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Sammanfattning 
 

Denna studie undersökte användandet av en fiktiv maskotkaraktär som verktyg för 

destinationsutveckling. Arbetet utgick från ett samarbete med Platåbergens Geopark, i 

syfte att förenkla förmedlingen av en bredd av ämnen och platser till en helhetsbild, 

speciellt målgruppen barn. Grundläggande teori för arbetet är termerna fokalisering 

(Genette 1980) och pedagogiska agenter (Haake 2009) samt studier av fiktion och 

stereotyper. För att utvärdera maskotkaraktären och lämpliga attribut utfördes fem 

gruppintervjuer med observation där deltagare diskuterade bilder; föreställande 

maskotkaraktären och attribut menade att representera karaktärsrollen och 

Platåbergens Geopark.  Resultatet påvisar att en majoritet av utvalda attribut (både från 

karaktärsdesignen och separata bilder) förstärkte maskotkaraktärens syften. Dess 

pedagogiska roll stärktes av fakta-fokuserade attribut och kroppsspråket som tolkades 

vänligt. Fokaliseringen blev tydligare då klädseln och bilder föreställande verktyg var 

anpassade till aktiviteter som kan kopplas till geologer, geologi eller Platåbergens 

Geopark. Fokaliseringen påvisade en tendens att vara starkare för de utan tidigare 

kunskap om geoparken.  

 

Nyckelord: destinationsutveckling, fiktion, forskare, pedagogiska agenter, 

karaktärsdesign, gestaltning, 
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1 Introduktion 

Vid besöksmålsutveckling av större områden, som inkluderar flera olika platser och med 

information täckande flera olika ämnen, möter utvecklare ett antal utmaningar. Dessa 

utmaningar handlar exempelvis om att knyta ihop dessa platser till en helhet, som annars 

kan ses som separata inom en kontext. I denna studie undersöks hur digitala medier och 

deras möjlighet till transmediala användningsområden kan användas för detta ändamål. 

Särskild vikt läggs i arbetet på att studera användandet av karaktärer och berättelser 

(storytelling). 

 

Platåbergens Geopark är ett projekt som syftar till att presentera de förekommande 

platåbergen i det västgötska landskapet som ett gemensamt besöksmål. Inom projektet 

planerades användandet av en maskotkaraktär för att sammanväva de olika platserna och 

deras geologiska, biologiska och kulturhistoriska betydelse, vilket ledde till arbetet i denna 

studie. Arbetet med maskotkaraktären påbörjades med att framställa maskoten i fråga 

gentemot de önskade målgrupperna och det syfte som vill uppnås. Utifrån detta lyftes då 

frågorna angående hur en maskotkaraktär kan användas som hjälpmedel och pedagogisk 

agent för att enklare ge personer en inblick i Platåbergens Geopark? Vad för visuella attribut 

och kontextuella föremål kan hjälpa till att förstärka maskotkaraktärens syfte? 

 

Denna utgångspunkt har lett till källstudier inom fiktionens betydelse för att skapa intresse 

och förbättra pedagogiken; hur berätteler och karaktärer tidigare applicerats i dessa 

sammanhang. Igenom dessa studier har också begreppen fokalisering (Genette 1980) och 

pedagogiska agenter (Haake 2009) spelat roll, för hur maskotkaraktären i fråga skulle kunna 

användas. Även studier inom karaktärsgestaltning angående stereotyper och hur dessa kan 

påverka bilden av geologer och till viss del forskare har varit av intresse. 

 

Med denna bakgrund så utformades en kvalitativ studie för att utvärdera frågeställningen: 

Vilken typ av attribut förefaller vara mest lämpliga för att stödja maskotkaraktärens 

pedagogiska roll och dess fokalisering? Fjorton bilder föreställande utvalda attribut testades 

under observation och intervju med fem deltagargrupper. Bilderna presenterades i relation 

till den likaledes framvisade maskotkaraktären. Syftet var att studera deltagarnas 

uppfattning av maskotkaraktären, både enskilt och tillsammans med attributen, för att 

utläsa dess potentiella förmåga att representera de olika aspekterna av Platåbergens 

Geopark, trots dess breda område av ämnen och platser.    
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2 Bakgrund 

2.1 Destination och besöksmålsutveckling – Platåbergens Geopark 

I Västergötland pågår ett projekt kallat Platåbergens Geopark. Projektet syftar till att utnyttja 

de i det västgötska landskapet förekommande platåbergen som ett destinations- och 

besöksmålsområde och att ansöka om att få ansluta sig till UNESCOs världsomspännande 

nätverk med geoparker. 

En officiell UNESCO Global Geopark definieras som, ”UNESCO Global Geoparks are single, 

unified geographical areas where sites and landscapes of international geological significance 

are managed with a holistic concept of protection, education and sustainable development.” 

(Platåbergens Geopark 2018). 

Platåbergen är ett område som består av olika berg i det västgötska landskapet, med specifik 

geologisk betydelse på grund av dess uppbyggnad. I projektet ingår dessa berg i sig men också 

platser som exempelvis forntidsbyar, stenbrott, vandringsleder och gånggrifter.  I projektet 

ingår nio kommuner; Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene, Skara, 

Mariestad, Skövde och Falköping. Grästorps kommun är även projektledare.  

2.1.1 Geoparkens fyra fokusområden 

En del av geoparksprojektet är att informera om och skapa intresse för området då dessa 

platser kan sägas ha biologisk, geologisk och kulturhistorisk betydelse. I projektet har 

Platåbergens Geopark delats upp i fyra fokusområden, som representerar olika betydelser för 

Platåbergen. 

• ”Ett stycke jordhistoria” kallas det område där det fokuseras på de flera miljoner års 

tidsspann som bergens historia består av. Aktörerna vill här beskriva hur geologi och 

historia hör ihop och hur bergslandskapet förändrats under denna tid. De presenterar 

detta som ett pussel att lösa genom att studera landskapet, och att upptäcka det är som 

att bege sig på en tidsresa.  

• ”Jorden ger liv” syftar på hur jorden och stenen formade livet för den första 

befolkningen.  Här nämns hur människor för cirka 5300 – 4700 år före nutid byggde 

så kallade megalitgravar med stora stenblock. Inom temat nämns även vikingagårdar, 

kloster, svenska korsriddare, osv.  

• ”Stenen som levebröd” presenterar en tid för ungefär 150 år sen och hur bergen varit 

en resurs för människan. Med hjälp av bergens material har kyrkorna kunnat byggas i 

området och även påverkat hur dessa konstruerats. Här nämns även stenbrott, 

kalkbränning, kvarnstensgruvor och stenhuggerier. Deras påverkan på ekonomin är 

också en relevant aspekt inom detta fokusområde. 

• ”Bergen lever” syftar på bergens betydelse i nutid, hur dess natur och friluftsliv kan 

vara en resurs för människan idag. Dessa speciella miljöer kan undersökas på cykel, 

till fots eller via sjön. Platsernas potential vill lyftas för både människor som är 

besökande i området eller som del av den lokala befolkningen.  

En utmaning för Platåbergens Geopark är att kunna ena dessa olika fält under sitt varumärke 

som en helhet och presentera dem på intressanta sätt.  
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2.1.2 Personae och maskot 

Samarbetet med Platåbergens Geopark började med utformandet av en maskotkaraktär. 

Grundtanken har varit att denna ska kunna användas som en form av verktyg för att nå 

målgruppen barn. Karaktären skulle utformas på ett sådant sätt att den kunde fungera i olika 

format och berättelser och kunna användas för att berätta särskilt om Platåbergens Geopark, 

men även mer allmänt om geologi och yrkesgruppen geologer.  

Maskoten skulle specifikt på ett lättsamt och populärvetenskapligt sätt kunna fungera för 

ämnen som annars kan ses som problematiska att informera om på grund av sin faktamässiga 

form. Detta kunde inkludera historiska händelser som hände för länge sedan och under långa 

tidsspann, abstrakta ämnen som kan vara svåra att förstå för en yngre målgrupp, även 

kulturhistoriska betydelser och hur alla dessa faktorer påverkar varandra. En målgrupp som 

projektledarna bakom Platåbergens Geopark ville kunna nå med denna karaktär var just barn 

och då även barnfamiljer som helhet.  

För att identifiera och specificera målgruppen utvecklades två personae, med funktion att 

summera upp den primära och den sekundära målgruppen för arbetet. Dessa skulle användas 

för att kunna utvärdera om den skapade produkten, maskotkaraktären, fungerade för 

personaen och då även för målgruppen.  

Den primära målgruppen som valdes ut var barn, ungefär 9–12 år gamla. Detta ledde till 

utformandet av den primära personaen:  

Figur 1 lllustration representativ för personaen Theo (Amanda Lundin 2019). 
 

▪ Namn: Theo 

▪ Ålder: 9 

▪ Bor i ett villaområde med sin mamma Mona, pappa Peter och storasyster Astrid.  

▪ Gillar att läsa och lånar ofta faktaböcker från biblioteket på skolan om blandade men 

specifika ämnen som ”Dinosaurier”, ”Rymden” eller ”Marsvin”.  

▪ Använder touch-platta och ibland föräldrarnas laptop för att nå hemsidor och spel.   

▪ Gillar att läsa och spela spel på sin fritid; speciellt spela spel med sina kompisar.  
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Åldern på personaen ses som en passande ålder för den diskuterade målgruppen. En annan 

definierande faktor var dess vilja att lära sig men att läromaterialet som vanligtvis 

konsumerades är anpassat för barn.  

Med utgångspunkt från den primära personaen så skapades även en sekundär, vilket blev en 

förälder till barnet. Detta var på grund av att även om det ska tilltala barnen, är det föräldrar 

som avgör besöksmål, inköp av böcker och andra produkter, osv. Därför behövde karaktären 

fungera för syftet att tilltala föräldrar så att även de har möjlighet att förstå vad Platåbergens 

Geopark handlar om. Den sekundära personaen blev alltså:  

 

Figur 2 Illustration representativ för personaen Mona (Amanda Lundin 2019). 
 

▪ Namn: Mona 

▪ Ålder: 42 

▪ Bor i ett villaområde med sin man Peter och de två barnen Theo och Astrid.  

▪ Använder framför allt sin telefon och bärbara dator för att nå internet. Hon använder 

dessa för att söka upp nödvändig information och för sociala medier, främst 

Facebook.  

▪ Mona vill hitta nya aktiviteter som hela hennes familj kan njuta av tillsammans, helst 

något som får dem ut ur huset och även kan vara lärorikt. 

▪ Har egen bil.  

▪ Intresserad av naturen och när hon var yngre var hästar hennes största hobby.  

▪ Rätt så upptagen just nu med arbete och familjelivet, så hon letar efter utflyktsplatser 

och resmål som kan besökas under en dag och känns anpassat för dem.  

För den första personaen, Theo, ligger fokus i studien på att skapa möjligheter för honom att 

enklare lära sig mer om geologi, geologer och vad Platåbergens Geopark innebär. För den 

sekundära personaen handlar det om ovannämnda aspekter men också att presentera 

Platåbergens Geopark som ett passande besöksmål och aktivitet för familjen att delta i. 

Destinationerna i fråga önskas ses som något familjevänligt och givande, i stället för något 

som endast initierade eller professionella geologer skulle nyttja.   
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Figur 3 Tidiga koncept för maskotkaraktären (Amanda Lundin 2018). 
 

I början av arbetet på maskotkaraktären beslutades det att den själv skulle vara en geolog. På 

detta sätt skulle den lättare kunna ge ett perspektiv på fältet som en helhet utan att vara 

specifikt knuten till någon speciell tidsepok eller område. En karaktär som själv vore 

exempelvis ett fossil skulle kunna ha problem att relatera till ett nutida perspektiv. Även om 

en nutida geolog hör till just nutiden, kan man genom dennes kunskap se tillbaka på ett mer 

dåtida perspektiv, men ändå med en karaktär i grunden som går att relatera till.  

Vissa studier gjordes för att undersöka hur karaktären skulle kunna porträtteras i dess roll 

som geolog, exempelvis analyserades negativa stereotyper som bör undvikas. På samma sätt 

diskuterades det även med företrädare för Platåbergens Geopark utifrån deras expertis inom 

området vad de ville skulle representera området.  

Figur 4 Karaktärsstudier vid utvecklandet av maskotfiguren (Amanda Lundin 2018).  
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Det bestämdes att karaktären skulle vara en något äldre kvinna, med tanken att hon då skulle 

kunna fungera som en äldre mentor-arketyp, vilken med sin erfarenhet kan fungera som en 

auktoritet inom ämnet. I en berättelse skulle hon exempelvis kunna berätta om Platåbergens 

Geopark, både för andra karaktärer i berättelsen och samtidigt då för en läsare.  

Detta resulterade i ett karaktärskoncept vilket inkluderade en personlighetsbeskrivning och 

bilder föreställande karaktären (se Appendix A). Vid utformandet av karaktären så utgicks det 

från Platåbergens Geoparks egna färgpalett, för att säkra att karaktären hör samman med den 

grafiska profilen för projektet som helhet. Till detta karaktärskoncept utvecklades också 

mindre bilder på föremål som sågs som typiska för karaktären och specifikt dess roll som 

geolog, i syfte att kunna ge djupare förståelse för geologens arbetsfält (se Appendix A).  

2.2 Fiktion och fokalisering 

Utifrån det här arbetets fokuspunkt så är det intressant att se hur andra studier har 

genomförts med syftet att använda sig av fiktion, berättelser och karaktärer för att skapa 

intresse eller lära ut om specifikt utvalda ämnen. Dessa ämnen har oftast en inneboende 

problematik, som att lära ut abstrakta fenomen till en yngre målgrupp, eller skapa intresse hos 

en målgrupp som inte tidigare intresserat sig för ämnet. Det är dessa faktorer som ofta 

påverkat valet att testa användandet av fiktion för att förenkla processen. En del av målet med 

denna studie är att inom området även studera begreppen fokalisering och pedagogiska 

agenter. Tanken är att dessa begrepp har relevans genom arbetets användande av en fiktiv 

maskotkaraktär. Den fiktiva karaktären planeras vara en pedagogisk agent som riktar 

uppmärksamhet mot specifika företeelser, vilket blir en typ av fokalisering. 

2.2.1 Fiktion för att väcka intresse 

I artikeln Engaging Teenagers with Science Through Comics (Spiegel, McQuillan, Halpin, 

Matuk & Diamond 2013) redogörs för aspekter inom användandet av visuellt berättande, i 

detta fall en serietidning, för att lära tonåringar om virus. De jämförde denna serietidnings 

effekt med en vetenskaplig artikel om virus. Det de fann intressant var att elever som inte såg 

sig själva som intresserade av vetenskap och läste serietidningen blev mer intresserade av att 

konsumera mer av liknande material än andra elever med samma låga vetenskapsintresse som 

fick läsa vetenskapliga artiklar. Inlärningsnivån var dessutom densamma och de tonåringar 

som redan såg sig själva som intresserade av vetenskap reagerade inte negativt till 

serietidningarna (Spiegel m.fl. 2013).  

Detta kan ses som ett exempel på hur andra metoder än rent vetenskapliga artiklar kan hjälpa 

annars svåråtkomliga målgrupper att bli intresserade av ett ämne. Värt att notera är dock att 

denna studie specifikt mäter så kallat situational interest, och således inte deltagarnas 

intresse för det vetenskapliga över längre tid (Spiegel m.fl. 2013). Detta är något som den 

refererade studien tydligt redovisar, men det är värt att notera även här. Studien undersöker 

inte om eleverna faktiskt i praktiken aktivt skulle leta efter fler serietidningar om virus att läsa 

eller om det har någon långvarig effekt. Trots detta är artikeln intressant då den visar på hur 

de visuella medierna kan fungera för att nå nya målgrupper och specifikt de som inte redan är 

insatta i ämnet. 

Då den aktuella studien hanterar Platåbergens Geopark, geologi och geologer och räknar med 

att målgruppen inte är insatta i ämnet sedan tidigare, så är även begreppet situational interest 

av intresse. Hidi och Renninger (2006) beskriver en intresseutvecklingsmodell som de menar 
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fungerar i fyra steg. Det tillfälliga situerade intresset som uppstår genom att utnyttja ett 

populärkulturellt medium kan fungera som något av inkörsport och utvecklas till djupare 

intresse enligt den modell de i denna studie refererar till (Hidi & Renninger 2006).  

2.2.2 Fiktion med pedagogiskt syfte 

Studier som har relevans för detta arbete är även de med fokus på hur fiktionen kan ha ett 

pedagogiskt syfte, exempelvis göra det enklare att komma ihåg fakta eller generellt greppa 

svåra koncept. 

I Teaching Magnetism to Preschool Children: The Effectiveness of Picture Story Reading 

(Kalogiannakis, Nirgianaki & Papadakis 2017) presenteras en studie där man använde sig av 

en saga för att lära förskolebarn om magnetism, som annars kan vara ett svårt ämne att lära 

ut på grund av dess abstrakta och opåtagliga natur. För introduktionen till sagan och ämnet 

använde de sig även specifikt av en fysisk docka av en karaktär föreställande en magnet. De 

uppmuntrade barnen att interagera med den och förklarade att figuren kom från den fiktiva 

världen som sagan sedan utspelade sig i. Genom barnens egna beskrivningar och bilder de 

målade, fann de att barnen till stor del erhöll en ökad förståelse för ämnet efter sagan 

(Kalogiannakis, Nirgianaki & Papadakis 2017). Denna artikel visar ett exempel på hur de 

använde sig av berättelser och karaktärer för att göra ett ämne som annars är utmanande att 

lära ut enklare.  

Det finns även studier med utgångspunkt i andra forskningsfält, som kognitiv psykologi, som 

undersöker användandet av fiktion för pedagogiska syften. Detta kan läsas i exempelvis Using 

Fictional Sources in the Classroom: Applications from Cognitive Psychology (Marsh, Butler 

& Umanath 2012) som utvärderar och summerar data och information om diverse studier. 

Denna text fungerar som en summering av effekterna som fiktiva källor kan ha inom 

utbildning ur det specifika psykologiska perspektivet. Den redogör för både fördelar och 

nackdelar med att använda sig av fiktion. Ett exempel på detta är att då fiktion kan göra det 

enklare att komma ihåg fakta, finns det även en tendens att mottagarna genom fiktion även 

lär sig memorera felaktiga fakta som kan uppkomma i fiktionen. Författarna visar att fiktion 

exempelvis inte är ett optimalt sätt att få personer att reflektera över felinformation, även om 

de beds hålla utkik efter sådan, den felaktiga informationen memoreras ändå (Marsh, Butler 

& Umanath 2012). Ett citat som summerar deras syn på fiktion och fungerar som en slutsats 

för deras text är detta: 

“Given the long tradition of learning from fictional sources, it is clear that 

people will continue to learn in this fashion, highlighting the importance of 

understanding the underlying mechanisms and the factors that enhance the 

benefits and minimize the costs.” (Marsh, Butler & Umanath 2012, s.465) 

Utifrån dessa, ovan nämnda exempel, kan ses hur fiktion för pedagogisk påverkan, på ett 

bredare plan kan ha både för- och nackdelar. Detta är något som bör tas i åtanke vid 

användandet och appliceringen av fiktiva element, när man hanterar utlärning av icke-fiktiva 

fakta. Fiktion har en positiv funktion i det pedagogiska sammanhanget men man bör använda 

den medvetet och med omtanke. 
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2.2.3 Fokalisering 

På grund av arbetets syfte så är det som nämnts ovan av intresse att studera termen 

fokalisering och hur denna kan påverka arbetet. 

Vid användandet av begreppet fokalisering utgås i detta arbete från Gérard Genettes definition 

presenterad i Narrative Discourse – An Essay in Method (1980) där han definierar den 

narratologiska termen fokalisering. Detta är enligt Genette en term som kan användas när 

man exempelvis talar om perspektiv i ett narrativ. Genette presenterar tre olika typer av 

fokalisering som en berättelse kan inneha. Detta är icke-fokalisering, intern fokalisering och 

extern fokalisering.   

Icke-fokalisering syftar på när en berättelse saknar en tydlig fokalisering, utan istället 

presenteras information i berättelsen på ett sakligt och objektivt sätt, ofta med en omnipotent 

berättare. Intern fokalisering syftar på när berättelsens händelser presenteras ”via” en av 

karaktärerna. Det som presenteras för publiken är det som karaktären själv upplever och 

tänker, läsaren/betraktaren/publiken får en direkt inblick i hennes känsloliv. Författaren eller 

skaparen riktar genom karaktären uppmärksamhet mot det som de menar är av betydelse. 

Extern fokalisering är när publiken betraktar hjälten från ett yttre perspektiv utan att få reda 

på dess inre känslor och tankar. I vissa fall kan detta ske genom att fokaliseringen är via en 

annan karaktär i berättelsen, och att det är igenom denna betraktares perspektiv vi ser hjältens 

agerande. Som Genette även skriver, är det många fall där dessa fokaliseringar inte är statiska 

utan de kan variera (Genette 1980). I alla fallen finns det en författare, narrativets skapare, 

som egentligen är den som via karaktärer eller berättelse riktar fokus mot något. 

I detta arbete med maskotkaraktären så ligger fokus främst på en form av intern fokalisering. 

Meningen är att en betraktare ska lära sig mer om Platåbergens Geopark via 

maskotkaraktärens perspektiv och få reda på information via denna. Indirekt är det således 

geoparkens företrädare som riktar uppmärksamhet mot företeelser genom maskotkaraktären. 

Genette presenterar tre versioner av intern fokalisering. Den första är fixed, genom en 

karaktärs synvinkel som läsaren eller betraktaren följer konstant. Den andra är variable, som 

syftar på att man exempelvis byter fram och tillbaka mellan ett par olika karaktärers 

synvinklar. Den tredje är multiple, som exempelvis när samma händelse återberättas ur ett 

antal karaktärers synvinklar (Genette 1980). 

I detta arbete ligger som tidigare nämnts fokus på maskotkaraktärens perspektiv vilket leder 

till en fixed intern fokalisering. Det som är värt att notera är just att maskotkaraktärens 

användning kan ändras och fokaliseringen är på så vis variable. Även om information kan 

berättas via maskotkaraktärens interna fokalisering, så kan det i vissa fall ändå upplevas på 

ett närmast externt sätt. Talar karaktären direkt till publiken genom en monolog, liknar det 

mer en extern fokalisering. Följer vi perspektivet hos en annan karaktär som interagerar med 

maskotkaraktären, får vi en intern fokalisering, men inte via maskotkaraktären. Vi får 

möjlighet att genom en andra hand få höra vad maskotkaraktären vet, men det presenteras 

via att en mindre erfaren karaktär ställer frågor. 

Beroende på hur maskotkaraktären presenteras, med eller genom andra karaktärer, så kan 

fokaliseringen variera. Men samtidigt riktas fokus hela tiden mot det som uppdragsgivaren 

önskar. Intressant för detta arbete är också att reflektera över hur utvalda attribut som tillhör 

maskotkaraktären kan stödja fokaliseringen, hur de tillsammans återspeglar Platåbergens 
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Geopark. Idén att dessa föremål existerar i relation till maskoten och att de valts ut som stöd 

för dennas fokalisering är intressant att undersöka. 

2.2.4 Pedagogiska agenter 

En del av detta arbete tacklar den pedagogiska effekten av att använda sig av en fiktiv karaktär, 

vilket gör begreppet pedagogiska agenter relevant. 

I sin doktorsavhandling Embodied Pedagogical Agents: From Visual Impact to Pedagogical 

Implications (2009) presenterar Magnus Haake en bredd av olika arbeten och artiklar 

angående ämnet. Virtuella pedagogiska karaktärer (eller embodied pedagogical agents) 

beskrivs som ”visuellt presenterade, datorgenererade karaktärer i pedagogiska roller, likt 

virtuella instruktörer, handledare och lärkompanjoner” (Haake 2009, s. 5).  

Maskotkaraktärens funktion i detta arbete ligger i att fungera som ett verktyg för att 

sammanfatta Platåbergens Geopark, men har även tänkts ha en framtida funktion som att 

exempelvis fungera som en pedagogisk agent i en barnbok. Det finns som nämnt även en tydlig 

pedagogisk aspekt i funktionen. En definierande faktor som skiljer sig från flera av 

resonemangen runt ämnet (Haake 2009) är att denna karaktär, i nuläget, inte är utformad för 

att vara direkt interaktiv med en användare. Karaktären interagerar med andra fiktiva figurer 

och skulle även kunna tala direkt till en publik, men har inga utformade kontexter där den kan 

svara på frågor i realtid eller på annat sätt bemöta en användares agerande.  

Det finns dock intressanta element i Haakes avhandling (2009) som detta arbete berör, genom 

de pedagogiska effekterna i användning av karaktären. Betydelsen av visuella karaktärsdrag, 

både statiska och dynamiska, tas upp av Haake. Det som anses ha en stark pedagogisk 

påverkan är det dynamiska; exempelvis hur karaktären rör sig, uttrycker sig och vad för 

kroppsspråk den har. Dock vill Haake även poängtera visuella statiska karaktärsdrag, som 

kläder, ansiktsform, hår, osv. Dessa drag kan ofta med fördel vara generaliserande och 

stiliserat förenklade (Haake 2009, s. 35). 

Avhandlingen lyfter även fram hur den grafiska stilen kan utformas på olika sätt vid 

utformandet och presentationen av pedagogiska agenter. Dessa delas framför allt upp i 

detaljnivå och stilisering gentemot naturalism (Haake 2009, s. 38–40).  

Detta är faktorer värda att hålla i åtanke då denna studie fokuserar på digitalt utformad 

visualisering, av en karaktär men också av tillhörande föremål. Hur grafiska stilfaktorer kan 

påverka tolkningen av bilder på attribut som planeras att visualiseras är relevanta i arbetet.  

2.3 Karaktärsgestaltning – positiv användning av stereotyper? 

Då en central del av denna studie är utformningen av maskotkaraktären, så är det relevant att 

studera karaktärsgestaltningen i sig. Karaktären ska ta rollen som en geolog vars perspektiv 

en publik ska kunna följa och i detta syfte är det värt att studera hur en sådan typ av karaktär 

kan uppfattas, vilka stereotyper som kan uppstå och finns i media i nuläget och hur man i 

projektet ska hantera dessa på ett funktionellt sätt.  
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2.3.1 Stereotyper 

Tidigare studier angående hur geologer, forskare och vetenskapsmän presenteras i media och 

hur dessa yrkesgrupper i allmänhet uppfattas, problematiserar ofta stereotypa gestaltningar. 

Deras syfte är att bekämpa vissa stereotyper då de i många fall relaterar dessa till ungas 

ointresse i aktuella ämnen och yrken. Studier i hur forskare presenteras är intressant för detta 

arbete vars mål är att presentera en maskot, vars karaktärsroll är geolog, på ett tilltalande sätt. 

Ämnet gör det värt att studera konceptet av stereotyper och hur dessa kan hanteras inom 

ämnet.  

Till en början är det värt att studera begreppet i sig och hur en stereotyp fungerar. I boken 

Stereotyper, kognition och kultur (2002) presenterar Perry Hinton begreppet och hur 

stereotypen kan ses som att den utvecklas genom tre olika delar.  

Den första delen är när en grupp människor kännetecknas som just en grupp på grund av en 

gemensam faktor. Detta kan exempelvis vara etnicitet, könstillhörighet eller ansiktsform. Den 

andra delen av detta är när gruppen i sig tillskrivs ytterligare gemensamma drag, utöver det 

gemensamma. Dessa drag behöver inte heller vara korrekt, varken på individnivå eller som 

grupp. Den tredje delen av stereotyper är processen när en individ identifieras som tillhörande 

en grupp och då även antas ha övriga egenskaper som associeras med den gruppen, oberoende 

om detta är korrekt eller inte (Hinton 2002, ss. 11 - 12). 

Denna process skulle kunna exemplifieras enkelt igenom detta arbetes fokus. Första delen 

skulle vara definierandet av en grupp människor; i detta fall geologer. Andra steget skulle vara 

att dessa tillskrivs övriga drag, som vi för exemplets skull säger är ”jättesmart”, ”ensam” och 

”tråkig”. Det tredje steget skulle vara att när en person eller karaktär identifieras som en geolog 

så antar personen att geologen i fråga är ”jättesmart”, ”ensam” och ”tråkig”, utan att faktiskt 

veta något om hur personens personlighet egentligen är.  

Stereotyper som fenomen började på 1970-talet ses som ett mer komplext koncept och något 

som hörde till människans naturliga tankeprocess. Innan dess betraktades det som helt 

negativt, ett tankefel och något som behövde läras bort (Hinton 2002, s. 25). 

Denna historiska problematik hos stereotyper redovisas även i Tecknad Karaktär. Anatomi 

Fysionomi och Psykologi (Vipsjö & Bergsten 2014). I boken redogörs för stereotypers 

historiska relation till fysionomik. Den äldre betydelsen av fysionomik syftar på idén att man 

utifrån en persons gestaltning, framförallt ansiktet och dess silhuett, kunde läsa ut personens 

inre karaktär, natur eller personlighet (Vipsjö & Bergsten 2014, s. 33). Trots en nutida 

distansering från fysionomi som vetenskap så poängterar boken att vi fortfarande använder 

oss av stereotyper på olika sätt, exempelvis genom djur i fabler (2014, s. 34) vilket ligger nära 

den fysionomiska tanken om att personer som liknar ett djur även skulle dela inre personliga 

drag med djuret (2014, s. 67) 

Stereotypers problematik presenteras också i Better Game Characters by Design: A 

Psychological Approach av Katherine Isbister (2006), både rent generellt och ur ett mer 

specifikt spelsammanhang. Isbister noterar hur stereotyper av många kan ses som ett känsligt 

ämne och att det finns en anledning till detta. Stereotyper är kraftfulla sociala verktyg som kan 

forma hur personer uppfattar varandra, även på en omedveten nivå (Isbister 2006).  

Dock lyfter Isbister (2006) även fram hur stereotyper har ett syfte. De fungerar som 

hjälpmedel och riktlinjer för människor när de möter andra, och kan leda till att vardagliga 
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möten blir mer bekväma och förutsägbara. Stereotyper hjälper personer att läsa av dem de 

möter på ett sätt som sparar tid och energi. Specifikt i spel, som är Isbisters fokus, har de en 

praktisk funktion för spelaren. De kan ofta användas i spel med högt tempo där spelaren 

snabbt behöver identifiera figurer i spelet som hot eller vänner. Enligt Isbister kan man skapa 

en minnesvärd design genom att använda stereotyper men sedan ge karaktären något attribut 

eller drag som går mot förväntningarna (2006, ss. 12–14). 

Hur dessa stereotyper påverkar en gestaltning av maskotkaraktären som är en geolog väcker 

intressanta frågor. En tänkvärd aspekt av Hintons uppdelning av stereotyper i tre delar 

(2002), är hur intressanta effekter kan ses i första delen redan där individen ska identifieras 

som en del av gruppen.  

Problematiken angående identifiering kan vi se i artikeln Bringing Female Scientists into the 

elementary classroom: Confronting the strength of elementary student’s stereotypical 

images of scientists (Buck, Leslie-Pelecky & Kirby 2002). Denna artikel presenterar en studie 

där barn fick träffa kvinnliga forskare i en skolmiljö med syfte att vidga deras stereotypa vyer 

av yrket. Resultatet av detta blev dock att istället för att barnen ändrade sin syn på hur forskare 

är, så förnekade de istället att de besökande var forskare över huvud taget. De såg dem istället 

som vanliga lärare. Artikeln föreslår att den stereotypa bilden redan är så stark vid sådan ung 

ålder och ser på andra förslag för att hantera en sådan situation. Exempelvis föreslår de möten 

med dem under lång tid, att först presentera dem stereotypt i labbrockar för att sedan 

successivt ta bort de stereotypa delarna (Buck m.fl. 2002).  

Bucks m.fl. (2002) studie visar på styrkan hos stereotyperna och hur vissa av dessa aspekter 

kan vara nödvändiga att identifiera och använda sig av som metoder. Speciellt om man vill 

ändra en attityd eller mental bild i längden. I detta fall så var de tillskrivna attributen så starka 

för hur barnen såg på forskare att de inte ens identifierade dem de såg framför sig som en del 

av den gruppen.  

Exemplet är av betydelse att ha i åtanke för användandet av en maskotkaraktär i det här 

arbetet, då även om man strävar från användning av stereotyper, är det bra att ha viss kontext 

och sammanhang för att stärka att maskoten är en geolog, så att meddelandet om geologer når 

betraktaren. Detta skulle fördelaktigt kunna göras med visuella attribut och föremål men 

också genom i vilken kontext karaktären gestaltas. Maskoten kan ha vissa stereotypa drag för 

att förstärka dess roll som en erfaren och kunnig expert, utrustad med typiska verktyg som 

återspeglar vad karaktärens arbetsfält är på ett tydligt och förenklat sätt, men ändå ha andra 

visuella drag eller personlighetsdrag som gör maskoten minnesvärd och undviker skadliga 

stereotyper.   

2.3.2 Geologer 

Specifik forskning på tidigare gestaltningar av just geologer är begränsad och därmed även 

studier angående stereotyper för dessa. I artikeln Rock Stars: Geologists on the Silver Screen 

(Sturkell, Sjöqvist, Björklund & Johnsson 2015) redogörs det för hur geologer gestaltats inom 

film. Det de ser i sitt material är att geologer framför allt porträtteras som goda karaktärer och 

på ett positivt sätt. De kopplar till viss del detta till allmänhetens syn på vissa yrkesroller och 

hur dessa påverkar världen och kommenterar att den här goda bilden inte är statisk;  

“The positive public perception of geologists, as mirrored in 84 years of movies, 

could potentially change, if real-life geologists were caught using their 
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professional knowledge in destructive acts against society.” (Sturkell m.fl. 

2015) 

Således, om geologer skulle kopplas till ett gruvbolag som vill starta en gruvbrytning i ett 

känsligt område, kanske med brytning av mineral som betraktas som farlig, då skulle 

uppfattningen om geologer, åtminstone lokalt kunna ändras till mer negativ. 

Artikelförfattarna nämner att den nya trenden med geologer i filmer kan bero på ökad 

medvetenhet bland allmänheten om vårt beroende av naturliga resurser och kunskaper om 

naturkatastrofer, och förutspår att geologer som hjältar i filmer kan bli vanligare i framtiden 

(Sturkell m.fl. 2015).  

Redogörelsen för trender vad gäller medierade geologer är intressant för det här arbetet, 

speciellt forskarnas (Sturkell m.fl. 2015) analys av deras ökade popularitet och positiva 

porträtterande i media hittills. Artikeln är den enda som hittades i det här arbetet angående 

geologers tidigare gestaltningar i media och därför har valet gjorts att även studera litteratur 

angående hur forskare och vetenskapsmän i en mer generell benämning gestaltas.  

2.3.3 Forskare och Vetenskapsmän 

Arbetsområdet forskare är brett, och därav också forskning angående hur denna grupp 

porträtteras. Också benämningen för vad man mer precist studerar inom området kan variera. 

Den engelska termen ”scientist” används oftast och dessa studier fokuserar främst just på 

naturvetenskapliga ämnen. I många fall är också fokus på hur experter i allmänhet tolkas, även 

om det i vissa studier finns ett underliggande antagande att de talar om naturvetenskapliga 

ämnen.  

I False Friends: What Makes a Story Inadequate for Science Teaching? (Heering 2010) 

presenteras problematiska sätt som berättelser om vetenskap förs fram på inom utbildning. 

En sektion av artikeln diskuterar specifikt problematiska porträtterande av forskare och hur 

dessa kan vara felaktiga och avskräcka barn från att faktiskt vilja bli forskare.  

Ett sådant porträtterande är när de visas som ”ensamma genier”. Att vara ensam, som kan 

associeras med att vara icke-social, är ett drag som många barn förmodligen inte ser som 

positivt. I många fall är forskare även ett socialt yrke, då man arbetar med andra forskare eller 

assistenter. Även ett ord som geni vilket kan ses ha positiva konnationer kan avskräcka folk 

från att engagera sig i vetenskapliga områden, då de känner att förväntningarna är för höga. 

De kan känna att de måste vara genier innan de själva kan bli forskare, vilket de förmodligen 

tänker kan vara svårt att uppnå. 

En annan skadlig stereotyp som Heering lyfter fram är gestaltningar av forskare där man 

fokuserar på dem som konstiga och som konsekvens till detta; icke-fungerande i vardagslivet. 

Anekdoter om forskare med excentriska beteenden och attityder kan roa en publik men det 

kan göra att yrket som forskare känns mer främmande. Detta kan leda till att forskaren som 

person inte blir någon som barnen vill sträva efter att själva efterlikna eller engagera sig i 

(Heering 2010). 

Dessa aspekter är värda att ha i åtanke med maskotkaraktären, då den överläggande 

gestaltningen (karaktärsdesignen, föremål, kontext och ytterligare attribut), ska vara tydlig 

men inte förstärka skadliga stereotyper. Även om geologer kan sakna starka stereotyper runt 

sig, så är de ändå en typ av forskare och det kan därför vara viktigt att undvika vissa skadliga 
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stereotyper som kan uppkomma i dessa områden för att inte avskräcka eller distansera 

personer från ämnet.  

2.3.4 Kvinnliga forskare 

En aspekt av arbetet i studien är att maskotkaraktären specifikt porträtteras som kvinna, vilket 

i ett utifrån-perspektiv, inom geolog-branschen möjligen kan ses som normbrytande. Detta 

medför intressanta komplikationer då det tidigare gjorts studier angående porträtterandet av 

normbrytande forskare i olika former och hur man kan använda dessa för att uppmuntra unga 

personer med olika bakgrunder att bli involverade i vetenskapliga ämnen.  

I den redan nämnda artikeln Bringing Female Scientists into the elementary classroom: 

Confronting the strength of elementary student’s stereotypical images of scientists (Buck, 

Leslie-Pelecky & Kirby 2002) tacklas specifikt problematiken angående ungas stereotypiska 

bild av forskare och särskilt hur genus kan påverka detta. I studien presenterad i artikeln tog 

man in kvinnliga forskare i klassrumsmiljöer, där de fick möta de unga barnen. Det som hände 

i det här fallet var att istället för att få en breddad syn på forskare som något annat än män i 

vita labbrockar, så såg barnen inte på besökarna som forskare alls. De tänkte i stället att de 

kvinnliga forskarna var någon form av lärare (Buck m.fl. 2002). Detta visar hur djupt rotade 

stereotypa bilder kan vara och på motgångar man kan bemöta vid försök att bekämpa dem. 

Artikeln lyfter fram olika exempel på förslag att lösa detta, exempelvis att först introducera 

forskarna med vita rockar men sedan gradvis vänja dem vid bilden av forskare utan dem 

(Buck, Leslie-Pelecky & Kirby 2002). 

En studie med ett liknande syfte presenteras i Encouraging Girls into Science and Technology 

with Feminine Role Model: Does This Work? (Bamberger 2014). Studiens syfte var att 

uppmuntra unga tjejer till att söka sig till forskarkarriärer. Dock hade försöket i detta fall en 

motsatt effekt.  Resultatet visade att även om de unga tjejerna som deltog såg upp till de 

kvinnliga forskarna de fick möta, så hade de svårt att se sig själva som forskare. Då deras möte 

med forskarna och deras arbete inte var medierat på en lämplig nivå, tyckte de istället att yrket 

var för svårt för dem själva och de blev mindre lockade till att bli forskare efter mötet med de 

kvinnliga forskarna än de varit innan (Bamberg 2014). Exemplet visar på riskerna med att 

introducera forskningsmaterial och forskare på ett icke-anpassat sätt för målgruppen och hur 

presentationen av exempelvis kvinnliga forskare kan påverka unga personer.  

Detta leder till maskotkaraktären utvecklad för Platåbergens Geopark. Denna studie har ett 

fokus på stereotyper angående geologer, men det är värt att vara uppmärksam på hur bilden 

av geologer och forskare eventuellt kan krocka med hennes identitet som något äldre kvinna. 

Dessutom kan frågan ställas hur viktigt hennes roll som kvinna är för arbetet. En 

utgångspunkt för arbetet var att uppmuntra och inspirera personer att engagera sig i ämnet. 

Platåbergens Geopark identifierade själva ett problem i att geologifältet överlag var 

mansdominerat, och därför fann man det fördelaktigt att maskotkaraktären skulle kunna vara 

en kvinna.  

Att få unga tjejer att engagera sig i vetenskap med hjälp av en kvinnlig maskotkaraktär är inte 

arbetets enda syfte eller fokus. Dock är detta något som ändå skulle kunna vara fördelaktigt 

att uppmuntra till och ett mål är att åtminstone undvika en negativ påverkan på ungas syn på 

vetenskap, forskare, geologi och geologer.  

Ovan har det redovisats för hur starka stereotyper kan vara och hur försiktighet bör iakttas vid 

projekt där syftet är att vidga unga personers syn på forskningsrelaterade ämnen. Trots 
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tidigare studier som visar på hur porträtterandet av kvinnliga forskare eventuellt kan medföra 

viss problematik, finns det också resultat som visar på hur barns bilder av den typiska 

forskaren kan förändras. I en kvalitativ studie som beskrivs i artikeln Exploring the potential 

of using stories about diverse scientists and reflective activities to enrich primary students’ 

images of scientists and scientific work (Sharkawy 2012) så presenterades berättelser för barn 

om forskare med olika ursprung, kön, ålder, osv. Resultaten var aningen splittrade angående 

vilka effekter detta hade på barnen. Dock kunde de se att även om det var oklart hur det 

påverkat barnens syn på forskare, så hade flickorna efter att de presenterat berättelserna en 

större tendens att teckna av kvinnliga forskare, jämfört med innan. Detta visade således på en 

åtminstone något förändrad bild av forskare (Sharkawy 2012).  

Utöver faktorer som etnicitet, kön eller ålder är, när det gäller bilden av forskaren även värt 

att fundera på karaktärens roll som förebild. Detta har en ytterligare potentiell dimension när 

vi ser på kvinnliga förebilder inom forskning för unga flickor. Betydelsen av den sociala sidan 

av en kvinnlig forskarförebild framhävdes i Examining the cognitive processes used by 

adolescent girls and women in identifying science role models: a feminist approach (Buck, 

Clark, Leslie-Pelecky, Lu & Cerda-Lizarraga 2008). Under denna studie fann de att 

regelbundna möten med kvinnliga forskare gjorde det enklare för unga flickor att ta till sig 

ämnet, men att det var viktigt för dem att forskarna inte bara var kunniga i sitt ämne utan 

också trevliga och sociala, för att kunna ses som förebilder. De unga flickorna som deltog i 

studien sa att en forskare som ska vara förebild behöver vara kunnig men även just också 

trevlig, social och att de visade omtanke om de barn som de vill vara förebild för (Buck m.fl. 

2008). 

Dessa tidigare resultat tyder på hur utformningen kan påverka bilden av en kvinnlig forskare, 

men även problematik som finns med redan etablerade stereotyper.  Även om man i arbetet 

strävar från stereotyper, är det bra att ha med viss kontext och sammanhang för att stärka att 

karaktären faktiskt också är en forskare. En kontext ger fördelar som hjälper betraktaren att 

tolka beteenden, personlighetsdrag och intressen hos karaktären. Genom att använda 

genomtänkta stereotyper ges möjlighet att utmana andra stereotypa idéer. Utöver en korrekt 

avspegling, av i det här fallet geologer, bör utformningen sikta på en tilltalande och trevlig 

karaktär för att engagera individer från olika bakgrunder. 
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3 Problemformulering  

I denna kvalitativa studie undersöks utmaningar som kan uppstå vid användandet av 

fokaliserande karaktärer (maskotar) till ett berättande som berör ett brett spann av ämnen. 

Går det att med hjälp av ytterligare föremål stödja maskotkaraktärens fokaliserande effekt? 

Hur resonerar informanter angående de utvalda attributens egenskaper och syfte i relation till 

ämnet? 

Med denna diskussion som fokus utgick arbetet från Platåbergens Geopark som söker nya 

tillvägagångssätt för att använda sig av berättelser i syfte att nå målgruppen barn och familjer. 

Utmaningen och problemet som ligger i detta är det breda spannet av ämnen och platser som 

Platåbergens Geopark innebär, då det tacklar information exempelvis om biologi, geologi och 

kulturhistoria. Utöver det ligger speciellt fokus även på förståelsen av vad dessa ämnen 

omfattar och vad exempelvis en geologs arbete innebär. Platåbergens Geopark har delat in 

information i fyra olika fokusområden, som summerar upp hur geologin i området har 

påverkat människorna under olika tidsåldrar. Dock finns det en problematik att föra fram 

detta breda spann av information till målgruppen, vilket då samtidigt är problematiken som 

undersöks här. 

En maskotkaraktär har utvecklats för Platåbergens Geopark med syfte att fungera som en 

fokaliserande pedagogisk agent gentemot de områden och ämnen som inkluderas i 

geoparkens fokusområden. Nästa steg blev att studera hur den önskade effekten möjligen ska 

kunna uppnås. Det vill säga hur den ska uppnå sitt syfte som pedagogisk sammanvävare av de 

fyra fokusområdena.  

Med denna utgångspunkt sågs värdet i att studera de tillhörande attribut som 

maskotkaraktären presenteras med, för att se hur personer resonerade runt dessa. Summerar 

de upp, med maskotkaraktären som utgångspunkt, vad Platåbergens Geopark handlar om på 

ett enkelt sätt, eller är det fortfarande problematiskt att greppa den större bilden? Vilka av de 

rolltypiska visuella attributen är tydligast angående ämnena i Platåbergens Geopark?  

Dessa resonemang är relevanta och intressanta för detta arbete och för att kunna undersöka 

problemet, vilket leder till följande frågeställning som är fokus för arbetet: 

• Vilken typ av attribut förefaller vara mest lämpliga för att stödja maskotkaraktärens 

pedagogiska roll och dess fokalisering? 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Arbetsmetod 

För att undersöka frågeställningen utformades ett antal bilder. Dessa skapades i digitalt 

format i programmet Photoshop CC (Adobe Systems 2017) för att även sedan kunna skrivas 

ut på fotopapper. På detta sätt blev det enkelt för informanterna att hantera bilderna vid 

testtillfällena. Vid det digitala utformandet av bilderna var målet att dessa skulle följa samma 

grafiska stil som maskotkaraktären. 

Maskotkaraktärens design och personlighet har tagits fram i samarbete med företrädare för 

Platåbergens Geopark vilka även fungerat som fokusgrupp vid utvecklandet av de bilder på 

attribut och kontext som utvecklats under studiens projektfas. Med deras expertis om 
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projektet, om geologi, geologer och andra kringliggande ämnen har de kunnat ge en inblick i 

vilka föremål dessa bilder skall föreställa för att bli passande och korrekt representera 

Platåbergens Geopark. 

 

Figur 5 Design av Platåbergens maskotkaraktär (Amanda Lundin 2018). 
 

Som tidigare nämnts gestaltades attributen på bilderna utifrån de fyra områden som 

Platåbergens Geopark lyfter fram, vilket är; ”Ett stycke jordhistoria”, ”Jorden ger liv”, ”Stenen 

som levebröd” och ”Bergen lever”. Dessa skulle även representera föremål som 

maskotkaraktären kunde äga själv, alltså återspegla hennes position som maskot för 

Platåbergens Geopark som en helhet.  

 

3.1.2 Undersökningsmetod 

För att arbeta gentemot frågeställningen tillämpade denna studie en kvalitativ metod för att 

samla relevant information. Ett kvalitativt tillvägagångssätt var i detta fall intressant då 

informanternas egna resonemang och reflektioner runt maskoten och de tillhörande 

föremålen var i fokus för studien. Att exempelvis utgå ifrån svarsalternativ eller begränsa 

frågorna på något annat sätt skulle skapa en problematik för att nå detta mål.  

Den valda kvalitativa metoden var observation och intervjuer med fem grupper. Dessa grupper 

bestod av tre till fyra personer vardera med individer som sedan innan kände varandra på 

något vis. Detta för att göra formatet, som fokuserade på fri diskussion, så smidigt som möjligt. 

Utgångspunkten var att hitta grupper med olika kompetensbakgrunder och åldrar men alla 

med en geografisk knytning till området, då de rimligen skulle kunna ha kunskap om 

besöksmål som hör till Platåbergens Geopark.  
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Diskussionen från dessa intervjuer spelades in med personernas tillstånd och vetskap. En 

deltagande observatör fanns även på plats som utöver att ställa frågor hade möjlighet att ta 

eventuella anteckningar angående beteenden som inte en ljudinspelning kan samla in, 

exempelvis hur de hanterar visuellt material som placeras framför dem.   

Grupperna blev presenterade en bild på maskotkaraktären (se Appendix C) som de fick 

studera och titta på som grupp och komma med spontana observationer. Deltagarna 

tillfrågades enkla frågor om karaktären på bilden för att utläsa vilka associationer designen 

påkallar. Exempel på detta är hur de tror karaktärens personlighet är, vad hon arbetar som, 

om hon är aktiv eller inaktiv, och om de har några andra associationer. Detta med framförallt 

syfte att starta diskussion och reflektion inom gruppen. 

Efter att gruppen fick diskutera sina spontana tankar om maskotkaraktären i sig lades sedan 

bilder på diverse föremål (se Appendix B och D) ut på bordet bredvid karaktären. Dessa bilder 

presenteras som föremål karaktären äger eller fotografier som hon tagit. Informanterna får 

möjlighet att titta på bilderna, själva lägga ut dem på bordet hur de vill, det vill säga flytta dem, 

och så vidare. De uppmuntrades att fortsätta diskutera eller ”tänka högt” angående bilderna. 

Detta följdes sedan av frågor om de olika bilderna hörde ihop eller inte, vilka associationer de 

gav och slutligen om testpersonerna kunde se en koppling till maskotkaraktären, samt om 

bilden av karaktärsrollen förändrats. Ett enkelt dokument utformades som guide för frågor 

och följdfrågor som skulle ställas av den deltagande observatören (se Appendix E).  

På detta sätt kunde det studeras hur maskotkaraktären tolkades som person men också hur 

den kunde, med hjälp av föremålsgestaltningar, presentera den bredd av ämnen som 

Platåbergen innebär. Utifrån studien skulle det kunna utläsas exempelvis om deltagarna 

tolkar karaktärerna som en geolog och om något av föremålen (som även representerar 

fokusområden och ämnen) inte tycks höra ihop med de andra.  

Intervjuformatet gav möjlighet till följdfrågor med syfte att möjligen finna djupare 

information bakom deltagarnas resonemang. Att observera en grupp kunde även leda till 

observation av intressanta diskussioner och resonemang inom gruppen. Frågor ställda av 

observationsledaren hade som syfte att framför allt väcka diskussion men under 

undersökningstillfällena prioriterades de spontana resonemangen mellan deltagarna före 

observationsledarens följdfrågor.  

 



 
18 

4 Genomförande 

En signifikant del av studien har varit utvecklandet av bilderna som skulle användas vid 

observationstillfället. Karaktärsdesignen hade utvecklats sedan tidigare så fokus låg här 

främst vid gestaltning av tillhörande föremål, även om karaktärsdesignen samtidigt sågs över 

angående hur den skulle gestaltas. 

4.1 Grafisk stil 

Den grafiska stilen valdes utifrån en förlaga (se Figur 6). Detta var den valda stilen som 

maskotkaraktären från början porträtterats i och beslutet togs att behålla den stilen både för 

karaktären och bilderna på föremålen.  

Denna stil valdes då den tidigare använts i barnboken Gäddfrun (Vipsjö & Lundin 2018) som 

är en del i bokserien Kiras och Luppes Bestiarium. Detta gjorde att den grafiska stilen redan 

var anpassad för en yngre målgrupp. Då avsikten finns att kombinera maskotkaraktären med 

de fiktiva karaktärerna från den bokserien i framtiden, så är en liknande grafisk gestaltning 

redan i detta läge att föredra. Som nämnt i Haakes avhandling kan grafiska stilen ha en 

funktion vid utformandet av exempelvis pedagogiska agenter (Haake 2009, ss. 38–40), så 

användandet av en redan etablerad barnboksstil avsågs kunna förstärka maskotkaraktärens 

roll som en karaktär riktad mot målgruppen barn. 

Figur 6 Förlaga för grafisk stil, bild från Kiras och Luppes Bestiarium - Gäddfrun (Amanda 
Lundin 2018) 
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Stilen i sig består av tunna svarta linjer och sedan en enkel färgläggning med mjuka skuggor. 

Alla bilderna skulle försöka ha den stilen till viss del. Denna stil ger ett förenklat och ”tecknat” 

intryck, men med hjälp av skuggning så förstärks ändå den tredimensionella känslan och gör 

deras formspråk tydligare, utan att försöka sträva efter realism. Vissa undantagsfall uppkom, 

vilket redovisas nedan under respektive rubrik.  

Projektets utformning krävde att ett relativt stort antal bilder skapades och det var därför av 

betydelse att den grafiska stilen var genomförbar inom tidsramarna för arbetet. Då tidigare 

erfarenhet fanns av stilen i fråga så var det möjligt att vid behov att skapa flera bilder, 

omarbeta dem eller skapa iterationer under projektets gång.  

Utöver detta gjordes en ansträngning att använda så mycket av Geoparkens egna färgpalett 

som möjligt. Denna palett har tagits fram av Geoparkens projektledare för formgivning av 

grafiskt material mot syftet att förstärka varumärket som helhet användes denna.  

4.1.1 Förstärkning av formspråk 

Den grafiska stilen var som förklarats ovan relativt etablerad och behölls över lag igenom 

arbetet, men vissa specifika ändringar gjordes till bilder för att förstärka den typ av gestaltning 

som bilderna ämnades för.  

Flera av bilderna hade i den första versionen en mer tvådimensionell gestaltning, på grund av 

den linjeteckning som låg till grund för bild-konceptet. Detta gjorde bilderna, oberoende av 

metod för skuggningen, relativt platta, oengagerade och otydliga. Justeringar gjordes därför 

under arbetets gång i linjeteckningen för att ge bilderna ett mer tredimensionellt formspråk. 

Detta var genomförbart på grund av den grafiska stil som valts och då även den arbetsprocess 

som hörde till den valda stilen. Det tredimensionella formspråket gjorde bilderna mer 

dynamiska och tydliga. Exempel på denna process kan ses i Figur 7.   

 

Figur 7 Exempel på processen för att öka tydlighet i en bild (Amanda Lundin 2019). 

4.2 Föremål 

En del av detta projekt var de gestaltningar av specifika föremål som tagits fram, vilket även 

inkluderade bilder som skulle föreställa foton av platser. Föremålen bilderna gestaltade skulle 

framför allt föreställa något som hörde till maskotkaraktären. Detta innebar att bilderna skulle 

avspegla de fyra arbetsområden som Geoparken utformat, men samtidigt ge möjlighet att 
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berätta något om maskotkaraktärens personlighet och roll som geolog. Föremålen har som 

funktion att förstärka förståelsen av både Geoparken och maskotkaraktären i sig. Arbetet 

innebar därför en analysprocess för att välja ut olika passande föremål utifrån hur dessa kan 

representera dels ett fokusområde, Platåbergens Geopark i sig, samt dels ge en djupare 

förståelse för geologyrket. I grunden av detta låg begreppet fokalisering (Genette 1980), då de 

föremålen som valdes ut skulle bemötas i relation till och igenom maskotkaraktärens 

perspektiv.  Det behövde då avgöras att ett föremål kunde fungera i relation till karaktären, 

igenom dess fokalisering, och om det även fanns en direkt koppling till ett ämne igenom 

karaktärens föremål. 

4.2.1 Bergen lever: Ryggsäck och kompass 

En viktig aspekt av karaktären och geolog-yrket är att vara ute i naturen för att kunna studera 

berg och andra fenomen på plats. Även om teori och faktakunskap är en del av arbetet, så finns 

det intresse av att framhäva arbetets mångsidighet, vilket då inkluderar fältarbetet.  

På ett sätt berör denna mångsidighet även motivkategorin, ”Bergen lever” som Platåbergens 

Geopark tagit fram. Kategorin syftar på naturen och friluftslivet som besökare idag kan 

uppleva. Varför naturen ser ut som den gör hör ofta just till den speciella geologin i området 

och man vill bevara och upplysa om exempelvis de vandringsleder och utkiksplatser som finns.  

Genom att framhäva friluftsliv och aktiv utomhusvistelse så kan man föra fram flera faktorer, 

både geologyrkets mångsidighet och de rekreationsmöjligheter bergen idag ger oss. Även 

maskotkaraktärens personlighet drar fördel av detta, då man inte vill skapa intrycket av denna 

som en hemmasittande ensam forskare, utan någon som även är ute och rör sig i naturen. Vid 

gestaltandet av forskare riskerar man att även gestalta olika negativa stereotyper av dessa 

(Heering 2010) och att se till att karaktären även porträtteras som fysiskt aktiv utöver 

teoretiskt kunnande kan ses som ett sätt att arbeta emot ensidiga och onyanserade 

stereotyper. Detta för hennes roll som forskare men även för hennes roll som äldre kvinna. 

Figur 8 Bild på föremålet ”ryggsäck” (Amanda Lundin 2019). 
 

Under tidigt konceptarbete porträtterades karaktären med en ryggsäck. Ryggsäcken skulle 

fungera både som en behållare för de andra föremålen men även som en indikation på 

friluftsaspekten. Karaktären är ute och rör sig och en stor ryggsäck skulle visa att hon är väl 

förberedd. Utöver detta var det viktigt att ryggsäcken såg praktisk ut, som att den skulle kunna 

bäras av någon som vandrar. Detaljer som bandet över bröstkorgen eller många olika fack 
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hade som syfte att förstärka detta. Ryggsäcken behövde även vara stor nog så att den kunde 

ses även när man såg karaktären framifrån.  

Den större förändringen av ryggsäcksdesignen som skedde under arbetets gång var att den, 

istället för att bäras av karaktären, fick gestaltas som ett separat föremål i en egen bild. Detta 

för att undvika att den blev det enda föremålet som fanns med i två bilder i denna 

undersökning. Dock behövde den ändå fungera ifall karaktären skulle bära den exempelvis i 

en senare illustration, vilket gjorde att färgschemat och designen utvecklades så att den kan 

fungera på egen hand men också höra ihop med maskotkaraktären.  

Figur 9 Bild på föremålet ”kompass” (Amanda Lundin 2019). 
 

Ett annat föremål som valdes ut för att representera kategorin ”Bergen lever” var en kompass 

(se Figur 9). Då kompasser används för navigation, i många fall för att hitta vägen, exempelvis 

i outforskad mark, så förstärkte detta den ”äventyrliga” delen av karaktären. Detta kan vara 

uppmuntrande för fritidsaktiviteter, men även förstärka karaktären i sig som en individ med 

en modig och äventyrlig personlighet, som önskades av Platåbergens Geopark.  

En kompass kan även fungera som en påminnelse för yngre publik om vikten av 

navigeringsverktyg när man är ute i naturen, vilket kan ses som fördelaktigt för att undvika en 

viss problematik. Using Fictional Sources in the Classroom: Applications from Cognitive 

Psychology (Marsh, Butler & Umanath 2012) presenterar fiktion och berättelser som ett 

kraftfullt verktyg för att hjälpa elever att komma ihåg fakta, men lyfter även nackdelen att 

fiktion även gör det lättare för elever att komma ihåg fakta som är felaktig. Att ha en karaktär 

som rör sig mycket i naturen på ett bekvämt sätt utan hjälpmedel, kan om felaktigt porträtterat 

uppmuntra unga till att försöka sig på något sådant själva. Detta kan ses som något oönskat 

för barnen att lära sig, på grund av de risker som finns. En kompass kan motarbeta denna 

oönskade effekt, då det visar att någon som ändå är så erfaren ändå behöver ett sådant 

hjälpmedel för att inte tappa bort sig i skogen. Detta föremål kan ses som att det indikerar på 

äventyr i det okända men ändå med viss planering och försiktighet.   

Denna bilds funktion var främst att visa en typisk kompass. De förändringar som gjordes 

under processen var att göra den mer tredimensionell i gestaltningen vilket var en process som 

flera föremål genomgick.  

4.2.2 Stenen som levebröd: Hacka och stufflåda 

En annan kategori inom Platåbergens Geopark är ”Stenen som levebröd”. Detta syftar på 

vilken historisk resurs som berglandskapen varit för utvecklandet av samhällena i området.  
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Denna aspekt kan vara svår att framhäva i karaktärsdesignen i sig, då tanken inte är att hon 

ska se ut som en gruvarbetare utan ha en mer nutida klädstil. Dock kan, likt friluftsvinkeln, 

detta framhävas delvis igenom att hon helt enkelt bär praktiska och till synes tåliga kläder. 

Föremål blir då en intressant aspekt av hur kategorin kan framhävas, genom attribut som 

karaktären äger. Speciellt då detta arbetsområde i sig kan behöva tolkas rätt för att inte 

framhävas på ett oönskat sätt. Som tidigare nämnts finns det inte många negativa stereotyper 

angående geologer inom media, men detta är något som inte är omöjligt att förändra, speciellt 

om det börjar associeras med tveksamt moraliska handlingar (Sturkell m.fl. 2015). Bilden av 

en geolog bör undvika association med en exploaterande figur som bara tar av bergen utan 

tanke på hållbarhet eller bevarande. Så även om man vill informera om vilken god resurs 

platåbergen varit historiskt sett, så är det viktigt att detta inte krockar med budskapet om hur 

områden idag bör bevaras och nyttjas ur ett friluftsliv-perspektiv. Ytterligare vill man inte 

uppmuntra unga och barn att själva gå och hacka loss stenar ur speciella geologiska platser, 

då det är något som projektledarna i Platåbergens Geopark själva kommenterar inte är 

hållbart i längden. 

Som en tydlig symbol för gruvarbetet som skett i området och även som ett faktiskt föremål 

som geologer kan bära med sig för olika typer av syften, så valdes ändå en hacka som ett av 

föremålen (se Figur 10). Denna genomgick flera olika typer av versioner, då den från början i 

skisstadiet liknade en gammaldags gruv-hacka. Sedan togs beslutet att modernisera den, 

genom att låta den efterlikna moderna geologers hackor. Dock gav det nästan en för modern 

gestaltning, så formen överlag behölls, men det blå moderna handtaget ändrades till ett 

handtag omlindat i brunt läder, för att påkalla associationer till det gamla gruvarbetet. Det 

finns även en risk med hackans spetsiga form som kan tolkas som ett potentiellt vapen, men 

detta arbetades på igenom att försöka trubba av den spetsiga delen och med en 

tredimensionell form visa att den är tjockare och har inte en så vass ”spets”. 

Figur 10 Bild på föremålet ”hacka” (Amanda Lundin 2019). 
 

Ett annat föremål som valdes ut för att förstärka Platåbergens unika egenskaper var en så 

kallad ”stufflåda” (se Figur 11). Detta innebar en låda med olika sten-exemplar. För att 

förstärka idéen att detta fungerade som ett utbildningsmaterial så studerades andra exempel 

på geologiskt läromaterial i form av stufflådor, vilket då exempelvis ofta har ett papper inuti 

lådan som indikerar de olika stensorterna. Det togs även inspiration av dessa exempel 

angående vilka stensorter som skulle fungera bra för en sådan låda, men de som sedan 

slutligen valdes ut blev stensorter som antingen är vanligt förekommande rent generellt eller 

specifikt förekommande i området som Platåbergens Geopark täcker. Den grafiska 
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utformningen av stenarna var menad att tydligt avspegla de olika stensorterna utan att vara 

ett för realistiskt avbildande.  

Figur 11 Bild på föremålet ”stufflåda” (Amanda Lundin 2019). 
 

Med båda dessa föremål (hacka och stufflåda) är det dock viktigt att vara beredd på det 

blandade budskap de möjligen riskerar ge. Fiktion har en stor förmåga att lära ut sanna men 

likväl också felaktiga fakta (Marsh, Butler & Umanath 2012). Likt det ovan beskrivna, i 

kategoriområdet ”Bergen lever”, där en kompass användes för att möjligen motarbeta ett 

lättvindigt budskap vad gäller att ge sig ut i naturen, så kan studien som helhet förstärka 

karaktärens roll som lärare och auktoritet, för att förhindra ett eventuellt problematiskt 

budskap. Denna roll ska vara central och tydlig för karaktären. Det finns en anledning varför 

karaktären har och behöver dessa föremål, genom deras koppling till geoparkens ämnen. 

Föremålen används framför allt för att lära ut och kanske för vidare forskning. I förlängningen 

kan karaktären i ett framtida berättande förklara användandet av dem med sådan nyans, för 

att undvika uppmuntran till problematiska, eller icke hållbara, beteenden.  

 

4.2.3 Jorden ger liv: Runsten och liljesten 

Platåbergens Geopark har även fokusområdet ”Jorden ger liv” som syftar på de tidiga 

samhällena i området. För att framhäva detta historiska perspektiv krävdes det föremål som 

illustrerade tidsaspekten, då det framför allt är dessa efterlämningar som kan påvisa den 

historiska betydelsen.  
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Figur 12 Bild på föremålet ”runsten” (Amanda Lundin 2019). 
 

Det första föremålet är tänkt att kunna vara något som skulle gå att bära och det valdes att 

gestalta en enkel mindre sten med en runa inristad (se Figur 12), vilket tänktes passa syftet. 

Detta ansågs tydligt och direkt påkalla en historisk koppling. Samtidigt skulle detta föremål 

kunna fungera som en relativt generell symbol för en lång historisk period, vilket skulle göra 

den historiska aspekten än mer tydlig. Det finns dock fördelar med ett mer specifikt lokalt 

föremål, vilket ledde till skapandet av den andra bilden i denna kategori, liljestenen.  

Som andra motiv och komplement till runstenen gjordes en bild föreställande en liljesten (se 

Figur 13). Dessa är typiska för det västgötska området vilket gjorde att en sådan passade för 

att representera Platåbergens Geopark. Något som skulle kunna vara en komplikation uppstod 

med detta föremål då en liljesten är en inristning i relativt stor sten. Originalstenar är inte 

heller privatägda, utan räknas till fasta kulturarv. Då föremålen för denna studie skulle utgå 

från karaktärens fokalisering, innebar detta att de skulle utgå från dess perspektiv (Genette 

1980). I detta fall fungerade det inte med idén att detta föremål är något som exempelvis 

karaktären äger eller bär runt på. I stället, så skapades en bild som skulle efterlikna ett 

fotografi av liljestenen i fråga. Tanken blev härmed att detta är ett foto som karaktären tagit 

och bär med sig. Så även om motivet i bilden inte är något karaktären äger, så indikerar det 

att liljestenen har betydelse för karaktären. Fokaliseringen blir tydlig på ett annat sätt. Inte 

bara är detta föremål viktigt då karaktären bär på det eller äger det, utan karaktären har 

bokstavligt tagit ett kort från sitt perspektiv av föremålet för att behålla till senare. Och om 

publiken har förtroende för karaktären, så kan föremålet även ha betydelse för dem. För att 

indikera att det är ett foto så har liljestenen en bakgrund, liljestenen i sig visas delvis istället 

för i helhet och den är omringad av en vit kant som ett äldre fotografi. Detta i kontrast till 

bilderna på de flesta andra föremål, som var urklippta runt sin form när de presenteras vid 

observationstillfället.  
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Figur 13 Bild på föremålet ”Foto av liljestenen” (Amanda Lundin 2019).  
 

Med dessa bilder avses syftet att framhäva hur kulturer och kulturella verk kunnat växa fram 

i området uppnås. Bilderna visar hur sten använts både för dekorativt och kommunikativt 

syfte, och kan ses som betydelsefulla efterlämningar från tidigare människor som levt i 

området.  

 

4.2.4 Ett stycke jordhistoria: Fossil och Ryds grottor 

Ytterligare ett fokusområde inom Platåbergens Geopark är ”Ett stycke jordhistoria”, som 

syftar på de stora tidsspannen och hur geologin har formats under miljontals år.  

För detta valdes ett klassiskt fossilmotiv ut; en spiralformad fossil i kontexten av en stenbit (se 

Figur 14). Detta visar direkt på något som är av en betydande ålder och är en tydlig indikation 

på det stora tidsperspektivet. En fossil är också något som är mer universellt för 

kategoriområdet och inte exklusivt för Platåbergens Geopark, men det är samtidigt en tydlig 

symbol och därför användbar för detta syfte. 

Figur 14 Bild på föremålet ”fossil” (Amanda Lundin 2019).  
 

Likt med arbetet inom kategorin ”Jorden ger liv”, så valdes det utöver föremålet med en mer 

generell betydelse, även ett motiv som är mer typiskt specifikt för det västgötska landskapet. 

Ryds grottor är en specifik geologisk formation som finns på Billingen i Skövde kommun. 
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Dessa specifika formationer har bildats på grund av geologiska fenomen och är visuellt 

distinkta. Denna plats knyter även ihop med fritidsaspekten, då området ofta besöks och är 

omringat av andra möjligheter för friluftsaktiviteter. Anknytningen men också kontrasten till 

de möjliga friluftsaktiviteterna kan hjälpa till att skapa en bild av de stora tidsspannen. Att 

använda bilder och visuella gestaltningar i relation till varandra och en berättelse fungerade i 

Teaching Magnetism to Preschool Children: The Effectiveness of Picture Story Reading för 

att hjälpa att lära ut om det komplexa ämnet magnetism (Kalogiannakis, Nirgianaki & 

Papadakis 2017). Att då i detta sammanhang visuellt presentera en modern ryggsäck bredvid 

en fossil, eller ett kort av en gammal stenformation man kan besöka idag, som en del av samma 

helhet (maskotkaraktärens ägodelar), kan fungera som ett enklare sätt att förmedla idén om 

att dessa hör till ett större gemensamt sammanhang.  

Som tidigare diskuterats angående fenomenet liljestenar, så kan inte karaktären ”äga” eller 

”bära runt på” Ryds grottor, utan bilden får i stället knyta an till fokaliseringen, det valda 

perspektivet som berättelsen eller i detta fall, bilderna presenteras i (Genette 1980), på annat 

vis. Då föremålen gestaltas via en fokalisering grundad i maskotkaraktären, så gestaltades 

Ryds grottor (likt liljestenen) som ett motiv i ett fotografi, som karaktären tagit och har med 

sig (se Figur 15). Detta för att indikera platsens betydelse, då karaktären själv funnit den värd 

att fotografera. På det sättet får man se Ryds grottor genom karaktärens fokalisering och om 

karaktären tolkas som en auktoritet på frågan kan publiken även tolka platsen som 

betydelsefull.  

Figur 15 Bild på föremålet ”foto av Ryds grottor” (Amanda Lundin 2019). 
 

4.2.5 Beskrivande (instrumentella) bruksbilder 

Majoriteten av bilderna som utformades för denna studie var knutna till specifika 

arbetsområden eller kategorier inom Geoparken. För att utöka detta gjordes även andra typer 

av bilder som kunde fungera för att antingen ge djupare inblick i vad Platåbergens Geopark 

innebär eller i karaktären i sig. Det utformades två illustrationer för att beskriva de olika 

berglager som är typiska för platåbergen. Dessa skulle framför allt ha en instrumentell och 

pedagogisk funktion, både för att direkt lära ut men också visa karaktärens pedagogiska 

kunskaper, och fungera tillsammans. I Examining the cognitive processes used by adolescent 

girls and women in identifying science role models: a feminist approach som såg på hur unga 
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flickor såg på förebilder inom vetenskap, speciellt kvinnliga sådana, så var utöver sociala 

egenskaper även kunskap inom området en viktig faktor (Buck m.fl. 2008). Genom att 

använda bilder som visar de olika berglagren blev det ett sätt att förstärka detta med mer 

påtagliga vetenskapliga fakta.  

Den första bilden föreställer ett generellt platåberg från sidan, just för att visa lagerföljden på 

ett pedagogiskt sätt, och även påvisa platåbergens generella form (se Figur 16). Den andra 

bilden föreställer ett specifikt berg i området, Kinnekulle, i detta fall ovanifrån (se Figur 17). 

Detta för att direkt anknyta till det lokala området och en geologiskt betydande plats. Något 

som var av betydelse var att bilderna skulle höra ihop med varandra, exempelvis ha samma 

färger för de olika berglagren.  

 

Figur 16 Instrumentell bild på föremålet ”illustration av Platåbergens berglager” (Amanda 
Lundin 2019). 

 

Tanken med dessa bilder var att de skulle kunna användas av karaktären för att instruera 

andra och framhäva hennes roll som lärare och kunnig inom sin profession. Dessa bilder är 

även mer stiliserade och förenklade än övriga bilder, främst för att framhäva att karaktären 

inte äger bergen eller bär runt på dem, utan att det är en förklarande instrumentell bild som 

hon använder, det vill säga bruksbilder. Här togs inspiration från andra bilder föreställande 

detta, specifikt angående att olika färger och mönster används för att pedagogiskt specificera 

de olika berglagren. Att både använda sig av en genomskärningsbild och en bild ovanifrån, 

som visuellt hör ihop, är även sätt att förtydliga detta. Det var viktigt här att presentera 

berglagren och information om dessa på ett enkelt och tydligt sätt, utan att blanda in för 

komplexa vetenskapliga teorier ej anpassade för målgruppen. Detta var för att undvika att 

avskräcka individer som inte är insatta i ämnet, vilket annars har risk att ske när material eller 

möten med forskare inte är anpassade för målgrupper obekanta med vetenskapliga ämnen 

(Bamberger 2014).  
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Figur 17 Instrumentell bild på föremålet ”illustration av Kinnekulles berglager” (Amanda 
Lundin 2019). 

4.2.6 Övriga föremål 

Utöver föremålen med kopplingar till olika fokusområden eller pedagogik, så diskuterades det 

vad för övriga föremål karaktären skulle kunna inneha. Dessa skulle framförallt förstärka 

karaktärens personlighet och vad som allmänt ingår i geologiarbetet. 

Figur 18 Bild på föremålet ”anteckningsbok” (Amanda Lundin 2019). 
 

Som ett av dessa föremål valdes en anteckningsbok (se figur 18). Tanken med detta var att 

boken skulle kunna användas för fältarbete och i en narrativ kontext även kunna summera 

upp noterade fakta. Boken designades utifrån geoparkens färgpalett. Den kan också eventuellt 

ges en utökad betydelse och användas i en transmedial kontext, samt fungerar tillsammans 

med andra bildelement. Boken i sig ger en koppling till det teoretiska arbetet som hör till 

geologernas arbetsuppgifter, som komplement till mer fältfokuserade föremål som ryggsäck 

och kompass. Denna mångsidighet kan eventuellt hjälpa till att förhindra skadliga stereotyper 

som annars kan uppstå (Heering 2010). Användandet av en personlig anteckningsbok i stället 

för en ren faktabok om geologi kan ses ge ett mer personligt intryck samt tyder på processen 
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att själv anteckna och dokumentera fakta. Bristen av en titel på boken gör även att den kan ses 

som en helt personlig anteckningsbok med saker som inte är relaterat till geologi. Då en 

problematisk stereotyp för forskare är det ”ensamma geniet” (Heering 2010), kan en enkel bok 

vara ett sätt att humanisera karaktären. Hon är inte ett ”geni” som bara kan saker utan behöver 

anteckna och organisera fakta hon har.  

 

Figur 19 Bild på föremålet ”lupp” (Amanda Lundin 2019) 
 

En annan bild som utformades som stöd för karaktärens personlighet föreställer en lupp som 

”hålls” över en sten. Detta var också en viktig del till geologiarbetet, men 

föremålsanvändningen kan även sträckas över flera kategoriområden. Den kan användas vid 

analys av alla möjliga sorters stenar från olika tidsåldrar. Luppens förstorande förmåga ger 

också en indikation om den analyserande och utforskande delen av arbetet. Den förstorande 

förmågan talar även till den typiska bilden av ett förstoringsglas, vilket kan påkalla 

associationer till detektivarbete. Då geologers arbete med att läsa ut historia ur geologin kan 

liknas vid just detektivarbete, är denna gestaltning relevant vid presentation av Platåbergens 

Geopark och geologarbete. En direkt liknelse till detektivarbete kan även ses som ett effektivt 

sätt att väcka situational interest (Hidi & Renninger 2006), då detektivarbete kan vara något 

som publiken förmodligen har mer kunskap om än geologiarbete och kan göra det enklare för 

en som inte är insatt att förstå sig på den forskande och observerande delen hos geologi.   

4.3 Karaktären 

Karaktärens originaldesign togs fram med hjälp av Platåbergens Geopark och för denna studie 

behölls majoriteten av den tidigare framarbetade designen, även om den sågs över utifall vissa 

ändringar behövde göras. 

En ändring som gjordes var, som nämnts tidigare, ryggsäcken. Originaldesignen på maskoten 

visade henne bärandes en ryggsäck, men på grund av denna studies upplägg blev ryggsäcken 

ett av föremålen som i stället skulle bli gestaltade separat. Därför skapades en version av 

karaktären som inte bär på ryggsäcken. Inget annat föremål återkommer i bilderna, vilket 

möjligen skulle kunna gett inkluderingen av ryggsäcken en ojämn påverkan på studien. Utöver 

detta gjordes också mindre justeringar till linjeteckningen, exempelvis västens textur, för att 

göra formspråket mer regelbundet och tydligt.  

Som tidigare nämnt finns det vissa problematiska stereotyper angående forskare som kan 

avskräcka folk från att exempelvis själva bli forskare, som att porträttera dem som ”ensamma 
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genier” eller excentriska och annorlunda till den grad att de inte fungerar i samhället (Heering 

2010). Fokus på den sociala aspekten kan även ses i Examining the cognitive processes used 

by adolescent girls and women in identifying science role models: a feminist approach, där 

det var viktigt för unga flickor att en förebild inom vetenskap ändå var social och trevlig, utöver 

den vetenskapliga kunskapen (Buck m.fl. 2008). Det var därför av betydelse att karaktären 

var lätt att tycka om men också upplevdes som en öppen och social person. Som en tillhörande 

del till detta var det centralt att karaktären kunde upplevas som en mångsidig person med ett 

komplext känsloliv under de begränsade former som karaktären porträtteras i för denna 

studie. Även om möjligheter för mer komplexa gestaltningar kan uppkomma i framtida 

berättelser som karaktären är med i, så bör det så gott det går framstå även här.  

 

Figur 20 En bild av maskotkaraktären ”Geologen Johanna” utformad för studiens 
observationstillfällen (Amanda Lundin 2019). 

 

Icke-verbal kommunikation är en viktig del av karaktärsgestaltning, speciellt när det handlar 

om att porträttera en karaktär som en person med ett inre känsloliv (Vipsjö & Bergsten 2014, 

s. 87). Då poseringen inte fick vara för komplex utan även skulle fungera utan direkt kontext, 

så låg mycket av fokus på ansiktsuttrycket. Det testades att göra ansiktsuttryck som var mer 

neutrala, men då tappades mycket av det känslomässigt engagerande intrycket av karaktären.  

Därför föll valet till slut på att använda original-uttrycket då det hade flera drag som ses som 

över lag bra för att gestalta en karaktär som öppen och vänlig. Dessa drag var sådana som 

associerades med en tillmötesgående attityd, genom ett leende, via en stadig men inte för 

intensiv ögonkontakt tillsammans med en öppen och avslappnad kroppshållning (Isbister 

2008, ss. 28–29). Dessa sågs till att finnas med i gestaltningen av karaktären och även om det 

var en statisk bild var det viktigt att karaktären upplevdes som att den gick att närma sig och 
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interagera med utan ett negativt bemötande. Visuella attribut som stora runda glasögon, vilka 

gör ögonen mer synliga, hjälpte till att förstärka detta.  

Även valet av klädseln kunde hjälpa för att arbeta emot problematiska stereotyper, likt 

exempelvis den excentriska personligheten som gör att forskaren i fråga inte fungerar i 

samhället (Heering 2010). Klädsel och accessoarer kan också påverka hur karaktärens inre 

psykologi tolkas (Vipsjö & Bergsten 2014, ss. 83–85). Det var därför fördelaktigt att klädseln 

inte var för bisarr för att möjligen kunna återspegla ett mer grundat inre känsloliv utan 

överdrift. Karaktären var framför allt praktiskt klädd för uteliv och har inte en mängd onödiga 

accessoarer. Glasögonen är en accessoar, men de kan även ses som nödvändiga, och är ändå 

ett sätt att använda sig av vissa stereotypiska drag i balanserad mängd, som exempelvis 

Isbister (2006, ss. 12–14) föreslår. På samma sätt kan det lite rundade vita håret peka mot en 

typisk äldre forskartyp, men det fungerar även som en symbol för hennes erfarenhet, och tänks 

här påkalla en mer typisk forskarbild, utan att tillkalla för många skadliga stereotyper.  

Maskotkaraktären har under utvecklingsprocessens gång även kallats ”Johanna” och namnet 

var något som behölls i denna studie. Då Geoparker är ett globalt fenomen var det viktigt att 

namnet kunde fungera även internationellt och namnet ansågs ha denna egenskap.  

4.4 Sammanfattning av genomförandeprocessen 

Sammanfattningsvis har genomförandet och utvecklingsprocessen för studiens bildmaterial 

gått framåt på ett smidigt sätt. Detta beror på flera faktorer vilka underlättade för 

arbetsprocessen. 

Tidigt i studien valdes en grafisk stil, som utifrån tidigare erfarenhet var tidseffektiv och 

hanterbar för arbetets skala. Detta gjorde att när väl motiv valdes, gick dessa relativt snabbt 

att genomföra gestaltningen av och de kunde även vid behov arbetas om på ett enkelt sätt med 

det valda arbetsflödet. Bilder som sedan i slutresultatet uteslöts från studien på grund av 

bildbegränsning eller behövde ersättas av andra anledningar skapade inte större problem för 

planeringen av arbetet.  

Även tidigare samarbete med Platåbergens Geopark hjälpte processen. Med en redan relativt 

god kunskap om Platåbergens Geopark, deras verksamhet och ämnet geologi blev det enklare 

att skapa gestaltningar av både representativa föremål och vad som var viktigt för en 

gestaltning av en maskot för detta.  

Denna insikt följde med till arbetet med att välja och utforma gestaltningarna av föremål som 

skulle presenteras genom maskotkaraktärens fokalisering. Detta är den slutgiltiga och 

kompletta listan av föremål (med ämneskategorin skriven i parentes):  

- Ryggsäck (Bergen lever) 

- Kompass (Bergen lever) 

- Hacka (Stenen som levebröd) 

- Låda (Stenen som levebröd) 

- Runsten (Jorden ger liv) 

- Foto av Liljesten (Jorden ger liv) 

- Fossil (Ett stycke jordhistoria) 

- Foto av Ryds Grottor (Ett stycke jordhistoria) 

- Illustration av Platåbergens Berglager (Beskrivande (Instrumentella) bruksbilder) 
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- Illustration av Kinnekulles Berglager (Beskrivande (Instrumentella) bruksbilder) 

- Anteckningsbok (Övriga föremål) 

- Lupp (Övriga föremål) 

Bilder på samtliga föremål kan även ses i Appendix B. 

Uppdelningen i två föremål per kategori hade mer än en funktion. Genom förfarandet blev 

analysarbete tydligare, då det är enklare att jämföra om det var några skillnader i hur 

ämneskategorierna bemöttes. 

För varje kategori var det också tänkt att föremålen hade en separat funktion men också 

balanserade upp varandra. Det var två föremål per områdeskategori. Exempelvis i fallen med 

Jorden ger liv och Ett stycke jordhistoria, gjordes valet att porträttera en mer allmän geologisk 

symbol (runsten, fossil) och sedan ett ”foto” av något specifikt för området som Platåbergens 

Geopark täcker (liljesten, Ryds grottor). Denna balans för att lyfta fram mångsidigheten hos 

området kan öka förståelsen för dess betydelse.  

Överlag gick utformandet av dessa bilder smidigt. Målet med majoriteten av dem var att 

summera upp ämnesområden och det var något av en utmaning att hitta föremål som svarade 

emot dessa. Vissa föremål kunde argumenteras höra till flera, då många av ämnesområdena 

är integrerade i varandra, men uppdelningen gjordes beroende på vad bilderna framför allt 

representerade.  

Antalet föremål till områdeskategorierna begränsades för att göra studien genomförbar under 

den tidsrymd som fanns till förfogande. Det förekom fler idéer för föremål som kunde fungera 

för att ge en djupare förståelse, men efter analys prioriterades dessa bort. Exempelvis en 

allmän geologkarta kändes repetitiv efter skapandet av de instrumentella bilderna. Fler 

allmänna föremål skulle kunna fungera, men kopplingen till de olika ämnesområdena 

behövdes för att vid utvärderingen sedan göra en trogen analys av hur väl karaktären via 

attributen kan fungera för att summera upp de olika områdena.  

Arbetsmetodens analysarbete uppfattas som att det varit funktionellt och det täcker upp de 

olika kategoriområdena, genom bilder på både föremål och instrumentella illustrationer.  

Maskotkaraktären genomgick några justeringar. Det som säkerställdes med 

karaktärsdesignen var vikten av det öppna och trevliga kroppsspråket, tillsammans med en 

relativt praktisk klädsel. Karaktären gavs en relativt neutral pose, för att låta 

karaktärsdesignen tala för sig själv. Värt att notera är att stereotypen om forskarkaraktärer 

som varandes isolerade och ensamma individer inte tacklas direkt, utan mer indirekt med 

denna karaktärsdesign och dess öppna vänliga kroppsspråk. Stereotypen motarbetas således 

utan att studien innehåller några gestaltningar av när maskotkaraktären faktiskt direkt 

interagerar med andra karaktärer.  Detta med social interaktion är dock något som är värt att 

ha i åtanke i det vidare arbetet med maskotkaraktären och vid analysen av denna studie.  
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5 Utvärdering 

5.1 Pilotundersökningar 

Inför utvärderingen gjordes en pilotundersökning för att testa metoden. Innan arbetet med 

rapporten påbörjades hade även en enklare förstudie genomförts. Då båda dessa mindre test 

påverkat utformningen av den slutliga metoden ses det som fördelaktigt att här ge en 

överblicksbild över dessa. 

5.1.1 Prototyp-studie 

Innan detta arbete påbörjades genomfördes det en enkel förstudie i samband med tidigare 

akademiskt arbete. Denna förstudies syfte var endast att testa en utvärderingsmetod men 

ämnet som studerades var vad barn uttryckte för tankar om en fiktiv forskare presenterad som 

en kvinna i 60–70 års ålder. Denna förstudie är relevant för detta arbete då den fungerade 

som inspiration för den senare valda metoden.  

4 barn deltog i förstudien och intervjuades i par. Grupp A var en 9-årig och en 7-årig flicka och 

grupp B var en 5-årig och 7-årig flicka. Vid båda tillfällena deltog också en förälder som även 

hade gett tillstånd till intervjun. Intervjun tog plats hemma hos deltagarna och intervjun 

spelades inte in, i stället antecknades specifika ord som användes för att beskriva karaktären 

under intervjuns gång. Urvalet blev bekvämlighetsurval då det framför allt handlade om att 

testa metoden.  

Förstudien var löst utformat för att uppmuntra till fria tankar från barnen. Deltagarna skulle 

bli presenterade en bild av karaktärskonceptet och fick sedan berätta vad de tyckte om det, 

med möjlighet för intervjuledare att ställa följdfrågor. Efter att de sagt vad de ville om 

karaktären så blev de också visade en bild föreställande föremål som var typiska för henne och 

de fick gissa vad hon gjorde utifrån detta. Då intervjun var flexibel så frågades även, efter att 

de yngre deltagarna sagt vad de ville säga, den närvarande föräldern om de hade några egna 

tankar om bilden. Dessa var ju på ett vis påverkade av barnens tidigare reflektioner men var 

samtidigt en experimentell faktor i studien. Bildmaterialet som användes i denna studie kan 

ses i Appendix A.  

I denna studie kom majoriteten av svaren från Grupp A, vars deltagare var lite äldre och hade 

enklare att svara på frågorna. Grupp B var tystare, vilket kan vara på grund av åldern, men 

möjligen också på grund av deras respektive personligheter.  

Det intressanta med metoden i förstudietillfällena var hur deltagarnas intryck av karaktären i 

sig blev tydligare när de ytterligare föremålen introducerades. De olika föremålen tydde på 

olika aspekter av karaktärens personlighet eller yrke och deltagarna gav konkreta exempel på 

vad för aktiviteter karaktären kunde engagera sig i. Detta gav inspiration för upplägget av 

denna studie, både med idén om att gissa vem maskotkaraktären är, men också hur man kan 

använda föremål för att förstärka vad hon representerar.  

Den fria naturen och diskussionen runt bilderna var intressanta men även inkluderandet av 

föräldern i slutet av studien var relevant. Detta gav intressanta observationer och föräldern i 

sig uppmuntrade även barnet att prata. Detta gav inspiration att genomföra liknande studier 

med just grupper, som är bekväma med varandra för att möjligen uppmuntra till mer 

diskussion och reflektioner. 
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5.1.2 Pilotstudien - resultat 

En pilotstudie utifrån denna studies syfte och med det nya grafiska materialet genomfördes 

mot slutet av prototypframställandet. Detta för att studera den valda metodologin och se om 

justeringar av prototypen behövde göras inför den huvudsakliga studiens observationstillfälle. 

Detta inkluderade även tekniska faktorer för genomförandet som inspelning.  

Pilotstudien genomfördes med två deltagare. Dessa två kände varandra sedan innan från 

fritidsaktiviteter och studier inom spelutveckling med grafikinriktning. Detta kan ses som en 

målgrupp som är naturligt van vid att diskutera grafiskt material och är något som togs i 

åtanke vid vidare utformning av studien, då de slutliga testdeltagarna kanske inte skulle ha 

den vanan. Å andra sidan var det bara två deltagare, som ändå bidrog med funktionellt 

material. Även om senare deltagargrupper var mindre insatta i grafiskt arbete kunde det ses 

som att det balanseras upp om grupperna var något större. 

Pilotstudien utfördes enligt den valda metoden. Deltagarna blev visade karaktärsdesignen (se 

Appendix C) och blev tillfrågade vad de tyckte om karaktären och hur de tänkte att karaktären 

var, angående personlighet, fritidsaktiviteter, osv.  

Deltagarna relaterade karaktären till olika aktiviteter och referenser som var önskade utifrån 

målen med designen, som utomhus-aktiviteter, ”skog och mark” och ”trädgården”. Både 

hennes väst och instoppade byxor sågs som att de tydda på dessa aktiviteter. Utöver 

beskrivningar angående vad karaktären gjorde beskrev de också hur de ansåg att karaktärens 

personlighet var. Deltagare A sa att karaktären verkade ”snäll och glad” och deltagare B 

indikerade att de runda glasögonen kunde vara en bidragande faktor. Deltagarna nämnde 

även att karaktären, trots att den även verkade snäll, verkade vara ”bestämd” och ”robust”. 

Även i detta relaterade de till kläderna men pekade även ut specifikt färgskalan som en 

bidragande faktor.  

Efter att deltagarna framfört sina tankar om maskotkaraktären, lade intervjuledaren sedan ut 

bilderna föreställande föremålsattributen (kan ses i Appendix B) på bordet tillsammans med 

karaktären. Dessa presenterades som tillhörande karaktären i fråga. Deltagarna tillfrågades 

sedan om deras bild av karaktären förändrats eller förstärkts av något slag. De svarade att 

karaktären troligtvis var ”arkeolog” eller ”geolog”. Fokuset hade då ändrats från vaga idéer om 

intressen till specifika titlar. Överlag kändes föremålen även sammanhängande, då 

instrumentella bilderna var de enda som sågs som att de kunde sticka ut, vilket var på grund 

av den grafiska stilen för dessa. Deltagare A noterade även att det var stort tidsspann mellan 

föremålen då de kom från olika tidsåldrar, vilket Deltagare B höll med om, men sa ”det tänkte 

jag inte på”.  

Deltagarnas bild av karaktärens personlighet hade inte till större del förändrats. Dock fick de 

intrycket av att karaktären var förberedd och självgående, och till viss del även en enstöring; 

”Men inte någon som är anti till att träffa folk eller umgås, men liksom, föredrar att vara själv 

och tycker det är lite lugnare liksom” sa en av deltagarna.  

5.1.3 Pilotstudien - reflektioner 

Resultaten från pilotstudien var intressanta då det fanns både reflektioner på 

maskotkaraktärens personlighet och dess pedagogiska roll. Hur föremålen stärkte dess 
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identitet som någon form av forskare och även visade tendenser på en sammanhållenhet var 

intressant.  

Som tidigare nämnts utfördes denna studie endast med två deltagare och trots detta gav 

studien intressanta reflektioner. Utifrån detta drogs slutsatsen att studien även skulle kunna 

genomföras i grupper på tre personer, förutsatt att de var bekväma med varandra, för att föra 

en diskussion runt det visuella materialet.  

Utöver dessa reflektioner bestämdes även att göra några ändringar till studien, för att öka dess 

trovärdighet och göra dess utformning mer praktisk att hantera. 

En ändring var att inkludera ett formulär som deltagarna kunde fylla i innan inspelningen 

började. Detta formulär inkluderade relevanta demografiska frågor som ålder och 

arbete/sysselsättning. Utöver det infogades en rad för att kryssa i att deltagarna medgav 

inspelning av intervjun (se Appendix F). 

Ändringar och justeringar gjordes även till formuleringarna och följdfrågorna som 

intervjuledaren skulle hålla sig till. Dessa kan ses i Appendix D. Istället för att direkt säga att 

föremålen hör till karaktären, skulle de endast presenteras efter karaktären och 

testpersonerna ombads diskutera dem. Det skulle ge deltagarna chansen att göra den 

kopplingen själva, alternativt inte göra den och då senare i intervjun bli tillfrågade om den. 

Detta skulle öppna upp för mer möjligheter och ge deltagarna en mer neutral utgångspunkt.  

Valet gjordes även att utforma två bilder ytterligare. Detta för att de tidigare bilderna i och för 

sig bedömdes som bra och täckande för de fyra arbetsområdena, men att vissa aspekter av det 

breda helhetsområdet krävde viss förstärkning som inte var exklusivt för ett arbetsområde. 

Dessa aspekter valdes att visas genom föremål som är foton föreställande vissa fenomen från 

platåbergen, för att behålla karaktärens fokalisering som i tidigare gestaltningar. De två nya 

bilderna redovisas här nedan under rubriken ”Kompletterande föremål”.  

Utöver dessa ändringar behölls en stor del av upplägget, då det sågs som funktionellt; 

framförallt den fria diskussionen i en lös intervjustruktur.  

5.1.4 Kompletterande föremål 

I slutskedet av arbetet med prototypbilderna och efter pilotundersökningen valdes det att 

komplettera uppsättningen bilder med ytterligare två.  
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Figur 21 Bild på föremålet ”foto av älg” (Amanda Lundin 2019). 
 

Den första bilden var ett sätt att förstärka ekologiska och biologiska ämnen inom Platåbergens 

Geopark. Även om dessa aspekter har en viss koppling till friluftslivet, och ryggsäcken och 

kompassen som visades där, så fanns det intresse i att visa mer av den faktiska naturen och 

djuren som lever i området. Det valdes att visa en bild föreställande ett foto på en älg, också 

som en referens till Kungajaktmuséet Älgens berg, som är belägen i ekoparken Halle-

Hunneberg, en del av Platåbergen. Bilden har älgen i fokus men med viss grönska runt om för 

att förstärka naturfokus (se bild 21). 

 

Figur 22 Bild på föremålet ”foto av gruvarbetare” (Amanda Lundin 2019). 
 

Den andra bilden utvecklades i syfte att förstärka ett visst historiskt perspektiv än mer. Som 

beskrivet ovan, användes hackan som en möjlig symbol för gruvarbetet, men det uppfattades 
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intressant att förstärka denna aspekt ytterligare. Det valdes därför att gestalta ett svartvitt foto 

föreställande gruvarbetare eller kalkbruksarbetare. Utformningen här skulle fokusera på att 

försöka få bilden att uppfattas som gammaldags fotografi, så utöver den mer svartvita 

färgskalan sågs det till att motivet var lite suddigt och otydligt. Tanken med detta var för att 

göra en tydligare referens till gruvarbete men även den direkta historiska betydelsen, utan att 

porträttera maskotkaraktären själv som en gruvarbetare. Att visa bilden i svartvitt förstärker 

även känslan av att detta var något som gjordes för länge sedan och inte är en aktivitet som 

görs längre, åtminstone inte på detta vis. 

5.2 Resultat 

De slutgiltiga intervjuerna utfördes med fem olika grupper vid olika tillfällen. 

Deltagarna i intervjugrupp 1 bestod av fyra personer som studerar Dataspelsutveckling på 

Högskole-nivå, med åldersspannet 24–29. Denna intervju genomfördes i ett grupprum i 

biblioteket knutet till högskolan i fråga. I redovisningen av detta material refereras deltagarna 

som 1A, 1B, 1C och 1D.  

Deltagarna i intervjugrupp 2 bestod av tre personer från blandade yrkesgrupper men från en 

för deltagarna ändå gemensam bekantskapskrets. Denna intervju genomfördes i ett 

samtalsrum. Deltagare 2A var en 57-årig barnmorska, deltagare 2B var en 26-årig 

fibertekniker och deltagare 2B var en 25-årig ekonom.  

Deltagarna i intervjugrupp 3 bestod av tre personer från ett gemensamt hushåll och intervjun 

genomfördes i deras egen hemmiljö. Deltagare 3A var en 51-årig produktchef, deltagare 3B 

var en 46-årig utredare och deltagare 3c var ett 5-årigt förskolebarn. 

Deltagarna i intervjugrupp 4 bestod av tre personer som arbetade tillsammans relaterat till 

destinationsutveckling för området som Platåbergens Geopark ingår i. Intervjun genomfördes 

på deras arbetsplats. Deltagarna 4A och 4B var destinationsutvecklare (69 och 57 år gamla) 

och deltagare 4C var marknadskommunikatör.  

Deltagarna i intervjugrupp 5 bestod av tre personer som arbetade tillsammans på samma 

arbetsplats, ett kulturhistoriskt museum, och intervjun genomfördes även på denna 

arbetsplats. Deltagare 5A var en 32-årig tekniker, deltagare 5B var en 33-årig 

verksamhetsadministrator och deltagare 5C var en 39-årig museipedagog.  

5.2.1 Maskotkaraktären 

Den första delen av resultatet består av de kommentarer som deltagarna gav under första 

delen av studien, när de presenterades för en bild på endast maskotkaraktären (se Appendix 

C) som de ombads diskutera. 

Genustillhörighet 

I vissa av grupperna diskuterades det, framförallt vid första anblick, karaktärens 

genustillhörighet. Grupp 1 och 2 diskuterade detta relativt tidigt och direkt, även om i båda 

fallen så var ”slutsatsen” att det var en kvinna, även om de fann vissa drag mer könsneutrala. 

Deltagare i grupp 1 refererade dock till karaktärens frisyr som mer feminin och samma idé 

återkom i Grupp 5 som beskrev håret som ”tantigt”. Deltagare 2A refererade till att denna 

vaghet kan vara på grund av att klädseln är ”lite manlig” och 2B nämnde den breda hållningen 

som en annan anledning.  Deltagarna 3A och 3B fann även detta vagt och noterade att ansiktet 
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kunde ses som mer feminint, kontra klädseln. De beskrev först karaktären som en 

”mormor/farmor”-karaktär men lade sedan till att bilden även sågs som ”könsneutral” och att 

det inte var någon ”typisk man eller kvinna”. Deltagare i Grupp 5 beskrev även karaktären som 

”androgynt designad”.  

Utöver detta refererade deltagare från olika grupper till henne som en ”mormor” eller 

”farmor”, ofta tidigt i diskussionen och hon/henne-pronomen användes framför allt för att 

referera till karaktären, vilket var något som vissa deltagare även pekade ut själva efter en 

stunds diskussion. 

Identitet 

En central del av diskussionerna angående maskotkaraktären var vem karaktären var, 

exempelvis vad för aktiviteter den sysslade med, vad för yrke den kunde ha, och så vidare.  

Större delar av deltagarnas tidiga diskussioner angående möjliga aktiviteter var relaterade till 

att vara ute i naturen i någon form, framförallt i skogen. Grupp 1 nämnde exempelvis ”plockar 

svamp”, ”hikar”, och ”trädgårdsarbete”, men i allmänhet hade de en enad bild att det handlade 

om att vara ”mycket utomhus”. Detta återkom i andra grupper, som grupp 2 vilka även sade 

”plocka svamp” och ”gillar att vandra” som exempel på aktiviteter denna karaktär skulle 

engagera sig i.  

Flera deltagare pekade specifikt ut klädseln som anledningen till att de såg karaktären som en 

aktiv person som var ute i naturen mycket. Deltagare 1D pekade specifikt ut skorna och hur 

byxorna är nedstoppade till att man ”ska ut och trampa i lera”. Detta återkom även i Grupp 2 

där deltagare använde ordet ”skogsmulle” och refererade till byxorna som ”skogsbyxor”. 

Byxorna beskrevs även som ”arbetsbyxor” av deltagare 5B och hela klädstilens funktionalitet 

lyftes upp.  

När sedan grupp 1 tillfrågades av intervjuledaren att motivera varför de associerade 

karaktären med dessa utomhusaktiviteter gavs detta svar; 

”1D: Färger på kläder, troligen lite grann på vad som ser ut som 

materialet, lite grann. Det känns inte som finkläder 

1C: Dom ser liksom ut som brukskläder, dom… komforten och 

användbarheten om man säger så är ihopsatta” 

Deltagare i grupp 4 refererade även till aktiviteter relaterat till skogen och pekade ut 

”stövlarna” och byxorna som indikationer på detta.  

Ordet ”frilufts” användes även för att beskriva karaktären och dess aktiviteter, så även om 

dessa inte var direkt knutna till skogen relaterades de till andra aktiviteter. Karaktären sågs 

av många som pensionerad men ändå någon som håller på med fritidsprojekt eller engagerar 

sig i föreningar av olika slags (naturskyddsföreningar och pensionärsföreningar var två 

exempel). Dess aktiva natur lyftes fram av flera deltagare och deltagare 5A liknade den vid en 

”figur i Indiana Jones nästan” och ”Påläst arkeolog eller något liknande. Stereotypen av den”. 

Andra aktiva termer som ”skogsarbetare”, ”jägare” och ”parkvakt” diskuterades även inom 

Grupp 1 med slutsatsen att ”Nåt slags utomhusarbete kan vi nog enas om”.  

Diskussionen runt naturaktiviteter ledde även till detta utbyte i grupp 2: 
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”2B: Alternativt såhär, dom som är ute och forskar med spindlar och djur 

och såna här… 

2A: Biologer, nån 

2B: Ja, nån som är ute i naturen och som är- 

2A: Mhm 

2C: Ja faktiskt! 

2B: -kanske var glasögonen, men ser väldigt... jag vet inte. Ute i naturen 

och kollar grejer. 

2A: Lite agronom, lite… hm...” 

Agronom relaterar till lantbruksvetenskap, och lantbruk var det område utöver naturarbete 

som dök upp oftast i intervjuerna. Deltagare i både Grupp 2 och 4 relaterade karaktären till 

hästskötsel på något sätt (”håller på med ridning” och ”ridanläggning”). Referenser gjordes 

även att karaktären var någon som hör hemma på landsbygden.  

Framför allt Grupp 3 relaterade karaktärer till lantbruks-relaterade aktiviteter istället för 

skogsrelaterade. 3C kallade karaktären för en ”koskötare” och pekade ut västen och byxorna 

som anledningar. 3B och 3A nämnde även att de såg henne som en ”hästmänniska”, 

”intresserad av traktor”, ”sköter djur” och ”åker traktor”.  

När de i grupp 1 direkt tillfrågades vad för typ av yrken de skulle kunna associera karaktären 

med så, utöver skogsrelaterade svar, föreslogs även ”något administrativt, möjligen lärare”. 

När det kom till andra associationer så beskrevs karaktärens väst av deltagare 2A som ”en liten 

science-fiction väst” och 2C instämde med ”Jamen skulle kunna jobba på en rymdstation!”, 

vilket ledde till att grupp 2 noterade att karaktären var ”Ja, lite forskare, ganska glad... 

skogsmulle, forskare...”.  

Observationerna angående dessa ämnen verkade framförallt baserade på karaktärens kläder 

och aktiviteterna och rollerna nämnda var i majoriteten fysiskt aktiva av något slag. ”Forskare” 

och ”mormor/farmor” var de enda som inte hade en direkt anknytning till natur; antingen i 

form av lantbruk eller vildmark.  

Personlighetsdrag 

Även om observationerna framförallt var centrerade runt aktiviteter, så sades vissa 

kommentarer relaterat till dess personlighet, sociala förmåga och inre känsloliv. I de 

intervjuer som detta ämne inte togs upp naturligt så ställde intervjuledaren följdfrågor.  

Det var framförallt vänliga, positiva och sociala drag som utlästes från karaktären. Deltagare 

i grupp 1 såg henne som ”ganska utåtriktad” och ”väldigt pratglad och social”. Andra deltagare 

uttryckte även att karaktären kändes exempelvis ”inte fientlig”, ”sympatisk”, väldigt glad”, och 

”lättsam” och ”tillfreds”. I referens till karaktärens sociala position och förmågor sades detta i 

Grupp 4; 

”4B: Näh jag tror hon är populär liksom. Hon är väldigt sällskaplig så 

och social. 
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4C: Utåtriktad liksom. 

4B: Jättebra farmor, eller vad sa du, mormor, 

4C: Jamen det känns som om man kommer fram till den här, eller hem 

till den här mormorn, då händer det alltid något känns det som. Jag vet 

inte. ” 

Deltagare från grupp 1 refererade till kroppsspråket och ansiktsuttrycket direkt, då ”hon är 

ganska öppen såhär i kroppsspråket” och att ansiktet var ”väldigt vaket”. Att karaktären hade 

”pigga ögon” nämndes även av deltagare 2A.  

Andra direkta referenser till kroppsspråket nämndes i relation till att karaktären även tolkades 

som lite bestämd. Deltagare 2C imiterade kroppshållningen och sa att ”Också hennes position 

är lite såhär, lite bestämd, rak och tydlig kanske”. Detta återkom att även om karaktären sågs 

som lättsam och vänlig så var den också ”rak och beslutsam”. 

”5C: Den har en väldigt stark position, sättet den står på, med benen brett 

isär och armarna nedåt och avslappnat tyder ju på trygghet. Det är 

ingen tvekan, inga korsade armar, inga korsade ben. En blick som möter, 

den är ju väldigt stark” 

En referens till karaktärens personlighet utifrån just klädstilen var från grupp 2, då de 

kommenterade att karaktären ”kan våga sticka ut, så blåa glasögon, det är inte det vanligaste”. 

Ålder 

Grupp 1 började även diskutera ålder självmant inom gruppen. 1D sa ”Men i alla fall, lite äldre, 

vi talar…. Sjuttio, nej? Kanske inte ens det? Sextiofem?” varav 1B svarade med ”Pigg 

sjuttioåring”. Karaktären beskrevs som en ”glad pensionär” av deltagare 2A utan direkt fråga 

om ålder, men när frågan ställdes svarade deltagare 2A ”68” och noterade att karaktären hade 

”pigga ögon”. 2B svarade ”55–60. Ser väldigt pigg ut ändå” och 2C svarade ”Typ sjuttio”. 

Deltagarna i grupp 3 såg karaktären som en äldre ”farmor eller mormor”. Deltagare 3C 

nämnde först att karaktären var yngre, men efter följdfrågor från de andra deltagarna, gissade 

3C på ”sjuttio”. Deltagare 3B noterade att det var det gråa håret som framförallt indikerade 

åldern, men även förstärkt av frisyren och glasögonen. Grupp 5 diskuterade att karaktären nog 

var runt 60–65 år gammal med denna notering; 

”5C: Jag tänker att det är någon som borde gått i pension men som 

tänker jobba till 75 för att det är så himla roligt” 

Grupp 4 ansåg 70+, 75, 75/78. Men hon känns ”ganska rejäl”, ”stark” och ”glad”. Lite äldre 

men ”ändå ganska ungdomlig” och ”ganska hippa glasögon”.  

Karaktärsfunktion 

Deltagarna i grupp 1 diskuterade även självmant karaktärens roll i ett barnspel av något slag. 

”Den skulle kunna ploppa upp och guida i något sånt här, barnspel av något slag eller så” sades 

av en deltagare, och de andra höll med förslag som ”faktaruta nere i hörnet” och ”Sjuttiofem 

år som tar med barnbarnen ut o, i spelet och lär dom vilka svampar som går att äta och inte”.  
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En referens till annat media gjordes även när deltagare 1B föreslog att ”Känns som att jag sätt 

henne i en sånhär reklam för såna här smärtlindrande” och gruppen höll lättsamt med, och 

kommenterade att hon såg ut som en ”efter” bild i ett sådant sammanhang.  

Namn 

Deltagare 1D uppmuntrade de andra i Grupp 1 till att gissa namn, och namnen som föreslogs 

var ”Ulla” och ”Edith”.  

Grafisk Stil 

Några kommentarer gjordes även på maskotkaraktärens utseende som berörde vid vissa val 

angående den grafiska stilen och viss förenkling som kom med detta. Några deltagare, från 

olika grupper, beskrev att karaktären var lite ”ap-lik” och vissa pekade även ut formen på 

munnen, öronen och huvudets storlek som anledningar till detta. Detta var dock något som 

nämndes i samtliga fall endast kortfattat i början av studien och fokus låg senare på andra 

faktorer angående karaktären. 

5.2.2 Presentation av övriga bilder 

Efter att deltagarna fått diskutera karaktären i sig blev de presenterade de olika bilderna på 

föremål som lades ut på bordet bredvid karaktären och ombads diskutera dessa.  

Det som sågs här hos alla grupper var en tendens att diskutera dessa bilder utifrån dess 

relation till karaktären, utan uppmaning eller annan information om att de hörde till den. 

Denna tendens fanns där men var starkare i vissa grupper än andra. Exempelvis påpekade en 

deltagare från Grupp 1 direkt att ”Här kommer den faktan som hon skulle presentera”.  

I början av diskussionen fokuserade deltagarna framför allt på att identifiera de olika bilderna. 

Detta ledde till diskussioner inom grupperna, där de ibland förklarade bilderna för varandra.  

Lokala fenomen identifierades även här och specifikt reagerade de deltagare som kände igen 

dem. En deltagare i grupp 2 kände igen Kinnekulle (både geografin men också specifika 

berglager) och en annan såg bilden på Ryds grottor och sa att ”det påminner lite om 

Jättadalen” (en annan plats med geologisk betydelse i området). 

Grupp 4 som framför allt bestod av deltagare som arbetade med ämnen runt lokal 

destinationsutveckling, identifierade flertalet av de möjliga olika platserna och hur de hängde 

ihop ur ett geografiskt perspektiv. Detta kunde man även se i Grupp 5.  

Även ur denna tidiga fas när de främst identifierade föremålen, så diskuterades dessa ofta med 

ett fokus på maskotkaraktärens möjliga aktiviteter. När de i Grupp 2 tittade lite extra på bilden 

föreställande en lupp, ledde det till detta resonemang;  

”2B: Jag funderar på, är det där en lupp eller? 

2C: Ja det är väl en såndär du kollar, så det är någon form av 

undersökning, forskning.. 

2B: Jamen det var ju lite det jag var inne på, ute i, ute och kollar liksom, 

lite vetenskap eller man.. 

2A: Precis! 
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2C: Och boken här med flikar och... 

2B: A, man forskar ute i naturen typ. ” 

Grupp 3 diskuterade inte direkt lika tydligt utifrån maskotkaraktären utan diskuterade 

framför allt föremålen individuellt, exempelvis vad de föreställde och deras funktion. 

Deltagare 3B frågade dock 3C om ”Tror du inte att det är hon eller han som håller på med allt 

det här?” och gestikulerade till föremålen.  

”Intervjuledaren: Men du tyckte dom där hörde ihop, är det för att det är 

något man har… med sig kanske? Spännande att se... Hammarn, 

förstoringssaken, ryggsäck, kompass. Bra saker att ha! 

3B: Om man ändå har en ryggsäck.  

Intervjuledare: Vad tror ni man kan göra med dom här sakerna då? 

3C: Hamra fossiler, hitta rätt väg, hitta underliga saker, och ha med sig 

saker” 

5.2.3 Föremålens helhetsbild 

Som tidigare nämnts hade deltagarna ett tydligt fokus på maskotkaraktären från början. Detta 

ledde till att när bilderna lades ut, började de självmant diskutera olika sätt bilderna kunde 

höra ihop i en helhet och hur de kunde informera om vem maskotkaraktären var. Dessa 

resonemang var speciellt intressanta för denna studie, då det är centralt för 

maskotkaraktärens syfte. 

Deltagarna i grupp 1 refererade till exempelvis arkeologi, paleontologi och geologi, men även 

direkt till titlar som ”arkeolog” och ”geolog” angående karaktären i sig. Dessa två titlar 

nämndes även direkt av medlemmar i Grupp 5 som beskrev karaktären som ”hon är ibland 

arkeolog och ibland geolog”.  

När deltagarna av intervjuledaren tillfrågades om hur de såg på föremålen som en helhet, 

kommenterade deltagare 1D hur det verkade vara en blandning av massor med olika yrken, 

Grupp 1 diskuterade en del vilka forskningsområden detta kunde relatera till, exempelvis 

”Hon utforskar det mänskliga. Utdöda kulturer och liknande grejer.”. Deltagare 1D 

konstaterade även att alla bilderna kunde relateras till kunskap som är nödvändig om man är 

”anställd ekolog på landstinget”. 

”1A: Jag tror hon tar med folk på vandringar ut och så visar hon 

[gestikulerar till samlingen bilder] alla dom här sakerna... med sin grej.” 

Andra typer av titlar och termer som nämndes var ”guide” och ”museiföreståndare” och att 

karaktären kunde höra till något som ”båda har lite natur och historia”. 

”Friluftskänsla” och ”naturens historia” användes först för att beskriva bilderna av deltagare i 

Grupp 2, och deltagare 2B konstaterade sedan, efter att ha tittat lite extra på bilden 

föreställande anteckningsboken med flikar, att ”Det här tycker jag känns som, det känns som 

hon forskar, som forskargrejer till exempel”. Deltagare 3B uttryckte även att ”Jamen det känns 

ju som den här figuren jobbar med att hitta alla dom här sakerna” och 4A noterade att ”kan 

det vara något som han eller hon jobbar med”.  
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En av deltagarna i Grupp 1 kommenterade att allt handlar om att ”gräva i jorden”, vilket ledde 

till att en annan dock pekade ut älgen, som de kommenterade antydde att hon även ”var i 

skogen”. Deltagare 2A kommenterade på, vid betraktelse av alla bilderna, ”det är väldigt 

mycket sten” och 2B medhöll med ”sten och natur!”.  

”2A: Sten och natur, precis. Och så ett djur, älg.”  

Referenser till ramsan ”USA klockan 3” gjordes även i grupp 2,3,4 och 5, en ramsa menad att 

hjälpa personer att komma ihåg de olika berglagren i just Platåbergen.  

2B gestikulerade till flera av bilderna, framförallt de föreställande föremål och inte foton, och 

konstaterade att det skulle kunna vara sådant som karaktären har med sig i väskan. 2C 

föreslog att det kunde vara ett ”kit för att se bergets historia”, och andra beskrivande 

aktiviteter som nämndes i gruppen för att beskriva helheten var ”utforska” och ”ta fram mer 

fakta, mer kunskap”. 

Grupp 2 diskuterade även att föremålen, framför allt de med historiska anknytningar kunde 

vara sådant som karaktären hittat, och ”som på nåt vis har betydelse i det som personen 

intresserar sig utav”. Liknande resonemang fanns även vid diskussion av de olika bilderna och 

hur de kunde kategoriseras och relateras till varandra. Bilder föreställande verktyg, som 

hackan eller kompassen, relaterade de direkt till aktiviteter och sådant som hon har med sig 

när hon ”är ute och vandrar”, medan annat var sådant som hon hade ”hemma i sin egna stuga”. 

Exempelvis vissa av de bilder föreställande foton (Ryds grottor och älgen) föreställde de sig 

kunde hänga hemma på väggen, även föreslog att de kunde vara målningar. De jämförde dessa 

”skönhetsbilder” med de instrumentella bilderna som visade mer ”djup fakta”. Liknande 

distinktioner mellan ”material som hon har hemma” och ”verktyg som hon har med sig i fält” 

gjordes även i andra grupper.  

Inom grupperna diskuterades även kopplingar man såg, ibland direkt mellan olika bilder. 

Exempelvis föreslog en deltagare i grupp 2 att bilden på Ryds grottor kunde vara en 

avbildning/målning av samma motiv som de instrumentella bilderna mer formellt och 

faktamässigt presenterade, eller hur bilden på älgen kunde varit ett foto maskotkaraktären 

tagit när hon utforskat Ryds grottor. I grupp 3, när de pekade ut hackan, sa även de att denna 

kunde användas möjligen för att ”knacka fram” fossiler eller stenarna från stufflådan. På 

samma sätt kände de igen lagren i de typiska platåbergen, och relaterade det sedan till bilden 

på gruvarbetarna, då 3A uttryckte att ” Det är väl såna som bryter alun kanske, alunskiffer. 

Dom har gjort mycket på Billingen.”  

Ett intressant perspektiv var de från Grupp 4 och Grupp 5. Grupp 4 relaterade tidigt föremålen 

till platåbergen men även Platåbergens Geopark. De identifierade platserna och såg den 

gemensamma nämnaren att de var relaterade till Platåbergen på något vis. Inom Grupp 5 hade 

deltagare 5C hört om projektet tidigare och beskrev det för de andra deltagarna och hur detta 

kunde vara relaterat till det, vilket sedan blev en viss utgångspunkt. 

Utifrån detta identifierade både grupp 4 och 5 bilden på älgen som representant för Halle-

Hunneberg och Kungajaktmuseet Älgens berg. Grupp 4 identifierade det även som en 

representant för djurlivet i område.  

Grupp 4, även om detta sedan visade sig inte stämma, föreslog att bilderna kunde representera 

olika berg. Även maskotkaraktären i sig, tillsammans med föremålen, identifierade de direkt 

som en geolog och relaterade denna till geologer/guider de kände i verkligheten, då den 
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verkade dela samma intressen och ibland även likna fysiskt. Bland bilderna kunde de även se 

underkategorier som ”verktyg” ”gjort av människor” och ”naturskapat”, men överlag tyckte att 

allt höll en helhet och kändes relaterade till varandra.  

”4C: Men jag tänker väl att alla symbo-, eller alla grejerna som finns kan 

ju kopplas till Platåbergen häromkring. 

4A: Och henne. 

4C: Och henne. ” 

Deltagare i Grupp 5 föreslog även att ”Då tolkar jag det som att det här då är en person man 

följer med på en resa kring dom här bergen. Så det är en guide då, tror jag. Som berättar,”. De 

lyfte även fram betydelse av de instrumentella bilderna, och hur borttagningen av dessa skulle 

kunna göra att helheten förlorade en viss kontext, då de visar hur bergen är uppbyggda. 

Deltagare 5B påpekade hur det skulle kunna påverka hur man ser de andra bilderna.  

Även om alla intervjuer relaterade till maskotkaraktären på något sätt, kunde man se att 

Grupp 4 och 5, då de visste om helheten som var Platåbergen, diskuterade mindre utifrån 

maskotkaraktären som gemensam närmare, utan mer utifrån Platåbergen i sig. Detta kunde 

man se i deras referenser till olika platser, identifikation av till vilka platser bilderna kunde 

höra och hur maskotkaraktären i stället positionerades som ”vad för roll kan denna karaktär 

ha i relation till Platåbergens Geopark?”. Den sista aspekten besvarades oftast tidigt och tydligt 

då deras analyser om karaktärens intresse och potentiella yrkesroller var i linje med vad som 

var tänkt för maskotkaraktären. I relation till bilderna som en helhet sa deltagare 5C; 

”5C: Jag tror det här, det handlar om att knyta samman olika besöksmål, 

i så fall, förutsatt att det är det här Platåbergens Geopark.” 

5.2.4 Helhetsbrytande föremål 

Grupperna tillfrågades även om det var någon bild som inte hörde ihop med resten. Detta 

ledde till resonemang utifrån att de inte passade ihop med karaktären, då de redan resonerade 

utifrån denna, men i andra fall talade de mer allmänt om tematiska krockar. I vissa fall ställdes 

då en följdfråga angående hur det möjligen även skulle kunna skapa dissonans med 

karaktären.  

En bild som nämndes av flera som utstickande var bilden föreställande ett foto på 

gruvarbetare. Grupp 1 diskuterade hur den möjligen kunde sticka ut, men sedan även möjliga 

sätt den kunde relatera till ämnet.  Deltagare 1A tyckte inte att det passade karaktären att vara 

gruvarbetare, men Deltagare 1D svarade ”Dom kan ju ha samma arbete som hon har, fast för 

80 år sen. Det kan ju vara farsan liksom”. Denna idé om att bilden inte hade en tematisk 

koppling till de överliggande ämnena utan framförallt en personlig koppling till karaktären 

som person dök även upp i andra grupper. Grupp 2 fann bilden svår att kategorisera jämte 

andra, men refererade till den som både ett potentiellt ”familjefoto” och ”släktfoto”, med även 

ett antydande att hon möjligen kan ha ärvt intresset för sten av en släkting. De såg även en 

möjlig lokal koppling, att karaktären kunde varit ”uppvuxen på Kinnekulle”.  

Deltagare 2B fann även denna bild på ett sätt utstickande, men relaterade det framförallt 

utifrån andra historiska föremål som runstenen, som kändes mycket äldre i jämförelse. Denna 

dissonans angående tidsspann sågs även i grupp 3 där en deltagare påpekade att den kändes 

mycket äldre, medan maskotkaraktären kändes mer nutida.  
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Utöver den bilden var det framförallt bilden föreställande ett foto av en älg som fick flest 

kommentarer på att sticka ut eller direkt pekades ut när de tillfrågades.  

Deltagare 1B kommenterade att älgen stack ut lite, då trots att den var relaterad till skog och 

mark, så var många andra föremål mer ”sten, jord och mark”. 2C sa även att ”Jag tycker att 

älgen sticker ut lite. För den, allt annat är med sten och berg, och där kommer ett djur in helt 

plötsligt”. Grupp 2 diskuterade sedan hur den ”är tillhörande naturen” men att den inte var ”i 

forskarperspektivet”. Grupp 3 pekade även ut älgen och hur den ”Inte ihop med det här liksom 

sten och bergstemat”.  

Grupp 4 fann varken att gruvarbetarna eller älgen stack ut. De såg direkt kopplingen till 

Kungajaktmuseet Älgens berg och även hur den relaterade till den större bilden, även om älgen 

på ett sätt hörde till sin egen kategori.  

”4C: Nämen det känns som att alla bilder har kopplingar till, till trakten 

här och dom platåbergen som finns. Alltså även älgen, även om den är 

lite på egen hand, men jag tänker att den kan representera liksom, 

djurlivet som finns på alla bergen.” 

Grupp 5 noterade att älgen kunde sticka ut, speciellt för andra, som kanske inte hade 

kontexten för Kungajaktmuseet som de själva hade. För borträknat det, såg de inte en direkt 

koppling då ”älgar finns överallt”, jämfört med till exempel gruvdrift som sågs som att det 

hade en mer tydlig koppling. Deltagare 5C nämnde att anteckningsboken inte ”ger sig själv” 

och refererade till att dess roll sågs som otydlig, vilket ledde till detta utbyte mellan deltagarna; 

”5B: Om man inte bygger det kring historian kring personen, för i så fall 

är det ju väldigt logiskt. Anteckningsboken som man för anteckningar i 

när man är ute.  

5C: Det svåra är, är det hon som har den, eller ska man leta efter den, 

följer den med, eller. Fast i och för sig, det kan ju vara anteckningar man 

gör som forskare naturligtvis. ” 

5.2.5 Föremålens påverkan på karaktären 

De tillfrågades sedan om deras bild av karaktären förändrats efter presentationen av 

föremålen. Överlag fann deltagarna att fokuset på naturen och friluftsaktiviteter som de avläst 

från början på ett visst sätt fanns kvar. 

Ett exempel på detta var i Grupp 2, där de nämnde ännu en gång ”skogsmulle” och ”frilufts”. 

De lyfte dock även fram ”intelligent” och ”forskarintresse” som relevanta för karaktären.  

Grupp 1 fann även deras resonemang fortfarande hållbara då hon var ”fortfarande en 

friluftsperson” och de uttryckte att det var ”ungefär samma bild” men att hon håller på med 

”lite mera sten”.  

Innan de direkt tillfrågades, reflekterade även en deltagare ur grupp 4 hur dessa bilder 

fungerade med deras tidigare observationer; 

”4C: Men det känns ju, om de här, om dom här bilderna är hennes 

intressen och yrke, så känns det som att det passade ganska bra ihop med 

det vi tyckte att vi såg på bilden.” 
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En liknande idé uttrycktes även tidigare i grupp 3; 

”3B: Vi sa ju att det var en som var ute ganska mycket och var väldigt 

praktisk, så det stämmer ju överens tänker jag, med det här… 

stenletandet. ” 

Fokus på lantbruks eller häst-relaterade aktiviteter försvann tydligt efter att föremålen 

introducerades då det inte nämndes igen. Deltagare i Grupp 2 och 4 pekade ut detta specifikt 

som en sak som blev mindre relevant efter att bilderna på föremålen visades, och istället så 

var karaktären mer av en ”naturnörd” och kunde även ses som en medlem av 

naturskyddsföreningen.  

När frågan även ställdes till grupp 4 om det fanns något föremål som pekade mot att hon inte 

var geolog, svarade en deltagare; 

”4C: Varför skulle hon annars hamra på stenar om hon inte var geolog 

tänker jag.” 

Utifrån diskussionen väcktes frågan inom Grupp 1 om hon jobbade, eller då om föremålen 

visade på ett större engagemang:  

”1C: Möjligen att hon fortfarande jobbar nu, eller om hon gör det här som 

hobby 

1D: Ja det finns väl gott om, vad heter det, såna här citizen-scientists som 

går ut och hjälper till med datainsamlingar och sånt här, räknar älgar 

och mera, mark. ” 

Maskotkaraktärens pedagogiska förmågor och roll som utbildare lyftes även fram, exempelvis 

då deltagare i grupp 4 nämnde hur hon kunde exempelvis hålla guidade turer relaterade till 

berglagren och historian.  

Grupp 5 noterade själva att de tidigare överlag var på rätt väg med deras observationer. De 

nämnde hur de tyckte karaktären passade bra till syftet, någon form av guide, då glasögonen 

stereotypiskt sett visade att man ”kan något” och att trots åldern så hade karaktären en god 

fysik, vilket de såg som nödvändigt för att kunna navigera i Platåbergens terräng.  En deltagare 

noterade att ”det är intressant, det är lite superhjälte och lite forskare”. 

Deltagare 1A kommenterade att ”Jag får känslan av att hon tar med sig en skolklass ut och 

visar alla de här sakerna”. Grupp 1 fortsatte sen ge exempel på hur karaktären kunde berätta 

historia runt en specifik plats som ”det hänt mycket i”. Deltagare 1D föreslog även termen 

”kulturarvsförvaltare”.  

Följdfrågan ställdes till Grupp 1 om vad det var som fick deltagarna att relatera karaktären till 

utbildande och pedagogiska roller. Några deltagare nämnde att de kunde se henne som en 

”skolfröken, kanske en lågstadieklass”.  De pekade sen till specifika föremål som de tyckte 

förstärkte bilden av henne som lärare. De instrumentella bilderna sågs som ”formella fakta”, 

”1C: Men den här känns som att den pekar ut ett specifikt område där 

dom är, typ en naturpark eller 

1D: En topologisk karta... 
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1C: Typ en topologisk karta av vart dom är och där allting det här har 

hänt. ” 

När motargumentet lyftes i gruppen att hon kanske använder all information för sig själv, så 

motiverade andra deltagare genom att peka ut bilden på stufflådan. Exempelvis påpekade de 

att det var ett ”väldigt pedagogiskt sätt att visa upp stenar” och gav exempel på hur detta kunde 

användas i en klassrumsmiljö och att lappen inuti inte skulle behövas för en mer erfaren. 

Grupp 1 verkade komma fram till att lådan antingen var för en nybörjare/okunnig eller för 

pedagogiskt syfte.  

 

5.3 Analys 

Denna studies resultat valdes att analyseras utifrån olika kategorier relevanta för 

problemformuleringen och frågeställningen som ligger till grund för arbetet, det vill säga, 

vilken typ av attribut förefaller vara mest lämpliga för att stödja maskotkaraktärens 

pedagogiska roll och dess fokalisering? 

5.3.1 Maskotkaraktären 

Till att börja med är det intressant hur designval i maskotkaraktärens utformning påverkade 

deltagarnas syn på karaktären, även innan de övriga bilderna presenterades. 

Maskotkaraktärens kläder hade det önskade resultatet att relateras till aktiviteter i skog och 

mark, då bilden som söktes målas upp var en praktiskt förberedd person som gillade att vara 

ute i naturen. Karaktären sågs som aktiv, trots sin ålder (exempelvis refererad till som ”pigg 

70-åring”). Det var framförallt kläderna vilka pekades ut som anledningar till att 

testdeltagarna associerade karaktären med aktiviteterna, speciellt västen och byxorna. Dessa 

talade framförallt om vad för aktiviteter hon verkade vara klädd för.   

Detta gav karaktären ett grundat intryck då många av deltagarna såg henne som praktiskt 

klädd för friluftsaktiviteterna. Västens färg pekades dock ut som rätt utstickande, och även de 

blåa runda glasögonen sågs som speciella. Även om dessa element pekades ut som anledningar 

till att hon kunde vara lättsam och inte bry sig om vad andra tycker, gjordes inga ytterligare 

referenser till en excentrisk eller överdriven personlighet. Istället refererades exempelvis 

”skogsmulle” och andra aktiviteter som ses som naturnära, lugna och inte så ovanliga. Att de 

runda glasögonen pekades även ut som en stereotypisk symbol för att karaktären ”kan saker” 

var intressant. 

Som tidigare nämnts kan klädsel och accessoarer påverka starkt hur karaktärens inre 

psykologi tolkas (Vipsjö & Bergsten 2014, ss. 83–85), vilket man kan se utifrån de referenserna 

som gjordes här. Deltagarnas fokus låg vid hur kläderna relaterade till aktiviteter, men dessa 

referenser till en inre psykologi, exempelvis lättsam/inte bry sig om vad andra tycker, tyder 

ändå på att de även kan användas för just den inre personligheten. Referenser till aktiviteter 

existerar inte heller i ett vakuum, då de i vissa fall även kan relateras till personlighetsdrag och 

egenskaper.  

Som redogjort för fanns en viss brytning till temat där testpersoner även relaterade karaktären 

till stall, hästar, ridning och lantbruk. Lantbruk var framförallt tydligt i Grupp 3, men återkom 

även i 2 och 4. Detta kan ses att ha att göra med de centrala gemensamma faktorerna för båda 
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områdena; djur/natur och praktisk klädsel. Västen relaterades till både jakt och ridning i 

denna studie, och valet av en sådan design kan ses som centralt till denna praktiska vinkling 

på karaktären.  

Idén om lantbruk försvann sedan vid introduktion av de övriga bilderna, vilket gjorde det 

tydligare för deltagarna mer exakt vad karaktären teoretiskt engagerade sig i. Innan dess låg 

fokus just på vad karaktären gjorde, exempelvis vara ute i naturen, men det var inte alltid 

tydligt i vilket syfte. Det kan dock vara svårt att föreställa sig hur karaktären skulle ha 

designats för att undvika referenser till lantbruk helt, då de har sina likheter. Istället behövdes 

mer kontext, vilket resten av bilderna gav. Genom dem presenterades idén bakom karaktären 

tydligare, och idén om lantbruket försvann. Karaktären sågs dock fortfarande som en praktisk 

person som är ute mycket i naturen.  

Maskotkaraktärens kroppsspråk lästes också som trevligt och socialt av testdeltagarna, vilket 

var ett viktigt mål med gestaltningen, för att se till att karaktären tolkades som öppen och 

tillgänglig. Kroppsspråkets betydelse kan som tidigare nämnts ses som en viktig komponent 

för just pedagogiska agenters gestaltningar (Haake 2009).  

Referenser gjordes även till att karaktären hade möjlighet att vara bestämd, och en deltagare 

fann intressant nog detta vara mer ”maskulint”. Grupp 2 refererade direkt till karaktärens 

breda hållning. Ur detta kan man se att den öppna poseringen, möjlighet i kombination med 

de mer könsneutrala kläderna, ses som mer bestämda och självsäkra. Det utstrålar i vilket fall 

inte osäkerhet. De direkta referenserna till kroppsspråket sågs även i Grupp 5 där de talade 

om att karaktären exempelvis stod brett/öppet och inte hade korsade armar eller ben. Dock 

kändes inte heller karaktären hotfull. Detta kan ha att göra med ansiktsuttrycket, mjuk 

ögonkontakt och ett leende, som var utformat för att vara trevlig. Karaktären sågs ändå 

framförallt som trevlig utöver dessa kommentarer och tolkades ha en social och utåtriktad 

personlighet, vilket visar på hur viktigt det är med balans när det kommer till kroppsspråk.  

Personligheten i allmänhet sågs som familjekär, populär och med direkta referenser till 

mormor/farmor, vilket ses som positivt, då det innebär interaktioner med andra individer 

över generationsgränserna. I intervju 4 sågs hon som en otroligt ”bra mormor” där saker 

händer. Så det är inte bara en passiv mjuk person utan en engagerande individ, speciellt mot 

yngre.  

Även detta kunde återspeglas i grupp 1 som bestod av spelutvecklingsstudenter. De relaterade 

henne även till en läranderoll, innan de sett de övriga bilderna. Deras referens till att hon 

kunde dyka upp i något spel och berätta om något för en grupp barn, ligger nära till en möjlig 

roll som karaktären kan användas för i framtiden (en pedagogisk agent). Som nämnts kan 

denna direkta relation framförallt komma från deras bakgrund inom spelutveckling och vana 

att resonera runt grafiskt material och dess användningsområden. Denna observation är 

fortfarande resonemang som ligger i linje med andra deltagares observationer, även om inte 

samma ordval användes i de övriga grupperna. Att ha en karaktär som kan tolkas som en 

guidande mentor till yngre, men även som en trevlig och social individ, är viktigt och relevant 

för karaktärens pedagogiska syfte.  

Här syntes dock hur deltagares erfarenhet med porträtteringar av aktiva äldre kvinnor kan ses 

som begränsade, då en deltagare relaterade henne till reklam för smärtstillande som brukar 

visa aktiva kvinnor som ”efter”-bilder. Även om bilden av karaktären som en farmor/mormor 

inte är negativ i detta sammanhang, finns det även intressanta diskussioner att ha hur detta 
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är språket man använder när man talar om äldre kvinnor; framförallt som släktingar eller i 

äldre omhändertagande roller. Detta kan vara ett sätt man ser karaktärerna, men även en 

språkfråga. Hade man använt samma ord ”en farfar/morfar” om en äldre manlig karaktär? 

Eller har ordvalet här mer att göra med val som hår och klädstil än faktumet att det är en 

kvinna? Är det bara en vanlig term att kalla äldre kvinnor farmor/mormor, eller har de 

underliggande familjeorienterade associationer? 

Deltagarnas observationer angående karaktärsgestaltningen var genomgående positiva då de 

höll sig undan vissa negativa stereotyper angående hur forskare kan porträtteras. 

I vissa samband, exempelvis när kvinnliga forskare har rollen att vara förebilder för unga 

flickor, är det viktigt att forskaren är kunnig men även tillmötesgående, lyhörd och kapabel till 

att interagera socialt och bry sig om de unga flickorna, för att de ska kunna ses som förebilder 

(Buck m.fl. 2008). Detta var något som önskades nås i denna studie, även om 

maskotkaraktären saknade en framarbetad kontext. Deltagarna i denna studie fann 

karaktären kunnig, engagerad och intelligent inom området, med fokus på just forskning. 

Trots detta sågs inte karaktären som en isolerad individ, utan någon som kunde ta en mentor-

roll och även en roll som en omtänksam familjemedlem. Detta kan relateras till karaktärens 

ansiktsuttryck och kroppsspråk som tidigt var utformat enligt riktlinjer för att skapa en vänlig 

karaktär (Isbister 2008, ss. 28–29).  

En överdriven och excentrisk figur var också något som söktes undvikas med 

maskotkaraktären. Det kan ses som en negativ stereotyp att forskare är så pass överdrivna och 

excentriska, till den grad att de inte kan fungera i samhället. Dessa typer av gestaltningar kan 

vara spännande och intressanta men kan skapa en bild av forskare som gör dem till något som 

unga inte vill sträva efter att bli själva (Heering 2010). Designen av karaktären behövde vara 

lättsam och intressant men inte för överdriven, vilket resultatet också pekar mot, verkar ha 

fungerat. Som tidigare nämnts fanns det element som västen och glasögonen som sågs som 

mer excentriska, men de uppfattades inte som för överdrivna, utan pekade mot en lättsam och 

mottaglig attityd.  

Den avslappnade och praktiska klädstilen i kombination med det trevliga uttrycket kan ses 

som aspekter som balanserade upp möjliga negativa stereotyper. Forskning som 

sysselsättning refererades till, men mer ur ett lärarsammanhang och någon som rör sig i fältet, 

studerar och lär ut. Den pedagogiska rollen var således där. Karaktären sågs mer som en 

trevlig och kunnig forskare i en lärarroll, än en ensam och instängd extrem forskare.  

5.3.2 Fokalisering 

Angående begreppet fokalisering (Genette 1980) och dess betydelse för denna studie så finns 

det intressanta resultat.  

Grupperna såg generellt direkt kopplingen mellan bilderna på föremål och karaktären, och 

betraktade föremålen som relaterade till henne utan direkt uppmaning. Även i de grupper där 

det inte var lika tydligt, så föreslogs att föremålen kunde vara ägda av karaktären relativt tidigt 

i diskussionen. De fortsatte sina resonemang om karaktären som de påbörjat tidigare i studien 

och såg föremålen som förstärkande information utan att detta specificerats av 

intervjuledaren. Detta inkluderade jämförelser med deras tidigare idéer. Man kunde då se 

tydligt att de studerade föremålen utifrån maskotkaraktären i sig och resonerade runt hur 

dessa kunde ha en betydelse för henne.  
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Detta kunde man även se i hur de kategoriserade de olika föremålen. Distinktionen mellan 

verktyg och faktamaterial gjordes, men också mellan ”verktyg hon har med sig när hon är ute” 

och ”saker hon har hemma”.  

Att dela upp dem i ämnesområden var inte lika vanligt och i förekommande fall gjordes inte 

denna uppdelning förrän man specificerat vilka föremål som hade direkta kopplingar till 

karaktären, vilket var framförallt de bilder som inte föreställde foton. Ämnesindelningar var 

ofta exempelvis olika forskningsfält ”geologi”, ”biologi”, ”ekologi”, alternativt ”naturskapat” 

kontra ”gjort av människor”.  

Deltagarna hade inte heller några problem att se karaktären relaterad till olika områden, 

exempelvis föreslogs att hon instruerade folk om de olika ämnena, eller forskade om dem själv, 

i naturen. Trots vidden av olika ämnen så kunde de överlag se samband och hur de passade 

med karaktären i fråga. Även om noteringar gjordes på exempelvis breda tidsspann, sågs även 

referenser till hur dessa möjligen kunde höra samman. Dessa synsätt var ofta rotade i 

maskotkaraktären. Karaktären sågs som exempelvis en guide för ett område och därför hade 

den en bred kunskap om allt som var relevant och har hänt i området, även om händelserna 

skett under olika tidsåldrar.  

Hur en utgångspunkt i karaktären hjälpte att knyta ihop fenomen kunde även ses exempelvis 

angående bilden på gruvarbetarna. När deltagare hade svårt att se hur bilden kunde relateras 

till på en vetenskaplig nivå, såg de istället hur det kunde ha en personlig koppling till 

karaktären. Det fanns en viss störning mellan karaktären och gruvarbete angående tid för 

vissa, men å andra sidan kunde andra deltagare anta att det var en äldre släkting. Idén återkom 

i grupper att karaktären kanske hade bilden inte bara för att den var intresserad av gruvarbete, 

utan även för att det fanns en personlig koppling. Liknande kommentarer kunde man se 

angående älgen, där en deltagare noterade att det kan vara ett kort som karaktären tagit när 

den varit ute i naturen, eller är en målning som hon har ”hemma i stugan”. Bilderna 

relaterades till och förstärkte bilden av karaktärens inre känsloliv.  

Det intressanta med fokaliseringen var att man kunde se en tendens att den i diskussionen 

framkom svagare hos grupper som redan relaterat bildmaterialet till Platåbergens Geopark 

och hade förståelse för vad det innebar. I stället för att koppla bilderna med maskotkaraktären, 

så jämförde man maskotkaraktären och de övriga bilderna tillsammans gentemot 

Platåbergens Geopark. Detta kan påvisa att maskotkaraktären inte är lika tydlig, om man 

redan är insatt i helheten. Det var första gången man såg den, medan man redan känner till 

platåbergen. Å andra sidan visar ändå detta på att maskotkaraktären kan ses som ett verktyg 

att introducera personer till konceptet och kan fungera som stöd. För de som redan är insatta 

i ämnet, blir perspektivet istället först helheten, och sen hur de olika bilderna hör ihop med 

den, i stället för hur maskotkaraktärens fokalisering fångar en helhet.  

Dock är det även värt att notera att i denna analys var alla som hade kunskap om Platåbergens 

Geopark även vuxna. För yngre målgrupper som kan ha svårare att greppa abstrakta 

vetenskapliga koncept och samband, vilket är en problematik nämnd i den tidigare nämnda 

artikeln Teaching Magnetism to Preschool Children: The Effectiveness of Picture Story 

Reading (Kalogiannakis, Nirgianaki & Papadakis 2017), kan maskotkaraktären ha större 

betydelse även om de är något bekanta med platåbergen.  

Fokaliseringen kan utifrån detta ses som effektiv, då alla deltagarna hade lätt att se karaktären 

interagera och använda sig av föremålen och hur de alla kunde betraktas från 
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maskotkaraktärens perspektiv. Direkta referenser till idén om att hon var guide för ett 

specifikt område, även om de inte visste vilket, visar även en tendens till potentialen att 

använda karaktären för Platåbergens område.  

5.3.3 Föremålen 

En annan del av studien, som berör både maskotkaraktären och fokalisering, är redogörelsen 

för hur de olika föremålen tolkades och hur dessa bidrog tematiskt till helhetsbilden som 

söktes framhävas.  

För det generella intrycket av bilderna och temat som enade dem så var det tydligt att de 

fungerat för studien. De som inte sa termer som ”geolog” eller ”geologi” talade i stället om en 

relation till ”sten och berg” och ”forska om bergens historia”. 

Då förståelsen var att karaktären rörde sig i skog och mark eller var någon form av 

guide/utbildare, så fanns även idén att det gällde ett specifikt område. Detta på grund av de 

instrumentella bilderna, men också exempelvis gruvbilden och de långa tidsspannen vilka 

fanns representerade, som i vissa fall sågs som splittrande, men i andra som att detta hände i 

ett område men under olika tider. Detta visade en tendens på att föremålen kunde fungera för 

att knyta samman en yta. Hade man exempelvis inkluderat en karta med alla de olika bergen 

som hör till platåbergslandskapet hade det blivit ännu mer blivit tydligt.  

Detta märktes även angående berglagren, där grupp 2,3,4 och 5 alla refererade till ”USA 

klockan 3”, en ramsa som är menad att hjälpa att komma ihåg de olika berglagren i specifikt 

de lokala platåbergen.  

I fallen med grupp 4 och 5 där deltagarna kände igen att bilderna nog hade med Platåbergens 

Geopark att göra, så såg de även hur de olika bilderna alla hörde samman med varandra. I 

detta fall såg de att bilden på älgen hörde till Halle- och Hunnebergs-områdets 

älgjaktmuseum, vilket är, som en deltagare själv tog upp, kanske inte lika tydligt om man inte 

redan vet att det handlar om Platåbergen som en helhet. Detta är något som man kunde se vid 

diskussion av föremålen och som nämnts tidigare i denna studie vid analysen av den 

fokaliserande effekten. De grupper som visste om Platåbergens Geopark och vad det innebar 

visade en tendens att fokusera mer på hur bilderna hörde ihop med faktiska platser än 

maskotkaraktären i sig. Maskotkaraktärens roll som exempelvis guide eller expert 

identifierades, sedan låg fokus i stället på att knyta bilderna till olika platser. För dessa grupper 

blev utformningen och tydligheten hos attribut-bilderna viktigare för att förstå helheten, så 

att de kändes trovärdiga mot de ämnen och platser de var menade att representera. Utifrån 

resultatet kan man se att designen varit funktionell då de kunde läsa ut de tänkta 

representativa elementen.  

Ryggsäcken var ett föremål som hade en viss betydelse, då många av deltagarna tänkte sig att 

andra verktyg bars i den, vilket var dess poäng. Den sågs ha en tydlig koppling till karaktären 

och vara något den bar runt på, vilket även förstärkte maskotkaraktärens koppling till de andra 

föremålen som ägodelar. Då detta var ett av föremålen som från början var en del av 

maskotkaraktärens design och utformning (exempelvis att ryggsäckens färgschema skulle 

fungera med maskotkaraktären om den bar den på ryggen) var det intressant att detta 

fortfarande var tydligt och direkt kopplat.  

Även om testdeltagarna innan hade en bild av karaktärens personlighet, fick de större 

förståelse om de specifika ämnesområdena det handlade om efter presentationen av bilderna. 
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Förståelsen av karaktärens personlighet hade inte ändrats så mycket, utan de hade fortfarande 

bilden av någon som gillade friluftslivet och var öppen och social. Förutom när det kom till 

lantbrukslivet/hästintresset, som alltid försvann när föremålsbilderna dök upp. Det var 

framför allt ämnet i säg som förstärktes, vilka forskningsfält och ämnen som karaktären 

intresserade sig för som blev relevanta.  

Dock förstärktes hennes pedagogiska drag med hjälp av de instrumentella bilderna och lådan, 

som planerats. De instrumentella bildernas funktion i detta var önskad och tänkt sedan innan 

men intressant att se hur de reagerades på. Bilderna sågs som referenser till djupare fakta och 

förståelse, men gav även en faktamässig grund som läsandet av andra bilder kunde byggas på. 

Exempelvis kunde deltagare tänka sig att det var något av dessa bergarter som bröts ut i bilden 

på gruvarbetare.  

Hur bildernas relation till varandra förstärkte idéerna de var menade att framhäva var en del 

av den här studiens resultat. Att föremålen var från olika tidsåldrar kunde ses som disparat, 

men då de presenterade tillsammans blev resultatet att det fanns någon form av relation 

(exempelvis som tidigare nämnt, en geografisk sådan). Utöver exemplet ovan med de 

instrumentella bilderna, så har vi även beskrivningen av att hackan användes för att hacka 

fram stenarna och fossilerna, att fotot på Ryds grottor kunde vara en verklig bild tagen av 

samma fenomen som de instrumentella bilderna eller att maskotkaraktären förvarade 

verktygen i ryggsäcken. Det visade då att vissa föremål kunde bygga ett narrativ eller en följd 

tillsammans. Detta skulle möjligen kunna öka förståelsen för helheten. Till exempel kan det 

berättas om fossiler för sig, men att illustrera ”en karaktär som beger sig ut till ett berg med 

sin hacka i ryggsäcken och hackar fram fossilen” kan skapa en mer komplett bild och en 

berättelse för en betraktare att följa, mer än att bara berätta att hackor används för att hacka 

fram fossiler. 

Detta kan även ses som till viss del problematiskt om det är för stora steg mellan bilderna. 

Älgen hade vissa problem att knytas ämnesmässigt till resten, då steget från berg och sten till 

hur det påverkar naturen och djuren kan kännas för långt och komplext. I denna studie 

lyckades maskotkaraktären i vissa fall knyta älgen lite mer till de andra, men detta är något att 

fundera vidare på. Framför allt kanske att detta samband kan ses som för komplext att visa 

med endast bilder och för sådana här diskussioner i framtiden behöver man en större kontext. 

Som nämnts, maskotkaraktärens påverkan kan dock ses som fungerande här, och att sedan ta 

karaktären vidare i ett sammanhang där dessa föremål kan presenteras med ytterligare 

framberättad kontext, skulle kunna ha potential för att vara ett funktionellt pedagogiskt 

presentationssätt. 

5.4 Slutsatser 

Resultatet i studien visar hur de olika attributen tolkades och som följd även vad som kan ses 

som de lämpligaste attributen för denna karaktärs syfte, dess pedagogiska roll och dess 

fokalisering.  

Den första attributkategorin var de direkt relaterat till fakta, som instrumentella bilder eller 

utbildningsmaterial, då de visade på att karaktären hade en pedagogisk roll som sedan 

formade deltagarnas intryck av karaktären. De attribut som var relaterade till specifika miljöer 

och platser, som kartor eller miljöbilder, var även lämpliga, då de visade på att 

maskotkaraktären hade en lokal anknytning till ett geografiskt område. När 

maskotkaraktärens pedagogiska sida var etablerad sågs övrigt bildmaterial som något 
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karaktären ”presenterar” och är kunnig om, och utifrån det även som tillhörande en helhet. 

Andra lämpliga attribut var maskotkaraktärens öppna och sociala kroppsspråk som visade 

hennes tillmötesgående attityd, vilket i sin tur förstärkte den pedagogiska rollen.  

De attribut som föreställde föremål vilka kunde ägas av karaktären, likt ryggsäcken och 

kompassen, sågs även som lämpliga i att förstärka maskotkaraktärens fokalisering. Det var 

enkelt för deltagarna att relatera dem till aktiviteter som karaktären höll på med. 

Maskotkaraktärens klädsel var ett attribut som förstärkte dess relation till verktygen men även 

övriga områden, då de var anpassade och praktiska på ett sådant sätt att de redan pekade emot 

aktiviteter associerade med geologer, geologi eller Platåbergens Geopark.  

Utifrån detta kan man även se att maskotkaraktärens fokalisering i denna studie överlag sågs 

vara naturlig då majoriteten av deltagarna diskuterade bilderna och helheten utifrån hur de 

kunde relatera till vem maskotkaraktären vara. Här kunde man även se en tendens för att vid 

de tillfällen då bilder inte verkade höra till helheten på en vetenskaplig nivå, kunde de istället 

försöka relatera bilden till karaktären på en personlig nivå. Maskotkaraktärens fokalisering 

var så pass effektiv att de kunde resonera runt maskotkaraktärens hypotetiska liv. 

Denna tendens att relatera till maskotkaraktären vid resonemang om bilderna var samtidigt 

svagare ju mer deltagarna visste om Platåbergens Geopark, då de istället resonerade utifrån 

sin kunskap om geoparken. De såg ändå karaktären som relevant, som exempelvis en guide i 

området, men resonerade mer utifrån vad för platser bilderna exempelvis skulle föreställa 

eller vilka av geoparkens forskningsområden de skulle tillhöra.  

Studiens resultat påvisar maskotkaraktärens möjliga roll i sammanhang där bredare koncept 

ska introduceras för individer utan tidigare bakgrund om konceptområdet och hur den kan 

fungera som en bas att bygga narrativ runt. Maskotkaraktären kan ses som ett verktyg för att 

föra ihop olika ämnen som är bredare, speciellt om publiken inte är bekanta med helheten 

man försöker presentera. Det förekommer svagheter i att förklara vissa mer komplexa 

resonemang utan mer kontext, då maskotkaraktärens personliga liv och fokalisering har en 

begränsning till hur den kan förklara komplexa fenomen, speciellt om detta visas enbart 

visuellt och inte heller sekventiellt. Att därför använda en sådan här maskotkaraktär i 

sammanhang som bilderböcker, spel eller tecknade serier tillsammans med dessa typiska 

bilder/föremål, där medieformen tillåter möjlighet till vidare kontext och berättande, kan ses 

som lämpligt och mycket funktionellt appliceringsområde. 



 
54 

6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Detta projekt har fokuserat på hur en maskotkaraktär kan gestaltas och användas inom 

destinationsutveckling, i syfte att representera ett brett område av ämnen och platser. Arbetet 

utgick från ett samarbete med Platåbergens Geopark som maskotkaraktären är menad att 

representera.  

För att undersöka detta ämne utfördes bakgrundsstudier inom fiktion och hur detta kan 

användes för pedagogiska syften. Detta innebar studier om hur forskare porträtterats i olika 

former, inkluderat stereotyper angående dessa, samt begrepp som fokalisering (Genette 1980) 

och pedagogiska agenter (Haake 2009). Då maskotkaraktären i fråga själv skulle vara en 

geolog så sågs representation av dessa som ett relevant ämne att se över, samt att karaktären 

skulle användas i ett pedagogiskt syfte.  

Bakgrundsstudierna och problemformuleringen för denna studie ledde till frågeställningen:  

• Vilken typ av attribut förefaller vara mest lämpliga för att stödja maskotkaraktärens 

pedagogiska roll och dess fokalisering? 

För att utvärdera frågeställningen utformades totalt fjorton bilder där mindre justeringar även 

gjordes till maskotkaraktärens etablerade design. Dessa fjorton bilder representerade olika 

ämnesområden och gestaltningar med syfte att representera Platåbergens Geopark, geologer 

eller maskoten som karaktär. Fem gruppintervjuer utfördes där deltagarna fick diskutera 

maskotkaraktärens design och hur den uppfattades. Deltagarna blev sedan presenterade med 

de ytterligare fjorton bilderna, som de även fick diskutera i relation till varandra och till 

maskotkaraktären.  

Utifrån resultatet kan utläsas en tendens att vissa attribut var lämpligare för att framhäva 

maskotkaraktärens pedagogiska roll och fokalisering. Dess fokalisering var i sig tydlig då 

deltagarna resonerade överlag utifrån maskotkaraktärens perspektiv. Resultatet tyder på att 

de attribut som var direkt relaterade till fakta (instrumentella bilder eller utbildningsmaterial) 

förstärkte maskotkaraktärens pedagogiska roll och de som var relaterade till specifika platser 

och miljöer förstärkte den fokaliserande rollen maskotkaraktären hade till Platåbergens 

Geopark. De bilderna riktade fokus mot ett potentiellt område som karaktären befann sig i.  

Även kroppsspråk och klädseln hos maskotkaraktären kan ses som lämpliga i detta fall och ett 

centralt stöd till hur karaktären uppfattades. Då dessa ansågs passa till aktiviteter och de 

verktyg som presenterades, så kunde man relatera karaktären till aktiviteter kopplade till 

Platåbergens Geopark, geologi eller geologer. Det finns en viss svaghet i maskotkaraktärens 

förmåga, att i enbart visuell form, föra fram komplexa relationer mellan ämnen eller olika 

sammanhang, även tillsammans med de andra bilderna. Detta är förstås något som i 

framtiden kan kompenseras med valet av berättandeformat. Exempelvis om 

maskotkaraktären och diverse attribut presenteras i en bok, serietidning eller illustrerad 

broschyr, kan ytterligare kontext ges i dessa former och förstärka karaktären.  

Resultatet visade en tendens att fokaliseringen genom maskotkaraktären var svagare i de fall 

då deltagarna redan visste om och förstod vad Platåbergens Geopark innebar. De personerna 

betraktade istället maskotkaraktären snarare på samma nivå som föremålen och diskuterade 
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hur de tillsammans kunde relateras till helhetsbilden. Å andra sidan pekar detta förstås mot 

att maskotkaraktären kan vara ett betydande fokaliserande verktyg vid introduktion av 

helheten för de som saknar den helhetsbilden, eller har svårt att greppa den.  

6.2 Diskussion 

6.2.1 Metod och studiens trovärdighet 

Vid diskussion av studien i sin helhet är det fördelaktigt att först se över studiens valda metod, 

upplägg och hur detta påverkar dess trovärdighet. 

Formatet för studien som var en kombination av intervju och observation hade sina fördelar. 

Användandet av bilder utskrivna på papper gjorde det enkelt att utföra studien i olika miljöer, 

helst då miljöer som var mer bekväma för deltagarna i fråga. Det gjorde även att personer från 

olika målgrupper kunde delta, då det exempelvis inte krävdes någon specifik teknisk 

kompetens eller att de behövde resa någonstans.   

Intervjun tog heller inte så lång tid, utan mellan 15 och 25 minuter. Att hitta grupper som 

kunde befinna sig på samma plats vid en viss tid var ibland problematiskt, men hjälptes 

samtidigt av den korta tiden det skulle ta och den avslappnade atmosfären angående 

observationstillfället.  

Som studien var utformad låg fokus vid diskussion emellan de olika deltagarna och att 

följdfrågor eller frågor angående detaljer i bilderna skulle fungera som ett sätt att föra vidare 

diskussionen ifall det blev tyst. Detta fungerade och intervju-guiden som utformades 

tillämpades till viss del, men i de flesta fall diskuterade grupperna själva fritt vad det var de 

såg. För de grupper som hade lättare att diskutera blev frågorna utformade i intervju-guiden 

relativt överflödiga. Deltagarna ställde i vissa fall frågor till varandra och reflekterade högt 

över varför de tyckte vad de tyckte. Gruppdynamiken gjorde att intervjuledaren ofta inte 

behövde tillämpa vissa frågor. Ett exempel på detta är frågan om och hur karaktären kan höra 

ihop med resten av bilderna, då de ofta resonerade utifrån att de hörde till karaktären från 

början, utan att ens behöva konstatera detta. Detta kan även varit något som uppkommit av 

att bemöta dem i grupp. Om en i gruppen börjar resonera från den utgångspunkten, kan de 

andra få inställningen att så självklart är fallet, även om de inte hade tänkt det om de 

intervjuades på egen hand. 

Detta leder till diskussionen angående intervju med grupp kontra individer. Man bör ha i 

åtanke att svaren skulle kunna varit annorlunda om deltagarna intervjuats under andra 

omständigheter, exempelvis ensamma. Deltagare hade möjligen kunnat svara friare och inte 

funderat över hur gruppen tolkade svaren. På samma sätt kan deras perspektiv och vy färgas 

tidigt i konversationen av ett påstående från en annan deltagare. Detta kunde exempelvis ses 

i Grupp 5 där en av deltagarna kände till Platåbergens Geopark men inte resten.  

Å andra sidan uppmuntrade gruppformatet till observationer och spontana reflektioner över 

vad de såg. De förklarade ofta för varandra eller pekade ut varför de tyckte som de gjorde. Det 

gjorde det också lättare för flera i gruppen att prata, då de ofta höll en skämtsam ton inom 

gruppen. Även om de spelades in blev det mer fokus på gruppdiskussionen än att ”svara rätt”. 

Som tidigare nämnts ställde ibland gruppmedlemmar frågor till varandra eller tog upp idéer, 

vilket gjorde att rollen för intervjuledaren blev mer i bakgrunden och deltagarnas egna 
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resonemang blev centrala. Detta var något som var ett mål med intervjuformen och till större 

del sågs i alla grupperna.  

Argument finns dock för brister med detta och även förslag på hur det skulle kunna förbättras 

i en eventuell framtida studie. Målet med denna metod var framför allt att se hur resonemang 

växte fram under avslappnade diskussioner, men som komplement skulle det finnas andra 

intressanta metoder. Exempelvis hade det kunnat vara intressant att göra en jämförelse och 

se hur grupper skulle reagera på föremålen utan att ha blivit presenterade en maskotkaraktär, 

för att testa ytterligare tendenser studien påvisar. Hade det varit svårare att se en helhet? Hade 

deltagarna tänkt sig en karaktär som de olika föremålen, speciellt verktygen, hörde till? Hur 

hade den karaktären i så fall varit? 

En jämförande metod skulle dock kunna mer ses som ett tillägg till denna studie i efterhand, 

då deltagarna i studien ändå resonerade runt bilderna utifrån maskotkaraktären på ett oväntat 

konsekvent sätt igenom grupperna. Även hur förkunskap om Platåbergens Geopark påverkade 

maskotkaraktärens betydelse skulle vara intressant att studera mer, inte minst beroende på 

ålder.  

Ett val i denna studie var att ha varierande intervjugrupper, men argument skulle kunna föras 

att fler intervjuer skulle behövas med ännu flera bakgrunder. Alternativt att ha fler grupper 

men av samma demografiska bakgrund. En gemensam tråd i denna studie blev ändå att 

deltagarna på något vis var från området som Platåbergens Geopark täcker. På grund av 

studiens skala och struktur intervjuades exempelvis inte grupper med endast barn, vilket hade 

varit intressant för en sådan här typ av studie. Detta är något att ha i åtanke, då 

maskotkaraktären främst är menad att fungera i material till barn. I kombination till barn 

skulle även lärare inom naturvetenskapliga ämnen från grundskolan vara intressanta att 

utvärdera materialet på. 

Processen att transkribera intervjuer fungerade främst som ett verktyg för att gå igenom 

intervjun del för del och inte missa detaljer eller påståenden som kunde vara relevanta för 

resultatet. Transkripten var därmed användbara för att hitta citat, men var ett funktionellt och 

formmässigt sätt att lättare få en överblicksbild över insamlade data.  

Studiens valda metod gav en inblick i diskussion och resonemang angående maskotkaraktären 

och hur den kan fungera i en större kontext för att representera Platåbergens Geopark och 

dess olika områden. Detta upplägg kan fungera som en språngbräda för fortsatt utforskande 

inom ämnet.  

6.2.2 Karaktärsgestaltning 

Då en betydande del av arbetet har centrerat runt denna maskotkaraktär, finns det flera 

resonemang man kan ha om den och studiens resultat. Karaktärsgestaltning är ett mångsidigt 

ämne där flertalet olika faktorer kan diskuteras.  

Ett mål i arbetets karaktärsgestaltning var att undvika skadliga forskarstereotyper, vilket 

resultatet tyder på var överlag lyckat, men det skulle kunna argumenteras att 

maskotkaraktären inte var typiskt forskare nog och för vissa svår att identifiera som forskare. 

Fokus lades, speciellt när den presenterades för sig själv, på just friluftsliv och fysisk aktivitet. 

Det går då att begrunda hur stort problem är detta i sammanhanget. Som tidigare nämnts 

finns det vissa studier där problematik uppstått där exempelvis barn inte sett kvinnliga 

forskare som forskare utan istället som lärare (Buck m.fl. 2002). Det kan vara relevant att 



 
57 

överväga om samma problematik uppstår här. Utifrån arbetet kan argument göras åt olika 

håll, men trots att deltagarnas fokus har varit på friluftsliv, så finns det en del av resultatet 

som pekar mot de mer forskningsrelaterade aktiviteterna, specifikt efter introduktionen av 

föremålen, alltså en kontext. Utöver direkta referenser till forskning så sågs även karaktären 

framför allt som intresserad och engagerad i ämnena i fråga, om den var anställd forskare var 

inte lika viktigt.  

Intresset och engagemanget kan i detta sammanhang ses som centralt. Att karaktären 

associeras med drag av lärare eller guide utöver forskare är inte direkt negativt, då det var 

tydligt för många av deltagarna att karaktären kunde vara många saker samtidigt. Det kunde 

vara en pensionär som gjorde detta på fritiden, en entusiastisk forskare som även guidade 

skolklasser, osv. Referenser till att exempelvis karaktären är en lärare kan ses som ett tecken 

på att den är pedagogisk, referenser till den som mormor/farmor kan ses som ett tecken på att 

den är familjekär, exempelvis. Karaktären sågs också igenom studierna som vänlig och social. 

Vad detta har för implikationer ur ett genusperspektiv när vi talar om just kvinnliga forskare, 

och kvinnliga förebilder inom forskning, kan även det leda till en intressant diskussion. Detta 

framförallt när vi talar om hur resultatet ur denna studie kan tas vidare i framtida arbeten.  

Problematiken med att karaktären sågs som en lärare istället för en forskare är i sig inte 

negativt, men som tidigare nämnt, är det relevant att tänka över att i studien där denna 

tendens sågs var det just kvinnliga forskare som var i fokus (Buck m.fl. 2002). Hade denna 

tendens även funnits hos en manlig forskare? Detsamma gäller likheten med att karaktären 

beskrevs som en mormor eller farmor, vilket kan ses ha en social och vänlig konnation som 

inte är fel i detta sammanhang, men det är intressant att fundera på om en äldre man hade 

setts som en farfar/morfar, eller framförallt beskrivits som en ”gammal vis man”. Detta är 

något som med fördel skulle kunna undersökas i framtida studier, framförallt hur genus 

påverkas av åldern på karaktären i fråga och då även hur fysiska attribut påverkar detta, som 

hållning, ansiktsdrag eller hårfrisyr.  

Som nämnt för denna studie är den sociala och vänliga tolkningen av maskotkaraktären 

fördelaktig och detta var utifrån flera faktorer. En av dessa var utifrån idén om att skapa 

kvinnliga förebilder för unga flickor inom vetenskapliga ämnen som kan i vissa fall vara 

och/eller presenteras som mansdominerade. Karaktären i sig skulle i alla fall inte avskräcka 

unga flickor för att intressera sig i ämnet. Enligt Examining the cognitive processes used by 

adolescent girls and women in identifying science role models: a feminist approach så var 

det centralt att en person var vänlig och omtänksam för att kunna ses som en förebild (Buck, 

Clark, Leslie-Pelecky, Lu & Cerda-Lizarraga 2008) och att maskotkaraktären kunnat tolkas 

som detta i dessa studier är ett positivt tecken mot möjligheterna för att karaktären kan ses 

som en förebild, trots att den endast är fiktiv. Är även intrycket av maskotkaraktären positivt 

och lättsamt, hoppas denna association även föras över till det vetenskapliga ämnet i sig. Detta 

för att undvika en situation där materialet ses som för avancerat så att unga flickor istället 

avskräcks från forskning, som kan ses skedde i exempelvis studien presenterad i Encouraging 

Girls into Science and Technology with Feminine Role Model: Does This Work? (Bamberger 

2014). Att maskotkaraktären tolkas som på något sätt tillgänglig, trevlig och mänsklig kan ses 

som ett sätt att introducera forskning och forskare på ett positivt sätt, innan man går in i 

detaljer och fakta. Användandet av berättelser med forskare kan användas i syfte att forma 

barn och ungdomars syn på forskare och forskning, även om resultaten inte alltid är entydiga 

(Sharkawy 2012) så innebär det att detta är ett fält man kan utforska i djupare detalj, speciellt 



 
58 

när det kommer till målgrupper som är underrepresenterade inom forskning och 

naturvetenskapliga ämnen. Hur en maskotkaraktärs demografiska egenskaper kan påverka 

speciellt barn är något som kan tas vidare i framtida studier och arbeten.  

På samma sätt som vi vill porträttera forskare som icke-stereotypa, så kan det dock ses som 

förgäves om inte maskotkaraktären även tolkas som forskare, kvinna eller ej. I denna studie 

visar resultatet på positiva tecken, då i många fall kunde det utläsas att dessa sociala och 

vänliga drag som tolkades i karaktären, även om de direkt inte kanske kopplas till en 

stereotypisk forskare så kunde de samexisterade med mer typiska forskar-egenskaper, som att 

kunnighet, analytisk förmåga och att samla relevanta föremål eller fakta med en vetenskaplig 

betydelse. Detta kan ses som ett kliv i riktning mot hur man kan porträttera och presentera 

forskare i olika mediaformat och hur de sedan tolkas. Studier inom detta fält är påbörjat i olika 

former, både angående fiktiva porträtteringar, berättelser om vetenskap i skolan och möten 

mellan barn och faktiska forskare, och utifrån denna studie kan man se fler möjligheter på hur 

frågan kan diskuteras och undersökas.  

Hur maskotkaraktären porträtteras som forskare ges även en ytterligare intressant dimension 

när man betänker att maskotkaraktären är en geolog. Geologer är som forskningsämne 

begränsat utforskat när det kommer till hur de presenteras i media. Studien kan därför, på en 

blygsam nivå, ses som en startpunkt för hur en karaktär designad för att vara en geolog tolkas, 

då många aktiviteter som önskas knytas till geologi ändå refererades till av deltagarna. Man 

använde inte alltid begreppet geolog, men diskuterade aktiviteter som kan relateras till 

geologi. Kanske en sådan här karaktär således kan bli någons första möte med en geologroll, 

vilket kan forma deras intryck av gruppen; den här karaktären gör de här sakerna och är 

intresserade av detta – karaktären är en geolog – det innebär att geologer gör de här sakerna 

och är intresserade av detta.   

Användandet av maskotkaraktären i denna studie var avsiktligt vagt, då den inte 

presenterades i ett specifikt sammanhang som i en bok eller affisch (som man förslagsvis 

skulle möta figuren annars). Framförallt var det intressant att se hur den och tillhörande 

attribut tolkades utan kontext. Dock är idén bakom maskotkaraktären att kunna använda den 

på ett transmedialt sätt i olika mediaformat och det är framförallt så betraktare i framtiden 

kommer möta den; med någon form av kontext. Detta kan vara på framsidan av en bok, i en 

broschyr eller på en skylt. Detta arbete visar på intressanta tendenser man kan se hos 

karaktärens gestaltning, tendenser i hur den tolkas, men nästa dimension; hur den sedan 

kommer användas i praktiken. 

Karaktärsgestaltning har sociologiska implikationer och dessa skulle kunna utforskas ännu 

mer i detalj, även om vissa frågor redan lyfts fram i detta arbete. Hur starkt påverkar faktumet 

att maskotkaraktären är en äldre (relativt) kvinna? Hur hade den tolkats om den var yngre, 

var en man, om den porträtterats med andra karaktärer, osv. Att se hur olika grupper ser på 

karaktärer med speciella drag har en del intressanta vinklar som skulle gå att utforska i en 

studie med detta som huvudfokus. Att det är en forskare ger även en intressant dimension, 

och vad som egentligen ses som en forskare, eller vilka egenskaper som relateras till dessa.  

Denna studie kan ses som en språngbräda för dessa sociologiska diskussioner.  

6.2.3 Fokalisering och destinationsutveckling 

Det är intressant att diskutera arbetets betydelse angående fokalisering och 

destinationsutveckling, två begrepp som var en central del till studiens problemformulering.  
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Det är intressant att se hur karaktären och de gestaltade attributen i intervjuerna tidigt sågs 

som en helhet, utan att deltagarna direkt uppmanades. Bilderna tolkades utifrån 

maskotkaraktären, speciellt när de inte hade någon specifik kunskap om Platåbergens 

Geopark sedan innan.  

Även de olika ämnesområdena lyckades generellt kopplas samman under maskotkaraktären 

och sågs som knutna till henne. Detta är intressant då det finns många komplexa och abstrakta 

ämnen som kan vara svåra att förklara och förmedla för olika grupper. Målet att förenkla och 

förklara sådana ämnen exemplifierades i studien Teaching Magnetism to Preschool Children: 

The Effectiveness of Picture Story Reading (Kalogiannakis, Nirgianaki & Papadakis 2017) där 

berättandetekniker användes för att förklara magnetism för yngre barn. Även om man i denna 

studie inte direkt testade betraktarens förståelse om vad Platåbergens Geopark innebar, 

påvisades ändå att de kunde se samband mellan de olika platserna och ämnena, ofta igenom 

att relatera bilderna till maskotkaraktären och utgångspunkten att dessa hörde till denna. I 

denna process visade de indirekt förståelse för Platåbergens Geopark, igenom att exempelvis 

förklara hur olika platser eller föremål kunde ha betydelse för olika forskningsfält. Att lära sig 

en lista av namn på exempelvis platser eller vetenskapliga termer kan ses ha en annorlunda 

process än att få ökad förståelse för sammanhanget och den överliggande kontexten. Då att se 

i denna studie hur enkla grafiska gestaltningar kan förstärka detta perspektiv av kontexten, 

har intressanta pedagogiska implikationer. De kan påvisa dess styrka om den skulle användas 

aktivt som en pedagogisk agent (Haake 2009), i alla fall specifikt för de grupper som inte är 

insatta redan och kan ses ha en nackdel i att försöka förstå helheten.  

Utgångspunkten för detta arbete har legat i destinationsutveckling för Platåbergens Geopark, 

att maskotkaraktären i fråga kan hjälpa till att summera upp och kontextualisera de, relativt 

sett, olika platserna och ämnen som ingår i detta. Deltagarna som redan visste om de olika 

platserna kände igen dessa direkt, och till viss del deras relation till Platåbergens Geopark, 

men det var ändå intressant att även grupper som inte var insatta i det kunde relatera det till 

olika övergripande ämnen och platser. Karaktärens direkta anknytning till de geografiska 

platserna som gjordes av deltagarna, exempelvis att den kanske växt upp i området, guidade i 

det eller forskade i det, var intressant. Deltagarna kunde även tänka sig att bilder och platser 

porträtterade i bilderna var viktiga på något vis. Exempelvis att Kinnekulle kunde vara där 

karaktären växt upp eller att alla bilderna i allmänhet hörde till ett visst område som 

karaktären antingen hade kunskap om eller lärde ut om. Idén om att karaktären hade direkta 

anknytningar till kulturarv fanns där.  

Flera av föremålen och bilderna kändes inte igen av majoriteten av deltagarna, men platsen 

sågs ändå som viktig. De som redan visste om Platåbergens Geopark fokuserade extra mycket 

på vad för platser eller besöksmål som bilderna representerade och hur de hörde ihop 

tematiskt sätt. Detta visar på hur idén om vart en karaktär befinner sig eller rör sig omkring 

kan knyta samman platserna i fråga, men även om hur de olika bilderna i allmänhet kan 

referera till dessa platser, trots de blandade ämnesområdena de hör till.  

Nästa steg i arbetet angående hur karaktären kan relatera till de fysiska platserna och 

turistmålen skulle vara att visa karaktären interagera med och röra sig i specifika miljöer, 

exempelvis vandra mellan platserna eller berätta om deras historia på plats. Ett annat exempel 

skulle kunna vara en karta med alla olika platåberg, antingen endast som något 

maskotkaraktären bär på eller i en illustration upphängd på väggen i en grafisk gestaltning av 
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hennes hem. Detta för att förstärka kopplingen till de specifika platserna och besöksmålen, 

samt ge ytterligare kontext för vad de är.  

Personers relation till fiktiva karaktärer och förmåga att tänka sig in i dessas perspektiv, skiljer 

sig från person till person men är relevant och intressant för denna studie. Resultatet pekar i 

en god riktning med en sådan här karaktär och hur attribut, både på karaktären och i form av 

föremål, kan skapa en övergripande helhet av dessa olika områden. Även om ryggsäcken var 

menad att symbolisera friluftsliv, så förstärktes det av att man hade kombinationen karaktär-

ryggsäck-miljö. Det blev inte bara ”en rejäl ryggsäck” utan ”en ryggsäck som karaktären har 

med sig när hon är ute och vandrar i de här miljöerna. I väskan har hon också dessa andra 

föremål”.   

Maskotkaraktären presenterades utan någon form av fiktiv berättelse, men deltagarna 

konstruerade egna narrativ runt den och med hjälp av de tillhörande attributen. Dessa 

blandade ofta fiktion och verklighet, då maskotkaraktären i sig var fiktiv och diskuterades som 

sådan, men sågs ha relationer till faktiska platser. Denna blandning kan ses som fördelaktig, 

då fiktion kan ses som kraftfulla verktyg för pedagogiska syften, specifikt för att hjälpa att lära 

ut fakta (Marsh, Butler & Umanath 2012).  

Denna blandning av fiktion och verklighet behöver dock tas i åtanke vid framtida studier, då 

det är viktigt att den fakta som visas i relation till karaktären stämmer. Studier visar även på 

att fiktion, likt korrekt fakta, även förstärker inlärandet av felaktig sådan (Marsh, Butler & 

Umanath 2012). Skulle man exempelvis i media presentera att karaktären bor på ett platåberg 

som inte finns i verkligheten, men presentera det likt vilket annat platåberg som helst, finns 

då en risk att publiken i fråga lär in den felaktiga informationen. De fiktiva narrativen som 

betraktaren bygger upp angående maskotkaraktären bör styras i en fakta-korrekt riktning med 

hjälp av välanpassad kontext för att inte lära ut felaktigheter, då man exempelvis i denna 

studie kan se hur utan någon kontext eller tillhörande berättelse konstruerade betraktarna 

ändå narrativ. Full kontroll över det tolkade narrativet kan rimligen inte uppnås, men man 

bör ha i åtanke hur felaktig information kan läras ut och istället arbeta för att motarbeta de 

opassande narrativen så väl man kan i framtida projekt inkluderat maskotkaraktären. En 

balans mellan fiktiva element men verklighetstrogna korrekt är något som bör eftersträvas att 

nå på ett tillfredställande sätt.  

Tendensen som sågs i denna studie; att de som redan var insatta i Platåbergens Geopark 

fokuserade mer på detta som utgångspunkt än maskotkaraktären i sig, har även det 

intressanta implikationer som kan vara relevanta att undersöka i framtida arbeten. Detta 

stärker fokalisering framförallt som ett verktyg för att introducera personer till nya platser och 

ämnen när man arbetar med destinationsutveckling, möjligen även introducera in nya 

element till en redan etablerad helhet. Användandet av fiktion och dess potential för att även 

öka intresse kan ses i tidigare studier (Spiegel m.fl. 2013), med visst fokus även på situational 

interest (Hidi & Renninger 2006). Detta var något som inte mättes direkt i denna studie, men 

då karaktären påvisade en tendens att föra ihop områdena till en helhet för de utan tidigare 

kunskap på ett önskat sätt, finns det lovande potential inför framtida arbeten och tester utifrån 

målet att väcka intresse. Exempelvis lär-material med maskotkaraktären skulle kunna 

jämföras med material med fokus på endast fakta och utan en sådan karaktär. Hur 

maskotkaraktären skulle kunna appliceras i samband där fokuset är att specifikt väcka 

intresse, exempelvis en bok eller en broschyr, är intressanta möjligheter som skulle kunna gå 

att undersöka i framtida studier och arbeten.  
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Fokalisering som term handlar just om perspektiv och man ser i denna studie hur denna 

maskotkaraktär och dess tolkade intressen gav möjligheter för betraktaren att läsa in just dess 

perspektiv i fiktiva situationer, som att beskriva karaktärens tänkta hem eller rutiner, men 

ändå relatera karaktären sedan till riktiga platser man kan besöka i verkligheten eller ämnen 

som går att forska om. Denna blandning av fiktion och verklighet ses också som intressant 

verktyg för destinationsutveckling men även andra pedagogiska syften.  

6.3 Framtida arbete  

Denna studie har utforskat områden inom karaktärsgestaltning och destinationsutveckling 

och det finns intressanta möjligheter för fortsatt arbete, både på lång och kort sikt. Både 

forskningsområdena och den valda metoden kan fungera som språngbräda framåt. 

Skulle exempelvis arbetet fortsätta under en kortare period, exempelvis dagar eller veckor, så 

skulle fokus ligga vid att se om möjligheten finns för ytterligare intervjuer. Antalet intervjuer 

för denna studie nådde det utsatta målet men med ytterligare data skulle man kunna få en 

fortsatt inblick. Dessa intervjugrupper skulle kunna bestå av flera familjer och flera yngre 

personer, både tonåringar och barn, för att se hur de olika specifika målgrupperna skulle se 

på materialet. Då mycket av Platåbergens arbete med maskotkaraktären är menat att i 

slutändan rikta sig mot en yngre målgrupp, skulle det vara fördelaktigt för studiens 

trovärdighet och mångsidighet om fler från en yngre demografisk grupp deltog. Det skulle vara 

intressant att testa materialet mot lärare för att se om de tänker att det skulle vara ett 

intressant verktyg i skolan – och hur de i så fall skulle önskas att det utformades.  

Möjligheterna finns även att göra en jämförelsestudie av något slag, exempelvis att genomföra 

studien utan att visa maskotkaraktären, för att se om avsaknaden av den försvårar deltagarnas 

förmåga att se helheten. Andra koncept för jämförelsestudier finns, men då många skulle 

kräva tid för utformning av nya bilder, blir detta framförallt relevant om vi skulle tänka mer 

långsiktigt.  

Ett mer långsiktigt perspektiv öppnar upp fler möjligheter för hur studien skulle kunna 

utvecklas och tas vidare. Det som tidigare nämnts för ett kortare perspektiv är applicerbart 

men man skulle även kunna använda upplägget och metoden för att skapa variationer på det 

grafiska materialet. Fler versioner av maskotkaraktären skulle kunna utformas för att se hur 

drag som exempelvis kön och ålder påverkar karaktärgestaltningen. Möjligheten skulle även 

finnas för att utvärdera maskotanvändandet av karaktären i till exempel illustrationer. 

Exempelvis skulle man kunna använda upplägget från denna studie, men som tredje steg även 

vissa hur karaktären interagerar med miljöer, föremål och andra karaktärer genom 

illustrationer. Denna studie utgår från att karaktären skulle kunna användas i olika former av 

media, hur skulle detta kunna ta form och hur effektiva skulle de olika formaten vara? Det 

finns olika sätt att ta arbetet vidare i framtiden.  En fortsatt studie skulle kunna fokusera på 

att studera detaljer inom karaktärsgestaltning och dess påverkan, men även hur fiktiva 

karaktärer kan använda i pedagogiska sammanhang i syfte att förmedla större perspektiv och 

helhetsbilder.  
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Appendix A -  Maskotkaraktärens Designblad 

Bilder skapade vid utformning av maskotkaraktärens design.  
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Appendix B -  Föremål för studie 

Här är de bilder på föremål som utvecklades under denna studie.  
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Appendix C -  Maskotkaraktären 

Här är den variant av maskotkaraktären som använder i pilotundersökningen och den 

slutgiltiga studien.  
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Appendix D -  Kompletterande föremål 

Bilder som skapades för studien efter pilotundersökningen genomförts.  

 

 



 IX 

Appendix E -  Intervju-guide 

Intervju-guide 

  
Visar bilden på maskotkaraktären  
”Kan ni diskutera eller prata lite kring den här figuren”  

• Vad tänker ni om den?  
o Som person eller karaktär?  
o Vad sysslar den med?  
o Vad tror ni att hon gör till vardags?  
o Ungefärlig ålder?  
o Vad har hon för yrke  

▪ om pensionär – vad har hon haft för yrke?  
o Fritidsintressen?  

▪ är de skilda från arbetet, eller går de samman med det?   
Lägger fram bilderna på föremålen (flyttar lite på figuren för att ge plats)  
” Kan ni diskutera eller prata lite kring dessa bilder på olika föremål”  

• Ser ni något samband mellan föremålen?  
o Vilka hör mest samman, varför?  
o Vilka hör inte samman, varför?  

  
• Skulle föremålen kunna vara kopplade/höra ihop med figuren? (flyttar figuren närmare – 
om inte testpersonerna själva gör koppling)  

o Om så, varför eller hur?  
o Om inte, varför?  

 Vad får ni för intryck av karaktären när ni ser bilderna på föremålen tillsammans med henne?  
(Om det här är bilder på föremål som karaktären har koppling till, vad säger de om 
karaktären?)  



 X 

Appendix F -  Enkät för deltagare 

En enkät som delades ut till deltagare innan inspelning. 

  
DELTAGARE: ________________  
ÅLDER:  ______  
SYSSELSÄTTNING/YRKE: _________________________________________  
  
Denna intervju spelas in. Data från enkät och intervju hanteras och används endast i utvärdering av 
examensarbetets projekt. Personuppgifter kommer hanteras anonymt av intervjuledaren. I 
rapporten byts alla intervjudeltagares namn till en bokstav eller siffra.  
 

Intervjuledaren kommer vara den enda som lyssnar på inspelningarna som ska transkriberas. Det är 
endast dessa transskript som blir del av utvärderingen och vid avslutande av projekt kommer 
inspelningarna raderas.    
  

Jag medger deltagande på dessa villkor  
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