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 Abstract 
With a new digital world that runs parallel with our physical one, we are also facing 
a new type of architecture and new materials that this new architecture is built on. In 
this thesis I examine pixels and vectors, two of the digital materials used to create 
pictures. By approaching them as digital materials, I have mapped their different 
qualities, when and where one or the other is more or less applicable and the reason 
behind it. My main research question asked was the following: Are the (digital) 
materials challenged outside their primary fields of application, and in that case, in 
which way? With this question in mind, I carried out a semiotic picture analysis on 
four pictures, later on dividing them into four different categories, based on their 
different qualities and their ability to deliver information. These categories can be 
used to determine which qualities different digital material used to create pictures 
possesses and therefore also help to determine what material that is most 
appropriate to use when a specific expression of the finish product is desirable. 
Furthermore, my four categories can be used as a way to challenge the materials 
outside their comfort zone, this due to the awareness of the materials strengths and 
weaknesses.  
!
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1. Inledning 

Människan har i alla tider haft ett behov och en vilja att avbilda sin omvärld, men före 
digitaliseringen fanns det enbart ett begränsat antal sätt att göra detta. Ett tidigt exempel är 
grottmålningar. Från grottmålningarna uppkom fler och fler tekniker och hjälpmedel för att 
avbilda det vi har runtomkring oss, konstnärernas kreativitet och talang avgjorde vilka 
element som fanns med i bilden, samt hur realistiska dessa tedde sig. Vissa målningar blev 
drömska tolkningar, medan andra konstnärer ägnade sig åt att avbilda omgivningen på 
detaljnivå. I och med utvecklingen av kameran uppstod ännu ett sätt att föreviga vår 
omgivning, denna gång med större fokus på realism och mindre på en kreativ tolkning.  
 När kamerorna sedan digitaliserades återvände stora delar av den kreativa friheten genom 
ökade möjligheter för bildmanipulation. Wiberg (2010) beskriver hur vi till stor del lever i en 
digital värld, eller i alla fall en värld med en mäng digitala inslag som känns självklara. 
Vardagsexempel som hur stoppljus fungerar eller hur vi använder sociala medier för att hålla 
kontakten med nära och kära, är någonting som inte längre anses vara extraordinärt utan är 
någonting som blivit självklara inslag i våra liv. 
 Den digitala och den fysiska världen har flätats samman och samexisterar bredvid 
varandra. Det är inte bara den fysiska världen som har effekt på hur vi förhåller oss till dess 
digitala dito. När den digitala världen letar sig ut i den fysiska är det  dock inte ens säkert att 
vi märker det. Ketchupflaskan har istället för en bild på en tomat fått en animerad 
helyllemotsvarighet, perfekt, glänsande och utan minsta skavank, kvinnan med det mest 
skinande av leenden på en reklampelare i din närhet har egentligen ett leende av 
medelmåttig vithetsgrad, men som sedan förbättrats digitalt. Digitala verktyg används för att 
förbättra en avbildad fysisk verklighet, för att sedan skickas ut i denna verklighet igen, men 
som sin skönhetsopererade tvilling.  
 Med en ny värld och ny teknik uppstår även nya begrepp vi behöver förhålla oss till, ett av 
dessa begrepp är begreppet ”digitala material”, material som inte behöver bestå av fysiska 
ting utan likväl kan existera enbart i kod och visas på våra skärmar. 
 I denna uppsats analyserar jag två av de digitala material som används vid skapandet av 
bilder av olika slag, det ena materialet är uppbyggt av pixlar och det andra av vektorer. Dessa 
två material har olika användingsområden, men kombineras ofta för att konstruera digitalt 
skapade bilder som sedan får spelrum i den fysiska världen. Tillsammans har de stora 
möjligheter för manipulation vilket i sin tur medför möjlighet att påverka hur vi betraktar vår 
omvärld.  

1.2 Problemformulering 
Bilder används idag till mer än för att enbart skapa avbilder av vår omvärld, de används även 
för att förbättra eller förställa den. De digitala verktygen har färre begränsningar än de 
analoga, vilket används flitigt i till exempel datorspelens värld, där detaljerade fantasivärldar 
byggs upp gång på gång, utan att behöva ta större hänsyn till vår omvärlds fysiska 
begränsningar. 
 Bilder används ofta i form av objekt eller symboler som vi känner igen och kan relatera 
till.  Som markörer eller hänvisningar i den digitala världen återfinns exempelvis pilar och 
händer för att poängtera eller hänvisa till någonting, en papperskorg för att slänga filer och 
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mappar för att sortera dokument eller andra filer. Problemet som uppstår när vi använder 
oss av digitala verktyg för att förbättra vår verklighet är att det inte alltid är givet när detta 
görs. Ett tydligt exempel är när bilder, ofta i syftet att marknadsföra en produkt eller tjänst, 
med hjälp av de digitala materialens redigeringsmöjligheter manipuleras på ett sådant sätt 
att slutprodukten är gravt förställd, även om den för betraktaren utger sig för att vara djupt 
förankrad i verkligheten.  
 Dittmar (2007) beskriver den negativa påverkan modifiering av människokroppen har fått 
genom TV, internet och reklam. Hon menar att en idealbild av människokroppen har 
skapats, en idealbild som endast ett fåtal procent av jordens befolkning någonsin kommer att 
kunna uppnå. Detta är ett tydligt exempel på hur digitala verktyg kan användas för att 
förändra hur vi ser på vår värld, men även hur vi ser på oss själva. De digitala verktygen och 
de digitala materialen har således blivit någonting som inte bara påverkar oss i den digitala 
världen, i och med att de sprider sig även till den fysiska världen är det viktigt att ha ett 
kritiskt förhållningssätt till dem, i synnerhet när det rör sammanhang där någon eller några 
syftar att tjäna pengar på de associationer vi får när vi ser dem. Dittmar talar även om den 
kraftiga påverkan reklam kan ha i andra sammanhang, exempelvis tillräckligt stor påverkan  
för att kunna ändra, inte bara vilka livsmål vi sätter upp, utan också hur vi faktiskt väljer att 
leva våra liv.  
 Winston (1996), hävdar att en av de negativa effekterna med digitaliseringen är just 
möjligheten till redigering och manipulering, i synnerhet när det kommer till fotografier. 
Winston menar att digitala bilder inte längre är bevis på något annat än process för 
digitalisering och att sedan 2D-bilder digitaliserades har de blivit mycket mindre pålitliga 
när det gäller att fungera som historiska dokument, då lättheten till manipulering är såpass 
hög.  
 På ett sätt har vi med hjälp av framåtgående teknik, hamnat i ett läge som är likvärdig den 
tid då konstnärer själva, eller på beställning, valde var, vad och hur någonting skulle 
avbildas. Någonting som gör att pixlar och vektorer kan klassas som just digitala material är 
dess formbarhet och förändringsmöjligheter, men detta är någonting som även kan få 
negativa konsekvenser då möjligheterna lätt kan utnyttjas till mindre goda syften.  
 Ett exempel återfinns hösten 2011 (http://www.dn.se/kultur-noje/kand-naturfotograf-
medger-fejk), då en respekterad naturfotograf blev påkommen med att ha manipulerat en 
rad naturbilder för egna vinstintressen. Fotografen, som tidigare erhållit pris inom just 
naturfotografi av Naturvårdsverket, visade sig ha manipulerat, inte bara vinnarbild, utan 
även drygt nittio andra bilder som främst innehöll inklippta lodjur från bildbanker från 
internets alla hörn.  
 Denna bildmanipulering stannade inte bara inom internets ramar, utan då fotografen 
började att klippa in mårdhundar i sina bilder, någonting som över huvud taget inte skall 
finnas i området där fotografen var bosatt, började bilderna att påverka även den fysiska 
världen. Då mårdhundar är potentiella bärare av rabies lades stora resurser ner för att sätta 
upp kameror i skogen där den fotograferade mårdhunden setts till.  
 Exemplet med den ambitiöse, i alla fall när det rör bildmanipulation, naturfotografen kan 
kanske te sig en smula diffus i sammanhanget, men faktum kvarstår att denne fotograf, i 
likhet med många andra, utnyttjat de egenskaper de digitala materialen har och de verktyg 
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som används för att manipulera dessa för egen vinning. För att undvika att bli förd bakom 
ljuset när det rör digitala producerade bilder, är det viktigt att ha kunskap om vilka 
egenskaper pixlar och vektorer i form av digitala material besitter, hur de kan redigeras och 
manipuleras och vilka möjligheter detta innebär. Detta är någonting jag undersöker i min 
uppsats, vidare undersöker jag hur pixlar och vektorer används, och om de på ett eller annat 
sätt inbjuder till att brukas i specifika användningsområden. För att göra detta har jag ställt 
följande fråga: !

• Utmanas de olika materialen utanför sina respektive primära användningsområden, 
och i så fall på vilket sätt?  !

Vektorer och pixlar har traditionellt olika användningsområden, och hur just detta tar sig 
uttryck är någonting jag undersöker i min uppsats genom att genomföra en litteraturstudie 
samt en semiotisk bildanalys på fyra olika bildexempel.   

1.3 Syfte 
Syftet med att arbeta med just den fråga jag valt grundar sig i att jag vill undersöka inte bara 
hur pixlar och vektorer används, men även hur de i egenskap av digitala material utmanas 
och på så sätt utvecklas.  
 På samma sätt som det är viktigt att veta hur fysiska material används, samt vilka 
egenskaper de har, är det lika viktigt att veta hur de digitala materialen reagerar i olika 
situationer. Digitala arkitekter behöver på samma sätt som fysiska arkitekter en kunskap om 
hur materialen och de byggstenar de använder sig av fungerar, både för sig själva men även 
tillsammans med andra material. Genom att analysera materialens egenskaper samt hur de 
samverkar med varandra är det möjligt att förutspå hur dessa kommer att reagera i olika 
situationer.  
 Genom min uppsats hoppas jag belysa hur pixlar och vektorer används samt kartlägga 
vilka egenskaper de har. En kunskap om dessa material innebär också en möjlighet att göra 
medvetna val för den som vill använda sig av dem. Vidare tror jag att en ökad kunskap om 
olika digitala material i slutändan kan medföra nya arbetsmetoder som inte är låsta vid mer 
traditionella arbetsmetoder, någonting som kan vara värdefullt för exempelvis digitala 
designers i likhet med webbutvecklare eller människor som arbetar med bildmanipulation.  

2. Digitala material 

De digitala materialen fungerar som byggstenar i den digitala världen och kopplar många 
gånger samman den med den fysiska. Dessa kopplingar är inte alltid självklara, utan en 
bakomliggande kunskap för hur tekniken fungerar och används behövs för att kunna förstå 
var och hur dessa kopplingar sker.  !
 "In the modern city we have access to the physical landscape around us including the 
buildings, the streets, and means of transportation, and we have access to various kinds of 
private and public places. But in the modern city we also have access to a digital landscape 
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that i simultaneously available to us. While going on the bus downtown one can now surf 
the web, check the balance of the bank account, or stay in touch with friends and family 
without leaving the bus seat. With appropriate technology at hand and with the right skills 
anyone can access and navigate the digital landscape. Still, it is equally hard for the 
untrained "eye" to see, access, navigate and use the digital landscape." (Wiberg, 2010, p. 
25) !
Ovan beskriver Wiberg just denna svårighet att urskilja kopplingarna mellan det digitala och 
det fysiska landskapet, samt hur dessa två löper med varandra parallellt.  
Wiberg menar att det skett en förändring i hur vi ser på de digitala materialen samt vad de 
används för. Tidigare har de främst varit inbäddade i vår fysiska verklighet istället för att 
spela en egen central roll. Wiberg säger sig dock se en ändring i detta, då de digitala 
materialen på en rad olika sätt tillåts att ta mer plats och synas istället för att vara 
interagerade och dolda.  
 Wiberg beskriver även hur de digitala materialen har blivit just material istället för att 
vara funktionella hjälpmedel, och att de numer används för fler och mer kreativa syften, 
exempelvis för att skapa digitala konstinstallationer, interaktiv arkitektur eller responsiva 
miljöer. Då digitala material är just digitala och baserade på kod är det svårt att se exakt vilka 
kopplingar dessa använder sig av, ögat har möjlighet att se en dator i fysisk form, men de 
digitala signaler denna sänder ut och mottar är någonting som inte direkt är självklart eller 
för den delen heller synligt.  
 Vallgårda och Redström (2007) definierar vilka egenskaper ett material behöver ha för att 
vara just ett material, och beskriver även på vilka sätt de digitala materialen kan räknas till 
just material. De menar att den generella idén om vad ett material är, är att det ska ha en 
fysisk form som har speciella egenskaper för just sin sort. För att räknas som ett material 
behöver det även vara formbart och existera i olika volymer, allt efter behov. Vallgårda och 
Redström menar även att det inte finns någon konkret definition rörande vad som är en 
struktur och vad som är ett material, utan att detta beror på hur vi väljer att se på materialet.  
 Vallgårda och Redström menar även att en av kvaliteterna med material är att de, i 
förhållande till varandra, innehar olika egenskaper, någonting som gör att vi får olika 
valmöjligheter och kan, utifrån dess egenskaper, välja ett material framför ett annat. De 
digitala materialen har inte samma krav på sig att vara fysiska, då det är, som namnet 
antyder, just digitala. Då de digitala materialen letar sig ut i den fysiska världen, exempelvis i 
form av bilder, är det oftast i form av en analog slutprodukt. Affischen vi ser har således 
skapats med hjälp av digitala material, exempelvis pixlar eller vektorer, men presenteras 
sedan i ett icke-digitalt format.  
 De digitala materialen besitter således en rad kvaliteter som gör dem till just material. 
Exempelvis har de olika egenskaper, de kan kombineras med varandra, de har olika densitet, 
i alla fall rörande filstorlek eller processorkapacitet, och de används ofta tillsammans för att 
stötta varandra i konstellationer där ett material inte är tillräckligt.  
 Oxman (2008) beskriver vikten av att ha en förståelse för den digitala designen när det 
kommer till att designa för den. På samma sätt som en arkitekt i den fysiska världen behöver 
ha kunskap om vilka material och metoder denne använder, behöver en digital designer eller 
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en digital arkitekt ha samma kunskap men rörande de digitala motsvarigheterna.  
 I och med en ökning av bärbara digitala artefakter med ständig internetuppkoppling har 
också möjligheter för att konstant navigera oss i det digitala landskapet, var vi än befinner 
oss, ökat betydligt.  
 Den ständiga uppkopplingen och tillgången till den digitala världen och det digitala 
landskapet bidrar till att dessa blir en allt större del av vår vardag, en skärm är sällan långt 
ifrån oss, avsett om det är i vår smarta mobiltelefon eller genom en reklamskärm eller bärbar 
dator. Denna uppkoppling som sträcker sig över världen medför även att det digitala 
landskapet utformas mer oberoende av geografiska lägen, nya digitala kulturer och 
geografier skapas istället med hjälp av användare med olika bakgrund och ursprung.  

2.1 Från analoga fotografier till digitala bilder 
Länge var skapandet av fotografier en lång och komplicerade process, som dessutom var 
varken tids- eller kostnadseffektiv. Övergången från analoga till digitala format har medfört 
att fotografit har gått ifrån att vara en dyr och omständlig process, till någonting som gemene 
man använder i sin vardag. Idag finns kameror i mobiltelefoner, datorer, surfplattor och i en 
rad andra digitala apparater. En digitalkamera går idag att köpa för så lite som några 
hundralappar, något som ger de allra flesta en möjlighet att avbilda sin omgivning utan 
större eftertanke. Är användaren inte nöjd med ett fotografi är det bara att radera detta, 
ingen framkallning eller andra tidskrävande processer krävs. Fotografering är idag någonting 
som är en relativt direkt process, användaren trycker på avtryckaren och bilden tas och visas 
sedan direkt på en display.  
 Givetvis finns det även professionella utövare som spenderar mycket mer tid och tanke på 
en bild än att enbart trycka på avtryckaren. Den digitala kamerorna påminner på många sätt 
mycket om sina analoga föregångare, främst är det hur informationen från kameran 
behandlas och sparas som ändrats. Ett digitalt format, uppbyggt av pixlar, innebär en rad 
fördelar, men även nackdelar, gentemot det analoga. En av de allra största skillnaderna 
mellan det analoga och det digitala formatet är möjligheten till manipulation och 
efterbehandling av bilden. Avancerade digitala verktyg och program innebär möjligheter för 
manipulation som inte ens var tänkbart för 50 år sedan. Istället för att förlita sig på 
kemikalier av olika slag, sker all efterbehandling av bilder digitalt i datorn.  
 Denna möjlighet till manipulering är givetvis diskuterbar på en rad olika plan, främst vad 
det innebär att kontinuerligt förbättra den verklighet vi lever i. Detta är dock inte någonting 
jag kommer att behandla i min uppsats, istället kommer jag att fokusera på hur pixlar och 
vektorer hanteras med utgångspunkt i att de behandlas som digitala material. Avancerade 
redigeringsprogram till trots, så har det digitala pixelbaserade formatet vi använder oss av 
när det kommer till digitala fotografier en rad begränsningar. Exempelvis fungerar det 
mycket dåligt med förstoring. Bara några procents förstoring över bildens ursprungsstorlek 
innebär en tydlig och synlig kvalitetsförsämring, en skalning nedåt i storlek fungerar 
utmärkt, men rörande förstoring har formatet mycket tydliga begränsningar. 
 Formatet med pixlar, även så kallad rastergrafik är dock inte det enda format som 
används när det kommer till digitala bilder. En metod som baseras på matematiska formler, 
istället för pixlarnas fasta format, är användningen av vektorer. Då vektorer, som tidigare 
nämnts, baseras på matematiska formler fungerar det utmärkt med skalbarhet både uppåt 

!  8



och nedåt. Formatet används dock inte för fotografi i speciellt stor utsträckning, mer än för 
enstaka konverteringar. Anledningen till detta är att vektorbaserade format, jämfört med 
rastergrafik, är mycket krävande, men också att det är mycket svårt att skapa högdetaljerade 
bilder med vektorgrafik jämfört med rastergrafik.  
 Long (2012) har skrivit flertalet böcker om just digitalt fotografi, där innehållet sträcker 
sig från hur de analoga kamerorna med film fungerade, till dagens moderna digitalkameror 
och tekniker för att använda dessa.  
 Innan kameror blev digitala och började använda sig av minneskort, som lagrade bilderna 
digitalt, användes remsor preparerade med silver, så att dessa på så sätt blev ljuskänsliga. 
Dessa remsor kallas film och när de utsätts för ljus startar en rad kemiska processer, silvret 
reagerar kraftigast på de ställen på filmen som utsätts för mest ljus, de ljusaste partierna blir 
således de mörkaste på filmen då silvret reagerar kraftigast här. Vid genomlysning uppfattas 
filmen som negativ. Filmen är i detta skede mycket känslig mot ljus, då silverpartiklarna 
återigen reagerar om den utsätts för det. Filmen behöver därför förvaras mörkt och 
behandlas med kemikalier för att skölja ur silvret, och på så sätt avbryta filmens 
ljuskänslighet. För att bilden ska bli positiv, det vill säga att de partier som är mörka i 
verkligheten även blir mörka på bilden, samma gällande ljusa partier, behöver negativet 
fotograferas av, antingen genom att lägga negativet på ett ljuskänsligt papper och sedan 
belysa det, eller genom att med hjälp av en förstoringsapparat projicera negativet på 
ljuskänsligt papper. Fotopappret måste i sin tur sedan framkallas och fixeras för att kunna 
användas som ett icke ljuskänsligt fotografi.   
 Long förklarar även hur en digital kamera fungerar på ett liknande sätt. Istället för den 
analoga kamerans film, har dess digitala motsvarighet någonting som kallas för sensor. 
Sensorn är, i likhet med filmen, känslig för ljus. Istället för en silverbeläggning är sensorn 
istället utrustad med fotodioder. Det är möjligt att ladda fotodioderna med ström, och när de 
sedan träffas av ljus ger de ifrån sig en del av den elektroniska laddningen. Mängden ljus som 
träffar sensorn avgör således hur mycket av sin elektroniska laddning fotodioderna ger ifrån 
sig. Genom att mäta spänningen över bildsensorns yta kan den på så sätt uppfatta vilka av 
dess delar som träffats av ljus, samt i vilken mängd. Denna information skickas sedan vidare 
till vad som bäst kan beskrivas som en liten dator i kamerans inre, innan den till sist sparas 
på ett minneskort. Filerna kan i sin tur sedan överföras till en dator, där de med digitala 
hjälpmedel kan manipuleras och redigeras på en rad sätt, beroende på vilken effekt eller 
vilka kreativa uttryck som eftersträvas. Till skillnad från en analog process bunden vid 
kemikalier är detta ett mycket mer kostnads- och tidseffektivt sätt att arbeta på.  

2.2 Pixlar 
Ordet “pixel” är en förkortning av “picture element” och är den minsta byggstenen som 
används i digitala bilder. En pixel innehåller information angående färg och ljusintensitet 
rörande motivet som avbildats, men pixelns egenskaper kan även baseras på en rad andra 
kvaliteter som utgör hur den ser ut för betraktaren.  
 Blinn (2005) menar att det mest simpla sättet att förklara pixlar är att beskriva dem som 
små fyrkanter, att se dem som små fyrkanter fungerar om de enbart ska användas för att 
skapa horisontella och vertikala linjer. För andra objekt än dessa krävs att pixlarna på ett 
eller annat sätt modifieras för att linjerna ska upplevas som runda och mjuka istället för 
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kantiga och hårda.  
 För att göra detta finns idag en rad algoritmer. Enligt Blinn är pixlar så mycket mer än 
bara små fyrkanter, då deras huvudsakliga uppgift är att komprimera information av olika 
slag. Blinn menar även att oavsett hur pixlar används så innebär det en kvalitetsförsämring 
av informationen, att pixlar helt enkelt är ett dåligt sätt att komprimera information. 
Exempelvis är ett fotografi aldrig mer högupplöst än vad verkligheten den avbildar är. Så 
även om vi anser ett fotografi vara högupplöst och av bra kvalitet, är det en sämre kopia av 
det vi försökt avbilda. Verkligheten får inte fler detaljer för att vi avbildar den, snarare kan vi 
välja att visa selektiva delar av den, men pixlar innebär fortfarande alltid en komprimering 
av information.  

Figur 1. Till vänster, en bild baserad på pixlar, till höger en på vektorer !
Bilden ovan illustrerar tydligt pixlars övertag gentemot vektorer när det kommer till att 
avbilda detaljerade ting. Som synes är bilden till vänster mycket mer detaljerad på så sätt att 
den har bättre färgåtergivning och mycket fler, och mindre, färgfält jämfört med den högra 
bilden baserad på vektorer.  
 En annan fördel pixlar har gentemot vektorer är att de är mycket lättare att manipulera 
enkelt, exempelvis genom att använda olika filter  

2.3 Vektorer 
Blinn (2005)  beskriver vektorer som ett hjälpmedel för att skapa geometriska figurer. Ett 
annat namn som används för vektorer är objektorienterad grafik. Då vektorer baseras på en 
rad matematiska formler, kan de skalas både upp och ner utan att förlora i kvalitet. Vektorer 
används främst till typsnitt och för att rita upp förenklade och förklarande bilder, exempelvis 
instruktionsmanualer. System baserade på objektorienterad grafik innebär att det blir lättare 
att komma åt enskilda objekt, då dessa beräknas var för sig, jämförelsevis med pixelbaserade 
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system där objekten är sammanflätade på ett helt annat sätt.  
 Då de allra flesta sätt att använda vektorer innebär att de behöver omvandlas till pixlar, 
ligger vektorernas främsta styrka inte i att slutprodukten består av vektorer. Istället innebär 
detta att objektet byggt på vektorer inte behöver skalas eller bestämmas upplösning på förrän 
i sista skedet. Vektorer har även fördelen att de anpassar sig efter upplösning på olika 
skärmar, till skillnad från bilder byggda på pixlar, där upplösningen är konstant.  

Figur 2. Bilden visar skillnaden mellan pixelgrafik och vektorgrafik när det rör skalning 
uppåt i storlek  

 
Bilden ovan illustrerar hur vektorer är överlägsna pixlar när det kommer till skalning uppåt i 
storlek. Vektorernas skalbarhet innebär att vektorer är väl lämpade att använda för 
exempelvis typsnitt, eller andra objekt som behöver figurera i olika storlekar utan 
kvalitetsförsämring.    

3. Metod  
I följande stycke introduceras de metoder jag valt att använda mig av för att genomföra min 
analys i denna uppsats. Vidare redogör jag varför jag valt att genomföra analysen på detta 
sätt.  
 Jag har valt att genomföra och använda mig av en litteraturstudie tillsammans med en 
semiotisk bildanalys som metod för min undersökning. Till grund för denna ligger delvis 
boken Interactive textures for architecture and landscaping , Wiberg (2011), samt en rad 
vetenskapliga artiklar som berör allt ifrån hur vi handskas med digitala material till de etiska 
aspekter vi måste ta hänsyn till vid manipulation eller redigering av dessa. Anledningen till 
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att jag valt att genomföra just en litteraturstudie är för att få en djupare förståelse hur vi 
uppfattar och tar till oss av bilder. Min uppsats fokuserar på just bilder, men inte bara bilder 
som en platt yta med något visuellt på, utan snarare som en produkt av två digitala material, 
nämligen pixlar och vektorer.  
 Då fokusen ligger på bilder har jag, med stöd i min litteraturstudie, genomfört en 
semiotisk bildanalys. Denna syftar att se hur vektorer och pixlar, i egenskap av digitala 
material, fungerar och tillämpas, samt om det ena eller andra har specifika 
användningsområden där de är mer eller mindre överlägsna. Genom att använda mig av ett 
antal, från varandra, oberoende källor har jag haft möjlighet att inte bara kartlägga och 
analysera de tekniska aspekterna av dessa två digitala material, utan även vilken 
representation de har och vad de betyder för oss i vårt samhälle.  
För att genomföra min uppsats har jag analyserat fyra stycken bilder, med vektorer och 
pixlar som digitalt material i åtanke. Jag har i huvudsak utgått ifrån två olika perspektiv, det 
första hur dessa digitala material återfinns i den fysiska världen i syfte att de ska vara så 
avbildande och verklighetsbaserade som möjligt, exempelvis genom kartor eller andra 
informativa ting. 
 Det andra perspektivet och användingsområdet jag analyserat är hur dessa två digitala 
material används ur ett kreativt perspektiv, där designern har stor frihet att själv bestämma 
det kreativa uttrycket och mängden manipulation som krävs för att uppnå önskat resultat. 
Ett exempel på detta är reklam där den främsta fokusen ligger i att sälja eller marknadsföra 
en vara eller tjänst, någonting som medför att de digitala materialen omarbetas på ett annat 
sätt, då de får ett annat syfte.  

3.1 Semiotisk bildanalys  
En semiotisk bildanalys bygger på hur vi uppfattar bilder samt vilka tecken de innehåller och 
hur vi tolkar dessa. Metoden går ut på att få en ökad förståelse för de visuella 
representationer vi allt som oftast utsätts för. Genom att analysera tecken och sammanhang i 
bilder är det möjligt att på förhand analysera hur de kommer att tas emot och vilka känslor 
de väcker.  
 Harrison (2003) har utformat en metod för att analysera och förstå hur just stillbilder kan 
skapa mening och vara en representation för mer än bara sig själva. För att analysera 
stillbilder använder sig Harrison av tre primära begrepp som utgångspunkt för sina analyser. 
Dessa begrepp är symbol, index och ikon, och det är även dessa begrepp som jag valt att 
basera min analys på. Kress & Van Leeuwen (1996) beskriver bildspråket som vilket språk 
som helst, där olika tecken förmedlar olika saker. På samma sätt som vi har olika ord för 
olika föremål, har vi även byggt upp en vokabulär när det kommer till att tolka bilder.   
Genom att analysera de visuella intryck vi utsätts för, tillkommer även förmågan att 
analysera vilken potentiell påverkan de har, på så sätt blir vi inte offer för intryck vi inte kan 
värja oss för, utan får en ökad förståelse angående om och hur de påverkar oss.   
 Analysen är genomförd med digitala material i åtanke, så som beskrivet av Wiberg (2010);  !
 “Computer displays are typically thought of as surfaces, but to further scaffold our 
thinking on how the notion of texture can help us to see how computational power can be 
integrated in our physical world this book expands this concept into "interactive textures" 
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in an attempt to start to treat computational material (Vallgårda & Redström, 2007) as 
just one material amongst others, and as a way to open up a discussion on how 
computational materials, as a new texture could be integrated with other, maybe more 
traditional textures as to form new architectural spaces in which no separation is made 
between computational materials and other materials. In this book I define interactive 
textures as "digitalized materials, physically manifested, and capable of representing 
information and potentially also to scaffold interaction." These new textures are part of 
larger constructions of intertwined physical, social and digital materials (Robles & Wiberg, 
2010). Interactive textures enable the physical to communicate remote information, and it 
enables a physical space to become active query,able, and connected. Further on, it enables 
the digital to situate and manifest itself in the physical world, i.e. as an integrated part 
ranging from a small object, or a room, to a full-blown architecture." (Wiberg 2010, p22) !
Jag har således utgått utifrån hur och i vilken form pixlar och vektorer använts som digitala 
material för att förmedla kommunikation. Vidare har jag undersökt vid vilka tillfällen det ena 
är mer överlägset det andra, samt i vilka sammanhang de samarbetar. Utöver detta har jag 
använt mig av det tre olika kategorier förklarade av Harrison (2003) som nämns tidigare i 
min metoddel.  
 De fyra bilderna är utvalda med tanke på att de förmedlar olika kreativa uttryck och har 
olika uppgifter att fylla. Två av bilderna har som uppgift att verka avbildande och vara 
informativa och konkreta snarare än kreativa och utsvävande. De övriga två bilderna spelar 
mer på känslor än på information, vilket leder till att de har mindre krav på sig att vara 
informativa och istället har ett större spelrum när det kommer till kreativ frihet och visuella 
uttryck.  
 I slutet av detta stycke redogör jag för fyra olika kategorier jag tyckt mig finna när det 
kommer till hur pixlar och vektorer används som digitala material. Dessa kategorier kan 
användas för att ytterligare dela in bilder i ett analytiskt syfte, vidare kan de ligga till grund 
för att få en ökad förståelse för hur dessa material används och hur de på sätt kan utmanas 
och utvecklas vidare. 

3.2 Ikon, index och symbol  
Ikoner kallas de bilder som liknar eller avbildar någonting vi redan känner till om ett objekt 
eller en person. Fotografier och kartor är båda exempel på någonting som enligt Harrison 
utgör tydliga exempel på ikoner. Ikonerna kan variera från ytterst detaljerade till enkla, men 
oavsett representerar de det objekt de liknar. En avbild av en ros betyder just “ros” och inte 
“blomma” eller “trädgård”.  
 Index bygger på vår möjlighet att se samband mellan olika sammanhang eller olika 
föremål. Inte för sin liknelse mellan en person eller ett objekt, utan snarare för de relationer 
de har till andra objekt. Exempel på detta är att en termometer representerar temperatur, 
eller att en klocka representerar tid, rök relaterar till eld och en snöflinga relaterar till kyla. 
Index bygger således på vilka relationer vi har till andra element förknippade med de 
visuella. Index kan många gånger uppfattas som vaga och ackompanjeras därför många 
gånger av text för att dessa ska bli tydligare. Då index baseras på de associationer vi får när vi 
ser dem, är det givet att marginalen för feltolkning blir större. För en person kan rök 
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förknippas med dimma och för någon annan med en cigarett, ett förtydligande, som tidigare 
nämnt, ofta med text, är därför ofta nödvändigt för att undvika förvirring och för att fastslå 
ett konkret sätt att relatera till den visuella bilden i fråga. Index kan även innehålla flera olika 
representationer för en och samma sak, exempelvis kan en termometer, en sol, en snöflinga 
eller ett moln alla betyda “väder”. Samtidigt kan en termometer istället representera ett 
mätinstrument, index är således många gånger mycket påverkbart och relaterar till sin 
kontext.  
 Symboler liknar inte det de representerar och består således av en representation som 
måste läras in. Till exempel har ett trafikljus utformning med tre olika färger, rött, gult och 
grönt ingen visuell och given koppling till när det är okej för föraren att köra eller inte. 
Trafikljuset och dess komponenter utgör på detta sätt en symbol då det krävs en 
underliggande förståelse som måste läras in för att trafikljuset ska fungera. Det krävs även en 
gemensam förståelse för att en symbol av denna typ ska fungera. Hade några trafikanter 
ansett att det röda ljuset betydde “kör” hade trafikljuset som symbol varit mycket dåligt, då 
det i detta fall är mycket viktigt att alla som använder sig av den har ett och samma sätt att 
förstå och relatera till den på.  
 Andra exempel på symboler är olika språk och dess ord, en bil är exempelvis inte en bil 
förrän vi lär oss att just det ordet syftar på ett fordon med fyra hjul. Ordet “bil” har inte heller 
någon visuell liknelse med just en bil. På samma sätt är även flaggor symboler för enskilda 
länder, någonting vi lärt oss men som inte kan urskiljas enbart av deras visuella uttryck.  

3.3 Reflektion rörande metodval 
Vid en vetenskaplig analys, oavsett slag, är det viktigt att inte enbart förhålla sig kritiskt till 
det som analyseras, utan även den metod som valts för analysen i sig. Jag valde att begränsa 
min analys till fyra bilder, detta för att på så sätt kunna göra en semiotisk bildanalys som var 
kvalitativ snarare än kvantitativ.   
 Bryman och Nilsson (2002) menar att risken för att tolkningen av data blir mer subjektiv 
om datainsamlingen är just kvalitativ istället för kvantitativ, men anledningen till att jag 
valde att begränsa mig till just fyra bilder är för att kunna analysera dem mer djupgående, då 
jag anser det vara mer relevant för hur pixlar och vektorer används. Hultén, Hultman och 
Eriksson (2007) beskriver källkritik som någonting ytterst viktigt, i synnerhet när det 
kommer till litteraturstudier. De källor jag valt har vetenskaplig förankring för att styrka 
deras trovärdighet, och på så sätt även styrka trovärdigheten för min analys.   
 Den metod jag valt, nämligen en semiotisk bildanalys som grundar sig i en 
litteraturstudie, valde jag, istället för exempelvis intervjuer med människor som arbetar med 
skapandet av bilder, för att jag ville få en analys som inte skulle vara så nyanserad och färgad 
av deras egen erfarenhet av antingen vektorer eller pixlar. På samma sätt som konstnärer 
föredrar olika material och olika tekniker, somliga föredrar akvarell och andra olja, gäller 
samma sak när det kommer till de digitala materialen och dess verktyg.  
 Genom att istället genomföra en litteraturstudie och sedan en semiotisk bildanalys har jag 
försökt att få en mer övergripande och ofärgad bild över pixlar och vektorers 
användningsområden och möjligheter.  
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4. Resultat 

I den här delen presenterar jag den semiotiska bildanalys jag genomfört på fyra bilder. 

4.1 Bild nummer ett 
Den första bilden jag analyserat består av en karta över Hongkongs tunnelbanesystem. 
Bilden innehåller en rad olika element och har som huvudsyfte att vara informativ och 
lättöverskådlig för tunnelbaneresenärer. Bilden innehåller även en rad olika objekt som var 
och en fyller en funktion, även en spalt där de olika delarna förklaras återfinnes. 

Figur 3. Illustrerad bild över Hongkongs tunnelbanesystem !
Kartan över Hongkongs tunnelbanesystem innehåller samtliga av de tre kategorier, som 
Harrison använder för att kategorisera bilder. Vidare är den ett prima exempel på vektorers 
lämplighet för att skapa beskrivande och stiliserade bilder. Alla komponenter i bilden hjälps 
åt för att skapa en beskrivande helhet, som har verklighetsförankring men som ändå inte är 
en avbild av den. Exempelvis är de olika tunnelbanelinjerna inte exakta och placerade 
likadant som de är i verkligheten. Istället har de placerats på ett sådant sätt att de olika 
kopplingarna, representerade av inringade stationer, ska vara så tydliga som möjligt.  
 Hongkongs tunnelbanekarta visar hur vektorer, i form av ett digitalt material, kan guida 
oss i den fysiska världen även om den inte avbildar den exakt. Skalbarheten gör att 
materialet är lämpligt för allt ifrån små broschyrer till att figurera på stora affischer inuti 
tunnelbanan eller tunnelbanevagnarna.  
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 I detta exempel utmanas inte materialet utan används på ett sätt som det är väl lämpat 
för, och möjligheten till hög upplösning kommer väl till pass då den är någonting som 
kontinuerligt används. Den höga upplösningen innebär även en möjlighet att zooma in på 
valda delar av kartan för att få en bättre syn över ett mindre område. Användningen av de 
enklare geometriska former som finns på Hongkongs tunnelbanekarta återfinns även på 
andra tunnelbanekartor från olika städer, exempelvis kartor tillhörande London och 
Stockholm.  
 Rörande Harrisons tre kategorier återfinns som tidigare nämnt samtliga. Den ikoniska 
avbilden hittas i avbildningen av landmassan som utgör själva staden, även om bilden i sig är 
ytterst avskalad och stiliserad, så baseras den på hur Hongkongs geografi ser ut.  
Index återfinns på en rad ställen, bland annat genom mussepiggöronen för Disneyland och 
flygplanet som står för flygplatsen. Då dessa potentiellt kan betyda andra saker är de även 
kombinerade för text.  
 Symbolerna har störst representation på denna bild. De olika färgglada strecken har ingen 
liknelse med hur riktiga tunnelbanespår ser ut, de små runda prickarna som representerar 
olika stationer har inte heller någon anknytning till hur de olika stationerna ser ut i 
verkligheten. Rutan till vänster som förklarar vad de olika delarna av kartan består av är 
nödvändig för att ge allting en kontext och en relation till varandra. En förklaring rörande att 
det stora vita fältet betyder landmassa och att det blåa representerar havet är ingenting som 
tas upp i den beskrivande rutan då detta är någonting som anses som självklart, någonting 
som ytterligare skiljer ikoniska avbilder ifrån exempelvis symboler.  

4.2 Bild nummer två  
Bild nummer två är hämtad från google maps kartor och föreställer Hongkong sett uppifrån, 
till skillnad från bilden över Hongkongs tunnelbanesystem är denna bild mycket mer 
detaljerad. Denna bild har, jämfört med den över tunnelbanesystemet, funktionen att verka 
som en detaljerad avbild istället för en informativ förenkling. 
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Figur 4. Karta över Hongkong hämtad från google maps !
Kartan är en ögonblicksbild med en stor mängd objekt istället för en bild som innehåller väl 
valda sådana, exempelvis syns båtar på havet och andra fordon på vägarna. För en 
tunnelbanekarta hade dessa element varit totalt onödiga och irrelevanta, men för ett 
fotografi, en ögonblicksbild,  förklarar de en situation som ägde rum exakt just då. 
 Bilden är även ett tydligt exempel på vad Blinn (2005) beskrev med hur pixlar alltid 
innebär en komprimering av information. Bilden är detaljerad på så sätt att den innehåller 
en stor mängd olika objekt, men kvalitén i sig är inte speciellt hög. Detta blir tydligt om en 
inzoomning sker, bilden är har en betydligt lägre upplösning än verkligheten, någonting som 
alltid sker då pixlar används.  
 Google maps karta över Hongkong innehåller, förutom enbart den fysiska kartan, även en 
rad interaktiva delar. Återfinns gör exempelvis de olika tunnelbanelinjerna, i dess faktiska 
form. Genom att använda sig av ett fotografi och av ritade komponenter är det möjligt att få 
ett ytterligare djup i bilden. Då tunnelbanelinjerna går under jord medför de utritade linjerna 
att kartan visar mer än bara ytan. Denna bild, i likhet med den över Hongkongs 
tunnelbanesystem, kräver en grundläggande förståelse för de olika symboler och index som 
används.  
 Ikonen i detta fall består av fotografiet som utgör grunden för kartan, vidare återfinns en 
rad olika symboler och index. Kompassen utgör exempelvis ett index då den är ett 
instrument för att lokalisera sig med, ett föremål vi känner igen från verkligheten och som vi 
accocierar med en rad olika saker. Olika symboler i denna bild kan ses i symbolen för 
tunnelbana, de olika linjerna med dess kulör eller i de i text utplacerade namnen på de olika 
stadsdelarna. Samtliga behöver en bakomliggande förståelse för att kunna tolkas. 
 Även om både den schematiska bilden över Hongkongs tunnelbanesystem, och den 
fotograferade bilden med ritade element i mångt och mycket innehåller liknande 
information, är den ena klart mer lämpad för att navigera sig i just tunnelbanan med. Det 
fotograferade exemplet innehåller mer information, men mer information är inte alltid det 
som är mest relevant och önskvärt. Snarare är information av rätt sort det som eftersträvas, 
för mycket eller för lite information bidrar enbart till förvirring och försvårar den 
ursprungliga uppgiften bilden är tänkt att ha.  
 För att navigera sig i tunnelbanenätet är såldes denna karta otroligt ineffektiv jämfört med 
den som har det som primär uppgift. Den riktiga tunnelbanekartan, å andra sidan, fungerar 
mycket dåligt om den skulle användas med syftet att lokalisera sig genom stadens andra 
delar, då den helt saknar information rörande gator, byggnader och andra hinder i 
stadslandskapet.  

4.3 Bild nummer tre 
Den tredje bilden jag valt att analysera är en bild som tidningen Metro tidigare använt för att 
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marknadsföra sig själva. 

Figur 5. Reklambild tidigare använd av tidningen Metro !
Till skillnad från de två tidigare bilderna innehåller denna en mycket högre frekvent av 
fiktiva inslag. Den kreativa friheten i denna bild är mycket större då syftet inte är att bilden 
ska vara så informativ som möjligt eller en så identisk kopia av verkligheten.  
 Bilden innehåller tydliga fiktiva inslag och är klart manipulerad, någonting som blir ännu 
mer tydligt genom att det finns inslag som är så långt ifrån vår verklighet att vi inte kan 
relatera till dem som någonting som faktiskt sker. Även om enbart ett fåtal av de som 
kommer att se bilden har tillräckligt stor kunskap för att genomföra en manipulation på 
samma sätt, är bilden så pass övertydlig i sina fiktiva inslag att möjligheten att förstå att en 
manipulation har skett ändå finns.  
I bilden återfinns inslag av ikoner, index och symboler. Mannen i sig är en ikon, avbildningen 
av honom är där för att representera just honom. Symboler återfinns bland annat i texten 
och Metro-logotypen, någonting som är intressant är dock hur hela bilden i sig skapar ett 
index. Utan texten hade bilden kunnat göra reklam för någonting helt annat, men de olika 
elementen och texten skapar ett sammanhang som gör att betraktaren får ett sätt att förhålla 
sig till bilden.  
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 Bilden är också ett tydligt exempel på hur pixlar som material fungerar ypperligt när det 
kommer till manipulation av det extremare slaget. Möjligheten att kombinera olika 
fotografier med varandra och på så sätt skapa helt nya bilder innebär en lämplighet för 
bildmanipulation som inte återfinns hos exempelvis vektorer. Istället för att rita upp varje 
komponent i bilden, någonting som skulle vara mycket tidskrävande, fungerar det ypperligt 
att använda sig av antingen redan befintliga fotografier, eller genom att helt enkelt ta nya.  
 På samma sätt som översiktsbilden tagen från google maps innehåller en rad ritade 
element för att förenkla och förklara gör även denna bild detta. Genom den ritade logotypen 
och texten samarbetar två olika digitala material, pixlar och vektorer, för att skapa en mer 
enhetlig och förståelig slutprodukt. De olika materialen skapar en form av symbios, där de 
båda fyller en tydlig funktion. Pixlarnas inbjudande till manipulation antar en tydlig kontrast 
till de raka linjer vektorer så tacksamt använder sig av.  

4.4 Bild nummer fyra 
Den sista bilden som jag valt att analysera föreställer ett valthorn, skapad av den japanske 
konstnärern Yukio Miyamoto.  

Figur 6. En hyperrealistisk bild skapad av konstnären Yukio Miyamoto  !
Miyamoto har specialiserat sig på att skapa så kallade hyperrealistiska bilder med hjälp av 
vektorer som grund. Processen tar mycket längre tid, jämfört med att enbart fotografera en 
valthorn eller vad som önskas avbildas. Genom att, lager för lager, bygga upp en bild 
utmanar Miyamoto vektorer som material. Bilden som helhet bildar en ikon, men jämfört 
med ett fotografi, där hela bilden består av ett enda lager, består en hyperrealistisk bild gjord 
av vektorer av tusentals minimala symboler, som var för sig inte fyller någon egentlig 
funktion, men som tillsammans bildar en helhet.  
 Genom att behandla vektorer på detta sätt skapar Miyamoto ett helt nytt sätt att 
producera bilder. Foto- eller hyperrealism är inte längre begränsat till just fotografier eller 
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3D-modellering, utan kan även produceras med hjälp av matematiska formler, geometriska 
figurer och raka linjer, allt beroende på hur materialet behandlas. Miyamoto har således 
hittat ett sätt att modellera och ge textur även till 2D-bilder. På samma sätt som 
allmogemålarna ibland målade träfibrer för att skapa struktur åt sina verk, använder 
Miyamoto och andra i hans genre vektorer för att rita upp en illusion av struktur, även då det 
inte finns någon från början.  

5. Fyra kategorier för bildindelning 

Efter min semiotiska bildanalys tycker jag mig se fyra större kategorier för bilder där 
vektorer och pixlar används för att skapa olika uttryck. De olika kategorierna är indelade 
efter hur stor manipulering bilderna som finner sig inom en kategori har, samt hur 
realistiska respektive surrealistiska de är, utifrån hur stor verklighetsförankring de har. De 
fyra olika kategorier jag funnit är:  !

• Förändrade bilder 
• Avbildande bilder 
• Fiktiva bilder 
• Kontextberoende bilder  !

Figur 7. Fyra olika kategorier för indelning av bilder 

5.1 Förändrade bilder 
I denna kategori hamnar de bilder som bygger på objekt som återfinns i vår vardag, i denna 
kategori hamnar även många bilder vars syfte är att sälja en vara eller tjänst. De bilder som 
återfinns här är alltid manipulerade, men manipulationen sker på ett sådant sätt att objekten 
ter sig verkliga. 
 Mängden manipulation i denna kategori är hög, men har manipulationen är ändå 
begränsad till den mänskliga uppfattningen av vad som är verkligt eller ej. Kategorin har 
måttlig kreativ frihet, då den grundar sig i vår perception av verkligheten och måste således 
förhålla sig till en rad olika regler. I denna kategori återfinns många av de bilder som 
används i reklam, där objekt manipulerats för att se tilltalande, men ändå verkliga ut. Pixlar 
som material används ofta i denna kategori då fotografier utgör en bra grund med 
verklighetsanknytning som sedan lätt kan manipuleras till önskat resultat.  

5.2 Avbildande bilder 
Kategorin avbildande bilder bygger på en, i den mån det är möjligt, så exakt kopia som 
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möjligt. För denna kategori används främst fotografier, manipulationen av bilder i denna 
kategori bör hållas på en så låg nivå som möjligt, kategorin avbildande bilder syftar att verka 
som tidsdokument och den kreativa friheten är mycket låg. I denna kategori återfinns bland 
annat högupplösta detaljerade kartor i form av fotografier. Pixlar som material är mer 
optimalt än vektorer, då pixlar innebär en mer exakt avbild. 
 Bilderna i denna kategori är mer fokuserade på att dokumentera än någonting annat, de 
går att likna vid det klassiska detaljmåleriet före fotografiernas tidsålder, där syftet var att 
avbilda någonting exakt istället för att göra en kreativ tolkning.  

5.3 Fiktiva bilder 
Kategorin fiktiva bilder är precis som det låter en kategori som innehåller element som är 
tydligt fiktiva, men som ofta har inslag som är förankrade i verkligheten. Manipulationen och 
den kreativa friheten i denna kategori är mycket hög då manipulationen inte på något sätt 
dolts utan är uppenbar. I denna kategori hittas konstverk av olika slag eller reklambilder som 
inte bygger på att förbättra verkligheten. De surrealistiska inslagen som återfinns i bilder i 
denna kategori är så tydliga att det är givet för betraktaren att bilden i sig inte är en 
avbildning eller bygger på verkliga händelser. Ett tydligt exempel på en bild som hamnar i 
denna kategori är Metros reklambild, med mannen vars huvud är fyllt med olika ting. 

 
5.4 Kontextberoende bilder  
Den sista kategori jag tycker mig urskilja är kategorin för kontextberoende bilder. Här 
återfinns logotyper, text och andra förklarande inslag, som på ett eller annat sätt behöver ett 
kontext eller en medvetenhet om vad de står för för att fungera. Den kreativa friheten är liten 
då huvudsyftet är tydlighet och igenkännande. I denna kategori behöver bilderna inte ha 
någon förankring till verkligheten. De bilder som hamnar i denna kategori används ofta med 
någon av föregående tre kategorier, antingen för att förklara eller för att ge en kontext. 
Exempelvis ger en företagslogotyp ett sammanhang till en reklambild, eller en text förklarar 
de olika delarna av en tunnelbanekarta. Bilderna behöver inte enbart ha ett kontext för att 
förstås, utan kan även hjälpa till att skapa ett kontext då de i sig ofta är beskrivande.  

6. Diskussion 

Syftet med min uppsats var att undersöka hur pixlar och vektorer används i form av digitala 
material, samt inom vilka områden och hur något av dessa två material är överlägset det 
andra. För att genomföra uppsatsen har jag utgått utifrån min forskningsfråga, nämligen; !

• Utmanas de olika materialen utanför sina respektive primära användningsområden, 
och i så fall på vilket sätt? 

 
Utifrån denna fråga genomförde jag sedan en semiotisk bildanalys för att försöka se 
sammanhang mellan olika material och olika användningsområden. Efter min semiotiska 
bildanalys föll det sig naturligt att dela in resultatet i de fyra olika kategorier jag sedan 
skapade. Detta då jag såg tydliga samband mellan hur olika material används och till vad.  
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 Att dela in bilder i olika kategorier är inget nytt, men denna indelning brukar då istället 
ske genom en analys av vilka visuella uttryck en bild har. Genom att analysera bilder med 
utgångspunkten ur just en analyseringsmetod som grundar sig på bilders visuella uttryck, 
men att även titta på vilka material som står bakom slutprodukten har jag kunnat kartlägga 
hur pixlar och vektorer använd.  
 En av svårigheterna med att genomföra denna uppsats har varit det faktum att oavsett 
vilket material som används för att skapa en bild, så återfinns slutprodukten i de allra flesta 
fall i ett pixelbaserat format. Således har fokusen legat på själva skapandeprocessen och när 
och hur ett material används före det andra, istället för att enbart titta på den slutgiltiga 
bilden.  

6.1 De fyra kategorierna för bildindelning 
Genom de fyra större kategorier för bildindelning jag skapat har jag kunnat dela in bilder, 
inte för sitt visuella uttryck, utan snarare för vilken typ av information de förmedlar samt 
vilka material som använts för att skapa slutprodukten. Kategorierna är inte enbart till för att 
dela upp bilder, utan också för att kunna se mönster i de olika material som använts för att 
producera dem.  
 På samma sätt som material så som trä, metall eller tyg har olika användningsområden 
har även de digitala materialen tillfällen då de är mer lämpade, och mer användbara. Genom 
att vara medveten om vilka begränsningar materialen har uppstår möjligheten att utmana 
dem och på så sätt nya sätt att förmedla information. Miyamotos hyperrealistiska bilder 
uppbygga på vektorer är ett exempel där vektorer utmanas och används för att skapa mycket 
realistiska och högdetaljerade bilder, till skillnad från det mer utbredda användningsområdet 
som återfinns vid skapandet av text, logotyper eller förenklande bilder i likhet med kartor.  
 De fyra kategorier jag utformat är givetvis bara ett första steg i att dela in bilder beroende 
på hur de utformat och vilka material som använts för att skapa dem. Utöver dessa fyra är 
det rimligt att tro att det är möjligt att skapa en rad olika underkategorier som mer grundligt 
kategoriserar bilder beroende på andra kvaliteter än just hur realistiska de är, samt hur stor 
manipulering de innehåller.  
 De fyra olika kategorierna bidrar till att skapa struktur och se samband mellan pixlar och 
vektorer, men de går även använda i syfte att se vilka skillnader som finns mellan dem. Värt 
att notera är även att det finns en rad olika bildtyper som jag inte haft utrymme att analysera 
i min uppsats. För att få en optimal kategorisk indelning gällande bilder behövs betydligt fler 
än de fyra bilder jag analyserat ses över. De kategorier jag tagit fram borde snarare ses som 
ett första steg till en indelning av bilder baserade på hur materialen bakom dem använts. Ett 
potentiellt användningsområde för de kategorier jag skapat skulle tänkas vara vid skapandet 
av en gemensam vokabulär när det rör egenskaper hos digitala material.  
 Ett annat tänkbart användningsområde är då en viss typ av information efterfrågas av en 
bild, om de olika kategorierna utvecklades och blev fler skulle dessa kunnat verka som en 
fingervisning rörande vilket material som skulle vara mest optimalt för att förmedla en viss 
känsla och en viss typ av information.  
  Som tidigare nämnt under rubriken ”digitala material” i denna uppsats, kan jag 
konstatera att pixlar och vektorer utgör digitala material så som Vallgårda och Redström 
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(2007) definierar ett digitalt material. Genom min analys ser jag tydligt att pixlar och vektorer 
har olika egenskaper, att de används för olika saker och har olika lämplighet. Ytterligare 
förekommer dessa två stundtals tillsammans för att skapa en mer fulländad helhet.  

7. Slutsats 
Genom min uppsats tycker jag mig kunna stärka att de digitala materialen blir allt viktigare. 
Det hade varit intressant att analysera fler bilder i syfte att finna fler samband mellan olika 
material och olika typer av bildskapande.  
 En analys av fler digitala material än enbart pixlar och vektorer hade varit intressant, och 
om det finns möjligheter att dela in även dem i olika kategorier utifrån den information de 
förmedlar. Det hade även varit intressant att analysera flertalet bilder inom samma kategori 
med syfte att skapa underkategorier och på så sätt särskilja ytterligare var materialen styrkor 
respektive svagheter ligger. 
 Min uppsats har enbart berört vektorer och pixlar i form av digitala material ytligt, men 
en grundligare analys tror jag hade genererat en ökad förståelse för dem som just digitala 
material, samt en ökad förståelse för hur de används och hur de kan utvecklas och utmanas 
på olika sätt. Att behandla pixlar och vektorer som material bidrar till att fokusen skiftar 
ifrån slutprodukten till vilka egenskaper de har och hur processerna de är involverade i ser 
ut. De blir helt enkelt mer än bara små fyrkanter eller geografiska formler, istället tillsätts de 
egenskaper som kan antingen utnyttjas eller motarbetas.  
 I egenskap av material får de helt enkelt en egen karaktär och blir någonting mer än bara 
sig själva.  Våra fysiska material finns det väldokumenterade kunskaper om, hur de används, 
hur de går att utmana och de har också många olika användingsområden där de anses vara 
lämpliga eller ej.  
 För att skapa en så optimerad upplevelse som möjligt när det kommer till digitala 
upplevelser, eller upplevelser som på ett eller annat sätt involverar objekt som en gång varit 
digitala är det viktigt att veta vilka material vi har, och i likhet med fysiska material kunna 
dela upp dessa efter deras olika egenskaper. I och med att digitala och fysiska material har 
olika förutsättningar går det inte att tillämpa samma egenskaper på dem. Egenskaper som 
exempelvis hårt, mjukt eller strävt existerar inte på samma sätt i den digitala världen, och de 
digitala materialen måste således tillskrivas andra egenskaper.  
 Då de bilder jag valt är just valda, och inte slumpartade, finns det givetvis en risk för att de 
fyra kategorier jag skapat skulle ha sett annorlunda ut om fyra andra bilder låg till grund för 
dem. Dock anser jag att de begrepp som jag använt för kategoriseringen även skulle gå att 
tillämpa på bilder av annan sort. Hur stor realism de har, eller vilken manipulering de utsatts 
för är någonting som är relevant för samtliga bilder som i ett eller annat skede varit eller är 
digitala, oavsett om de baseras på pixlar eller vektorer. De fyra kategorierna jag tagit fram ger 
även utrymme för en rad underkategorier som kan dela in bilder ytterligare. Det finns 
således minst två sätt att behandla mina fyra kategorier, det första är att se på dem som en 
början på en kategorisering av bilder och sedan utifrån detta skapa egna underkategorier.  
 Ett annat sätt att behandla dem på är att se dem som ett exempel på en metod för att dela 
in olika digitala material och på så sätt se samband mellan dem. Ytterligare ett sätt att 
använda dem på är potentiellt för att avgöra om någonting är just ett digitalt material eller 
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inte, detta då de fyra olika kategorierna grundar sig på min semiotiska analys, som i sin tur 
bygger på definitionen av vad ett digitalt material är. 
 Jag tror att min kategorisering av digitala material när det rör bilder är ett första steg 
emot att kategorisera även andra digitala material utanför bildernas ramar. Vidare forskning 
inom detta ämne skulle kunna involvera antingen en kategorisering rörande digitala material 
överlag, vad de har gemensamt och på så sätt försöka skapa en ny terminologi för just 
digitala materials olika egenskaper. En annan möjlig fortsatt forskning är att fokusera på ett 
av de digitala materialen och genom utförligare analyser skapa fler och mer detaljerade 
kategorier än de fyra jag tagit fram i denna uppsats.   
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