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Sammanfattning 

Idag använder vi oss av en mängd tekniska produkter för att underlätta tillvaron. 

Många produkter har en viktig funktion, så som att förse människor med rent 

vatten i områden där det annars finns en brist på det. Men om produkten ska 

kunna utnyttjas till sin fulla potential, krävs också att den används på rätt sätt. 

Att användarna av en produkt saknar kunskap om den, skapar problem. I detta 

arbete har jag därför ställt mig frågan: Hur bör man utforma information om 

tekniken i en vattenreningsmaskin, för en målgrupp med inga eller begränsade 

kunskaper om vattenrening? 

Syftet har varit att ta reda på hur ett informationsmaterial bör utformas för att 

underlätta för servicepersonal på hotell vid användandet av en 

vattenreningsmaskin. Syftet har också varit att gestalta denna information. För att 

få fram ett resultat och en slutsats, har kvalitativa intervjuer, litteraturstudier och 

en utprovning med två prototyper av designlösningen utförts. 

Arbetet har resulterat i en slutgiltig designlösning som är ett förslag på en 

handbok för en vattenreningsmaskin. Resultatet av arbetet visar också att 

informationen om en teknisk produkt, med fördel bör utformas enligt relevanta 

informationsdesignsprinciper. 
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Abstract 

Today we use a variety of technical products to facilitate our lives. Many products 

have an important function, such as providing people with clean water in areas 

where there is a lack of it. But if the product is to be exploited to its full potential, 

it is also required that it is used properly. 

The fact that users of a product lack knowledge about it creates problems. In 

this study, I have therefor asked the question: How should you design information 

about the technology of a water purifier, for a target group with no or limited 

knowledge about water purification? 

The purpose has been to find out how information should be designed to 

facilitate service personnel in hotels when using a water purifier. The purpose has 

also been to design this information. In order to obtain a result and a conclusion, 

qualitative interviews, literature studies and a user-test with two prototypes of the 

design have been performed. 

The study has resulted in a final design that is a proposal for a manual for a 

water purifier. The result of the work also shows that the information about a 

technical product should be designed in accordance with relevant information 

design principles. 
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Detta arbete hade inte varit genomförbart utan den motivation som jag fått från 

familj och mina vänner, så därför vill jag först rikta ett stort tack till er. Under 
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1. Inledning  

Under detta kapitel introducerar jag problemformuleringen, bakgrund, syfte och 

forskningsfrågan som arbetet ämnar svara på. Även målgruppen och arbetets 

avgränsningar beskrivs. 

1.1 Problemformulering 

I dagens samhälle används tekniska produkter för att underlätta människans 

tillvaro. Vissa av dessa produkter har en mycket viktig funktion, så som att förse 

människor med rent vatten i områden där det annars finns en brist på det. För att 

denna typ av produkt ska kunna utnyttjas till sin fulla potential, är det också 

viktigt att den används på rätt sätt. Detta arbete utgår därför från problemet att 

användarna av en sådan produkt, ofta saknar kunskap om den. Något som i sin tur 

leder till problem. 

Informationsdesignproblemet ligger i att målgruppen inte vet hur en 

vattenreningsmaskin fungerar och att det idag inte finns någon medföljande 

information som förklarar detta. Utan förståelse för maskinens flöde och funktion, 

är riskerna större att maskinen kopplas in fel eller används på fel sätt. Målgruppen 

behöver veta hur maskinen startas upp, men efter det också vad som händer 

därnäst. Även om maskinen till stor del är självgående, är det relevant för 

målgruppen att veta hur den fungerar för att kunna förstå om det eventuellt skulle 

uppstå några problem eller om något plötsligt inte fungerar som det ska. Då denna 

maskin bland annat kan förse hotell med allt från dricksvatten och duschvatten till 

bevattning av trädgårdar, är det viktigt att den fungerar som tänkt. Det kan också 

vara en onödig ansträngning för målgruppen att behöva gissa sig till olika delar 

och funktioner, om information saknas. 

Den aktuella vattenreningsmaskinen är en ny produkt som inte varit ute på fält 

så mycket hittills. Därmed har målgruppen inte haft tillgång till någon särskild 

information om produkten. Eftersom maskinen även är utrustad med ett 

nyuppfunnet filter, har målgruppen heller inte haft möjligheten att jämföra den 

med liknande produkter på marknaden. Det saknas en medföljande 

informationsartefakt som visar de olika beståndsdelarna samt flödesprocessen i 

maskinen.  

1.2 Bakgrund  

Det är ett mindre företag i Mellansverige som står bakom vattenreningsmaskinen 

Millennium Desalination Device, förkortat MDD. Företaget hoppas se denna 

produkt i olika sammanhang. De vill bland annat finnas i kris- och 

katastrofområden, på odlingar runt om i världen samt eventuellt också i den 

svenska skärgården. I mitt arbete har den primära målgruppen varit 

servicepersonal på hotell i Spanien. Anledningen till detta är att det i dagsläget, 

våren 2017, är en aktuell målgrupp för min samarbetspartner då produkten håller 

på att säljas in där. 
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1.3 Målgrupp 

1.3.1 Primär målgrupp 

MDD är en produkt med olika användningsområden. Det är bland annat tänkt att 

vattenreningsmaskinen ska förse hotell med dricks- och hushållsvatten och även 

bevattning av eventuella trädgårdar. Det är tänkt att en hotellkedja med 

medelklasshotell på Mallorca, ska ta emot de första prototyperna av maskinen. 

Detta arbete har därför servicepersonal på hotell i Spanien som primär målgrupp.  

Målgruppen är användare av maskinen och består av servicepersonal på hotell. 

I detta arbete görs ett antagande att de flesta har begränsad kunskap om teknik och 

vattenrening. Trots att målgruppen kan specificeras som servicepersonal på hotell 

i Spanien, kan denna personal och deras förkunskaper samt behov skilja sig 

mycket från hotell till hotell även inom samma kedja. Servicepersonal kan vara så 

väl vaktmästare som kökspersonal och vem som är ansvarig för maskinen kan 

därför variera. Därav blir målgruppen en slags allmänhet med begränsade 

kunskaper om teknik och vattenrening. Maskinen kan liknas vid en 

hushållsapparat och en sådan produkt kan ofta anses ha allmänheten som 

målgrupp. Åldern för målgruppen kan tänkas vara 18–65 år, då det är vanligast att 

man är aktiv i yrkeslivet någon gång inom detta tidsspann. 

1.3.2 Sekundär målgrupp 

Den primära målgruppen för detta arbete är användarna av produkten, men en 

sekundär målgrupp är även potentiella kunder eller investerare. Detta eftersom 

informationsmaterialet eventuellt även kommer att användas för att förklara eller 

visa produktens delar och funktion i olika försäljningssammanhang. Detta är dock 

en målgrupp som jag i mitt arbete inte tagit lika stor hänsyn till, då det framförallt 

är användarna idag som har ett behov av information om produkten. 

1.4 Syfte 

Syftet med detta är arbete är att ta reda på hur ett informationsmaterial bör 

utformas för att underlätta för servicepersonal på hotell, med inga eller 

begränsade kunskaper om vattenrening, vid användandet av 

vattenreningsmaskinen MDD. Syftet är också att gestalta information om MDD, 

så att målgruppen kan använda maskinen effektivt. 

1. 5 Forskningsfråga 

• Hur bör man utforma information om tekniken i en vattenreningsmaskin, 

för en målgrupp med inga eller begränsade kunskaper om vattenrening? 

Samt underfrågorna:  

• Vilken information har servicepersonal på hotell, som ska använda 

vattenreningsmaskinen MDD, behov av? 
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• Vilka relevanta informationsdesignprinciper för text, bild och form bör 

tillämpas i utformningen av information om en vattenreningsmaskin, 

riktad till servicepersonal på hotell som ska använda maskinen? 

1.6 Avgränsningar 

1.6.1 Omfattning 

Samarbetspartnern arbetar med ett helt projekt och jag kommer bland annat att 

göra en avgränsning genom att endast fokusera på den centrala anordningen i 

projektet, vilket är vattenreningsmaskinen MDD. Det finns redan befintligt 

informationsmaterial som beskriver projektet i helhet och det är idag främst 

tekniken kring vattenreningsmaskinen som det finns ett informationsbehov för. 

Vad gäller omfattningen av arbetet, så är det viktigt att påpeka att det inte är en 

fullt färdig servicemanual som har producerats. Detta eftersom en sådan 

informationsartefakt skulle vara för omfattande för detta projekt. Det är istället ett 

informationskoncept och ett förslag på en handbok för produkten som tagits fram. 

1.6.2 Kunskapsbegränsning 

Trots att jag under min utbildning i Informationsdesign bland annat fått 

grundläggande kunskaper om bilder och bildbeställning, anser jag det viktigt att 

påpeka att det är Textdesign som är min inriktning. Mitt fokus har huvudsakligen 

varit på text och form, men jag har också varit ansvarig för beställning av bilder 

från illustratörer. 

Beroende på projekt, finns det ibland en teknikillustratör som har ansvaret att 

framställa bilderna i exempelvis en manual. Men det är också vanligt att det är 

samma person som ansvarar för text och bild. Därför är det relevant för en 

teknikinformatör att förstå bilder och ha kunskap om vilka illustrationer som 

krävs (Ask, 2012, s. 110). 

1.6.3 Språk 

Designlösningen har utformats på svenska, trots att den primära målgruppen finns 

i Spanien. Designen kommer vid ett senare tillfälle att översättas till andra språk, 

så som spanska och engelska. 

Många svenska teknikföretag arbetar idag mot en internationell marknad och 

väljer därför att skriva teknikinformation på engelska (Ask, 2012, s. 11). Det kan 

dock uppstå viss problematik med detta, då de flesta svenska teknikinformatörer 

inte har engelska som modersmål eller behärskar språket fullt ut (Ask, 2012, s. 

83). På grund av att jag som designer inte behärskar varken det engelska eller 

spanska språket fullt ut, har jag istället valt att utforma designlösningen på 

svenska för senare översättning till andra språk. 
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1.7 Begreppsdefinitioner 

Nedan definieras två av rapportens centrala begrepp. Detta görs för att klargöra 

vad jag syftar på med dessa begrepp samt för att förenkla läsningen av rapporten. 

1.7.1 Millennium Desalination Device 

Millennium Desalination Device är en vattenreningsmaskin som ger bakteriefritt 

samt avsaltat vatten. Maskinen är bland annat utrustad med ett nyuppfunnet filter. 

Millennium Desalination Device förkortas MDD. Det är även denna förkortning 

som används kontinuerligt i rapporten. 

1.7.2 Teknikinformation 

Ask (2012, s. 13) definierar teknikinformation som information om ett tekniskt 

ämne, produkt eller process. Denna information är även som regel framtagen för 

en särskild målgrupp och informationen presenteras i ett eller flera medier. 

Teknikinformation som följer med en produkt visar ofta hur produkten är tänkt att 

användas och istället för att göra ett intryck genom att vara säljande, bör 

teknikinformation skapa trygghet (Ask, 2012, s. 13). En instruktion kan definieras 

som en text som vanligen följer med en produkt och informerar användaren om 

hur man använder, sätter samman eller sköter produkten (Delin, 2000, s. 59). 

Typiska egenskaper i teknikinformation är bland annat att informationen 

innehåller direktiv som uppmanar till handling. Dessa direktiv kan vara 

befallningar men ibland endast rekommendationer, vilket gör att inte alla direktiv 

garanterat leder till handling (Delin, 2000, s. 61). 
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2. Tidigare forskning 

Under detta kapitel presenteras tidigare forskning inom området. Även sökvägar 

och urvalet av relevant litteratur redovisas. 

2.1 Sökvägar och urval 

För detta arbete har jag vänt mig till litteratur i form av böcker som jag tidigare 

varit i kontakt med under min utbildning vid Text- och 

informationsdesignsprogrammet på Mälardalens högskola. Exempel på sådana 

källor är Ask (2012), Holsanova (2010) och Melin (2011). Eftersom verken 

använts som kurslitteratur, gör jag ett antagande att de har granskats av 

sakkunniga inom området Informationsdesign och därav ser jag denna litteratur 

som relevant. Utöver denna litteratur, har jag även vänt mig till vetenskapliga 

artiklar som varit granskade och därmed peer reviewed. Vetenskapliga 

publikationer har sökts via de databaser som högskolebiblioteket på Mälardalens 

högskola (Högskolebiblioteket, 2017) tillhandahåller. Sökorden som använts har 

bland annat varit: ”technical communication”, "information design", "information 

design (and) technical communcation" och ”user manuals”. 

Ett urval av litteratur har gjorts, eftersom det inte vore möjligt att täcka in all 

tidigare forskning inom området. Jag har baserat mitt urval på att framförallt 

fokusera på området teknikinformation, men även begränsa de relevanta 

informationsdesignprinciperna till att handla om text, bild och form. Principer och 

teorier för exempelvis hur användarna hittar informationen eller hur den tas emot 

via olika medier, har därför valts bort. Urvalet har även gjorts genom att jag 

endast vänt mig till källor publicerade från år 2000 och framåt. Detta är ett val 

som har gjorts för att få tillförlitliga källor. 

2.2 Teknikinformation 

Ett centralt verk i mitt arbete har varit Teknikinformatörens handbok (Ask, 2012). 

Boken har inte en vetenskaplig grund, utan ger endast riktlinjer för hur 

teknikinformation av god kvalitet kan skapas och publiceras. Boken bygger till 

stor del på författarens praktiska erfarenhet i yrket som teknikinformatör (Ask, 

2012, s. 11). Ask (2012, s. 30–31) beskriver bland annat arbetsgången för en 

teknikinformatör i sju steg: 

• ”Planera 

• Skapa 

• Testa 

• Granska och godkänna 

• Översätta 

• Publicera och leverera 

• Arkivera.” 
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Møller (2013) påpekar att det främst finns handböcker och riktlinjer gällande 

teknikinformation och användarmanualer, snarare än vetenskapliga publikationer. 

Hon diskuterar det faktum att trots att dessa riktlinjer följs, så uppstår det ändå 

problem med manualer och dessa problem dyker som oftast upp när manualen ska 

användas i praktiken. Därför är det enligt Møller (2013) en stor fördel att utföra 

användartester av en manual innan den publiceras, för att fastställa om riktlinjerna 

fungerar eller inte i det aktuella fallet. 

Judy Delin diskuterar instruktionstexter i "The Language of Everyday Life: An 

Introduction" (2000). Hon lyfter bland annat fram att instruktionstexter skiljer sig 

från andra texter genom att ha en nära koppling till aktiviteter (Delin, 2000, s. 59). 

Chirumalla et al. (2015) redovisar en studie om hur instruktioner i olika medier 

påverkar processen och resultaten för att slutföra en viss uppgift. De olika 

medierna i denna utprovning var: endast text, text och bild, bildserie samt en 

video med berättarröst. Utprovningen skedde på fyra grupper av studenter vid 

Informationsdesign och visade bland annat att medietypen påverkade processen 

för att lösa uppgiften. Det skapades också olika roller inom grupperna när det 

gällde instruktioner i form av text och bild samt bildserier. Beroende på mediet 

agerade personerna olika inom grupperna och löste problemet på olika sätt. 

Instruktionerna via video samt bildserie var mest användbara, enligt användarna 

själva. De multimodala instruktionerna med text och bild upplevdes istället som 

redundanta (Chirumalla et al. 2015).  

2.3 Text och bild 

Tidigare forskning kring text och bild i samspel finns bland annat redovisat av 

Jana Holsanova (2010) som menar att en text idag ”består […] av en kombination 

av språk, bilder och andra grafiska medel” (2010, s. 15). Även Yvonne Eriksson 

(2009) redovisar liknande typ av forskning i ”Bildens tysta budskap: En 

interaktion mellan bild och text”. Eriksson (2009, s. 44) skriver bland annat att en 

text i vissa fall kan bli obegriplig utan tillhörande bilder och att bilden därför inte 

kan ses som något som endast kompletterar texten. Även Lars Melin (2011) har 

publicerat forskning kring relationen mellan text, bild och form. Han diskuterar 

bland annat för- och nackdelarna med text respektive bild som informationsbärare 

och kommer fram till att text är ett vinnande element, men att bilden också är ett 

mycket viktigt, kompletterande element till texten (2011, s. 95–96). 

2.4 Tidigare examensarbeten 

Elin Jakobsson (2015) utförde ett uppdrag åt samma företag i sitt examensarbete 

för avläggandet av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign med inriktning 

Informativ illustration. Denna undersökning handlade om sekvenskonst i 

utformningen av ett internationellt informationsmaterial och resulterade bland 

annat i en informativ broschyr.  
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3. Teori 

Den teori som redovisas under detta kapitel har, ihop med empiriska studier, 

genererat ett svar på frågorna samt motiverat designvalen i gestaltningen. 

3.1 Human-Centered Design 

Human-Centered Design, förkortat HCD, handlar om att sätta användarens behov 

först och att ta fram designer som underlättar för användaren (Norman, 2013, s.8–

10). Norman (2013, s. 9) skriver: "Human-centered design is a design philosophy. 

It means starting with a good understanding of people and the needs that the 

design is intended to meet." 

Med detta menas att det bland annat kan vara till en fördel att utföra 

målgrupps- eller behovsanalyser och att leta efter behov före lösningar, för att ta 

fram en god design. Att leta efter behov före lösningar kan bland annat ske på det 

sätt att man i sin arbets- eller designprocess gör flertalet snabba tester av idéer och 

sedan bearbetar problembeskrivningen utefter testernas resultat (Norman, 2013, s. 

9). De flesta informationsdesigners anser att användbarheten är en viktig del i 

designarbetet (Mazur, 2003, s. 28) och därmed bör användaren sättas i centrum 

när informationsdesign gestaltas. 

Genom att tillämpa teorin HCD i mitt arbete, har jag strävat efter att ta fram en 

designlösning som möter användarnas behov och inte endast uppfyller 

önskemålen om ett informationsmaterial från min samarbetspartner. HCD har 

tillämpats kontinuerligt under arbetets gång, då jag ständigt försökt förtydliga 

vilka behov målgruppen har och hur designlösningen kan utformas för att möta 

dessa. 

Teorin har tillämpats såväl innan som efter utformningen av designlösningen. 

Innan utformningen av designlösningen, arbetade jag med att inte endast definiera 

målgruppen men även definiera deras behov. HCD tillämpades även under 

utformningen av designlösningen, då mitt sätt att tänka och därmed mina 

designval under arbetets gång har influerats av teorin. Ett exempel på när mitt 

tänk kring HCD även varit tydligt, var då en utprovning med representanter ur 

målgruppen utfördes. Genom denna utprovning kontrollerades det om 

designförslaget mötte målgruppens behov eller inte och i sådana fall vilka 

ytterligare informationsbehov som fanns. 
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras och redogörs för de metoder; kvalitativa intervjuer, 

litteraturstudier och utprovning, som använts i arbetet. Metoderna har valts för 

att finna svaret på de frågor som ställs i arbetet. 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

För att svara på underfrågan: "Vilken information har servicepersonal på hotell, 

som ska använda vattenreningsmaskinen MDD, behov av?" har kvalitativa 

intervjuer i form av expertintervjuer valts som metod. En kvalitativ intervju kan 

liknas vid ett friare samtal (Holme, Solvang, 1997, s. 99). Eftersom det i en 

kvalitativ intervju inte ska vara lika mycket styrning från den som intervjuar, 

används sällan typiska frågeformulär och intervjupersonerna ska istället styra 

intervjun så mycket som möjligt. Den som genomför intervjun bör dock ha en 

uppfattning om vilka områden som ska diskuteras (Holme, Solvang, 1997, s. 100–

101). Inför de intervjuer som genomförts, har jag haft ett antal förberedda frågor 

som stöd, men intervjuerna har överlag bestått av ett fritt samtal. Intervjuerna 

spelades inte in, men jag valde att föra noggranna anteckningar som sedan 

sammanställdes till ett resultat. Mot detta kan viss kritik riktas, då inspelade 

intervjuer troligen hade varit en fördel på det sätt att intervjun kunde ha 

analyserats flertalet gånger innan ett resultat sammanställdes. 

Experterna i detta fall har varit personer från det företag som står bakom MDD. 

Dessa personer har varit sakkunniga rörande tekniken i vattenreningsmaskinen 

MDD samt personer som mött representanter av målgruppen på plats i Spanien. 

Syftet med de kvalitativa intervjuerna har varit att samla mer information om 

målgruppen, för att kunna fastställa deras informationsbehov. Syftet med 

intervjuerna har också varit att få maskinens flöde och funktion förklarad korrekt 

av sakkunniga, så att tekniken kunde beskrivas korrekt även i designlösningen. 

Valet av att intervjua experter istället för användare av produkten, beror på de 

förutsättningar jag haft. Jag har inte haft de förutsättningar som krävs för att 

komma i direkt kontakt med målgruppen i Spanien. Genom att istället intervjua 

experter, fick jag ändå den information om målgruppen som krävdes för att förstå 

deras huvudsakliga informationsbehov. 

4.2 Litteraturstudier 

Litteraturstudier har utförts kontinuerligt. Genom litteraturstudier som metod, 

ämnade jag svara på underfrågan: "Vilka relevanta informationsdesignprinciper 

för text, bild och form bör tillämpas i utformningen av information om en 

vattenreningsmaskin, riktad till servicepersonal på hotell som ska använda 

maskinen?". Litteraturstudierna användes som metod för att samla data samt för 

att motivera designvalen i den slutgiltiga designlösningen. Litteraturen består av 

så väl handböcker som vetenskapliga publikationer. 
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Hur den relevanta litteraturen hittades och valdes ut, redogörs under kapitel 2.1 

Sökvägar och urval. Under kapitel 7.2.2 Källkritik, finns även en diskussion kring 

källor. 

4.3 Utprovning 

När det gäller teknikinformation och framförallt användarmanualer är 

utprovningar av designen nödvändiga för att fastställa om de teoretiska riktlinjer 

och principer som finns inom området fungerar även i praktiken (Møller, 2013). 

Därav är en vald metod för mitt arbete en utprovning av designlösningen, 

eftersom designlösningen grundas dels på handböcker inom området 

teknikinformation. För att kunna utföra utprovningar av artefakten, har jag först 

arbetat med att prototypa artefakten. En prototyp används huvudsakligen för att 

lära sig mer om sitt koncept och sin design, samt hur man kan vidareutveckla 

denna (Wikberg Nilsson et al., 2015, s. 154). 

Syftet med utprovning som metod, har varit att se hur väl mitt designförslag i 

form av två prototyper, passar målgruppen och hur väl denna design möter 

målgruppens behov. Genom utprovningen strävade jag efter att få en ytterligare 

förståelse för målgruppens informationsbehov och svara på frågan: ”Vilken 

information har servicepersonal på hotell, som ska använda 

vattenreningsmaskinen MDD, behov av?”. Utprovningen var också en central del 

av arbetet för att kunna svara på forskningsfrågan: "Hur bör man utforma 

information om tekniken i en vattenreningsmaskin, för en målgrupp med inga 

eller begränsade kunskaper om vattenrening?". 

Utprovningen har utförts på slumpmässigt utvalda representanter för den 

målgrupp som tidigare beskrivits. Respondenterna representerar målgruppen 

genom att vara personer i åldrarna 18–65 år med begränsade kunskaper om teknik 

och vattenrening. Respondenterna hade även olika utbildningsnivåer och yrken. 

Respondenterna valdes ut dels utefter de olika utbildningsnivåerna och yrkena, 

som gav viss förståelse för deras kunskaper om teknik och vattenrening. När de 

ombads delta i utprovningen, ställdes även en allmän fråga om vilken nivå de 

ansåg att deras tekniska kunskaper låg på, för att bekräfta att de kunde 

representera den aktuella målgruppen. 

Det hade varit önskvärt att utföra utprovningen av designen ihop med 

maskinen på plats. Här uppstod dock viss problematik, då maskinen under våren 

2017 varit nedplockad och ej körbar på grund av att det utförs tester på den. 

Maskinen uppskattades inte vara körbar och klar för visning inom tidsramen för 

mitt examensarbete. Av praktiska samt tidsmässiga skäl har därför en utprovning 

ihop med maskinen valts bort och istället har en utprovning utförts med endast de 

två prototyperna. 

Utprovningen av de två prototyperna utfördes på totalt fem personer i åldrarna 

22–62. Respondenterna bestod av fyra kvinnor och en man. Två respondenter 

hade genomförda eftergymnasiala studier vid högskola/universitet, medan tre 

respondenter hade gymnasieutbildning. Syftet med utprovningen var att se vilken 

av de två prototyperna som mest effektivt informerade om MDD. Respondenterna 

fick i egen takt läsa och jämföra de två prototyperna. Sedan ställdes fem frågor via 

en enkät, se bilaga 4 för den fullständiga utprovningsenkäten. Respondenterna 

ombads svara på enkäten skriftligt, men uppmuntrades även att förklara eller 
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utveckla sina tankar muntligen, eftersom enkäten även uppföljdes med en 

kvalitativ intervju. Detta för att kontrollera om det fanns några eventuella 

oklarheter eller något som respondenterna ville utveckla. De svar som 

respondenterna gav muntligt i utprovningen, antecknades av mig och redovisas i 

bilaga 5 under "Övriga kommentarer”. Resterande svar i bilaga 5 är 

respondenternas egna, skriftliga svar som återges ordagrant. 

Frågorna som ställdes i utprovningsenkäten var följande: 

• Vilka skillnader upplevde du mellan de två handböckerna? 

• Vilken version av handboken föredrar du och varför? 

• Saknade du någon information? Om ja, vilken? Om nej, ge gärna 

exempel på vad som var bra. 

• Läser du helst liknande handböcker eller instruktioner på skärm 

(dator/mobil/surfplatta) eller i tryckt format (papper)? 

• Utan att ha sett maskinen, vilken är din uppfattning av till exempel 

maskinens storlek, funktion med mera? Förstod du maskinens flöde och 

funktion? Fanns oklarheter? Utveckla gärna ditt svar. 

 

4.4 Etiska ställningstaganden 
Hur personer som medverkar i forskning, som försökspersoner eller informanter, 

får behandlas är en viktig del av forskningsetiken. Personerna ska i så stor 

utsträckning som möjligt skyddas från sådant som skador eller kränkningar 

(Gustafsson, Hermerén, Petterson, 2011, s.16). Eftersom kvalitativa intervjuer har 

utförts, är det även viktigt att se till de etiska aspekterna. Det är till exempel 

viktigt att informera intervjupersonerna om intervjuns eller framförallt hela 

forskningens syfte, så att de förstår vad det är de deltar i. 

Frågor om anonymitet gällande intervjuerna kan även vara relevant att 

reflektera över. Vid en expertintervju kan det vara önskvärt att veta vem som 

intervjuats, för att avgöra trovärdigheten huruvida personen kan anses som en 

expert inom området eller inte. I denna rapport har jag valt att inte offentliggöra 

några namn, men experterna beskrivs som personer från det företag som står 

bakom vattenreningsmaskinen. I och med detta, anser jag att de intervjuade ändå 

kan ses som en trovärdig källa för information om produkten och målgruppen. 
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5. Resultat 

Under detta kapitel redovisas resultat från de kvalitativa intervjuerna och 

litteraturstudierna, som ligger till grund för designlösningen. 

5.1 Resultat av kvalitativa intervjuer 

Jag har utfört två kvalitativa intervjuer med experter under arbetets gång. De 

intervjuade har varit personer från företaget som står bakom MDD. De kvalitativa 

intervjuerna syftade till att svara på underfrågan: "Vilken information har 

servicepersonal på hotell, som ska använda vattenreningsmaskinen MDD, behov 

av?" 

Syftet med de kvalitativa intervjuerna var att få en genomgång av tekniken i 

maskinen och att få mer information om målgruppen och deras 

informationsbehov. Vid båda intervjuerna hade jag som intervjuade ett antal 

frågor förberedda som stöd, se bilaga 1 respektive bilaga 2. 

Resultatet av de kvalitativa intervjuade bekräftade att målgruppen är användare 

av maskinen på hotell i Spanien. De aktuella hotellen i Spanien har en standard på 

medel, det vill säga är mellanklasshotell. Det är mest troligen servicepersonal så 

som en vaktmästare eller dylikt och inte ingenjörer, som kommer att ansvara för 

maskinen på hotellen. En av de intervjuade hade mött en representant ur 

målgruppen i Spanien, som bland annat hade efterfrågat följande information om 

maskinen: 

• Hur mycket salt produceras? 

• kW-förbrukning? Med/utan solceller? 

• Storlek/volym på hela paketet? (Så de vet hur stor yta de behöver i 

hotellet.) 

• Hur fungerar maskinen? 

• Vilken översyn behöver maskinen?  

Det var dock inte sagt att den aktuella designen skulle vara lösningen till alla 

frågor, då vissa frågor var mer generella. Frågor om till exempel förbrukningen av 

el via solceller kommer även att variera stort beroende på mer exakt vart 

maskinen befinner sig. 

Resultatet av de kvalitativa intervjuerna visade också att tekniken i MDD 

bygger på förångning. Reningsprocessen startar med att orent vatten hämtas från 

valfri källa så som hav, grundvatten eller flod och förs sedan vidare mot en 

vattentank som är ansluten till anordningen. En vattenpump är också ansluten till 

anordningen och driver vattnet mot huvudanordningen MDD. När det orena 

vattnet når MDD sker destillering och avsaltning av vattnet, innan det rena vattnet 

förs ut genom en kran och saltlake kan uttömmas i en separat kran. Det orena 

vattnet förångas i en roterande trumma mot en upphettad yta. Där finns även ett 

filtreringssystem som sköter avsaltningen. Det förångade vattnet slungas sedan ut 

mot en yttre behållare och kondenserar mot kalla väggar. 



19 

 

Vid de kvalitativa intervjuerna, bekräftade även de intervjuade att detta är ett 

material som det finns behov för från företagets sida. Detta eftersom de vill kunna 

förklara och visa tekniken och flödet inuti maskinen för såväl användare som 

potentiella kunder. 

5.2 Resultat av litteraturstudier 

Litteraturstudierna syftade till att hitta relevanta informationsdesignprinciper och 

därmed svara på underfrågan: "Vilka relevanta informationsdesignprinciper för 

text och bild bör tillämpas i utformningen av information om en 

vattenreningsmaskin, riktad till servicepersonal på hotell som ska använda 

maskinen?". Resultatet av litteraturstudierna motiverar även designvalen i min 

designlösning. Litteraturstudierna redovisas nedan, men också till viss del under 

kapitel 6: Designlösning.  

5.2.1 Teknikinformation 

Det finns många riktlinjer och principer för hur god teknikinformation bör 

utformas. Ask (2012, s. 50–51) listar följande grundläggande regler:  

• "Använd aldrig ett långt ord om ett kort fungerar lika bra. 

• Om du kan ta bort ord utan att en menings betydelse förändras, ska du 

göra det. 

• Skriv aldrig passiva satser, om det går att skriva aktiva satser. 

• Använd aldrig ett främmande ord [...] 

• Ett ord - samma betydelse (ha inte flera ord som betyder samma sak)." 

 

För utformningen av varningar i teknikinformation, finns också olika 

designprinciper. Några principer är bland annat: 

• Varningar bör signaleras med text och bild 

• Varningar bör innehålla ett signalord 

• Varningar bör vara lätta att läsa 

• Varningar bör beskriva faran och konsekvenserna av fel handling (van 

der Meij et al., 2003, s. 156) 

 

Vad gäller bilder i teknikinformation bör till exempel illustrationer som endast 

är dekorativa eller som inte relaterar till texten, undvikas. Detta eftersom de är 

distraherande för läsaren (Ask, 2012, s. 114). 

5.2.2 Text och bild 

En princip för text och bild som är relevant i relation till den aktuella underfrågan, 

är det vidgade textbegreppet som bland annat Jana Holsanova (2010) diskuterar. 

Det vidgade textbegreppet handlar om att en text idag ofta är multimodal, det vill 

säga bestående av inte enbart text men även visuella element så som bilder. Dessa 

texter är ibland även multisekventiella (Holsanova, 2010, s. 19). Holsanova (2010, 

s. 61) menar att språket inte alltid är den primära delen av de moderna texter som 
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vi stöter på idag. I till exempel instruktionstexter, kan snarare bilden dominera 

genom att vara en viktig informationsbärare. Som oftast förekommer dock både 

text och bild, vilket leder till att det är viktigt för den som utformar informationen 

att känna till styrkorna och svagheterna hos en text respektive en bild (Holsanova, 

2010, s. 61). 

Lars Melin (2011, s. 94–96) för en diskussion om för- och nackdelar med text 

respektive bild som informationsbärare. Han jämför text och bild i fem 

situationer, nämligen om texten eller bilden är; konkret, statisk, resonerande, 

beskrivande och sann. Melin kommer fram till att en text är det vinnande 

elementet, men att bilden också är ett mycket viktigt kompletterande element till 

texten (2011, s. 95–96). Den punkten där bilden tycks ha större fördelar än text, 

menar Melin (2011, s. 95) är i fallet där man vill vara beskrivande. Han 

instämmer i ordspråket ”en bild säger mer än tusen ord” och menar att bilden är 

oersättlig när något ska beskrivas, särskilt om det är i en kultur som inte är van vid 

objektet som beskrivs. I övrigt menar Melin (2011, s. 94–96) att textens styrkor 

bland annat ligger i att kunna förflytta sig på abstraktionsskalan, vara flexibel 

snarare än statisk samt möjligheten att vara resonerande, till skillnad mot den 

konstaterande bilden. 
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6. Designlösning 

Designlösningen resulterade i ett förslag av en handbok för 

vattenreningsmaskinen MDD. Två prototyper av designlösningen framställdes, 

testades och sedan bearbetades en prototyp vilket ledde till en slutgiltig 

designlösning. 

6.1 Designprocess 

Designprocessen har haft sju övergripande steg: research, målgruppsanalys, 

idégenerering, designval, prototyp, utprovning och slutgiltig designlösning. 

Mellan alla steg har iterering skett och processen har därmed inte varit linjär. 

Designprocessen har visualiserats som figur 1 på nästföljande sida. Detta är en 

definition av min egna designprocess, men den har bland annat likheter med den 

designprocess som Ambrose & Harris (2010, s. 12) beskriver i sju steg: definiera, 

research, idégenerering, prototyp, urval, genomförande, feedback. I min process 

räknar jag definieringen av informationsproblemet som en del av research-fasen. 

Mitt urval skedde även genom utprovningen, då jag fastställde vilken av två 

prototyper som skulle bearbetas ytterligare. Jag har heller inte det sista steget som 

Ambrose & Harris (ibid.) beskriver som feedback, eftersom det inte har utförts 

några tester på den slutgiltiga designlösningen. 

Processen började med att informationsproblemet definierades följt av research 

i form av bland annat kvalitativa intervjuer med experter. Genom dessa intervjuer 

fick jag information om produkten och även om målgruppen. Med hjälp av denna 

information utförde jag sedan en målgruppsanalys, för att definiera målgruppen 

och deras behov. Målgruppen har ett behov av övergripande information om 

produkten MDD och behöver bland annat veta vad är syftet med produkten är, hur 

den används och vilken översyn den behöver. 

När målgruppen definierats arbetade jag med idégenrering och skissade på 

designlösningar. Jag bestämde mig för att göra en övergripande och 

introducerande handbok för maskinen, då en fullständig servicemanual skulle vara 

ett för omfattande arbete att genomföra i detta projekt. Här tog jag även mycket 

stöd i teori och litteratur inom området för att göra mina designval och ta fram två 

prototyper av handboken.  

Prototyperna användes sedan i en utprovning med representanter av 

målgruppen. Resultatet av utprovningen ledde till att en av prototyperna valdes ut 

för att arbeta vidare med. Prototypen bearbetades i viss mån och en slutgiltig 

designlösning togs fram. 
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Figur 1. Designprocessen visualiserad enligt egen definition. 
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6.2 Prototyper 

De två prototyperna finns tillgängliga i bilaga 3. Det som huvudsakligen skiljer 

sig åt i prototyperna är relationen mellan text och bild. I prototyp nummer ett 

finns inga kompletterande textstycken till illustrationerna i form av bildtexter, 

något som istället finns i prototyp nummer två. I övrigt bygger de två 

prototyperna på samma designval vad gäller text och formgivning. Nedan 

redovisas dessa val. 

6.2.1 Medium, format och disposition 

Handboken är i första hand tänkt finnas som en tryckt produkt som är 

klammerhäftad. Det valda formatet för handboken är ett stående A5. Jag ansåg att 

ett tryckt format lämpade sig bäst då det är tänkt att handboken ska följa med 

maskinen vid leverans och på så sätt nå målgruppen. Resultatet av utprovningen 

visade även att fyra av fem respondenter föredrog att läsa liknande handböcker 

eller instruktioner i tryckt format. Jag har tagit viss hänsyn till hur designen kan 

anpassas för skärm. Detta eftersom handboken kan tänkas finnas tillgänglig som 

en så kallad utskriftsvänlig PDF, nedladdningsbar från exempelvis företagets 

hemsida. Det är då tänkbart att vissa användare även väljer att läsa handboken 

direkt på skärm. 

När det kommer till teknikinformation beskriver Ask (2012, s. 35) en 

arbetsprocess som bör starta med att lära sig produkten samt att förstå målgruppen 

och deras behov. Data om produkten har insamlats via expertintervjuer och även 

data om målgruppen. Ask (2012, s. 38) menar att man kan göra en pålitlig analys 

av målgruppen även utan vidare efterforskningar. Detta genom att svara på 

frågorna: "Vad kan användarna redan om produkten?" samt "Vad vill användarna 

kunna om produkten?" (ibid.). Detta är ett tankesätt som jag fört in i min 

designprocess, då de data jag samlat om målgruppen varit begränsade och även då 

målgruppen visat sig vara bred. Med detta i åtanke samt med hjälp av resultaten 

från de kvalitativa intervjuerna, gjorde jag ett urval av information för 

prototyperna. 

 
Figur 2. Tidig skiss på handbokens disposition och layout. 
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Dispositionen av informationen i handboken bygger på att läsaren först 

introduceras till vad det är för maskin och vem som står bakom den, följt av 

allmänna tips och varningar att tänka på vid uppstart. Sedan beskrivs vatten- och 

strömkällor samt reningsprocessen. Slutligen beskrivs en mer detaljerad process 

som sker inuti huvudanordningen MDD. I figur 2 visas en av de tidigare skisserna 

på handbokens disposition och layout. 

6.2.2 Text 

Rubriker och brödtexten i de båda prototyperna är likadana. Språket har hållits på 

en allmän nivå med korta och konkreta meningar. Att använda fler ord än 

nödvändigt för att säga något, försvårar ofta teknikinformationen (Ask, 2012, s. 

101). Användarna av teknikinformation kan även bli förvirrade om ett ord 

används med flera betydelser, därför bör ord användas konsekvent (Ask, 2012, s. 

97). 

I instruktionstexter är ofta en övervägande del ord skrivna i imperativ form. 

Direktiv som ges i imperativ form används ofta för de allra nödvändigaste 

handlingarna, exempelvis "måste", medan direktiv som snarare är råd eller 

förslag, så som "vi rekommenderar", används för mindre viktiga handlingar 

(Delin, 2000, s. 62). I prototyperna finns framförallt imperativa direktiv i form av 

orden ”kontakta” och ”kontrollera”, se figur 3. 

 

 
Figur 3. Utdrag ur prototyp nummer ett, där exempel på imperativa direktiv är 

markerade. 
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6.2.3 Bild 

Bilderna i handboken är tekniska illustrationer. Illustrationerna är detaljerade i 

viss mån, men är ändå en förenklad version av verkligheten. Stiliserade bilder är 

ofta mer informativt effektiva än detaljerade bilder, då de inte belastar läsarens 

uppmärksamhet med mindre detaljer (Melin, 2011, s. 36). Illustrationerna är 

placerade antingen till höger eller nedanför brödtexten, vilket de bör vara i sådant 

som tekniska manualer (Ask, 2012, s. 110). 

En illustration måste vara fullständig på det sätt att den innehåller exempelvis 

alla relevanta pilar eller mätvärden (ibid.). I handboken finns bland annat en 

illustration som visar reningsprocessen, se figur 4. Här används pilar för att visa 

processens riktning. Pilarna har visualiserats i en grå färg där de representerar 

orent vatten, men i en blå färg där processen istället visar det renade vattnet. 

Det bör även finnas med en bildtext som förklarar det som visas i illustrationer 

(ibid.). Bildtexter är ofta mycket korta (Melin, 2011, s. 93).  I prototyp två 

används bildtexter som förklarar bland annat reningsprocessen men också den 

process som sker inuti MDD. 

 
Figur 4. Illustration med kompletterande bildtexter i prototyp nummer två. 

6.2.4 Form 

En text som bryter mot etablerade konventioner för hur den bör se ut, visar i 

längre lästid och sämre minnesbehållning (Melin, 2011, s. 36). Formgivningen är 

inspirerad av liknande instruktioner och handböcker för bland annat 

hushållsapparater, där det sällan förekommer visuella element som endast har som 

syfte att vara dekorativa. Vad gäller formgivningen av handboken, har en enkel 

design med ett begränsat antal visuella element och färger tillämpats. Valet att 

använda begränsade färger i handboken gjordes för att bidra till den 
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utskriftsvänliga aspekten, då det kan tänkas att vissa användare väljer att skriva ut 

handboken i svartvitt. 

Några visuella element som använts i formgivningen är bland annat 

markeringar i brödtexten genom fet stil. Ett ord som markerats är ordet 

”nödstopp” på s. 3.  Andra visuella element som används är symboler. En symbol 

som används är en varningstriangel med tillhörande text. Visuella element bör 

användas konsekvent (Ask, 2012, s. 77). Denna symbol förekommer på två sidor 

och är då utformad på samma sätt, se figur 5. Vad gäller varningar, finns bland 

annat vissa designprinciper som säger att varningar bör signaleras med både text 

och bild samt att de bör innehålla ett signalord (van der Meij et al., 2003, s. 156). 

Varningar bör också beskriva konsekvensen av fel handling och vad som bör 

göras för att undvika detta (ibid.). Detta är dock något som ej framkommer 

särskilt tydligt i prototyperna och det beror i detta fall på brister i kunskap om 

tekniken. 

 
Figur 5. Varningssymbol samt text på s. 3 respektive s. 4 i prototyperna. 

 

Något som också har beaktats vad gäller formgivningen av handboken är att 

den vid senare tillfälle kommer att översättas till andra språk, framförallt engelska 

men eventuellt även spanska. På detta i åtanke, har viss marginal i form av luft 

lämnats i formgivningen. Enligt Ask (2012, s. 130) bör man lämna ungefär 30 

procent som översättningsutrymme eller luft. Genom att använda mycket luft i 

formgivningen, underlättar det även för läsaren att hitta och använda 

informationen (Ask, 2012, s. 75). 

6.3 Resultat av utprovning 

Utprovningen av designlösningen skedde på totalt fem personer i åldrarna 22–62. 

Respondenterna fick läsa och jämföra två prototyper, för att sedan svara på fem 

frågor. Syftet med denna utprovning var att se vilken av de två prototyperna som 

mest effektivt informerade om MDD. Resultatet från utprovningen samt de 

efterföljande kvalitativa intervjuerna har sammanställts för att ge en tydlig 

översikt av resultatet. 

Resultatet från dessa tester visade att fyra av fem respondenter föredrog 

prototyp nummer två. Denna prototyp upplevdes som mer detaljerad och vägledde 

läsaren bättre. Respondenten som föredrog prototyp nummer ett, upplevde denna 

som mer sammanfattande. 

Den information som vissa respondenter saknade i prototyperna var bland 

annat vad som händer om maskinen körs på "tomgång". En respondent hade också 

sett det som intressant att få en presentation av grundidén till maskinen. 

Utprovningen visade också att respondenterna hade svårt att få en uppfattning av 

maskinens verkliga storlek och många saknade någon form av måttangivelser i 

designlösningen. I prototyperna fanns måttangivelser dels i brödtexten under 
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rubriken ”Millennium Desalination Device” på s. 3, men också visualiserat i bild, 

där en siluett av en människa gestaltats jämsides med maskinen på samma sida, se 

figur 6. Två av fem respondenter upptäckte den måttangivelse som fanns i 

brödtexten. En av dessa respondenterna tyckte dock det var svårt att ta till sig 

informationen, eftersom måtten stod i millimeter och inte meter.  

Av de fem svarande föredrog fyra personer att läsa liknande handböcker eller 

instruktioner i tryckt format medan en person menade att formatet inte spelade 

någon roll. 

 
Figur 6. Prototyperna hade måttangivelser, se markeringar, som respondenterna ej 

uppmärksammade. 
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6.4 Slutgiltig design 

Fyra av fem respondenter föredrog prototyp nummer två i utprovningen av 

materialet. Med detta resultat som motivering, valdes denna prototyp för att 

bearbetas till en slutgiltig designlösning. 

Designlösningen bygger på teori och insamlad empiri. Bearbetningarna 

grundas på resultatet av utprovningen och de omarbetningar som gjorts från 

prototypen till den slutgiltiga designlösningen, har varit följande: 

• Måttangivelserna på s. 3 har i brödtexten ändrats från millimeter till 

meter. 

• På s. 4 har varningen bearbetats för att försöka förtydliga 

konsekvenserna av fel handling. 

• Under rubriken "Vatten- och strömkällor" på s. 4 har fler strömkällor 

tagits upp som exempel. 

 

Den slutgiltiga designlösningen är ett förslag på en handbok för maskinen 

MDD. Jag ser designlösningen som ett förslag på handbok och inte en fullt färdig 

produkt, eftersom det är tänkt att handboken kan bearbetas och utvecklas 

ytterligare vid senare tillfälle. Handboken är i ett tryckt A5-format och ger en 

översiktlig beskrivning av maskinens funktion och flöde. 

Se den fullständiga gestaltningen i bilaga 6. 
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7. Slutsats och diskussion 

Under detta kapitel redovisas arbetets slutsats och det förs en diskussion där 

bland annat metodkritik och källkritik tas upp. 

7.1 Slutsats 

Syftet med detta arbete var att ta reda på hur ett informationsmaterial bör utformas 

för att underlätta för servicepersonal på hotell, med inga eller begränsade 

kunskaper om vattenrening, vid användandet av vattenreningsmaskinen MDD. 

Syftet var också att gestalta information om MDD, så att målgruppen kan använda 

maskinen effektivt. 

Jag ställde i detta arbete forskningsfrågan: "Hur bör man utforma information 

om tekniken i en vattenreningsmaskin, för en målgrupp med inga eller begränsade 

kunskaper om vattenrening?" 

Ett övergripande svar på forskningsfrågan är att informationen om tekniken i en 

vattenreningsmaskin, med fördel kan utformas enligt relevanta riktlinjer och 

principer för informationsdesign och teknikinformation. De 

informationsdesignprinciper som har setts som relevanta och därmed tillämpats i 

utformningen av informationen, har främst varit principer inom området 

teknikinformation:  

7.1.1 Text 

• Använd korta och konkreta ord. 

• Skriv aktiva satser. 

• Använd imperativa direktiv. 

• Undvik synonymer. 

7.1.2 Bild 

• Placera bilder till höger eller nedanför texten. 

• Bilder bör kompletteras med korta bildtexter. 

7.1.3 Form 

• Använd visuella element, till exempel förstärkningar och symboler. 

• Tillämpa designprinciper för bland annat utformningen av varningar 

(varningar bör utformas med både text och bild samt ha ett signalord). 

• Lämna luft/översättningsutrymme i formgivningen. 
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7.2 Diskussion 

Arbetet har gått ut på att definiera målgruppens behov och finna relevanta 

informationsprinciper, för att kunna utforma god information om en 

vattenreningsmaskin. 

Något som kan diskuteras är mitt val att intervjua experter istället för 

användare av produkten för att svara på underfrågan "Vilken information har 

servicepersonal på hotell, som ska använda vattenreningsmaskinen MDD, behov 

av?". Detta var ett val som gjordes på grund av de rådande förutsättningarna. Om 

jag istället hade intervjuat användarna, hade resultatet möjligtvis blivit 

annorlunda. Detta eftersom jag i sådana fall hade fått information om 

målgruppens behov från förstahandskällan, något som också hade stärkt arbetets 

validitet. 

Arbetet har genererat en designlösning i form av en gestaltning. Denna 

gestaltning fick positiv respons av respondenterna i utprovningen, ihop med vissa 

förbättringsförslag. Gestaltningen bearbetades enligt dessa resultat, vilket troligen 

betyder att den slutgiltiga versionen är förbättrad. Det har dock inte utförts några 

tester på den slutgiltiga designlösningen och därmed kan inget säkert resultat 

fastställas. Gestaltningen är ett förslag på en handbok för vattenreningsmaskinen 

MDD och kan kompletteras med mer information vid senare tillfälle, för att möta 

användarnas behov ytterligare. För att bearbeta gestaltningen vidare, skulle det 

vara önskvärt att genomföra fler utprovningar på materialet. Det vore även 

nödvändigt att samla in mer data om tekniken i produkten för att vidareutveckla 

informationsmaterialet. Exempelvis skulle en utförligare beskrivning av den 

digitala skärmen på manöverpanelen tänkas vara relevant, eftersom det är via 

denna skärm som användaren styr maskinen. 

Något att reflektera över vad gäller designlösningen är även resultatet från 

utprovningen som visade att respondenterna hade svårt att uppfatta maskinens 

storlek. Informationen i handboken är riktad till användare av maskinen, som mest 

troligen har maskinen i närheten av sig när de tar till sig informationen. I och med 

att användaren då ser maskinen, uppstår förmodligen inte samma frågor om 

maskinens storlek. 

7.2.1 Metodkritik 

Viss kritik kan riktas mot de kvalitativa intervjuer som jag genomfört, då jag inte 

valde att spela in intervjuerna. Om intervjuerna hade spelats in, kunde intervjun 

ha avlyssnats och analyserats fler gånger. 

Kritik som kan riktas mot min utprovning som metod är bland annat antalet 

deltagande. Fem deltagare är för få för att fastställa ett säkert resultat. Med en 

sådan allmän målgrupp, borde dessutom ett större åldersspann och fler yrkesroller 

ha täckts in för att stärka validiteten.  

Tänkbara metoder som kunde använts för arbetet vore dels en utprovning 

utförd med maskinen på plats. På detta sätt hade jag fått bättre förståelse för hur 

informationsmaterialet fungerar i den situationen samt i förhållande till den 

fysiska produkten. 

En annan tänkbar metod vore en observation av maskinen med ett så kallat 

think aloud-protocol. Vid ett så kallat "think-aloud protocol" ombeds testpersonen 

berätta sina tankar högt för den som observerar, medan testpersoner utför en viss 
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handling (Møller, s.53). En sådan observation kunde bland annat ha utförts ihop 

med en representant från målgruppen, för att fastställa målgruppens behov. 

Anledningen till att denna metod valdes bort, var eftersom MDD under våren 

2017 ej var monterad och körbar. Maskinen beräknades inte vara visningsbar på 

uppskattningsvis två-fyra veckor, vilket ledde till att en sådan observation inte 

kunde utföras rent tidsmässigt. 

7.2.2 Källkritik 

I arbetet har Rikard Asks ”Teknikinformatörens handbok” (2012) varit ett centralt 

verk. Trots att detta verk inte bygger på en vetenskaplig grund, har det använts i 

arbetet för att få praktiska råd och riktlinjer om hur god teknikinformation bör 

utformas. Jag anser att författarens många år i branschen ökar trovärdigheten. 

Verket har även använts som kurslitteratur under utbildningen för Textdesign vid 

Mälardalens högskola och borde därför ha granskats av sakkunniga inom området. 

Att just denna handbok valts, beror även på att det är en relativt ny källa som 

publicerades år 2012. 

7.3 Förslag på vidare forskning 

Som förslag på vidare arbete kan bland annat designlösningen bearbetas 

ytterligare. Det vore relevant att utföra fler användartester med fler deltagande, 

framförallt på den slutgiltiga designlösningen. Det vore även önskvärt att utföra 

utprovningar på plats med maskinen. 

 Att som designer förstå användarna av en teknisk produkt och deras behov, ser 

jag som en viktig del för att utforma god information. Därför ser jag det även som 

intressant och relevant att undersöka ytterligare kring hur man möter en 

målgrupps behov på bästa sätt. Detta kan till exempel handla om hur användarna 

hittar den information som utformats enligt relevanta 

informationsdesignsprinciper eller i vilken specifik situation målgruppen befinner 

sig i när de ska ta till sig denna information. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor expertintervju 1 

1. Vem tar emot maskinen/vem använder den? 

2. Vart befinner sig maskinen/prototypen just nu? Är utprovning/observation 

möjlig? 

3. Vad är det officiella namnet och är ”MDD” en giltig förkortning? 

4. Kan du/ni beskriva maskinens utseende och storlek? 

5. Hur fungerar tekniken och hur ser flödet i maskinen ut? 

6. Komponenter? Finns det några lösa delar? 

7. Hur detaljerat ska tekniken beskrivas? 

8. Finns någon grafisk profil eller riktlinjer? Ska det likna något tidigare material? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor expertintervju 2 

1. Vilken standard har de aktuella hotellen i Spanien? 

2. Vad har målgrupp själva sagt att de har behov av för information? 

3. Hur ser manöverpanelen ut? Finns det ett nödstopp? 

4. Vilken typ av ström krävs?  kW-förbrukning, med/utan solceller? 

5. Åt vilket håll roterar axeln i MDD? 

6. Vart utvinns saltet som maskinen producerar? 

7. Hur stor yta kommer maskinen + tillbehör att ta upp? 
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Bilaga 3. Prototyper 

Prototyp 1 

Framsida och baksida 

 

s. 2–3 
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s. 4–5 

 

s. 6–7  
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Prototyp 2 

Framsida och baksida 

 

s. 2–3 
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s. 4–5 

 

s. 6–7  
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Bilaga 4. Utprovningsenkät 

Användartest av handbok för Millennium Desalination Device 

En del av mitt examensarbete i Text- och informationsdesign vid Mälardalens 

högskola. Resultaten av undersökningarna kommer användas för att bearbeta 

handboken samt som en del i min studie om hur man bör utforma information om 

tekniken i en vattenreningsmaskin. Du som svarar på denna enkät har rätt till 

anonymitet. Inga namn kommer att redovisas, men demografiska data så som 

ålder och kön efterfrågas. 

 

Ålder:   ___________________________________________________________ 

Kön:   ____________________________________________________________ 

Utbildningsnivå (ex. grundskola, gymnasium, eftergymnasiala studier): 

__________________________________________________________________ 

Yrke:  ____________________________________________________________ 

Vilka skillnader upplevde du mellan de två handböckerna? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Vilken version av handboken fördrar du och varför? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Saknade du någon information? Om ja, vilken? Om nej, ge gärna exempel på 

vad som var bra. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Läser du helst liknande handböcker eller instruktioner på skärm 

(dator/mobil/surfplatta) eller i tryckt format (papper)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Utan att ha sett maskinen, vilken är din uppfattning av till exempel 

maskinens storlek, funktion med mera? Förstod du maskinens flöde och 

funktion? Fanns oklarheter? Utveckla gärna ditt svar. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

TACK för din medverkan! 
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Bilaga 5. Resultat av utprovning 

Respondent 1: Kvinna, 22 år, eftergymnasiala studier, studerar 

Informationsdesign. 

Vilka skillnader upplevde du mellan de två handböckerna? 

Upplevde att nummer två var lättare att följa med i med hjälp av bildernas 

förklaring. Det var lättare att följa med och förstå texten när begreppen och 

delarna visades i bilden. 

Vilken version av handboken föredrar du och varför? 

Föredrar nummer två eftersom det fanns förklaringar till bilderna. 

Saknade du någon information? Om ja, vilken? Om nej, ge gärna exempel på 

vad som var bra. 

Nej, kände inte att jag saknade någon information. Tycker att det är bra med info 

om hur maskinen fungerar, vad som är möjligt – ex. vilka vattenkällor man kan 

rena vattnet från. Bra och grundläggande information som första steg. 

Läser du helst liknande handböcker eller instruktioner på skärm 

(dator/mobil/surfplatta) eller i tryckt format (papper)? 

Föredrar handböcker och instruktioner i tryckt format. 

Utan att ha sett maskinen, vilken är din uppfattning av till exempel 

maskinens storlek, funktion med mera? Förstod du maskinens flöde och 

funktion? Fanns oklarheter? Utveckla gärna ditt svar. 

Förstod maskinens flöde med hjälp av dels texten men även bilderna och 

bildtexterna, blir mer tydligt. Reflekterade till en början inte över hur stor 

maskinen kan tänkas vara. Läste sedan ”storlek” på sida 3. Lite svårt att greppa 

när måtten står i mm. Annars upplevde jag handboken var väldigt tydlig. Bra med 

bilder och text! 

Övriga kommentarer 

Respondenten fick ingen direkt uppfattning av maskinens storlek. Måttangivelsen 

som fanns i brödtexten glömdes bort och där det visualiseras genom en siluett 

jämsides med maskinen, s. 3, fanns annat som tog uppmärksamhet från detta. 

Annars tyckte respondenten att hon fick tydlig och grundläggande information 

som kan byggas vidare på senare. 

 

Respondent 2: Kvinna, 62 år, gymnasieutbildning med inriktning VVS, konsult. 

Vilka skillnader upplevde du mellan de två handböckerna? 

Nummer 2 upplevs mer detaljerad. 

Vilken version av handboken föredrar du och varför? 

Nummer 2, eftersom den upplevs mer detaljerad och därmed lättare att följa med 

i. 
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Saknade du någon information? Om ja, vilken? Om nej, ge gärna exempel på 

vad som var bra. 

Ta gärna med vad som händer vid eventuellt ”strömavbrott”, reservkraft? 

Läser du helst liknande handböcker eller instruktioner på skärm 

(dator/mobil/surfplatta) eller i tryckt format (papper)? 

På papper! 

Utan att ha sett maskinen, vilken är din uppfattning av till exempel 

maskinens storlek, funktion med mera? Förstod du maskinens flöde och 

funktion? Fanns oklarheter? Utveckla gärna ditt svar. 

Någon form av måttangivelse fanns ej (därav ej en uppfattning om hur stor 

maskinen är). 

Övriga kommentarer 

Varför kan maskinen inte köras på ”tomgång”, tar maskinen skada då eller 

fungerar tekniken bara inte? Respondenten tror att det troligen kommer att finnas 

behov både för produkten och informationen, särskilt i framtiden. 

 

Respondent 3: Kvinna, 22 år, gymnasieutbildning, elevassistent. 

Vilka skillnader upplevde du mellan de två handböckerna? 

Handbok nummer två var mer detaljerad, hade beskrivning till bilderna, det hade 

inte den första (nr. 1) handboken. 

Vilken version av handboken föredrar du och varför? 

Nummer 2, eftersom den var mer detaljerad. 

Saknade du någon information? Om ja, vilken? Om nej, ge gärna exempel på 

vad som var bra. 

Nej, jag saknade ingen information. Handboken förklarar produkten på ett 

övergripande sätt. 

Läser du helst liknande handböcker eller instruktioner på skärm 

(dator/mobil/surfplatta) eller i tryckt format (papper)? 

I tryckt format (papper). 

Utan att ha sett maskinen, vilken är din uppfattning av till exempel 

maskinens storlek, funktion med mera? Förstod du maskinens flöde och 

funktion? Fanns oklarheter? Utveckla gärna ditt svar. 

Produkten verkar enkel att använda, instruktionerna är tydliga. 

Inga övriga kommentarer 

 

Respondent 4: Kvinna, 33 år, eftergymnasiala studier, skolresurs. 

Vilka skillnader upplevde du mellan de två handböckerna? 

Nummer ett har en mer ingående, sammanfattad text som förklarar bättre än 

nummer två. Nummer ett ger en övergripande, lättförståelig bild av vad, varför 

och hur. 
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Vilken version av handboken föredrar du och varför? 

Nummer ett, se svar på förra frågan. 

Saknade du någon information? Om ja, vilken? Om nej, ge gärna exempel på 

vad som var bra. 

Nej, inte direkt. Intressant hade varit att få en presentation av grundidén till denna 

nya produkt. 

Läser du helst liknande handböcker eller instruktioner på skärm 

(dator/mobil/surfplatta) eller i tryckt format (papper)? 

Det spelar ingen roll. 

Utan att ha sett maskinen, vilken är din uppfattning av till exempel 

maskinens storlek, funktion med mera? Förstod du maskinens flöde och 

funktion? Fanns oklarheter? Utveckla gärna ditt svar. 

Ja, jag förstod. Det är en enklare och lättare förklaring av produkten, men 

eftersom jag är lite oteknisk accepterar jag den. Om jag varit mycket insatt så 

hade den känts lite ”fattig”. 

Inga övriga kommentarer 

 

Respondent 5: Man, 26 år, gymnasieutbildning, kraftelektriker. 

Vilka skillnader upplevde du mellan de två handböckerna? 

Nummer två var mer beskrivande vid bilderna. 

Vilken version av handboken föredrar du och varför? 

Nummer två var mer utförlig, det stod vad det var för ”grejer”. Mer beskrivande 

vad de olika delarna är för något. 

Saknade du någon information? Om ja, vilken? Om nej, ge gärna exempel på 

vad som var bra. 

Vart tar saltet vägen? Blir det någon beläggning eller åker det med det orenade 

vattnet ytterligare ett varv i processen? Använd fler exempel vid strömkällorna, 

till exempel vindkraftverk. 

Läser du helst liknande handböcker eller instruktioner på skärm 

(dator/mobil/surfplatta) eller i tryckt format (papper)? 

Papper. 

Utan att ha sett maskinen, vilken är din uppfattning av till exempel 

maskinens storlek, funktion med mera? Förstod du maskinens flöde och 

funktion? Fanns oklarheter? Utveckla gärna ditt svar. 

Jag uppfattade storleken. Men undrar vad den drar i strömförbrukning?  

Övriga kommentarer 

Respondenten hade en kommentar gällande varför begreppet saltlake används och 

undrar även mer exakt vart saltet tar vägen i maskinen. 

  



45 

 

Bilaga 6. Slutgiltig designlösning 

Framsida 
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Baksida 

 


