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Sammanfattning 

Hur hamnar mikroplast i Östersjön? Vilka är källorna, hur ser processen ut och hur 
påverkar det miljö och djurliv? Det här examensarbetet undersöker hur detta 
förlopp kan gestaltas på ett följdenligt sätt samtidigt som det tillgodoser 
informationskrav, kontext och målgrupp. Fokus ligger på hur komplexa förlopp 
visualiseras för att främja förståelsen och samtidigt skapar intresse.  

Studien inleddes med faktainsamling utifrån de krav som sattes upp för materialet 
och fortsatte med teoribildning relaterat till förlopp för att vägleda utformningen. 
Vidare analyserades tre grafiker rörande förlopp som på något sätt behandlar 
nedskräpning av hav. Designprocessen resulterade i ett utkast, för att se 
verkningsgraden och kunna identifiera brister utfördes ett användartest på 
målgruppen. De brister som hittades rättades sedan till och artefakten färdigställdes 
för att avslutningsvis utvärderas. 

Slutsatsen för studien är att förlopp av den här typen med fördel kan använda 
följdenlig komposition med en tydligt markerad startpunkt och grafiska koder som 
visar interaktionen mellan enheter. Att visualisera ett komplext förlopp med många 
enheter kan bilda ett rörigt material, därför bör nyckelelement i grafiken sticka ut 
för att underlätta perceptionen och skapa överblick av helheten. Gestaltning av ett 
förlopp kan göras estetiskt tilltalande, dock bör rent dekorativa element undvikas. 
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Abstract 

How does microplastics end up in the Baltic sea? Which are the sources, how does 
the process look and how does it affect the environment and the wildlife? This 
thesis examines how this process can be portrayed in an accurate way while still 
satisfying information requirements, the context and the target audience. The focus 
is on how complex processes are visualized in a way that promote understanding 
while creating interest.  

The study began with research based on the requirements set for the material and 
continued with theory formation to guide the design process. In addition, three 
similar artefacts related to the subject were analysed. The design process resulted in 
a prototype that was tested on the target audience to see the efficiency and to 
identify shortcomings. The results of these methods influenced the design and the 
shortcomings found were improved. It resulted in a final design that could be 
evaluated.     

The conclusion of the study is that processes of this kind can advantageously 
present the entities in an accurate order with a clearly marked starting point and 
graphical codes that show the interaction between entities. To visualize a complex 
process with numerous elements can result in a messy material, therefore key 
elements in the graphic should stand out to facilitate perception and create an 
overview of the artefact as a whole. The design of a process can be aesthetically 
appealing, however, purely decorative elements should be avoided.  
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1. Inledning 

Det inledande avsnittet redogör för uppdraget som ligger till grund för 
examensarbetet. Först beskrivs kontexten, uppdraget och de informationsmål som 
ställts på materialet. Vidare beskrivs syfte, målgrupp, problemformulering och 
frågeställning som arbetet utgår från. Avslutningsvis tas avgränsningar upp, som 
gjorts för att kunna fokusera arbetet och därmed ge adekvata svar på problemen.  

1.1 Bakgrund 
På Skansen i Stockholm byggs just nu Baltic Sea Science Center, med planerad 
invigning under hösten 2018. BSSC består av flera avdelningar som ska informera 
om Östersjöns miljö på olika sätt, bland annat genom akvarium och interaktiva 
stationer. Huset ska belysa Östersjön som resurs, dess växt- och djurliv och 
förmedla de påfrestningar det utsätts för, med huvudfokus på övergödning, fiske 
och miljögifter. Det visar hur vi människor bidrar till dessa problem och ger 
vägledning om nu- och framtida lösningar för att förbättra situationen. Utöver 
utställningsdelarna, som är tillgängliga för samtliga besökare, finns en pedagogisk 
del med klassrum, laboratorium och cinematek främst riktad till högstadie- och 
gymnasieelever. Framtagningen av husets informativa delar görs genom ett 
kunskapsråd bestående av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms 
universitet samt stiftelsen BalticSea2020 (BalticSea2020, 2017).  

Det här examensarbetet har utformats i samarbete med projektledaren för 
informationsinnehållet på BSSC, som arbetar som pedagog på Zoologiska 
avdelningen på Skansen. Informationen på BSSC kommer, som ovan nämnt, bland 
annat behandla miljögifter. Ett av de mest omfattande och problematiska är plast 
som av olika anledningar hamnar i Östersjön. Plasten orsakar skador på växt- och 
djurlivet och utsätter redan känsliga marina ekosystem för stora belastningar. Plast 
kan delas in i olika storlekar, det här examensarbetet har avgränsats till att fokusera 
på mikroplast som är bitar och fibrer mindre än 5 mm. Problemen mikroplast 
orsakar är svåra att uppfatta på grund av den minimala storleken, men har 
uppmärksammats på senare år då forskare kunnat identifiera och undersöka 
skadorna och insett omfattningen av problemen (Löf, 2015).  
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1.2 Uppdrag 
För obekanta i ämnet kan det vara svårt att förstå mikroplastens väg till Östersjön, 
vilka källorna är, hur processen ser ut och vilka problem det orsakar. Arbetet ska 
därför undersöka hur detta förlopp kan visualiseras på ett lämpligt sätt som 
tillgodoser innehåll, kontext och målgrupp. Arbetet ska mynna ut i en 
informationsgrafik som behandlar förloppet, där målet är att inkludera följande 
kriterier: 

• Grundläggande information om mikroplast. 

• Omfattning, med statistik. 

• Produktion och konsumtion av produkter med mikroplast. 

• De mest bidragande och relevanta källorna som bidrar till spridning i 
Östersjön. 

• Hur förloppet från källa till Östersjön ser ut. 

• Inverkan på djurliv, samt effekter i näringskedjan. 

• Åtgärder riktade mot privatpersoner för att minimera den egna medverkan. 

Tanken är att informationsgrafiken ska fungera i utbildningssammanhang, i både 
digital och tryckt form där målgruppen är högstadie- och gymnasieelever som 
besöker eller ska besöka Östersjöhusets pedagogiska delar. Materialet ska först och 
främst fungera fristående men kan även användas som komplement till annat 
material så som informationsbroschyrer, planscher och rapporter som berör 
(mikro)plast i Östersjön.  

BSSC kommer under 2017 arbeta med framtagningen av utbildningsmaterial till de 
pedagogiska delarna. Eftersom inget av detta material existerar eller är bestämt 
finns heller ingen etablerad grafisk profil eller formatmått att anpassa 
informationsgrafiken efter. Inget format har därför kunnat stipuleras, därför 
kommer artefakten vara skal- och anpassningsbar, för användning i varierade 
format. Den producerade artefakten kan ses som ett designförslag som även kan ge 
vägledning i arbetet med att ta fram annat utbildningsmaterial. 

1.3 Syfte 
Artefaktens syfte är att på ett lämpligt och fungerande sätt gestalta förloppet med 
hur mikroplast hamnar i Östersjön och ge en tydlig och följdenlig bild av processen 
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och dess enheter. Målgruppen ska informeras och få djupare förståelse för ämnet 
och vägledas genom grafiken med hjälp av en organiserad och tydlig komposition. 
Innehållet ska fånga läsarens uppmärksamhet och förmedla en objektiv bild av 
ämnet på ett övertygande sätt. Målgruppen ska först och främst informeras om 
problemet, dess omfattning, sambandet mellan produkter och källor och vad det 
orsakar för skador i Östersjön, med fokus på det helhetliga förloppet. Artefakten 
ska även ge insikt och förståelse om läsarens egen medverkan. På så sätt kan 
materialet ses som ett medel i förebyggande syfte för att uppmärksamma och sprida 
informationen om problemet och därmed påverka minskningen av källorna. 

Arbetet strävar efter att undersöka och förklara hur komplexa förlopp kan gestaltas 
genom informationsgrafik med stöd i teorier och principer inom 
informationsdesign som tillgodoser innehåll, kontext och målgrupp. Med dessa 
som grund ska en väl fungerande artefakt skapas som sedan utvärderas genom 
användartester för att se hur målgruppen bearbetar och förstår informationen. 

1.4 Målgrupp 
Huvudmålgruppen för de pedagogiska delarna av Östersjöhuset samt 
utbildningsmaterialet som kommer produceras, är högstadie- och gymnasieelever. 
Det är alltså personer mellan 12–19 år som bor i Sverige. Det är en relativt smal 
grupp men rör sig inom ett åldersspann där det kan skifta mycket i utveckling och 
kunskapsnivå, arbetet kommer därför förmedla grundläggande information som 
förutsätter att läsaren inte har tidigare erfarenhet eller kunskap i ämnet. Artefakten 
formges med viss hänsyn till inkludering och strävar efter att så många som möjligt 
ska kunna ta till sig informationen. 

1.5 Problemformulering 
Arbetet söker kartlägga hur komplexa förlopp kan utformas för att främja läsarens 
förståelse och bearbetning. Läsaren ska kunna förstå orsak och verkan inom 
förloppet och få en helhetlig bild där enheter och sekvenser presenteras i en lämplig 
och tydlig läsordning. Aspekter för att kunna genomföra arbetet på ett sätt som kan 
generera en fungerande artefakt måste undersökas, som utgår från uppdragets 
informationsmål, målgrupp och kontext. 
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1.6 Frågeställning 
Hur kan ett komplext förlopp med skilda enheter och sekvenser utformas för att 
visa interaktionen mellan dessa? 

1.7 Avgränsningar 
Anledningarna till att mikroplast hamnar i haven är många och skiljer sig åt i olika 
delar av världen. Arbetet kommer fokusera på Sverige och Östersjön och visa några 
av de lokalt vanligast förekommande och bidragande orsakerna till problemet, 
riktat till svenska högstadie- och gymnasieelever. Materialet kan vara relevant för 
alla länder med kust mot Östersjön, men arbetet ger en lokal bild av problemet och 
inte en generell. Andra länder står inför liknande problem men omfattning och 
situationer varierar och kommer därför inte inkluderas, även om förloppen ser 
liknande ut. 

Arbetet har visuellt fokus, det språkliga har inte givits lika stort utrymme eller 
anpassning. Att utforska språket så att det blir tydligare och effektivare hade 
bidragit till att skapa en ännu bättre artefakt, men ligger utanför mitt 
kunskapsområde och arbetets tidsram. Texter i materialet kommer inte undersökas 
utöver att de överensstämmer och samverkar med bildmaterialet samt ligger på en 
grundläggande språklig nivå utan facktermer för att förstås av målgruppen. Teorier 
och studier om till exempel lättlästhet skulle kunna appliceras i arbetet och 
generera en mer pedagogisk produkt, men har alltså inte behandlats. 

Bildretorik hade varit intressant att studera och implementera i arbetet, hur bilderna 
kan utformas för att väcka känslor som kan gynna informationsmålen och påverka 
läsaren. Det skulle kanske främst gynna förmedlingen av läsarens egen medverkan 
i förloppet och därmed ha större chans att påverka minskningen av källorna och 
sprida informationen. Fokus ligger istället på att förmedla informationen på ett 
fungerande sätt med lämplig utformning av bilderna i förloppet. 

Inkludering i arbetet har inte skett i någon större utsträckning, vilket skulle 
möjliggöra eller förbättra förståelsen för personer med olika former av 
nedsättningar och handikapp. Hänsyn till att göra materialet mer tillgängligt och 
inkluderande har inte gjorts utöver val av färger, med färgblindhet i åtanke.  
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2. Teori 

De teorier som använts för att vägleda utformningen av förloppet i 
informationsgrafiken presenteras nedan. De har valts ut med koppling till arbetets 
behov och förutsättningar i syfte att skapa en grund att utgå från. Teorierna har 
främst hämtats från kurslitteratur inom informationsdesign samt en 
forskningsartikel om informationsgrafik i utbildningssammanhang.  

2.1 Gestaltning 
För att lyckas skapa en fungerande artefakt behöver lämpliga val om färg, form och 
stil bestämmas kopplat till innehåll, kontext och målgrupp. 

2.1.1 Informationsgrafik 
Arbetet ska mynna ut i en informationsgrafik, därför undersöktes mediet först, för 
att få förståelse om dess förutsättningar och krav samt ta del av forskningsgrundade 
rekommendationer. Cairo förklarar att informationsgrafik är en representation av 
information genom en eller flera sektioner där designern väljer ut underlaget som 
presenteras för att förmedla det tänkta budskapet. Ofta blandas kartor, diagram, 
illustrationer och text i förmedlingen, som samarbetar för att underlätta förståelsen 
av ämnet. De kan vara utformade linjärt där delarna förmedlas steg för steg, det 
fundamentala för informationsgrafik är att informera läsarna på bästa möjliga sätt. 
När data visualiseras bör denna erbjuda analys, utforskning och upptäckande vilket 
bidrar till att läsaren kan dra egna slutsatser (2016, s. 31). 

I artikeln ”Infographics for Educational Purposes: Their Structure, Properties and 
Reader Approaches” undersöker Serkan Yildirim informationsgrafikers roll i 
utbildningssyfte. Yildirim undersöker hur studenter upplever informationsgrafik i 
utbildningssammanhang och söker kartlägga dess status och studenternas 
preferenser. Resultatet visar att studenter generellt sett är positiva till 
informationsgrafik och gärna använder det i grundläggande utbildning samt att 
informationsgrafik kan underlätta inlärning och göra ny kunskap mer permanent 
(2016). Davis och Quinn har formulerat fyra punkter som bör ses över i skapandet 
av god informationsgrafik, de är: 

• Identifiera syftet, 
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• Bestäm komponenter som kan användas i materialet, 

• Bestäm vilken typ av informationsgrafik som ska skapas, 

• Presentera informationen på ett sätt som möjliggör för läsaren att förstå 
ämnet (2013, refererat av Yildirim, 2016, s. 99). 

I studien undersökte Yildirim studenters syn på informationsgrafik genom ett test 
med 64 studenter inom datorvetenskap och instruktionsteknologi på Ataturk 
universitetet. Deltagarna var mellan 19–27 år och samtliga hade tidigare erfarenhet 
av att läsa informationsgrafik. Studien inleddes med att informera deltagarna om 
informationsgrafik och dess olika beståndsdelar, de användes sedan i utbildningen 
och deltagarnas åsikter och preferenser samlades in. Olika typer av 
informationsgrafik jämfördes, både tryckta och digitala, där vissa var interaktiva. 
Studien resulterade i slutsatser och rekommendationer för hur god 
informationsgrafik i utbildningssammanhang kan utformas, bland annat: 

• Läsare tenderar att först läsa titeln och visualiseringarna av en 
informationsgrafik, som snabbt ger en bild över innehållet.  

• Läsare anser att infografik är mer instruktiva än enbart text. Det är dock 
viktigt att de grafiska elementen överensstämmer med textinnehållet och att 
de samverkar i informationsförmedlingen. 

• Infografik bör inte förmedla för mycket information och därmed ta lång tid 
att läsa, formatet anses vara snabbt och effektivt vilket förväntas av läsarna. 
Det är även viktigt att den presenterade informationen känns relevant och 
givande. 

• Visualiseringar främjar inlärningen, dessa bör därför planeras noga och 
förmedla konsekvent information. Visualiseringar bör vara av god kvalité, 
och överensstämma med informationsinnehållet. Dekorativa bilder som 
bidrar till kognitiv belastning bör undvikas. 

• Infografik i digital form föredras av läsare. Digitala varianter får även gärna 
vara interaktiva.  

• Vertikal layout föredras av läsare, det underlättar även scrollning i digital 
form. 

• Tryckta infografiker bör vara i färg då de får större genomslagskraft hos 
läsare. Färgerna bör vara anpassade efter kontexten (Yildirim, 2016, s. 106–
109). 
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2.1.2 Abstraktionsnivå 
Hur en artefakt bör visualiseras rent konkret avgörs utifrån syftet, olika val innebär 
skillnader i förmedlingen av information. Det är möjligt att använda flera olika 
typer av bilder i en informationsgrafik så som teckningar, kartor, fotografier och 
diagram. För att få en kongenial känsla i artefakten kan det vara fördelaktigt att ha 
ett grundläggande manér som fungerar för och används av så många element som 
möjligt. Pettersson beskriver Dondis syn på visuell kommunikation som delas in i 
följande tre typer: representationer, symboliska bilder och abstrakta bilder. 
Representationer är fotografier som ger en verklig bild av föremål och händelser; 
symboliska bilder delas upp i huvudbetydelser, denotationer samt bibetydelser, 
konnotationer; abstrakta bilder har ingen eller liten verklighetsförankring i relation 
till de föremål eller händelser de visar (1973, refererat av Pettersson, 2001, s. 15). 
För att förbättra läsbarheten av en bild bör den ha god bildkvalité, vara tillräckligt 
stor, förmedla entydig information och ha bra kontrast mellan figur och bakgrund. 
Schematiska bilder bör följa en homogen stilguide och vara lätta att läsa genom att 
göra samtliga element urskiljbara för läsaren (Pettersson, 2012, s. 89–90).  

Hooke menar att bilder är fördelaktiga i förmedlingen av vetenskapliga 
observationer, begrepp och objekt för att förtydliga och klargöra. Bilder kan 
förklara företeelser som annars kräver flera sidor text. Han poängterar även vikten 
av att bilderna gestaltar informationen och inte används som dekoration (Hooke, 
1705, refererat av Eriksson, 2009, s. 43–45). Bilder kan visualisera sådant som för 
det mänskliga ögat är omöjligt att uppfatta, så som mikropartiklar, vilket detta 
examensarbete behandlar. Eriksson skriver att bilder delvis påverkas och utformas 
utifrån sändarens kunskapsteoretiska syn i gestaltandet av begrepp och fenomen 
(2009, s. 125). 

Till skillnad från konst som värderas efter originalitet och uttryck ska design först 
och främst fungera och fylla en funktion. Det finns estetiska principer som kan 
appliceras på design för att göra den mer estetiskt tilltalande, vilket kanske inte 
främjar dess informerande egenskaper men förhöjer värdet av den för läsaren som 
blir mer intresserad av att läsa och använda artefakten. Att skapa harmoni är ett av 
sätten som bidrar till förhöjd estetik, genom att välja element som passar ihop kan 
de tillsammans forma en balanserad och harmonisk relation som känns enhetlig 
(Pettersson, 2012, s. 136). Proportion är en annan viktig egenskap i skapandet av 
estetiskt tilltalande design, vad en läsare anser vara goda proportioner är dock 
subjektivt. Det är därför viktigt att tänka på att inga val görs enbart i dekorerande 
syfte som kan försämra informationsförmedlingen utan att sträva efter struktur, 
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enkelhet och hierarki i utformningen med hjälp av proportionella skillnader 
(Pettersson, 2012, s. 138).  

Lidwell et al. skriver att en estetiskt tilltalande design upplevs lättare att använda 
än en som inte är lika estetisk. Estetisk design har även större chans att faktiskt bli 
använd, trots att de inte nödvändigtvis är lättare att förstå eller använda än mindre 
estetiska varianter. Estetik kan även göra användaren mer positivt inställd till 
artefakten och dess presentation vilket även kan förbättra interaktionen och gör 
dem mer toleranta för eventuella brister (2010, s. 20).  

En studie av Ryan & Schwartz som jämförde ett fotografi, en skuggad teckning och 
en linjeteckning av samma motiv visade att läsare snabbast identifierar objekt i den 
mest abstrakta varianten, alltså linjeteckningen. När en bild inte rymmer mycket 
information läggs större fokus på de väsentliga delarna som leder till snabbare 
identifikation (1956, refererat av Cairo, 2013, s. 144–146). Cairo menar att 
fotografier lämpar sig bäst för att beskriva hur något ser ut medan linjeteckningar 
passar bättre till att förklara hur något fungerar (2013, s. 146). Texturer och andra 
detaljer stör uppmärksamheten av funktionen i en bild, därför är det viktigt att välja 
bilder utifrån dess uppgift (Ramachandran, 2011, refererat av Cairo, 2013, s. 146). 

2.1.3 Färg 
Färg kan användas av skilda anledningar i en design, det kan fånga uppmärksamhet 
och rikta fokus, strukturera och gruppera element, indikera mening och främja det 
estetiska värdet. Används färg på fel sätt kan designens form och funktion påverkas 
negativt, därför är det viktigt att tänka över färgvalen i en design så att de 
samspelar och hjälper till i förmedlingen av information. Antalet använda färger 
bör hållas nere, ögat och hjärnan kan bara hålla koll på omkring fem färger 
(Lidwell, 2010, s. 48). Cairo rekommenderar att endast använda två-tre färger i en 
design och sedan utnyttja nyanser av dessa färger efter behov (2013, s. 175). 

Kontrast är en viktig del för att informera med färg, kontrast av färgen på ett objekt 
styrs av färgen på omgivningen, samma färg kan upplevas helt olika beroende på 
hur bakgrunden ser ut. Större färgområden påverkar mindre färgområden mer än 
vice versa, därför bör bakgrundsfärger generellt ha mer dämpade färger (Ware, 
2008, s. 69, 85). Färgkodning är ett användbart grepp för att indikera olika 
kategorier av information, Ware nämner två primära överväganden gällande 
färgkodning (här översatt), visuell distinkthet för att underlätta sökning och 
lärbarhet för att koppla en färg till en viss betydelse. När lärbarhet är i fokus kan 
inte för många färger användas, först bör de mest unika färgerna användas: röd, 
grön, gul och blå. Vid visuell distinkthet är bakgrunden och övriga element lika 
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viktiga som det aktuella elementet, som måste sticka ut från dessa för att synas 
(2008, s. 77). 

Cairo menar att variationer av ljusintensitet och färg spelar en avgörande roll i hur 
delarna av en grafik upplevs som samhörande eller inte. Ju högre kontrasten mellan 
två färgområden är ju troligare är det att de upplevs tillhöra skilda entiteter, är 
kontrasten låg måste hjärnan jobba hårt för att identifiera skilda delar. Hjärnan 
uppfattar skillnader i nyans snabbare och bättre än skillnader i form (2013, s. 112–
113).  

Omkring 8% av män och 1% av kvinnor är färgblinda, de saknar oftast den röd-
gröna kanalen men det kan även påverka den gul-blåa kanalen. Förmågan att se 
nyanser i gråskala är inte påverkad, därför kan man kontrollera kontrasten mellan 
de använda färgerna genom att konvertera dem till gråskala och på så sett 
kontrollera om även färgblinda har möjlighet att uppfatta färgkodningen (Ware, 
2008, s. 73). Färger är problematiska av en annan anledning också, de kan 
symbolisera olika saker för olika personer med koppling till kulturella betingelser 
(Lidwell et al., 2010, s. 48). 

2.1.4 Typografi 
Att läsa är en självklar process för de flesta vuxna, genom kontinuerlig läsning lär 
sig hjärnan att skapa ordbilder som möjliggör snabbare läsning där man inte 
tvingas fokusera på varje enskild bokstav. Ordbilder bygger på ordens egenskaper i 
form av ytterkontur, inre former i runda bokstäver och formen som bildas mellan 
tecknen (Hellmark, 2006, s. 23). Nedan följer riktlinjer som Hellmark menar bör 
tillämpas i text för att främja läsningen: 

• Ord i gemener är mer lättlästa än de i versaler då deras ordbilder är mer 
varierade och därmed mer utmärkande. Som regel bör man välja typsnitt 
som skapar tydliga ordbilder. 

• Att spärra eller avstava ett ord förstör ordbilden, det bör därför undvikas i 
den mån det går. Även mellanrummet mellan orden spelar roll och gör att 
ögat måste flytta sig onödigt långt, mellanrummet bör inte heller vara för 
kort så att orden riskerar att läsas ihop. 

• Om radlängden är för lång är det svårt att föra ögat till nästa rad i stycket. 
Vid långa rader krävs att radavståndet ökas för att underlätta orienteringen 
mellan raderna. Hellmark skriver att den optimala radlängden varierar 
mellan 35–65 tecken (2006, s. 31). 
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• Generellt sett finns det två huvudtyper av typsnitt, antikva och sanserif. Till 
tryckta tidskrifter och böcker anses ofta antikva vara överlägsen, det beror 
troligtvis på att folk är vana med det. Sanserifer däremot är bra till rubriker 
för att dela upp antikvatext, även till affischer och reklam som ska läsas på 
långt håll samt till bildtexter och andra sorters små texter (Hellmark, 2006, 
s. 24–26). 

Bakgrunden spelar en avgörande roll i hur lätt en text är att läsa, till exempel är blå 
text på svart bakgrund nästan oläsligt på grund av den dåliga kontrasten som 
skapas. Samma sak sker med gul text på vit bakgrund, gul är en ljus färg och när 
det kombineras med en ljus bakgrund blir det svårt att urskilja. Stor kontrast bör 
därför eftersträvas i val av textfärg i förhållande till bakgrunden, det kan till 
exempel vara mörkblå text på vit bakgrund eller gul text på svart bakgrund (Ware, 
2008, s. 67–68). 

2.1.5 Text och bild i samverkan 
Att bilder och text i en artefakt samspelar är av yttersta vikt för att kunna förmedla 
informationen på ett lättolkat sätt som främjar förståelsen genom att presentera och 
förklara likvärdig information. Pettersson skriver att ”Text och bilder behöver både 
vara lättläsliga och dessutom komplettera och förstärka varandra” (2001, s. 62). 
Han poängterar även vikten av bildtexter, alla former av bilder kan tolkas på olika 
sätt, därför bör bildtexter beskriva vad som är viktigt i bilden. En välformulerad 
bildtext kan till viss del styra perceptionen av bilden och på så sätt informera om 
det tänkta. Sämre bildtexter kan däremot ha motsatt effekt och påverka bildens 
informationsinnehåll negativt (Pettersson, 2001, s. 62–63).  

Holsanova skriver att text kan styra tolkningen av en bild och definiera det viktiga i 
vad bilden representerar. Tillsammans kan text och bild entydiggöra det budskap 
som förmedlas samt komplettera varandras brister i denna informationsförmedling. 
Bilder kan utveckla det skrivna och förmedla information som inte nämns i texten 
utan fungerar bättre i bildform. Bilder kan även bidra med bakgrund, stämning och 
engagemang som förstärker effekterna av texten. Hon fortsätter med att förklara att 
det är fördelaktigt att text och bild förmedlar liknande information då denna 
redundans leder till djupare förståelse för det behandlade fenomenet (2010, s. 53). 

Det är fördelaktigt att utforma innehållet så att bild och text, som är tänkt att 
samverka i informationsförmedlingen, har en fysiskt nära placering. Holsanova 
redogör för studier som undersöker integrerad respektive separerad grafik och text, 
där man har kunnat se skillnader i hur läsare bearbetar och förstår dessa typer. 
Resultatet visar att separerad grafik och text också uppfattas som skilda enheter 
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medan en integrerad variant ansågs vara mer enhetlig där delarna tillsammans 
förmedlar informationen. Integrerad layout visade sig även ha fördelen att bidra till 
ett jämnare läsflöde där läsaren följde den tänkta läsordningen (2010, s. 99–101). 

Ord och bild kan ha en oförutsedd emotiv kraft som leder till att innehållet 
associeras med värderingar som påverkar budskapet. Bland annat skillnader i skala 
och beskärning kan generera värderingar, man bör därför vara noggrann i 
utformning och redigering för att rikta fokus på det centrala i budskapet. Det gäller 
även att skapa ett väl sammanhållet material, om flera bilder används bör dessa 
hållas ihop för att skapa ett kongenialt helhetsintryck (Pettersson 2001, s. 63). 

2.2 Kognition 
Hur en läsare tolkar materialet är svårt att förutse, det finns emellertid grepp som 
kan brukas för att underlätta perceptionen av informationsbudskapet. Genom att 
använda principer rörande kognition kan materialet utformas för att minimera 
misstolkningar och till viss del styra läsningen och förståelsen.  

2.2.1 Gestaltlagar 
För att gruppera element i en bild och visa samhörighet kan gestaltlagar tillämpas 
som bidrar till denna upplevelse, de är: 

Närhetslagen 
Element som placeras nära varandra i förhållande till övriga element uppfattas som 
att de hör ihop. Det är dock viktigt att ta hänsyn till relationen mellan objekten, 
vissa objekt uppfattas inte höra samman även fast de är nära, till exempel två bilar 
som har krockat (Eriksson, 2009, s. 62–63).  

Likhetshetslagen 
Element som liknar varandra i ett sammanhang tenderar att uppfattas tillhöra 
samma grupp eller enhet. Dessa likheter kan till exempel vara liknande former, färg 
eller stil (Eriksson, 2009, s. 63). 

Slutenhetslagen och konturlagen 
Genom linjer kan element grupperas till enheter då linjer bildar två sidor som 
antingen kan tolkas som inne- eller uteslutande av skilda element (Eriksson, 2009, 
s. 64). 
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Den gemensamma rörelsens lag och färgsymbolik 
Hur element utformas med linjer, former och färger inverkar på hur de upplevs, 
genom att få dessa egenskaper att samspela eller röra sig i liknande riktning kan 
man påverka läsarens perception. Hur färger upplevs och vad de symboliserar är 
subjektivt och varierar beroende på förutsättningar och kulturell bakgrund. Över tid 
kan dessa åsikter ändras beroende på aktuella trender och händelser (Eriksson, 
2009, s. 64–66). 

2.2.2 Psykologiska principer 
Kosslyn (2006, refererarat av Mollerup, 2015) beskriver åtta psykologiska 
principer som ligger till grund för hur visuell information bearbetas och förstås. 
Genom att använda dem kan funktionaliteten av visuellt material vägledas, de åtta 
principerna är (min översättning): 

Principen om relevans 
Ha materialets syfte i åtanke, undvik all irrelevant information som inte bidrar. 

Principen om lämplig kunskapsnivå 
Anpassa språk och koncept efter målgruppens presumtiva kunskap inom ämnet. 

Principen om betydelse 
Ny information bör utformas så att den får större utrymme än gammal, redan känd 
information. 

Principen om perception av organisering 
Hur läsare organiserar och tolkar den presenterade informationen är svårt att 
förutse, ibland tolkas materialet fel vilket påverkar intrycken. För att kunna 
optimera förmedlingen kan användbarhetstest utföras. 

Principen om diskrimination 
När delar av materialet måste sticka ut från andra bör denna differens utformas 
tydligt. 

Principen om kompabilitet 
Visuella koder bör förstärkas i förhållande till deras innebörd, till exempel kan 
höga priser visualiseras med höga kurvor och vice versa för låga. 

Principen om informativ förändring 
Skillnader i betydelse kan visas genom skillnader i form som sedan regleras för att 
visa förändringar. 
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Principen om kapacitetsbegränsning 
Perceptiv och kognitiv belastning har gränser som bör ses över i 
designutformningen för att undvika överbelastning (Mollerup, 2015, s. 44–45). 

2.2.3 Pop out 
För att rikta betraktarens uppmärksamhet åt de mest väsentliga och centrala delarna 
i artefakten kan man använda den så kallade pop out-effekten. Genom att ge dess 
delar egenskaper som gör att de sticker ut från mängden leds betraktaren 
ofrånkomligt till dessa. Ju mer de skiljer sig från omgivningen ju större blir 
effekten. Val av passande egenskap sker därför utifrån de omkringliggande 
elementen, det kan till exempel ske genom färg, form och rörelse (Ware, 2008, s. 
27–29).  

2.3 Komposition 
För att styra läsriktningen och därmed leda läsaren genom informationen i en 
korrekt följd behövs en tydlig indelning av de aktuella enheterna. Det här arbetet 
fokuserar på förlopp där informationen i de olika enheterna påverkar varandra i en 
viss del av den helhetliga processen. Enheterna bygger därför vidare på information 
från föregående delar som läsaren behöver vara införstådd med innan ny 
information presenteras och behandlas. 

2.3.1 Layout 
”Layouten kan vägleda läsaren genom att strukturera funktionella enheter, som 
består av skrift, bild och annan grafisk form, genom att markera den optimala 
läsvägen, genom att rangordna information med hjälp av rubriker av olika storlekar 
och genom att visa den semantiska kopplingen mellan olika delar i den 
fragmenterade texten” (Holsanova, 2010, s. 105–106). 

Layouten bör inte vara för djärv och uppseendeväckande i informationsmaterial, 
det primära är att läsaren kan fokusera på det förmedlade budskapet och inte finner 
intresse för den grafiska formen, menar Pettersson (2001, s. 64). Vidare påpekar 
han att bilder samverkar med såväl sin bildtext som andra bilder, symboler och 
texter i ett informationsmaterial. Tillsammans kan de förmedla och fokusera på det 
centrala i budskapet (Pettersson, 2001, s. 64). 

Holsanova skriver om ledtrådsstruktur, hur man kan strukturera innehållet med 
grafiska och typografiska koder. Dessa koder, eller ledtrådar, kan till exempel vara 
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rubriker, bildtexter och listor som strukturerar upp innehållet och fångar läsarens 
uppmärksamhet. Sådana ledtrådar hjälper till i orienteringen och har visat sig 
främja förståelse och inlärning (2010, s. 91). Holsanova framhåller faktarutor och 
punktlistor, som ger läsarna en snabb överblick av innehållet såvida dessa framförs 
med koncis och matnyttig information (2010, s. 92). 

Illustratörer kan betona de centrala stegen i ett förlopp och därmed underlätta för 
läsaren att komma ihåg dessa steg och få en överblick av processen. Genom att 
avbilda steg i en process avlastas läsarens minne som då slipper skapa egna 
mentala bilder och bidrar samtidigt till att läsaren kommer ihåg stegen. Det är dock 
viktigt att tänka på att visualiserade processer ofta kan innehålla förenklingar och 
stereotyper av verkligheten, vilket kan vara nödvändigt för att kunna förmedla 
informationen på ett inte allt för djupgående plan. Det kan därför vara fördelaktigt 
att fundera över hur kausalitet, hierarki och taxonomi av stegen kan tolkas av 
läsaren, för att undvika att fel slutsatser dras (Eriksson, 2009, s. 157).  

Pettersson menar att det är sällan som läsare läser instruerande material från början 
till slut, utan selektivt väljer delar som fångar deras uppmärksamhet och delar som 
de tror förmedlar mest väsentlig information. Grafiska element som rubriker, foton, 
bilder och diagram fångar läsarens uppmärksamhet och får störst fokus, de blir ofta 
startpunkt för läsningen. Därför kan placering av dessa influera hur läsaren 
bearbetar materialet. För att framhäva vissa element i en grafik kan man bland 
annat utforma färg- och skuggområden, använda pilar, inramningar, olika typsnitt 
och skärningar, rubriker, linjer och ikoner (2012, s. 124–125).  

2.3.2 Hierarki 
Genom att förstärka visualiseringen av den hierarkiska relationen inom ett system 
underlättas förståelsen om systemet. Perceptionen av hierarkin utgår primärt utifrån 
positionen av elementen, men även anslutningar och skillnader i storlek. Lidwell et 
al. nämner tre vanliga sätt att visualisera hierarkier på: träd, nästen och trappor.  

Trädstrukturer bygger på att element förgrenas ut från andra element och delar upp 
sig för att visa relationen och hierarkin dem emellan. Ofta finns en grund eller stam 
som alla element utgår från och hierarkin kan förstärkas genom storleksskillnader 
och linjer som sammanför element. Vid större strukturer är chansen stor att det blir 
rörigt och elementen trasslar in sig i varandra när flera delar hör samman.  

Nästen bygger på att huvudelement innehåller mindre element som succesivt 
förminskas och på så sätt visar den hierarkiska relationen. Nästen passar bäst för att 
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visa mindre och tydliga strukturer, när informationen är komplex och det är svårt 
att avgöra vilken del som bör vara större än en annan blir nästen problematiska.  

Trappor visar hierarki genom att placera underkategorier under eller till höger om 
huvudkategorier och passar bra till stora strukturer där alla delar inte behöver vara 
synliga samtidigt (2010, s. 122). 

”Advance Organizer” är en teknik för att underlätta perceptionen av, för läsaren, ny 
information genom att först presentera grundläggande fakta de kanske redan vet, 
skriver Lidwell et al. Detta för att främja den grundläggande förståelsen genom att 
ge en övergripande bild av ämnet och på så sätt etablera en grund att utgå från när 
bearbetningen fortskrider. Det förutsätter dock att startpunkten är tydligt markerad 
och att den kända informationen presenteras där och fungerar bäst om 
presentationen är linjär (2010, s. 18). För att underlätta läsbarheten och skapa en 
tydlig struktur kan linjering vara fördelaktigt att nyttja, att bilder och texter bildar 
rader och kolumner. Enligt Lidwell et al. skapas då ett mer sammanhållet material 
där man kan leda läsaren genom designen på ett önskvärt sätt. Även marginaler bör 
ses över så att delarna får en konsekvent start- och slutpunkt (2010, s. 24).  

2.4 Narrativ 
Hur informationen presenteras och i vilken ordning påverkar hur man läser ett 
material och kan styra läsarens uppmärksamhet. Ware skriver att narrativ kan 
förmedlas antingen språkligt, visuellt eller genom båda. Genom att använd narrativ 
i en design kan informationsförmedlingen effektiviseras och en röd tråd genom 
arbetet kan skapas. Ware poängterar dock att filmer och animerade serier är de som 
förmedlar narrativ starkast, rent visuellt. I en bildserie tvingas läsaren själv 
upptäcka narrativet till skillnad från filmer där detta sker intuitivt (2008, s. 145). 
Ware nämner så kallade ”Single-frame narratives” som är ett narrativ inom enbart 
en bild och används för att leda läsaren genom ett antal steg i en viss ordning. 
Sådana diagram är mindre krävande för en läsare att bearbeta än en serie av bilder, 
han nämner även att pilar ofta är ett användbart grepp för att styra läsningen (2008, 
s. 144–145). 

Holsanova nämner två vanliga presentationsalternativ i informationsgrafik: radiell 
respektive seriell utformning. Den radiella varianten kan ofta kännetecknas av en 
central figur med flertalet angränsande mindre figurer som utgår från denna 
mittpunkt. Seriell layout har en tydlig ingångspunkt som sedan leder läsaren vidare 
figur för figur i takt med att informationen avancerar. Vid ögonrörelsetest av de två 
layoutalternativen visade det sig att läsare ägnar längre tid med den seriella 
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presentationen, de följde läsriktningen och förstod innehållet på ett djupare plan än 
vid radiell presentation (2010, s. 102–104). 

2.5 Källkritik 
Artikeln som tas upp under informationsgrafik (se del 2.1.1) av Serkan Yildirim 
(2016) har ett annat åldersspann på målgruppen än den i arbetet, den är 
angränsande men är inte direkt applicerbar på den yngre delen av målgruppen. 
Informationsgrafik kan skilja sig kraftigt åt både i form av utseende och innehåll 
och de informationsgrafiker som användes i studien kanske är långt ifrån den som 
producerades i arbetet. Samtliga av studiens deltagare hade tidigare erfarenhet av 
informationsgrafik vilket kan ha påverkat resultatet. De resultat som studien 
presenterar är av generell karaktär, jag drog därför slutsatsen att de är applicerbara 
även på den typ av informationsgrafik med utbildningssyfte som arbetet berör. 

 

3. Metod 

Avsnittet går igenom de tre metoder som använts, först utfördes faktainsamling för 
att ge en kunskapsgrund åt arbetet att utgå från. Vidare analyserades utformningen 
av tre grafiker som behandlar förlopp med angränsande ämnen. När sedan ett 
preliminärt utkast på artefakten skapats under designprocessen testades utkastet på 
målgruppen för att bedöma bearbetningen och förståelsen av materialet och därmed 
se förbättringspotential och brister som kan åtgärdas. 

3.1 Faktainsamling 
Första steget var att samla in den fakta som krävdes för att få förståelse för 
problemet och dess skilda områden. Jag utgick i första hand från 
informationsmaterial från organisationen Baltic Eye, en del av Östersjöcentrum på 
SU, som är med och bidrar med forskning och information till Östersjöhuset. 
Därtill har rapporter från IVL svenska miljöinstitutet och IUCN (International 
Union for Conservation of Nature) använts, som Baltic Eye själva använder och 
rekommenderar. Samt material från Naturskyddsföreningen som dels publicerat en 
rapport om all form av plast i haven och även en lista med tio åtgärder för 
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privatpersoner som minskar den egna medverkan i problemet. För en komplett lista 
med källorna som använts, se bilaga 4. 

3.2 Grafikanalys 
Eriksson nämner tre metoder för bildanalys: stilanalys, formalanalys och 
ikonografi/ikonologi. Stilanalys innebär analys med entitetens stil i fokus, som 
kopplas till en viss historisk kontext. Formalanalys avser analys med fokus på 
bildens komposition, färg, och material. Där olika bildelement tolkas utifrån 
placering och relation till övriga element, huruvida de är ordnade efter en viss 
struktur som kan upplevas antingen harmonisk eller dynamisk. Ikonografi/ 
ikonologi innebär hur bilder tolkas utifrån innehållet, det budskap den förmedlar 
eller kan förmedla i förhållande till kontexten där den används (2009, s. 67–68).  

I denna grafikanalys har en utökad variant av formalanalys utförts, där målet var att 
se styrkor och svagheter för att ge vägledning i det egna designarbetet. Analysen 
utfördes på tre olika grafiker som valdes ut för att de dels behandlar någon form av 
förlopp och dels nedskräpning av hav. Analysen tog inte hänsyn till kontexten där 
grafikerna använts eftersom denna information inte har återfunnits, utan utgick helt 
från grafikens utformning och informerande egenskaper. Analysen bearbetade 
följande kriterier, där formalanalysen kompletterats med kategorier kopplade till 
ovan nämnda teorier: 

• Gestaltning - utformning, färg 

• Kognition - gestaltlagar, psykologiska principer, pop out 

• Komposition - förlopp, layout, hierarki 

3.3 Användartest / kvalitativa intervjuer 
Användartest utfördes för att se hur informationsgrafiken fungerar i praktiken på 
målgruppen. Syftet var att ge svar på hur artefakten bearbetas och förstås, om den 
är läsbar och uppfyller sin funktion och målsättning. Testet följdes av en kvalitativ 
intervju som kretsade kring artefaktens utformning. Holme & Solvang listar 
utmärkande drag för kvalitativa metoder och menar bland annat att de är 
följsamma, har osystematiskt upplägg, ger djupgående information och har tydlig 
närhet till verkligheten och forskningsområdet. Det är användbart för att få 
förståelse för helhetsbilden inom området, för att se sammanhang och strukturer 
(1997, s. 78–79). Den främsta tillgången kvalitativa intervjuer skapar är följsamhet, 
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intervjun bör snaras liknas vid ett samtal där de intervjuade kan påverka samtalets 
utveckling. Denna flexibilitet kan dock skapa problem, även om intervjufrågor 
tillkommer eller modifieras ska resultatet ge svar som är relevanta och berör ämnet 
(Laursen, 1979, refererat av Holme & Solvang, 1997, s. 99).  

För att intervjuerna ska ge svar som kan användas i arbetet var upplägget 
semistrukturerat, där vissa förutbestämda frågor hade formulerats för att strukturera 
samtalen. Intervjun bestod av tio frågor, i övrigt ville jag främja följsamheten och 
ge intervjupersonerna möjlighet att påverka utgången.  

Testet genomfördes med tre representanter från målgruppen, två tjejer och en kille i 
åldrarna 17–19 år, som alla går i gymnasiet. Intervjupersonerna ombads först att 
läsa informationsgrafiken och övergick sedan i frågor som kretsade kring 
upplevelsen av den presenterade informationen med fokus på förloppet, 
utformningen och de designval jag gjort. Målet var att kartlägga bearbetning, 
förståelse och åsikter och på så sätt få svar på styrkor och svagheter som kan ses 
över för att skapa en bättre fungerande artefakt. Först dokumenterades 
intervjupersonens ålder, kön och om de hade tidigare erfarenhet av att läsa 
informationsgrafik. Ljudet från intervjuerna spelades in och transkriberades sedan, 
se bilaga 1–3 för transkriberingen. Frågorna som ställdes var: 

 

1. Var ämnet okänt för dig, alltså mikroplast? 

2. Kan du visa i vilken ordning du läste delarna, vad bidrog till läsordningen? 

3. Kan du nämna en produkt som bidrar till att plast hamnar i Östersjön? 

4. Hur ser processen ut från (produkten) till att mikroplast hamnar i Östersjön? 

5. Vad var det första du såg, vad sticker ut mest? 

6. Vad tycker du om bilderna, känns de passande för innehållet? 

7. Kopplar du färgerna till innehållet på något sätt? 

8. Känns informationen tillförlitlig? 

9. Känner du att informationen är relevant för dig? 

10. Något annat du tänker på eller vill tillägga? 
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Vid formuleringen av frågor undveks ja/nej-frågor i den mån det gick, för att få 
mer utförliga och förklarande svar. Några frågor var dock av ja/nej-karaktär, vid 
dessa försökte jag fråga varför eller varför inte de ansåg något, om svaret inte var 
motiverat. 

3.3.1 Etiska aspekter 
Vid forskning är det viktigt att se över etiska forskningsprinciper som rör 
undersökningen, även om detta arbete inte kan ses som forskning anser jag att 
dessa aspekter bör inkluderas. Holme & Solvang menar att kvalitativa 
intervjusituationer bör präglas av tillit för att situationen ska bli meningsfull för 
båda parter. Deltagandet bör därför vara frivilligt och de som intervjuas måste 
underrättas om undersökningens kontext (1997, s. 105). Vetenskapsrådet har 
sammanställt principer gällande humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som 
de delar upp det i fyra kategorier:  

Informationskravet – innebär att forskaren informerar deltagarna om deras 
rättigheter och uppgift i undersökningen samt vad studien har för syfte. 

Samtyckeskravet – innebär att forskaren inhämtar deltagarens samtycke till 
deltagande i undersökningen, de bör även informeras om att deltagandet är frivilligt 
och att de när som helst kan avbryta sin egen medverkan. 

Konfidentialitetskravet – innebär att den information som samlas in ska hållas 
konfidentiell i störst möjliga mån, deltagarnas integritet ska skyddas och de ska 
inte kunna identifieras av utomstående. Det är forskarens ansvar att detta sker, det 
är därför viktigt att tänka på hur materialet hanteras såväl under som efter 
undersökningen. 

Nyttjandekravet – innebär att den inhämtade informationen endast får nyttjas i den 
aktuella forskningen och alltså inte i något annat ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, 
s. 6–14).   

Vid användartestet dokumenterades inte namn eller annan information om 
intervjupersonerna, som skulle kunna användas för att identifiera dem. Samtalen 
under intervjuerna spelades in för att sedan kunna transkriberas och användas i 
arbetet. Innan intervjuerna gick jag igenom rättigheter, frågade efter samtycke och 
poängterade att medverkan var frivilligt. 
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3.4 Metodkritik 
Grafikanalyserna gjordes för att se hur liknande material har utformats och 
fokuserade på just utformningen. Aspekter om kontext och målgrupp som 
respektive artefakt haft har inte hittats och har därför inte kunnat inkluderas. Vilket 
är synd då detta troligtvis ger krav och förutsättningar som influerat utformningen. 

Användartestet kan tyckas vara för grund med endast tre representanter ur 
målgruppen. Dessutom var samtliga i snarlik ålder, det var två tjejer och en kille 
och alla kom från liknande kulturell och socioekonomisk bakgrund. Det innebär att 
resultatet kan ge en vinklad bild utifrån dessa intervjupersoner som inte kan anses 
representera målgruppen som helhet. Den initiala tanken var att utföra testet på 
minst sex personer, tre tjejer och tre killar, men det visade sig vara svårt att få tag 
på frivilliga personer och att boka in passande datum. Flera lämnade återbud i sista 
stund och jag hann inte finna nya deltagare inom tidsramarna för arbetet. Urvalet 
av intervjupersoner var inte optimalt och borde ha bejakat aspekter om kulturell 
bakgrund för att företräda ett bredare spektrum av målgruppen. Baer skriver att vi 
tar vissa sociala system för givet, vilket kan leda till problem för personer med en 
annan kulturell bakgrund eller skilda erfarenheter (2008, s. 87).  

Intervjufrågorna vid användartesten kretsade främst kring utformningen av 
artefakten, vilket är arbetets fokus, och gav svar på hur den bidrar till bearbetning 
och till viss del förståelse av materialet. Informationsförmedlingen undersöktes inte 
i större bemärkelse då endast två av frågorna kretsade kring detta. Att undersöka 
den aspekten ytterligare hade kunnat ge svar på hur väl läsare förstår innehållet och 
därmed kunna identifiera brister i förmedlingen av informationen och vad som är 
svårt att förstå. Testet gav ändå vissa indikationer på hur artefakten bearbetas och 
förstås, som kunde användas i utvärderingen. 

Något som hade bidragit till ökad förståelse för huruvida utformningen var lämplig 
är att jämföra och undersöka radiell och seriell layout av informationsgrafik, likt 
Holsanova (2010, s. 104–106), samt olika typer av manér. Den initiala tanken med 
användartestet var att utföra ögonrörelsetest för att se hur sackadiska ögonrörelser 
sker vid läsning av artefakten och på så sett få konkreta bevis för hur det 
visualiserade förloppet behandlas. Men på grund av tekniska svårigheter vid 
utförandet som jag inte kunde få hjälp med under arbetet var ett sådant test inte 
möjligt att genomföra.  

I startskedet var jag inne på att utföra en expertintervju med en ekotoxikolog (som 
forskar om miljögifters (mikroplasts) påverkan på djur). Tanken var att bli djupare 
insatt och införstådd i ämnet och dess beståndsdelar och på så sätt få vägledning i 
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vad som kan vara viktigt att inkludera i utformningen samt kartlägga de 
problematiska aspekterna av ämnet. Detta utfördes inte då jag själv ifrågasatte dess 
relevans i studien, det skulle inte ge svar relaterade till arbetets problemområde. I 
efterhand tänker jag att en sådan expertintervju hade kunnat underlätta 
visualisering, strukturering, formulering av informationen och säkerställa att 
informationen är tillförlitlig. Lösningen blev istället att själv utföra research och 
låta representanter från Baltic Eye utföra faktagranskning. Denna faktagranskning 
skedde med dålig framförhållning från min sida och drog ut på tiden och hann 
därför inte bli färdig inom tidsramen för arbetet. 

 

4. Analys 

Nedan redovisas analysen av de tre grafikerna, vad jag dragit för slutsatser och hur 
det har influerat designarbetet. De tre analyserade grafikerna valdes ut med kraven 
att de behandlar någon form av förlopp med nedskräpning av hav. Analys valdes 
som metod för att se hur andra aktörer har utformat liknande material inom ämnet. 

4.1 Grafik 1 
Grafiken har titeln ”The ugly journey of our trash” och är producerad för Project 
Aware 2014, se bild 1 nedan. Den berör marin nedskräpning och presenterar några 
källor till problemet och vad det orsakar för skador, främst på djurlivet. Fokus i 
informationsförmedlingen är statistik, som fått störst utrymme i förmedlingen. 
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Bild 1 -  Grafik från Projekt Aware, som behandlas i grafikanalys 1. 
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4.1.1 Gestaltning 

Utformning 
Formatet är väldigt avlångt och avbildar ett vattendrag som leder till havet från en 
stad. Överst är titeln placerad i störst teckenstorlek i artefakten, den är dock indelad 
i två olika storlekar ”THE UGLY JOURNEY” i större och fet variant och ”OF 
OUR TRASH” i mindre och smal variant. Den andra delen känns i och med detta 
som en underrubrik. Grafikens huvudform består av ett vattendrag som bildar ett 
djupt hav, längs vägen presenteras flertalet textstycken med fokus på statistisk som 
belyser omfattning och problem. De är placerade i ett vertikalt sicksackmönster.  
Textstyckena är placerade i närheten av bilder som avbildar eller förstärker 
informationen på något sätt.  

Grafiken är indelad i fyra sektioner: himmel, land, hav och havsbotten, där 
havssektionen täcker omkring halva ytan. Artefakten använder ett grafiskt stiliserat 
manér genomgående där elementen snabbt och enkelt kan tolkas. Storleken på 
vissa föremål är inte verklighetsförankrat, till exempel är de avbildade personerna 
nästan lika höga som närliggande höghus och träd, men det är inget som stör 
perceptionen då dessa har en dekorativ funktion. En snygg detalj är de nedtonade 
hajarna och fiskarna i bakgrunden, som ger djup i bilden. 

Under titeln följer ett textstycke som beskriver problemsituationen med att skräp 
hamnar i haven av olika anledningar. Texten poängterar att alla människor är 
delaktiga i detta och att vi därför tillsammans bör hjälpas åt för att förbättra 
situationen. I meningarna med statistik har just statistiken givits ett större och 
fetare teckensnitt än intilliggande förklarande texter. Längst ned, vid havsbotten, 
finns information och organisationen som står bakom grafiken samt referenser till 
den presenterade informationen. 

Färg 
Genomgående har mörka färger använts, med likartad mättnad, vilket medför att 
texten har gjorts vit för att synas. Färgnyanserna känns varma, även fast blått 
dominerar, som generellt sätt upplevs kall. Snarlik nyans av tonad blå har använts 
både till himlen och havet, vilket kan vara något missvisande och svårtolkat vid 
första ögonkastet. Havsbotten har en röd-orange färgskiftning som tillsammans 
med vissa röda och orangea djur är det som sticker ut färgmässigt. 
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4.1.2 Kognition 

Gestaltlagar 
Konturlagen har använts i indelningen av sektioner, som delar in informationen. 
För att gruppera meningarna med statistik och tillhörande bilder nyttjades 
närhetslagen. Grafiken har genomgående färganvändning där samma element har 
samma färg, alltså färgsymbolik (Eriksson, 2009, s. 64–66). 

Psykologiska principer 
Den presenterade informationen är relevant för ämnet, även om rubriken inte direkt 
för tankarna till marin nedskräpning förstår man ganska fort att det är vad som 
behandlas. Kunskapsförmedlingen är på en nivå som lätt kan förstås av en generell 
målgrupp (i västvärlden), inga facktermer används. Först presenteras övergripande 
information om problemet som sedan utvecklas. I stort sätt kan samtliga principer 
identifieras i någon mån, det ovan nämnda berör principerna om relevans, lämplig 
kunskapsnivå och betydelse (Kosslyn, 2006, refererat av Mollerup, 2015, s. 44–
45). 

Pop Out 
Element som sticker ut är först och främst titeln som är överlägset störst och syns 
på håll om materialet skulle presenteras som en tryckt poster i storformat. 
Färgmässigt är det havsbottnens och djurens röd-orangea färg som skapar pop out, 
även det gröna landområdet sticker ut från himlens och havets blå nyanser (Ware, 
2008, s. 27–29). 

4.1.3 Komposition 

Förlopp 
Grafiken behandlar resan människors skräp gör till havet, dess omfattning och 
källor. Förloppet börjar i staden med att skräp hamnar i ett vattendrag som för 
skräpet ut i havet där det sjunker ned från ytan till botten. Den presenterade 
statistiken berör till viss del nivån där den placerats, den överst belyser 
omfattningen och den längst ned visar hur mycket av skräpet som hamnar på 
havets botten. 

Layout 
Grafiken har en följdenlig layout som känns ganska naturlig, enheterna följer ett 
sicksackmönster som skapar variation, rörelse och bidrar till att delarna blir 
självständiga i avseendet att de inte bygger vidare på varandras information. Vilket 
troligtvis skulle bli problematiskt om de placerats i en rak linje. Marginalerna 
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utnyttjas konsekvent med bra balans på elementen som angränsar till kanterna, 
varannan till höger och vänster som följer sicksackmönstret.  

Hierarki 
De element som först fångar uppmärksamheten är titeln och havsbotten, som 
skapar pop out. Förloppet förstås omgående i och med det visualiserade 
vattendraget. Delarna har liknande utformning med samma teckensnitt och 
storleksförhållanden som bidrar till att de upplevs samspela och ha likvärdig 
funktion. 

4.2 Grafik 2 
Den andra grafiken kommer från organisationen National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA), se bild 2 nedan. Grafiken har titeln ”Plastics 
in the Ocean” och förmedlar grundläggande information och källor, förlopp och 
påverkan av plast i hav.  

 
Bild 2 - Grafik från NOAA, som behandlas i grafikanalys 2. 

4.2.1 Gestaltning 

Utformning 
Grafiken använder ett grafiskt manér som kan upplevas schematiskt där 
visualiseringarna påminner om det avbildade men på ett kraftigt förenklat och 
överdrivet vis med skeva storleksförhållanden. Det känns inte speciellt barnsligt, 
mycket på grund av de mörka och aningen dystra färgvalen, men bidrar till att 
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materialet upplevs förmedla en grund bild av ämnet. Marginalerna är inte 
konsekvent utformade, flera texter och bilder har mycket liten marginal till ytans 
kanter, vilket är märkligt då mycket av ytan i framförallt de centrala delarna är 
outnyttjad.  

Vid första anblick ser grafiken ut att vara uppdelad i tre huvudsektioner som på 
olika sätt informerar om plast i haven. Till vänster finns en linjerad sektion 
uppdelad i tre delar, först en kortfattad text som förklarar vad grafiken behandlar 
med kraftig markering på orden SOURCES, ENTER THE WATER och IMPACT. 
Därefter följer en del med symboler och text för sju vanligt förekommande 
plastprodukter och avslutas med en del med symboler och text på sex åtgärder som 
kan hjälpa till i problemet, de tre översta bildar en allitteration med orden: Reduce, 
Reuse och Recycle.  

I mittensektionen är titeln placerad, den är dock inte centrerad utan placerad mer åt 
höger, denna minimala men ändå märkbara osymmetri skapar ett något oroligt 
intryck. Sektionen rymmer en visualisering av vad som ser ut att vara en havsström 
full med fisk och plastpartiklar, i övrigt finns fyra rubriken med tillhörande 
visualisering som berör fyra problemområden. Sektionen har större marginaler än 
de andra två huvudsektionerna vilket bidrar till att den känns lite tunn i jämförelse. 

Till höger är en landmassa med vägar, hus, plastföremål, bilar och personer 
placerad och rymmer även tre rubriker med samma utformning som de i 
mittensektionen. 

Färg 
En mörkblå statisk färg har använts som bakgrund för omkring ¾ av ytan, det enda 
undantaget är landmassan till höger som binds samman med havet genom ett 
vattendrag. En handfull färger har använts som känns välkomponerade med snarlik 
mättnad där inget får för stor uppmärksamhet. Den gula färgen, som sticker ut mest 
har använts i flera delar över hela ytan och känns därför balanserad.  

Rubrikerna har satts i olika färger: gul, orange, röd och vit vilket kan ge 
associationer till färgkodning där de har olika stor betydelse, de röda är mest akuta 
och det vita minst. Färgerna är dock troligen sammankopplade med färgerna i den 
introducerande texten där källor är gul, förloppet orange och påverkan röd vilket 
överensstämmer med rubrikernas färgsättning. Med undantag för rubrikerna i den 
vänstra sektionens två nedre delar vars rubriker är orangea trots att de inte berör 
förloppet, de borde logiskt sätt vara gul respektive vit. 
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4.2.2 Kognition 

Gestaltlagar 
Sektionen till vänster använder linjer för att dela in delarna, alltså har 
slutenhetslagen använts, som även bidrar till indelningen av de tre 
huvudsektionerna. Närhetslagen har brukats i alla delar där visualisering har en 
direkt koppling till texten och därmed skapar en lättuppfattad samverkan mellan 
dem (Eriksson, 2009, s. 64–66). 

Psykologiska principer 
Kunskapsnivå och relevans känns anpassat efter ämnet, det ger kortfattad och 
grundläggande information i ämnet vilket troligtvis var målet. Principen om 
perception av organisering har inte efterföljts sett till storleks- och 
placeringsförhållanden, det är svårt att identifiera en lämplig läsordning, grafiken 
är dynamisk i det avseendet. Inga delar har givits större utrymme vilket medför att 
det är problematiskt att få en helhetlig överblick av materialet och dess delar. Det 
drabbar även principen om betydelse, det är svårt att se vilka delar som förmedlar 
ny information, dock läser man troligtvis den introducerande texten i vänster hörn i 
början av läsningen vilket bidrar till förståelsen för vad grafiken behandlar 
(Kosslyn, 2006, refererat av Mollerup, 2015, s. 44–45). 

Pop Out 
Element som sticker ut i grafiken är främst de gula, som skapar kontrast mot den 
genomgående mörka bakgrunden. Att gult har använts runt om i hela artefakten och 
har liknande storlek gör att inget tar för stort utrymme. Det element som tar upp 
mest yta är titeln, som till hälften är gul, och sticker därmed ut i sammanhanget. Av 
någon oklar anledning har titeln en vit kantlinje som har förskjutits och liknar 
misspass vid tryckning, eftersom inget övrigt element har liknande effekt bidrar 
detta ytterligare till titelns pop out-effekt (Ware, 2008, s. 27–29).  

4.2.3 Komposition 

Förlopp 
Grafiken visualiserar inget enhetligt förlopp utan läsaren får avkoda förloppen på 
egen hand, den implicita läsordningen hjälper inte till här. Min tolkning är att 
förloppet tar sin början i det övre högra hörnet där plasten följer vattendraget som 
mynnar ut i havet i det nedre högra hörnet. Genom strömmar förs plasten sedan 
uppåt och till vänster i grafiken. En sådan utformning kan tyckas vara ologisk då vi 
i västvärlden läser från vänster till höger och uppifrån och ned. 
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Layout 
De tre huvudsektionerna som nämnts ovan har skillnader i arrangeringen av 
element, generellt har färgglada rubriker ackompanjerats med relaterade 
visualiseringar och texter. Upplägget är dynamiskt med flera möjliga läsvägar där 
delarna indirekt är kopplade till varandra.      

Hierarki 
Det avlånga formatet i sidled och den stora spridningen av element gör att hierarkin 
inte är självklar, informationen är utspridd och kan läsas i valfri ordning. Det 
innebär kanske att alla delar ges likartad uppmärksamhet, den grafiska kod som 
främst styr läsningen och delar in grafiken är rubrikerna. 

4.3 Grafik 3 
Den tredje grafiken är publicerad av The 5 Gyres Institute som arbetar för en planet 
fri från plast. Grafiken har titeln Microbeads: Face to Fish, se bild 3 nedan, och 
kartlägger mikroplastens förlopp från kroppsvårdsprodukter till marint djurliv.  
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Bild 3 -  Grafik från The 5 Gyres Institute, som behandlas i grafikanalys 3. 

4.3.1 Gestaltning 

Utformning 
Utformningen har en centrumlinje som elementen utgår från, själva förloppet har 
en central placering i grafiken som övriga delar utgår från. Överst är titeln placerad, 
följt av två personer som använder produkter som innehåller mikroplast, 
ansiktstvätt och tandkräm. Dessa produkter åker ned i handfatet och mynnar ut i ett 
reningsverk som visar tre möjliga vägar för att mikroplasten ska nå havet. De tre 
varianterna har tillhörande beskrivande texter och har numrerats 1, 2, 3. Hela 
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grafiken har visualiserats i perspektiv snett uppifrån och havet visas i 
genomskärning tillsammans med den intilliggande marken. När mikroplasten nått 
havet visas problemen det orsakar med statistik om hur många djurarter som 
drabbas och den genomsnittliga utbredningen per kvadratkilometer. Från djurlivet 
(som symboliseras av en fisk) följer en pil som visar en fisk med mikroplast i köttet 
på en tallrik, för att belysa att det följer med i vårt livsmedel. Längs ned är en karta 
som visar att de fem stora vattenströmmarna i världen innehåller 
mikroplastpartiklar i omlopp. Manéret är genomgående grafisk och känns lekfullt. 

Färg 
Glada, ljusa färger har använts som gradvis mörknar i vertikal riktning. Runt titeln 
har en stor mängd mörkblå prickar visualiserats som troligtvis ska föreställa 
mikroplast men skulle kunna misstolkas som regn. Det bidrar även till att grafiken 
känns plottrig, grafiken har flera element som är dekorativa och inte informerande 
vilket försvårar perceptionen av innehållet. Bakgrunden är täckt i färg, för att 
framhäva texten har vita rutor använts som delar in enheterna.  

Att mikroplasten visualiserats i form av blå partiklar är problematisk av en annan 
anledning, de sticker inte ut när de visas i vattnet och skulle lika gärna kunna vara 
vattenbubblor. Blått har även använts till texten och kartan vilket ytterligare bidrar 
till att mikroplasten inte sticker ut nämnvärt. 

4.3.2 Kognition 

Gestaltlagar 
För att dela upp informationen har slutenhetslagen använts för att ringa in texterna 
som även pekar på den aktuella delen i den centrala bilden. Andra textrutor är 
placerade precis intill den relaterade bilden, alltså närhetslagen. Likhetslagen samt 
färgsymbolik har använts till förloppet med mikroplast, där vattnet och partiklarna 
utformats lika hela vägen och ständigt tillsammans (Eriksson, 2009, s. 64–66). 

Psykologiska principer 
Principen om relevans har följts då allt kretsar kring ämnet mikroplast på ett 
grundläggande sätt med fokus på statistik som enligt principen om kunskapsnivå 
skulle kunna passa en stor och varierad målgrupp. Principen om betydelse skulle 
kunna förbättras då grafiken inte förmedlar information om vad mikroplast är, det 
förutsätter att läsaren redan är införstådd med detta. Grafiken kanske därför inte 
kan användas separat, utan är i behov av ett sammanhang som förmedlar denna 
grundläggande information, om målet är att nå ut till en stor målgrupp (Kosslyn, 
2006, refererat av Mollerup, 2015, s. 44–45). 



	 36	

Pop Out 
Det mesta i grafiken har naturliga färger som blå, grön och brun, längst ned finns 
en text i orange som sticker ut färgmässigt och därmed fångar uppmärksamhet. I 
övrigt skapar den centrerade landmassan pop out då flera element kretsar kring den 
och har pilar som går mot den samt att den har något starkare färger än 
omgivningen. Textmässigt sticker den vita titeln ut som är överlägset störst, men 
att flera rutor i närheten också är vita bidrar till att denna effekt minskas (Ware, 
2008, s. 27–29). 

4.3.3 Komposition 

Förlopp 
Förloppet från skönhetsprodukter som spolas ned i avloppet till att de hamnar i 
djurliv har packats ihop till en relativt liten yta. Eftersom detta är det centrala i 
budskapet hade denna kunnat ta större plats då vissa detaljer är väldigt små. 
Förloppet från avlopp till hav har delats upp i tre möjliga vägar, att de numrerats 
med 1–3 gör att man kan tolka det som tre steg av samma process, men det är om 
jag förstått det rätt tre skilda vägar. Väl i vattnet är mikroplasten visualiserad i form 
av mörkblå partiklar som är stora i jämförelse med de intilliggande fiskarna. 

Layout 
Den mesta informationen har placerats i närhet till det centrerade förloppet, vilket 
skapar fokus på denna del, övriga delar är inte lika fulla med element och får därför 
inte lika stor uppmärksamhet. 

De flesta textstycken har tydligt urskiljbara rubriker men har även använt fet 
variant av typsnittet på utvalda dela av texten vilket gör att läsare lätt fokuserar på 
dessa först och kanske inte läser texten i sin helhet. Det kan vara fördelaktigt vid 
snabb läsning men kan gå ut över perceptionen av helheten och förmedla en 
förenklad bild. Eftersom textmängden är kort är det frågan om detta grepp har 
någon positiv fördel, eventuellt att den markerade texten underlättar för att läsaren 
ska komma ihåg budskapets viktigaste delar efter läsningen. 

Hierarki 
Att förloppet har givits en central placering i materialet gör att man lätt kan följa de 
olika etapperna och förstå processen i sin helhet. Att följa vattnet med mikroplast 
från handfatet till havet blir intuitivt eftersom vattnet har samma färg och visar 
mikroplasten på ett konsekvent sätt. 
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4.4 Resultat av analys 
Grafik 1 
Denna grafik är väldigt avlång i formatet och har troligtvis använts främst i tryckt 
storformat. Det visualiserade vattendraget gjorde upplägget tydligt och gör det lätt 
att följa med i förloppet.  

Nedan följer synpunkter och lärdomar analysen resulterade i: 

• Att dela upp en rubrik i olika skärningar bidrar till att de känns som två 
skilda delar och inte en sammanhållen mening. 

• Att visa förlopp genom ett vattendrag ger en direkt och lättolkad bild som 
är lätt att följa.  

• Att inte placera enheter i våg- eller lodräta rader bidrar till att artefakten 
känns dynamisk och spännande men kanske påverkar hierarkin och 
informationsförmedlingen negativt. 

• Färgmässigt kan naturtrogna kulörer och nyanser användas för att ge en 
tydligare koppling till verkligheten. 

• Dekorativa element med låg opacitet ger djup i bilden samtidigt som de inte 
stjäl för mycket uppmärksamhet. 

Grafik 2 
Grafiken har ett avlångt horisontellt format och förmedlar informationen genom tre 
markerade sektioner. Kompositionen kan upplevas ologisk där det är problematiskt 
att finna och följa en lämplig läsväg. Vissa ytor är outnyttjade och tomma medan 
andra är överfyllda av element. 

Nedan följer synpunkter och lärdomar analysen resulterade i: 

• Förlopp blir otydliga om de inte följer den traditionella läsvägen vi följer i 
västvärlden, alltså från vänster till höger och uppifrån och ned.  

• Färgkodning som inte används konsekvent förlorar mycket av sin funktion. 

• Pop out-effekt genom färg försämras om övriga element har angränsande 
nyanser och mättnad. 
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Grafik 3 
Grafiken fokuserar på hur kroppsvårdsprodukter bidrar till problemet och visar 
deras väg till haven, den känns en aning plottrig med mycket detaljer i de 
huvudsakliga delarna av förloppet.  

Nedan följer synpunkter och lärdomar analysen resulterade i: 

• Dekorativa element i färger som sticker ut förstör för 
informationsförmedlingen. Vill man skapa pop out genom färg är det 
viktigt att färgen är unik och inte förekommer i andra objekt. 

• Symboliska element, så som mikroplastpartiklar i det här fallet, kan 
misstolkas föreställa något annat speciellt om föremålet inte har någon viss 
karaktäristisk form eller färg. Om ett element följer med hela vägen från 
början till slutet av ett förlopp bör denna ha likadan utformning, storlek och 
färg hela vägen, för att belysa detta. 

• Att numrera delar av en process som sker separat och inte i en viss följd kan 
leda till missförstånd. 

• Nyckeldelar med många element och detaljer kan med fördel ta upp stor 
plats för att direkt visa dess betydelse i kontexten. Om den centrala delen 
rymmer mycket information i form av grafik och text dras ögat automatiskt 
dit. 

 

5. Designprocess 

Designprocessens olika tankegångar och delmoment beskrivas nedan, med 
koppling till de svar och slutsatser som tagits med från teori- och metoddelarna. 

5.1 Gestaltning 
Arbetet startade med faktainsamling efter uppdragsspecifikation och mål, den 
insamlade informationen delades in i enheter och bildade en grund som 
designprocessen utgick från. Dessa enheter var: produktion, källor, Östersjön och 
djurliv. Även åtgärder inkluderades, enligt uppdragsspecifikationens mål. 
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En stor del av designarbetet var kontinuerligt skissande, från att kartlägga de första 
idéerna till den slutliga visualiseringen av förloppet har föregåtts av skisser för att 
utforska och kombinera olika lösningar och varianter längs vägen. Tversky och 
Suwa belyser de värdefulla aspekterna av att skissa, de menar bland annat att det är 
ett medel för att främja fantasin samt att det avlastar arbetsminnet. Med skisser kan 
man lätt pröva sig fram till olika strukturer av det tänkta innehållet för att sedan 
vidareutveckla och kombinera dessa (2009, s. 75–76). Det mest problematiska vid 
skissningen var att tillämpa de teorier och resultat som tagits fram, att applicera 
dessa aspekter och tankar i materialet och samtidigt förmedla ett kongenialt 
uttryck.  

Visualisering av förlopp har varit fokus i skissarbetet. För att se hur ett förlopp kan 
skildras på ett tydligt och fungerande sätt skissade jag fram olika strukturella 
alternativ. Jag fann det tydligt att dela in artefakten i två huvuddelar: land och 
vatten, utifrån denna uppdelning skissade jag fram ett förslag anpassat efter 
enheternas skilda behov av yta och placering. Det visade sig dock vara 
problematiskt i uppdraget då vissa enheter är uppdelade med separata sekvenser 
och varierande kopplingar. 

 
Bild 4 - Skisser på olika utformning av förloppet. 
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Att uppdraget inte har ett bestämt format eller medium gjorde mig tvungen att välja 
ett passande format som kan komma att bli aktuellt och vara användbart. Det 
medförde även kravet på att artefakten är skal- och anpassningsbar, för användning 
i önskat format. Därför gjordes samtliga gestaltningar med bezierkurvor, som 
möjliggör detta. Formatet som använts i arbetet är vertikalt A3 och har anpassats 
för att fungera i både tryckt och digital form. Yildirim kom fram till att läsare 
föredrar vertikala informationsgrafiker och att de föredrar digitala varianter vilket 
även gynnas av vertikalt format då scrollning underlättas (2016).     

Som ovan nämnt finns tre typer av visuell kommunikation: Representationer, 
symboliska bilder och abstrakta bilder (Dondis, 1973, refererat av Pettersson, 2001, 
s. 15). Representationer innebär hög detaljnivå och därmed många element som 
kan bidra till skillnader i tolkning, Pettersson skriver att bilder som innehåller 
många linjer, mönster, skuggningar och inkonsekvent användning av symboler kan 
försvåra läsning och förståelse av en bild (2012, s. 108). Symboliska bilder har 
större frihet i gestaltningen och kan förenkla sådant som blir problematiskt att visa 
genom representationer och kan även visa imaginära strukturer och koncept. 
Abstrakta bilder har maximal frihet och har inget krav att likna det de avbildar, de 
bygger därför mycket på att läsaren kan tolka det visualiserade som det tänkta, 
vilket kan vara problematiskt att både genomföra och testa.  

Jag har arbetat med symboliska bilder, som ska denotera det som visualiseras på ett 
schematiskt sätt som möjliggör för läsaren att snabbt koppla ihop bilderna med vad 
de representerar. Jag valde att inte göra bilderna realistiska för att de då kan få för 
stor uppmärksamhet med stor detaljnivå på delar som inte har ett informerande 
syfte. De är inte heller abstrakta för att det då kan ge upphov till för stort 
tolkningsutrymme som är svårkontrollerat. 

Bilderna är utförda i ett isometriskt perspektiv, tanken var att det dels är 
fördelaktigt för att elementen då visualiseras tredimensionellt som gör det enklare 
att tolka eftersom mycket av ytan visas. Att perspektivet inte är realistiskt utan 
isometriskt gjordes för att delarnas utseende inte är det primära, de ska symbolisera 
det tänkta och inte visa en viss typ av utseende utan en förenklad och därmed mer 
lättolkad bild. Samtliga bilder har markerade kantlinjer, som enligt en 
undersökning av Ryan & Schwartz gör dem lättare att identifiera och främjar 
förståelsen av avbildade funktioner (1956, refererat av Cairo, 2013, s. 144–146). 

Färgmässigt har antalet färger hållits nere, de två huvudfärgerna som använts är 
blått och orange. Cairo rekommenderar att använda två-tre färger och sedan 
utnyttja nyansskillnader av dessa (2013, s. 175). Det blå i artefakten har använts 
som bakgrund, både i form at himmel och vatten, för att skilja dem åt gjordes 
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vattenfärgen mer grönaktig. Orange användes för att symbolisera mikroplast längs 
hela förloppet, färgen valdes för att ge intrycket av att vara syntetisk då så stark 
nyans av orange sällan förekommer naturligt. Färgen valdes även för att skapa pop 
out, då hela förloppet kretsar kring just mikroplast och det ska vara lätt att följa. 
För att testa hur väl artefakten kan fungera för en färgblind person konverterades 
grafiken till gråskala, se bilaga 5, för att se huruvida nyansskillnaderna mellan 
nyckeldelar av informationen var tydlig (Ware, 2008, s. 73). Jag har dock inte testat 
artefakten på en färgblind person. 

Arbetet strävade efter ett visuellt fokus där bilderna bär budskapet och 
kompletteras av texten i förmedlingen. Textmässigt har jag försökt använda kort 
radlängd, med max 65 tecken, som är den maximala radlängden Hellmark 
rekommenderar (2006, s. 31). Sanserifer har använts i rubriker och ingressen för att 
sticka ut och dela upp arbetet, antikva har använts i alla andra textstycken för att de 
skapar tydligare ordbilder som är lättare att läsa vid längre stycken (Hellmark, 
2006, s. 26–27). Alla textstycken har svart färg vilket har gjorts i förhållande till 
den ljusblå bakgrunden, Ware poängterar vikten av kontrast mellan bakgrund och 
text för att ge bra läsbarhet (2008, s. 67–68). Rubriker har satts i skilda färger för 
att dela upp innehållet, artefaktens titel, mikroplast, är satt i orange för att 
associeras med mikroplast som genomgående använder samma färg. 

Både Yildirim (2016) och Hooke (1705, refererat av Eriksson 2009, s. 43–45), 
menar att dekorativa bilder bör undvikas för att minska den kognitiva belastningen, 
vilket har efterföljts i arbetet. Vissa element, som de nedtonade fiskarna i 
Östersjödelen av artefakten, har dock en mer dekorativ funktion och har använts för 
att poängtera att det är vatten som avbildats samt att Östersjön är full av liv som 
påverkas av problemet. Jag tog inspiration från grafikanalys 1 (se del 4.1) som 
använde nedtonade hajar och fiskar som jag anser skapar ett djup i bilden, utan att 
störa perceptionen nämnvärt. 

Pettersson poängterar att estetik inte bidrar till bättre informationsförmedling, 
snarare tvärt om, men att estetik kan förhöja värdet för användarna. Han belyser 
grepp som balans, proportion och harmoni mellan objekt i utformningen för att 
bidra till estetiken (2012, s. 136–138). Förutom att förmedla informationen på ett 
lämpligt sätt genom visualiseringarna strävade jag även efter att producera en 
estetiskt tilltalande artefakt för att förhöja möjligheten av att fånga målgruppens 
uppmärksamhet. Lidwell et al. menar att estetik bidrar till en positiv inställning hos 
läsare, att artefakten kan kännas lättare att använda och har större chans att bli 
använd (2010, s, 20). Avgränsningen var problematisk då det var svårt att förutse 
hur mycket estetiska grepp påverkar informationen. Vidare är estetik subjektivt, det 
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var svårt att definiera vilka grepp som kan appliceras för att fungera för den 
varierande målgruppen, jag fokuserade på att försöka förmedla ett kongenialt 
helhetsintryck där alla delar överensstämmer med varandra. 

5.2 Kognition 
Gestaltlagar har använts för att visa relationen mellan delar som hör ihop i form av 
närhetslagen. Textstycken som beskriver ett skeende i förloppet har placerats intill 
den aktuella visualiseringen och avstånden mellan dessa är så pass stort att de inte 
kan upplevas gå in i varandra vilket kan leda till förvirring och otydlighet. För att 
dela upp förloppet i enheter har slutenhetsslagen och konturlagen använts, de fyra 
huvudenheterna har utformats i sektioner där deras olika element linjerats på olika 
sätt, se bilaga 6. För att visa vilka enheter som sker på land och vilka som sker i 
Östersjön har de delats upp genom att placeras i himmel och vatten (Eriksson, 
2009, s. 62–64).  

Enligt de psykologiska principerna har jag strävat efter att framföra relevant 
information som förmedlas på en lämplig kunskapsnivå. Ny information har fått 
större uppmärksamhet och utrymme, först presenteras grundläggande information 
om mikroplast som sedan övergår i förloppet som tar upp den överlägset största 
ytan (Kosslyn, 2006, refererat av Mollerup, 2015, s. 44–45). 

I artefakten har pop out använts för att urskilja mikroplasten, som givits en orange 
färg. Även huvudkategorierna i förloppet är tänkt att vara lätta att urskilja genom 
stora rubriker som förenklar förståelsen av förloppets steg. Jag har strävat efter en 
väl avvägd effekt, där inget får för stort utrymme och hämmar övriga element. Pop 
out hjälper även till i skapandet av en tydlig och relevant hierarki kopplat till 
läsriktningen (Ware, 2008, s. 27–29). 

Holsanova skriver om ledtrådsstruktur, som används för att belysa viktiga och 
relevanta delar i informationsgrafiken, nyckelelement som bör ges mest 
uppmärksamhet för att underlätta perceptionen av helheten (Holsanova, 2010, s. 
91). Ledtrådarna i artefakten är tänkt att belysa en lämplig läsordning som är 
följdenlig med förloppet och har en väl markerad startpunkt. Yildirims 
undersökning kom fram till att titel, rubriker och visualiseringar läses först i en 
informationsgrafik (2016), därför har dessa givits störst utrymme i artefakten. Även 
Pettersson bekräftar detta och menar att rubriker, bilder och diagram är det som får 
störst uppmärksamhet (2012, s. 124–125).  



	 43	

5.3 Komposition 
För att visa hierarki inom förloppet har en variant av trädstruktur använts där 
delarna kopplas till varandra inom enheterna genom främst närhet och mellan 
enheterna med markerade övergångar. Arbetet börjar med grundläggande 
information som övergår i förloppet där elementen placerats under och till höger 
om huvudenheternas rubriker (Lidwell et al. 2010, s. 122). Enligt teorier om 
”Advance Organizer” (se del 2.3.2) är det fördelaktigt att först introducera läsaren 
för det behandlade ämnet och skapa en kunskapsgrund att utgå från. I mitt fall ville 
jag säkerställa att läsaren först är införstådd med vad mikroplast är innan övriga 
enheter presenteras, som då kan bli mer djupgående. Grundläggande fakta om 
mikroplast i form av två korta textspalter placerades under titeln. Tanken var att 
titeln ska skapa pop out och vara en ingång i artefakten med en direkt förklaring 
om vad som behandlas. 

Förloppet presenteras, under den etablerande enheten, med produktion. Som är 
tänkt att sticka ut form- och storleksmässigt för att bilda en naturlig ingång till 
förloppet. Fabriken sticker ut både storleks och färgmässigt, ur en öppning i 
fabriken mynnar ett rullband som följer läsriktningen. På rullbandet är fyra skilda 
produktkategorier gestaltade som bidrar till problemet, att de placerats på 
rullbandet som utgår från fabriken bidrar till en naturlig läsväg och skärmar av 
enheten från källorna som placerats nedanför och kopplats ihop med produkterna. 

Enheten med källor var mer problematisk att utforma, produkternas processer för 
att nå Östersjön varierar och det var därför inte möjligt att visa en generell källa. 
Källorna delades därför upp och kopplades till den aktuella produkten med linjer. 
Det blir således flera sekvenser inom denna enhet som tillsammans bildar en del av 
det helhetliga förloppet. De övriga tre enheterna har placerats längst ned i vad som 
är tänkt att symbolisera Östersjön då de är relaterade till problemen i vattnet. De 
har därmed en tydlig avgränsning mot produktion och källor, som sker på land. 

Elementen är inte symmetriskt placerade, Pettersson skriver att balans mellan olika 
element kan vara formell eller informell, formell innebär total symmetri vilket kan 
göra att utformningen upplevs statisk och harmonisk men tråkig. Informell är mer 
dynamisk där uppmärksamheten kan styras till vissa bilder eller delar av en text. 
Det kan ge upphov till obalans vilket har visat sig ge negativ påverkan på inlärning 
(Pettersson, 2012, s. 137). Arbetets innehåll gjorde en helt symmetrisk utformning 
svår, symmetri har applicerats till viss del inom enheterna i form av linjering och 
användning av konsekventa marginaler. 
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Den producerade informationsgrafiken har strävat efter att forma en seriell 
presentation, som enligt Holsanova ofta har tydlig ingångspunkt och leder läsaren 
genom materialet. Det bidrar till att delarna läses steg för steg, vilket gör att 
förloppet bearbetas i den tänkta ordningen och läsaren får förståelse för enheternas 
orsak och verkan (2010, s. 102–104). Grafikanalyserna resulterade i konstaterandet 
att det är viktigt att ett förlopp följer läsriktningen för att tydliggöra ordningen och 
underlätta perceptionen. Jag drog även slutsatsen att numrering inte bör användas 
om delarna inte sker i en viss ordning, i artefakten har jag numrerat enheternas 
rubriker för att poängtera i vilken ordning de bör läsas. 

 

6. Resultat 

Nedan redovisas resultatet av arbetet, den färdiga artefakten. Men först tas 
resultatet av användartestet upp, som utfördes i designprocessens slutskede med ett 
utkast av artefakten, och vilka justeringar det ledde till. 

6.1 Resultat av användartest  
Åsikter 
Ingen intervjuperson hade något klagomål på varken artefaktens innehåll eller 
utformning. De tycktes gilla designval i form av färg och manér och förstod deras 
uppgift i informationsförmedlingen. När jag under intervjuerna frågade om 
informationsgrafiken var relevant för intervjupersonen, ansåg samtliga det och 
tillade att det är relevant för alla. Vilket visar att det behandlade ämnet är ett 
samhällsproblem som trots att få har mer än ytlig kunskap om det anses vara ett 
viktigt problem att belysa. 

Förståelse 
Samtliga intervjupersoner verkade förstå att orange är tänkt att symbolisera 
mikroplast i förloppet och använde det till viss del för att följa förloppets olika 
delar. Kunskapen om mikroplast var varierad men samtliga kände till att skräp 
hamnar i haven och att det inte är bra. Det poängterar värdet av att först ha en 
introducerande del med grundläggande information. 
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Bearbetning 
Under testet försökte jag studera hur de bearbetade materialet efter att jag bett dem 
läsa igenom. Jag såg tendenser till att samtliga först granskade 
informationsgrafikens helhet där ögonen vandrade snabbt över samtliga delar, 
troligtvis för att bilda en uppfattning om vad materialet kommer förmedla för 
information. Sedan verkade samtliga följa den etablerade läsriktningen och började 
läsa från vänster till höger och uppifrån och ned. Det som tycktes vara minst 
naturligt i artefakten var delen med karta över Östersjöregionen samt de tre 
cirklarna med statistik, de läste denna del i olika skeenden och tolkade kopplingen 
olika.  

I stort sätt tycktes artefakten fungera tillfredsställande för intervjupersonerna, jag 
gjorde därför inga större ändringar. Jag valde att flytta kartan och cirklarna med 
statistik närmare titeln och den grundläggande informationen för att de ska 
uppfattas tillhöra samma enhet, som var den initiala tanken. 
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6.2 Slutgiltig artefakt  

 
Bild 5 – Den slutgiltiga artefakten, resultatet av arbetet. 
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7. Slutsats 

Vad arbetet har lett till för slutsatser med fokus på frågeställningen behandlas i det 
här avsnittet i form av aspekter jag har funnit som mest relevanta och applicerbara i 
visualiseringen av komplexa förlopp. För att komma fram till dessa slutsatser har 
jag kombinerat teoretiska belägg som framlagts med resultaten från metoddelarna. 

7.1 Svar på frågeställning 
Hur kan ett komplext förlopp med skilda enheter och sekvenser utformas för att 
visa interaktionen mellan dessa? 

Arbetet har strävat efter att undersöka och svara på denna frågeställning och 
följande slutsatser har dragits: 

• Förlopp utformas med dess syfte som första prioritet, utifrån syftet kan 
lämpliga val göras gällande innehåll och design med koppling till 
målgruppens och kontextens krav och förutsättningar. 

• Nyckelelement inom ett förlopp kan med fördel utformas på ett sätt så att 
de sticker ut och får uppmärksamhet, det bidrar till att läsare får överblick 
av förloppet som helhet. 

• För att interaktionen mellan skilda enheter och sekvenser ska vara tydlig 
kan de kopplas ihop via grafiska element som linjer och pilar eller genom 
gestaltning av fysiska objekt som binder samman dem. 

• När ett förlopp är uppdelat i flertalet sekvenser som sker separat bör de inte 
numreras eller skildras tillsammans då läsare kan tolka det som ett 
gemensamt händelseförlopp. 

• Seriell presentation av ett förlopp är fördelaktigt för att leda läsarens 
uppmärksamhet. Ingångspunkten bör vara tydligt markerad och sedan 
övergå i en naturlig läsriktning. 

• Visualiserade förlopp kan sträva efter att vara estetiskt tilltalande och 
därmed ha större chans att få genomslagskraft och tilltala målgruppen. 
Dessa estetiska grepp bör hållas på en väl avvägd nivå som stör 
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informationsförmedlingen i liten utsträckning. Dekorativa element utan 
koppling till den förmedlade informationen bör undvikas. 

 

8. Diskussion 

Examensarbetet avslutas med en diskuterande del där designval överläggs, de 
lärdomar jag tagit med från arbetet skildras och till sist ger jag förslag på aspekter 
av arbetet som kan vidareutvecklas. 

Arbetets fokus ligger på komplexa förlopp, uppdraget som ligger till grund för 
arbetet är bara ett exempel på hur ett sådant förlopp kan se ut. Utformningen har 
gjorts utifrån uppdraget i fråga, hur förlopp kan gestaltas i andra fall berörs inte i 
arbetet och kan såklart skilja sig kraftigt från det i arbetet. Många av de slutsatser 
arbetet resulterat i ligger på en generell nivå som skulle kunna tillämpas i andra 
former av visualiserade förlopp.  

Det behandlade ämnet är ett globalt problem som orsakar skador på såväl miljö 
som djur, vilket påverkar människor både direkt och indirekt. Mina subjektiva 
åsikter och de källor jag har använt kan ha gjort informationsförmedlingen negativt 
vinklad istället för att ge en objektiv bild av ämnet och situationen. Lidwell et al. 
skriver om ”framing” som är en teknik för att vinkla innehållet för att få läsaren 
positivt eller negativt inställd till ett visst ämne, genom att till exempel förmedla 
optimistiska eller pessimistiska argument. Hur information förmedlas påverkar 
läsarens val, åsikter och kan influera till ett visst beteende (2010, s. 108). Att få 
läsaren att reflektera över ämnet bör eftersträvas men inte i form av propaganda där 
läsaren ifrågasätter artefaktens motiv.  

Hur bilder i ett informationsmaterial bör utformas råder det delade meningar om 
men som designer bör man alltid anpassa dem efter innehåll, kontext och 
målgrupp. Jag valde att arbeta med symboliska bilder med tydliga konturer med 
målet att bilderna lätt skulle förstås och förmedla informationen utan att få för stor 
uppmärksamhet eller visa ett specifikt utseende. Pettersson refererar till studier 
som visar att barn och ungdomar finner realistiska bilder som bästa alternativet och 
att de förknippar dessa med faktatexter. De visar att barn och ungdomar ser 
bilderna innan de läser texten, bildmanéret spelar därför roll i fråga om 
förväntningar på den angränsande texten (Sloan, 1971, Lucas, 1977, Ramsey, 1989, 
refererat av Pettersson, 2001, s. 15). Petterssons referenser är gamla, läget är 
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annorlunda idag då mer grafiska manér är vanligt förekommande och 
informationsförmedling har utvecklats sedan dess. Idag är enklare digitalt 
framställda bilder vanligt förekommande, vilket även dagens barn och ungdomar 
växt upp med och är vana vid. Jag drog därför slutsatsen att symboliska grafiska 
bilder var det bästa alternativet i arbetet. 

Designutformning och bildarbete gjordes till viss del med tanken att vara estetiskt 
tilltalande, det är därmed subjektivt för huruvida läsare delar eller inte delar denna 
uppfattning. En estetisk lösning som tilltalar alla kan inte skapas, men om man som 
designer utgår från beprövade teorier i gestaltningsarbetet har artefakten belägg för 
att fungera för en bred målgrupp. Genom att balansera informationsförmedling med 
estetik kan väl fungerande artefakter skapas som samtidigt har större potential att 
användas och uppskattas av målgruppen. Jag drar slutsatsen att ett 
informationsmaterial kan vara så pass estetisk att det inte går ut över 
informationsförmedlingen, estetiken har fördelar som gynnar materialet på sätt som 
renodlad information har svårt att generera. Vart man sedan drar gränsen är 
problematiskt och bör göras i relation till innehåll, målgrupp och kontext. Det mest 
väsentliga att ha i åtanke kan vara att försöka bortse från sin egen subjektiva smak i 
dessa estetiska val utan om möjligt utgå från beprövade grepp. Och att estetiken 
appliceras i informationsbärande element i den mån det är lämpligt och inte i form 
av rent dekorativa element som kan störa perceptionen.  

8.1 Vidare forskning 
Arbetet har kretsat kring ett uppdragsspecifikt förlopp och designval har gjorts 
därefter, likaså har endast den skapade artefakten testats. För att få större kunskap 
rörande hur komplexa förlopp kan och bör utformas vore det fördelaktigt att testa 
flertalet olika utformningar av ett eller flera förlopp, för att jämföra 
verkningsgraden och kartlägga styrkor och svagheter med olika utformningar. 
Även fast den optimala lösningen allt som oftast är uppdragsspecifik kan en sådan 
jämförelse ge indikationer i vägledande syfte. 

Arbetet har studerat komplexa förlopp genom informationsgrafik i 
utbildningssyfte, men har inte undersökt skilda utbildningssituationer som kan dra 
nytta av att visualisera förlopp genom informationsgrafik. Att undersöka hur sådant 
material bättre kan anpassas för att fungera i olika former av utbildning vore 
intressant, speciellt eftersom Yildirims studie (2016) framlägger att studenter är 
positivt inställda till informationsgrafik och gärna använder det i grundläggande 
utbildning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervju 1 
Intervjuperson	1	(IP1)	-	Tjej,	19	år,	ingen	tidigare	erfarenhet	av	att	läsa	

informationsgrafik.	Utförd	den	17	maj	2017.	

Fråga:	Var	ämnet	okänt	för	dig,	alltså	mikroplast?	

IP1:	Nej,	inte	direkt.	Jag	har	väl	hört	om	det	nån	gång	förut	och	att	det	är	ett	

problem	vet	man	ju.	

Fråga:	Kan	du	visa	i	vilken	ordning	du	läste	delarna?	

IP1:	Okej,	först	så	läste	jag	alltså	inledningen	”hur	det	hamnar	i	östersjön”	och	sen	

så	gick	jag	till	ettan,	produktion,	och	läste	alla	dom	här	över	produkterna	(pekar	

på	fabriken	och	rullbandet).	Sen	tror	jag	att	jag	läste	siffrorna,	jag	vet	inte	varför,	

det	kändes	bara	naturligt,	jag	ville	se	vad	som	stod	där	(pekar	på	de	tre	cirklarna	

med	statistik).	Och	sen	gick	jag	till	två,	tre,	fyra	och	sist	åtgärder.	

Fråga:	Vad	tror	du	bidrog	till	att	du	läste	det,	valde	den	läsordningen?	

IP1:	Alltså,	först	och	främst	känns	det	naturligt	att	man	läser	går	i	nummerordning	

men	också	att	det	kommer	högst	upp	och	man	läser	som	en	bok	nedåt.	Men	

siffrorna	tror	jag	att	jag	tittade	på	för	att	veta	hur	mycket,	alltså	det	fattar	man	ju	

när	man	ser	siffror	och	det	var	väl	också	såhär	det	kändes	som	när	ska	jag	läsa	den	

alltså	eftersom	att	det	var	i	hörnet	jag	förstod	inte	när	i	ordningen	man	skulle	läsa	

den	för	det	här	var	så	naturligt	(pekar	på	siffrorna).	Men	jag	tänkte	okej	då	läser	

jag	den	istället	för	att	läsa	den	sist	då	tog	jag	den	bara	då	för	att	jag	var	nyfiken.	

Fråga:	Okej,	men	den	kändes	minst	naturlig,	den	var	inte	en	del	av	resten?	
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IP1:	Alltså,	det	kändes	som	om	det	var	nått	man	inte	hade	läst	av	den	så	var	det	

siffrorna	bara	för	att	de	stod	där	det	stod,	men	jag	ville	ändå	se	dom,	eftersom	jag	

läste	dom,	det	talar	emot	vad	jag	tror	egentligen.			

Fråga:	Kan	du	nämna	en	produkt	som	bidrar	till	att	plast	hamnar	i	Östersjön?	

IP1:	Ja,	fleecetröjor.	

Fråga:	Hur	ser	processen	från	fleecetröja	till	Östersjön	ut?	

IP1:	Ingen	aning.	

Fråga:	Om	du	tar	hjälp	av	den	här	(pekar	på	artefakten)?	

IP1:	Ja,	men	då	är	det	ju	genom	tvättmaskinen	att	man	tvättar	det	och	sen	så,	att	

de	slits	helt	enkelt.	Det	känns	väl	logiskt.	

Fråga:	Vad	var	det	första	du	såg,	det	första	som	sticker	ut	rent	grafiskt?	

IP1:	Det	som	får	ens	uppmärksamhet?	

Fråga:	Ja,	det	första	du	tittade	på?	

IP1:	Ja,	men	titeln,	mikroplast.	

Fråga:	Vad	tycker	du	om	bilderna,	känns	de	passande	för	ämnet?	

IP1:	Tydliga	och	så	den	här	gången,	vad	leder	till	vad.	Ja,	tydligt.	

Fråga:	Kopplar	du	färgerna	till	innehållet	på	något	sätt?	

IP1:	Ja	alltså,	att	produkterna	är	orangea	och	sen	mikroplasten	hamnar	i	fisken,	

det	systematiska,	vart	det	hamnar	och	varifrån	det	kommer.		

Fråga:	Tycker	du	att	informationen	känns	tillförlitlig,	eller	hela	grafiken	egentligen,	

känns	det	som	att	det	stämmer?	
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IP1:	Ja,	men	det	kan	ju	bero	på	att	man	har	läst	liknande	saker	förut,	alltså	till	

exempel	vad	plast	eller	vilka	produkter	som	innehåller	plast	och	sen	kanske	man	

vet	att	hudvårdsprodukter	innehåller	plast	och	då	blir	det	mer	tillförlitligt	för	att	

man	vet	att	man	hört	det	förut.	

Fråga:	Vart	har	du	hört	det	förut	nånstans?	

IP1:	Mamma,	nää	jag	vet	inte,	ingen	aning…	Nyheterna,	TV,	allt	möjligt,	tidningar.	

Fråga:	Tyckte	du	språket	kändes	seriöst?	

IP1:	Ja,	seriöst.	Tydligt.	

Fråga:	Känner	du	att	informationen	är	relevant	för	dig?	

IP1:	Ja,	den	är	relevant	för	alla.	

Fråga:	Något	annat	du	tänker	på	eller	vill	tillägga?	

IP1:	Nej.	

Fråga:	Kanon,	tack	så	mycket!	
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Bilaga 2 – Intervju 2 
Intervjuperson	2	(IP2)	-	Tjej,	19	år,	viss	tidigare	erfarenhet	av	att	läsa	

informationsgrafik.	Utförd	den	17	maj	2017.	

Fråga:	Var	ämnet	okänt	för	dig,	alltså	mikroplast?	

IP2:	Just	ordet	mikroplast	har	jag	inte	riktigt	bemött	förut	men	just	det	här	

innehållet	har	jag…		

Fråga:	Det	känner	du	till?	

IP2:	Ja,	det	känner	jag	till.	

Fråga:	Kan	du	visa	i	vilken	ordning	du	läste	informationen?	Var	började	du	

någonstans	och	var	slutade	du?	

IP2:	Jag	började	typ	här	produktion	(pekar	på	fabriken),	sen	läste	jag	dom	här	små	

texterna	(Pekar	på	texterna	över	produkterna	på	rullbandet),	och	det	där	

rullbandet	och	sen	var	det	lite	olika	här	nere	vid	källor.	

Fråga:	Lite	fram	och	tillbaks	liksom?	

IP2:	Ja.	Och	sen	vid	Östersjön	så	läste	jag	typ	så,	från	vänster	till	höger	(pekar	på	

enheten	för	Östersjön)	och	samma	sak	vid	djurliv	och	sen	åtgärder.	

Fråga:	kollade	du	nått	här	(pekar	på	kartan	och	de	tre	cirklarna	med	statistik)?	

IP2:	Ja,	jag	kollade	när	jag	var	typ	vid	källor,	jag	bara,	jaha	där	finns	det	tre…		

Fråga:	Kan	du	nämna	en	produkt	som	bidrar	till	att	plast	hamnar	i	Östersjön?	

IP2:	Kläder.	

Fråga:	Hur	ser	processen	från	kläder	till	att	mikroplast	hamnar	i	Östersjön	ut?	
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IP2:	Vi	köper	dom	och	sen	använder	vi	dom	och	tvättar	och	just	att	det	är	små	

fibrer,	mikroplastfibrer	som	hamnar	i	avloppet	och	sen	genom	avloppet	så	åker	

det	ut,	eller	via	reningsverk	och	sen	ut	i	havet.	

Fråga:	Vad	var	det	första	du	såg,	vad	sticker	ut	mest	liksom?	

IP2:	Jag	tror	det	är	fabriken	och	sen	det	här	rullbandet	var	nått	som	jag	la	märke	

till.	

Fråga:	Vad	tycker	du	om	bilderna,	känns	de	liksom	passande	för	ämnet?	

IP2:	Ja,	det	tycker	jag.	

Fråga:	Kopplar	du	färgerna	till	innehållet	på	något	sätt?	

IP2:	Ja,	fast	jag	tycker…	det	orangea	sticker	ut	väldigt	mycket,	men	jag	tror	det	är	

för	att	man	ska	se	att	det	verkligen	är	plast,	att	det	står	för	plasten.	Så,	ja.	

Fråga:	Tycker	du	det	är	tydligt	att	just	orange	är	plast?	

IP2:	Ja,	just	i	den	här	bilden.	

Fråga:	Känns	informationen	tillförlitlig,	kan	man	lita	på	det	som	står?	

IP2:	Mm,	det	skulle	jag	kunna	tro.	Ja,	jo	det	är	den.	

Fråga:	Vad	tror	du	det	beror	på?	

IP2:	För	att	man	känner	igen	informationen	sedan	tidigare	och	att	man	vet	en	del	

saker	så	man	vet	att	det	är	sant.	

Fråga:	Och	du	tyckte	det	stämde	överens	med	det	du	visste	innan?	

IP2:	Ja,	mm.	

Fråga:	Känner	du	att	informationen	är	relevant	för	dig?	
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IP2:	Ja,	eller	ja.	Jag	tycker	det	angår	alla	så,	ja.	

Fråga:	Något	annat	du	tänker	på	eller	vill	tillägga?	

IP2:	Nej.	Det	är	inget	jag	vill	tillägga.	

Fråga:	Okej,	tack	så	mycket!	
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Bilaga 3 – Intervju 3 
Intervjuperson	3	(IP3)	-	Kille,	17	år,	viss	tidigare	erfarenhet	av	att	läsa	

informationsgrafik.	Utförd	den	18	maj	2017.	

Fråga:	Var	ämnet	okänt	för	dig,	alltså	mikroplast?	

IP3:	Ja,	mikroplast	känner	jag	inte	igen,	jag	känner	igen	att	plast	finns	i	vattnet	och	

så	där	men	inte	att	det	var	sådär	litet	liksom	och	att	det	kunde	förstöra	eller	

fastna	i	fiskar	och	så	där.		

Fråga:	I	vilken	ordning	läste	du	delarna,	hur	bearbetade	du	materialet?	

IP3:	jag	gick	från,	alltså	jag	läste	uppifrån	vänster,	sen	nedåt	och	sen	till	höger,	

alltså	jag	läste	först	det	var	ju	såhär	som	avdelat	liksom	som	där	med	vattnet	det	

var	som	en	avdelning	som	man	liksom	läste	det	över	först	och	sen	under	där.	

Fråga:	Okej,	vad	var	det	som	bidrog	till	att	du	läste	det	i	den	ordningen,	tror	du?	

IP3:	Jag	tror	det	var	såhär…	att	det	var	en	sorts	barriär	där	emellan.	Och	sen	så	var	

det	lite	såhär	streck	och	sådant.	Så	då	visste	jag	vad	som	hängde	ihop	med	vad	

Fråga:	Du	följde	strecken	liksom?	

IP3:	Mm.	

Fråga:	Okej.	Kan	du	nämna	en	produkt	som	bidrar	till	att	mikroplast	hamnar	i	

Östersjön?	

IP3:		ja	det	är	väl	det	där,	polyester-kläder	och	sådant	där.	Och	sen	var	det	ju	färg	

och…	så	var	det	ju	fiskegrejer	va?	

Fråga:	Ja,	precis.	Och	hur	ser	liksom	processen,	om	vi	tar	polyester-kläder	då,	hur	

ser	processen	ut	från	den	produkten	till	att	mikroplast	hamnar	i	Östersjön?		
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IP3:	Ja	det,	igenom	att	det	tvättas.	Och	sen	åker	ju	små	plastbitar	från	det	och	sen	

in	i	vattnet	genom	rören	

Fråga:	Vad	var	det	första	du	såg,	vad	sticker	ut	mest?	

IP3:	Alltså	i	hela…?	

Fråga:	Ja,	i	hela.	Ja,	precis.	

IP3:	Det	var	väl	den	här	maskinen	eller	vad	det	är?	Den	här	med	skorstenen.	

Fråga:	Typ	fabriken?	

IP3:	Ja.	

Fråga:	varför	sticker	den	ut,	tror	du?	

IP3:	Jag	tror	för	att	den	var	såhär…	det	var	stort.	Ja	men	den	är	störst	på	bilden.	

Fråga:	Ja.	

IP3:	…och	det	är	inte	så	mycket	detaljer	på	den,	så	den	syns.	

Fråga:	Mm.	Vad	tycker	du	om	bilderna,	känns	de	passande	för	ämnet	och	

innehållet?	

IP3:	Ja,	det	tycker	jag,	jo.	De	är	jättebra	tycker	jag.	

Fråga:	Okej,	kopplar	du	färgerna	till	innehållet	på	något	sätt?	

IP3:	Ja…	Med	fabriken,	alltså	färgen	på	den	där	fabriken	är	ju,	det	tänker	man	

såhär,	fabrikfärg	liksom,	industri.	Och	sen	såhär,	ja…	Orange	är	en	bra	bild-färg	för	

plast	liksom.	

Fråga:	Du	förstod	den	kopplingen	till,	att	orange	var	plast	liksom?	

IP3:	Ja.	
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Fråga:	Okej.	Tycker	du	informationen	känns	tillförlitlig?	

IP3:	Ja,	det	tycker	ja.	

Fråga:	Det	känns	som	man	kan	lita	på	den?	

IP3:	Mm.	

Fråga:	Tycker	du	att	informationen	är	relevant	för	dig?	

IP3:	Ja,	eller	det	är	väl	relevant	för	alla,	kan	jag	tycka.	

Fråga:	Men	typ,	personer	i	din	ålder?	

IP3:	Ja.	

Fråga:	Okej.	Är	det	något	annat	du	tänker	på	eller	vill	tillägga?	

IP3:	Nja,	jag	tror	inte	det.	

Fråga:	Nej,	då	får	jag	tacka	så	mycket!	
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Bilaga 4 – Källor i artefakten 
De källor som använts i artefakten var: 

http://balticeye.org/globalassets/fokusomraden/farliga-amnen/policy-
brief/mikroplaster-i-hygienartiklar.pdf, hämtat den 15 april 2017. 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-002.pdf, hämtat 
den 15 april 2017. 

http://www.ivl.se/webdav/files/Rapporter/C183.pdf, hämtat den 15 april 2017. 

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-
media/rapporter/marint_skrap_rapport.pdf, hämtat den 15 april 2017. 

http://www.naturskyddsforeningen.se/havsplast, hämtat den 15 april 2017. 
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Bilaga 5 – Konvertering till gråskala 

 
Bild 6 – Artefakten konverterades till gråskala för att se huruvida nyansskillnaderna var tillräckligt 
tydliga för att uppfattas av färgblinda. 
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Bilaga 6 – Indelning av enheter 

 

Bild 7 – De röda markeringarna visar indelningen av enheter i artefakten. 


