varit betydande i detta projekt för att kunna leverera det 
önskade resultatet. Vi kan även dra slutsatsen att det varit värdefullt att göra noggranna förstudier i form av 
att studera tidigare forskning för att kunna ta relevanta designbeslut. För oss har det även varit värdefullt att 
sätta oss in i ämnet som skulle förmedlas, det vill säga ITP 2 ålderspension samt pensionssystemet överlag 
för att kunna visualisera och förmedla informationen på ett bra sätt. 
 
Projektet har resulterat i en film som har en avskalad, enkelt utformad design. Färgerna som använts följer 
riktlinjer från tidigare forskning och har även baserats på insikter från intervjuer. Likt det Clarke & Costall 
(2007) menar, är dock upplevelsen av färg och de känslor de frambringar inte universella, vilket innebär att 
andra färger än de vi valt att använda även hade kunnat fungera. Illustrationerna som skapats har en platt 
design och är avsedda att ge en tydlig igenkänning för åskådaren. Illustrationerna har animerats på ett sätt 
som inte ämnar ta fokus från informationen som visas och därmed inte hindra budskapet från att nå ut. När 
text har använts har denna stått i hög kontrast till bakgrunden för att öka dess läsbarhet. Vår film har en längd 
på 4:05 vilket ligger inom ramen för rekommendationer från tidigare forskning samt resultat från intervjuer 
(Murphy, 2004). Även om man inte kan dra generella slutsatser från resultaten av intervjuerna i steg 2, tror vi 
ändå att vi fått fram relevanta insikter som kan appliceras i framtida projekt där syftet är att framställa 
animerad informationsfilm. 
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