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Sammanfattning 

Laboratorio Bebi AB är ett företag i Stockholm som håller på att ta fram en ny 
sportbil, men bilen är fortfarande bara i ritningsstadiet. De behöver 
informationsmaterial i form av en teknisk illustration för att presentera sitt projekt 
för journalister samt sponsorer. Den här illustrationen ska informera deras 
målgrupp om bilens avancerade teknik och visa hur det slutgiltiga resultatet av 
bilen kommer att se ut. Arbetet fokuserar i huvudsak på två delar av 
informationsdesign, kommunikation och estetik. Illustrationen ska tydligt 
kommunicera information om bilens teknik till betraktaren samt vara estetiskt 
tilltalande för att behålla betraktarens intresse samt tydligt visa rätt 
materialkänslor i bilens olika material. 

Eftersom bilen fortfarande är i ritningsstadiet har jag inte haft tillgång till en 
verklig bil att studera och fotografera för att kunna rita bilen, vilket brukar vara 
vanligt i projekt som detta. Jag har istället fått söka efter referensmaterial på annat 
håll. CAD ritningar skickade till mig ifrån Laboratorio Bebi AB och bilder ifrån 
reservdelskataloger har i huvudsak använts som referensmaterial. Dessa har 
studerats och ritats av, jag har på så sätt kunnat bygga upp illustrationen ifrån 
grunden.  

Bilens avancerade teknik måste visas tydligt genom dess kaross. Man använder 
sig då av olika visualiseringstekniker för att framhäva och lägga fokus på den 
viktiga informationen som ligger bakom karossen. De olika 
visualiseringsteknikerna kallas röntgen, uppskuret och sprängbild.   

För att försäkra mig om att informationen framgår tydligt har jag intervjuat 
personer som representerat målgruppen för att få kritik och kunskap om vad som 
är tydligt och inte. Jag har även analyserat en mängd liknande illustrationer för att 
se hur andra illustratörer löst de problem jag själv ställts inför i mitt arbete. Detta 
har givit mig större kunskap om hur visualiseringsteknikerna kan användas.  

Mitt arbete resulterade i en välritad, estetiskt tilltalande illustration som ritats 
snett framifrån. Detta för att lägga fokus på den viktigaste informationen närmast 
betraktaren och samtidigt behålla bilens unika utseende i illustrationen. I det 
slutgiltiga resultatet användes bara visualiseringstekniken röntgen för att 
förtydliga bilens teknik eftersom den passade bäst och var mest skonsam mot 
bilens yttre form. 
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Inledning 

När avancerad teknik ska visualiseras och förklaras är det inte alltid lika lätt att 
göra detta med hjälp av ett vanligt fotografi. Det man vill informera om kan 
många gånger vara otillgängligt och svårt att fotografera eller ibland i en 
opassande storlek. Det är här tekniska illustrationer är överlägsna, eftersom 
illustratören kan visualisera det kameran inte kan.  

Exempel på sådana illustrationer är svartvita sprängskisser i servicemanualer åt 
mekaniker.  Ett annat är de mer visuellt tilltalande illustrationerna i fullfärg som 
informerar om en produkts mekanik och som samtidigt fungerar i reklamsyfte för 
att visa upp ett företags nya produkt t.ex. en ny sportbil. Vad som än illustreras 
eller vilket manér som används så är det informationen som står i centrum och hur 
mottagaren uppfattar den.  

Jan Frohm skriver i boken Bild och form för informationsdesign  
(Pettersson/Frohm, 2004, s. 99) ”En bra tekniskillustration är inte alltid 
detsamma som en snygg sådan. Hur snygg den än må vara, hur rätt den än är i 
perspektiv osv, så är den inte bra om den inte ger god information. Det handlar 
alltså inte enbart om att rita den bild kunden vill ha, utan den bild betraktaren 
behöver se för att förstå informationen”. Det är inom detta område jag har gjort 
mitt examensarbete. 
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Uppdrag 
Mitt uppdrag har varit att ta fram en informativ illustration åt Laboratorio Bebi 
AB. 

Mål 
Göra en visuellt tilltalande illustration som presenterar bilen som den ser ut när 
den är klar men samtidigt gör det möjligt för målgruppen att ta till sig 
informationen och få en bild av tekniken under skalet. 

Bakgrund 
Grundaren till Laboratorio Bebi AB, Clas Müller besökte Toscana 1997. Vid ett 
möte med den berömda bildesignern Giotto Bizzarrini fick han veta att Bizzarrini 
var intresserad av att starta ett nytt projekt. Ett år senare var Clas Müller tillbaka 
med en idé om att bygga en lätt sportbil. Bizzarrini började rita på en teknisk 
design och senare byggdes en prototyp, detta var födelsen av Bebi. Det som är 
unikt med bilen och den vision man har av hur det slutgiltiga resultatet ska bli är 
en lätt sportbil. Med en stomme som är uppbyggd som en F1 racerbil med en sk. 
monocoque i kolfiber. Trolig drivkälla blir en motorcykel motor men även en liten 
V8 motor har diskuterats. 

Laboratorio Bebi AB jobbar nu med projektet. Bilen har en väl fungerande 
teknisk funktion och industridesigners har utformat en visuellt tilltalande design 
av karossen samt en funktionell och minimalistisk interiör. Prototyp har byggts av 
bilen och även testkörts. Den slutgiltiga versionen av bilen har ännu inte 
producerats och stora delar är fortfarande i ritningsstadiet. 
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Syfte med rapporten 
Syftet med den här rapporten är främst att beskriva arbetsprocessen kring mitt 
arbete och att redogöra för mina ställningstaganden och resonemang. Rapporten 
ska klargöra hur jag har arbetat för att skapa ett så bra informationsmaterial som 
möjligt och hur jag valt bland de olika visualiseringsteknikerna i min illustration. 
Rapporten kan även fungera som en vägledning för någon som kan tänkas göra ett 
liknande arbete i framtiden.  

Problem 
Som nämnt ovan är inte Laboratorio Bebi AB färdiga med sitt projekt, mycket av 
bilen är fortfarande i ritningsstadiet. De behöver därför informationsmaterial i 
form av en teknisk illustration för att kunna presentera sitt projekt för bl.a. 
journalister samt sponsorer.   

Frågeställning 
Frågeställningar har legat i fokus och varit väsentliga i det här projektet. Utifrån 
dessa har jag gjort min faktainsamling och ställningstaganden under arbetets gång. 

• Hur ska bilden användas? 

• Vilken information är viktigast och bör hamna i fokus? 

• Vilken slags visualiseringsteknik bör användas och när ska dessa 
användas? Eftersom olika partier i illustrationen kanske kräver olika 
tekniker. 

• Vilket manér bör användas? 

• Måste man vara väl insatt i objektets funktion för att kunna illustrera det? 
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Planering 

Målgruppsbeskrivning 
Målgruppen är bland annat Laboratorio Bebi ABs sponsorer Öhlins, Michelin, 
Cliff samt journalister för motortidningar. Generellt kan man dra slutsatsen att 
detta är en målgrupp som är väl insatt i ämnet.  

Arbetsprocess 
Min arbetsprocess under projektet kan delas upp i tre steg. 

• Informationsinsamling 

• Analys av information 

• Illustrationsarbete 

Avgränsningar 
I det här arbetet har stora delar bestått av att rent konstnärligt illustrera bilen. Att 
jobba med skapandet av rätt känsla av material för att bilens olika delars material 
ska framgå tydligt. Jag har valt att lägga fokus på hur bilens teknik visualiseras 
och hur jag gått till väga för att göra informationen så tydlig som möjligt. 
Däremot redogör jag inte i den här rapporten för hur jag rent konstnärligt ritade 
bilen och diskuterar inte heller några speciella rittekniker. Mycket arbete 
genomfördes i digitala ritprogram, men hur de använts och vilka problem och 
lösningar som uppstod tar jag häller inte upp eftersom det inte är relevant för 
informationen i min illustration.  

Det är mycket teknik som visualiserats i illustrationen. Men det här arbetet går 
inte in djupare på hur denna teknik fungerar, inga flödesscheman eller 
hänvisningar om t ex. hur bromsen fungerar om man trycker på bromspedalen. 
Om man vill nå mottagaren med den sortens information är en annan typ av 
illustration att föredra, exempelvis en mer avskalad schematisk illustration som 
fokuserar på att beskriva funktionen och inte enbart visar delarnas utseende. 

Fokus i min illustration är att informera mottagaren om hur bilen kommer att se 
ut samt dess unika uppbyggnad. 
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Termer och begrepp 

CAD 
CAD är en engelsk förkortning för computer-aided design alternativt computer-
assisted drafting. Termen avser digitalt baserad design och tekniska ritningar och 
används inom konstruktion och arkitektur. 

Adobe Photoshop 
Ett bildbehandlingsprogram som används främst av fotografer, grafiska 
formgivare och webbdesigners och många andra yrkesgrupper som arbetar med 
bearbetning av digitala bilder. 

Adobe Illustrator 
Ett vektorbaserat ritprogram.  

Monocoque 
Monocoquen är bilens ram och bärande struktur. 
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Metod 

Här beskrivs tillvägagångssätt i arbetsprocessen och vilket faktaunderlag som har 
legat till grund för mina bakgrundstudier och intervjuer. 

Undersökningsmetod 
Bo Bergström skriver i boken Effektiv visuell kommunikation  (Bergström, 2001, 
s. 62) ”För att göra en analys krävs underlag. Därför låter man göra 
undersökningar. För att skaffa sig information och kunskap”. ”De Kvalitativa 
undersökningarna utröner vad man tycker, dvs mjukare saker som kunskap, 
känslor, attityder och förståelse för en tjänst”  

Denna undersökningsmetod (kvalitativa undersökningar) ligger närmast den 
metod jag har använt mig av eftersom den har att göra med kunskap och förståelse 
för en tjänst, som i det här fallet motsvarar den informativa illustrationen och hur 
folk uppfattar och tar till sig informationen. Till skillnad mot Kvantitativa 
undersökningar som utröner hur många som t.ex. köper eller använder en vara 
vilket inte är relevant i mitt fall. Dessa undersökningar har främst bestått av 
intervjuer vilket beskrivs nedan 

Intervjuer 
Jag har gjort kontinuerliga intervjuer och fått feedback för att få in synpunkter 
från andra. Som informatör blir man snabbt hemmablind och expert på det som 
ska informeras. De intervjuer jag gjort är mer i form av samtal och diskussioner 
med personal som jobbar med projektet på Laboratorio Bebi AB. Men även med 
personer som är kunniga inom sportbilar eller teknisk illustration. Jag har även 
fått feedback och samtalat med personer utan kunskap inom dessa områden. Dessa 
samtal har pågått under hela arbetets gång. All information kunde inte skaffas av 
intervjuer från början, utan jag fick hela tiden söka ny information när nya 
problem och frågeställningar kom upp.  

Jag har kontinuerligt under projektet testat min illustration genom att bolla 
idéer och frågor med Jan Frohm, min handledare i examensarbetet. Han är kunnig 
inom både ämnet sportbilar och dess teknik, informativ illustration och är även 
författare av viss litteratur som använts i arbetet. Med hjälp av hans erfarenheter 
har jag kunnat få en bättre förståelse om hur man som mottagare uppfattar 
informationen och bäst tar den till sig samt hur bilens avancerade teknik fungerar. 
Personer utan kunskap inom dessa ämnen har också sett illustrationen. Kritiken 
jag fick från dessa var inte hur tekniskt korrekt illustrationen var, utan mer vilka 
bildelar som syns tydligt och vilka som behöver förtydligas. Det har varit en 
fördel att vara nyfiken, och sätta sig in i ämnet. Trots att jag inte är tekniskt 
intresserad eller speciellt kunnig har jag försökt förstå det väsentliga i det jag ska 
informera om. Det har då varit lättare att sålla i informationen och veta vad som 
bör hamna i fokus och vad som är mindre viktigt. Den informationen har jag 
kunnat skaffa mig med hjälp av dessa intervjuer. 
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Litteratur 
Jag har främst använt mig av litteratur som handlar om informationsbilder och då 
särkilt just teknisk illustration. Även litteratur som behandlar informationsdesign, 
illustration, traditionell samt digital konst. Den här litteraturen beskriver hur 
liknande illustrationer skapats och hur illustratören gick till väga i sitt arbete. Den 
tar även upp information om olika visualiseringstekniker och allmän fakta om 
teknisk illustration. Den här informationen gav mig vägledning om 
tillvägagångssätt i både insamlandet av referensmaterial och till mitt ritarbete. Ett 
mål illustrationen har är att vara visuellt tilltalande. För att kunna skapa en så 
välritad bild som möjligt letade jag upp information som beskriver just den 
konstnärliga delen i arbetet. Den informationen bestod av både litteratur och 
instruktionsfilmer där jag kunde få tips, idéer och inspiration. Under 
arbetsprocessen har de största källorna till underlag varit studier av prototyper 
samt CADritningar skickade till mig ifrån Laboratorio Bebi AB vilket förklaras 
nedan. Bildexempel visas i kapitlet arbetsprocessen. 

Metodkritik 
Genom att analysera liknande tekniska illustrationer, med stöd av litteratur som 
behandlar just det här ämnet, har jag på ett bra sätt kunnat se hur andra löst 
liknande problem jag ställts inför och hur man kan förtydliga information i dessa 
illustrationer. 

Med kvalitativa undersökningar undersöker man kunskap och förståelse för sitt 
informationsmaterial. Detta har skett genom att jag fått feedback på mitt arbete 
vid mina samtal med bl.a. Jan Frohm. Det här har varit ett bra sätt för mig att 
kunna göra de val och ställningstaganden jag ställts inför under min ritprocess. 
Jag har på så sätt inte bara behövt basera mina val på egna kunskaper eller 
litteratur, utan även fått synpunkter utifrån.  

Jag hade möjligtvis kunnat göra en undersökning i större utsträckning och 
intervjuat fler personer. Exempelvis kunde jag visa illustrationen och låtit dessa 
personer besvara frågan, vad ser du i bilden? På så sätt hade jag kunnat skapa mig 
en bättre uppfattning om hur tydlig min illustration är. Men det är svårt att hitta 
personer som representerar målgruppen. Eftersom min handledare har just den här 
kunskapen har jag därför valt att fokusera större delen av mina intervjuer på 
honom. 

Källkritik 
Det har inte varit något stor mängd litteratur som använts i arbetet. Det beror till 
stor del av att välskriven litteratur om teknisk illustration är svår att finna. 
Däremot är det lättare att hitta litteratur som visar bildexempel på tekniska 
illustrationer, vilket jag använt flitigt genom att studera och lära ifrån dessa. 
Litteratur som behandlar ämnet informationsdesign har varit lättare att finna. 

En bok som tar upp både teknisk illustration och informationsdesign är Bild & 
form för informationsdesign. Boken är skriven av professorn i informationsdesign 
på Mälardalens högskola i Eskilstuna Rune Pettersson samt ett flertal lärare. 
Boken används som kurslitteratur på Mälardalens högskola och kan därför ses 
som en tillförlitlig källa att använda i projektet. Även annan litteratur som använts 
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i arbetet anser jag tillförlitliga källor eftersom även de används som kurslitteratur. 
Vissa är skrivna av just Rune Pettersson och behandlar också ämnet 
informationsdesign samt olika bild typer, arbetsmetoder m.m.  

För att få mer ingående bakgrundsinformation om Laboratorio Bebi AB har 
deras hemsida använts. Där beskrivs i nyhetsbrev hur projektet kom till och hur 
arbetet fortsätter. Den här informationen kommer direkt ifrån Laboratorio Bebi 
AB och jag anser därför att den är tillförlitlig.  

Min handledare Jan Frohm är en mycket tillförlitlig källa p.g.a. att han både har 
stor kunskap och erfarenhet av bilar och dess teknik samt informativ illustration. 
Dessutom har han arbetat med liknande projekt tidigare. Men det kan också vara 
en nackdel att han är van att tolka liknande bilder.  

En annan källa är mina egna kunskaper och erfarenheter från kursen Teknisk 
Illustration. Den kursen berör mycket som varit användbart i det här arbetet. 
Exempel på detta är grundläggande kunskaper om teknisk illustration och projekt 
som detta, olika rittekniker, manér och visualiseringstekniker m.m. 

Underlag 
Då bilen inte ännu är producerad, och fortfarande i ritningsstadiet har jag så gott 
som uteslutande varit tvungen att använda referenser i form av CAD ritningar och 
sportbil/reservdels kataloger. Jag har haft möjlighet att studera prototyper av 
bilens innanmäte och kaross vid ett besök vid Laboratorio Bebi AB i Stockholm. I 
förmån för läsare som inte är insatta i ämnet kommer jag nedan att redogöra hur 
insamlingen av referensmaterial vid ett liknande projekt där tillgång till den 
produkt som ska visualiseras har funnits och sedan jämföra med mitt arbete. 

I normala fall där produkten som ska visualiseras finns tillgänglig för 
illustratören eller i alla fall där illustratören har tillgång till bra fotounderlag på 
produkten, kan denne utifrån detta lättare göra ställningstaganden som är 
väsentliga för att illustrationen ska ha möjlighet att informera dess mottagare på 
bästa sätt. Dessa ställningstaganden är ur vilken betraktningsvinkel produkten ska 
ritas, vilken ljussättning som ska användas, var produktens olika delar sitter och 
hur de ser ut, t.ex. en stötdämpare vid en bilillustration. Fotografierna visar även 
illustratören perspektiv och proportioner. (Pettersson/Frohm, 2004, s. 136) 

I mitt projekt har jag tyvärr inte haft dessa möjligheter och har fått angripa 
problemet på ett annat sätt. Min betraktningsvinkel kunde jag välja efter att ha 
resonerat över vad som ska visualiseras och i vilken vinkel den bäst kan återges. 
Jag fotograferade prototypens kaross vid mitt besök i Stockholm och detta gav 
mig ett perspektiv och en grund att börja med. Men vad som fattades här är bilens 
olika delars placering och utseende. Jag har därför uteslutande jobbat med hjälp 
av CAD modeller på bilen från Laboratorio Bebi AB och använt bilder ifrån 
sportbil/reservdels kataloger som referens. Mer ingående kring dessa arbetssätt 
och tankegångar tar jag upp i senare kapitel. 

Inspirationsbilder 
För att få inspiration och vägledning har jag studerat hur andra illustratörer gjort 
liknande illustrationer. Jag har tittat på vilka visualiseringstekniker som använts 
och hur illustratören gjort för att förtydliga informationen i sin bild. Om någonting 
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Grillen är också solid vilket förstärker 
känslan av att motorn ligger bakom. 

Backspegeln är solid vilket visar vad 
som ligger bakom respektive framför. 

 

är tydligt i en bild har jag analyserat den och frågat mig själv vad som gör 
informationen så tydlig. I bilaga 1 visas två exempel på sådana bilder. Båda dessa 
bilder är gjorda av en teknisk illustratör vid namn Kevin Hulsey. 

Illustrationen av bilen har jag valt att titta på eftersom den är ritad från en 
betraktningsvinkel som liknar min. Det är även till stor del samma delar under 
karossen som visas i den här illustrationen som jag ska illustrera. Här har 
illustratören använt enbart röntgenteknik för att visa bilens inre delar. Karossen 
omsluter de inre delarna och är genomskinlig där bakomliggande information ska 
visas. Ibland kan detta bli otydligt och betraktaren kan ha svårt att se vad som 
ligger bakom respektive framför (Pettersson/Frohm, 2004, s. 127). Men på den 
här bilden har illustratören lämnat vissa av karossens delar helt solida. De solida 
objekten överlappar bilens inre delar vilket gör att karossen genast ser ut att ligga 
framför. Exempel på dessa är vindrutan, vänster blinkers, vänster backspegel, 
nummerplåten, grillen och bilens dörrhandtag.  

 

         

Bilens kaross har reflektioner i lacken och ger karossen en bra materialkänsla. 
Men reflektionerna har även använts på ett liknande sätt som de solida objekten. 
Reflektionerna överlappar bilens inre delar där karossen är genomskinlig och ger 
en känsla av vad som ligger bakom respektive framför. Exempel på detta ser man 
tydligast över dörrarna på bilens långsida och även lite på motorhuven.  

En annan detalj med Hulseys bilillustration är att han inte har repeterat samma 
objekt flera gånger där han inte behövt. Ett exempel är att båda bromsarna på 
bilens vänstra sida syns tydligt medan de två bromsarna på bilens högra sida inte 
syns alls. Samma sak gäller bilens båda framlysen. Det vänstra är kraftigt 
genomskinligt och skymmer på så sätt inte motorn, men det är samtidigt svårt att 
se hur framlyset egentligen ser ut. Detta har lösts genom att det högra framlyset 
syns tydligt och inte är genomskinligt alls. De båda framlysena har alltså inte 
nödvändigtvis behövt visas två gånger.  
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Kameralinsen är genomskinlig på höger sida, 
dess form görs tydlig med svarta linjer. 

 

Linjer används i skarvar och luckor för att 
förtydliga kamerans skal samt vad som ligger 
innanför. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En annan sak jag inspirerats av är hur Kevin Hulsey använder sig av linjer för att 
göra röntgentekniken tydligare. Detta kan man tydligt se på exemplet med 
kameran, se bilaga 1. Stora delar av kamerans hölje är genomskinligt och visar 
vad som finns innanför. Men där höljet är genomskinligt fortsätter dess skarvar 
och luckor i form av linjer och överlappar kamerans inre delar. Detta ser man 
exempelvis tydligt på kamerans objektiv. Där objektivet är genomskinligt hjälper 
linjerna till att visa hela objektivets form och att det ligger framför kamerans inre 
delar. Kevin Hulsey har även gjort likadant i sin bilillustration. Exempel på det ser 
man tydligt på bilens dörrar och vänster framlyse, se bilaga 1. 
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Teori  

Dessa är centrala begrepp som alla påträffats i projektet. Det är värdefullt att 
studera teoretiska begrepp för att förstå och kunna dra slutsatser under ett projekt 
som detta. 

Informationsdesign 
Informationsdesign är ”ett flervetenskapligt akademiskt ämne som omfattar ett 
helhetsperspektiv på studier av teknik och processer för utformning och 
användning av informationsmaterial” (Pettersson, 2003, s. 17). 
Informationsdesign berör flera olika kunskapsområden där de viktigaste är språk, 
konst, estetik, kommunikation, information, kognition, ekonomi och juridik, 
medier och teknik.  Jag förklarar här de kunskapsområden som är mest väsentliga 
för mitt projekt. 

Kommunikation 
Kommunikation är en överföring ifrån en person, sändare, till en eller flera 
personer, mottagare (Pettersson, 2003, s. 349). För att förmedla informationen på 
bästa sätt måste mitt informationsmaterial tydligt kunna kommunicera med 
mottagaren. I mitt fall med den informativa illustrationen handlar det om 
envägskommunikation, vilket betyder att sändaren som i det här fallet är 
Laboratorio Bebi AB sänder ut sitt budskap i en masskommunikation som når till 
flera mottagare. Dessa medier är exempelvis affischer, och trycksaker vilket är 
syftet med min illustration (Bergström, 2001, s. 101). 

Estetik 
Ett estetiskt tilltalande informationsmaterial har större möjlighet att förmedla 
budskap till sina mottagare än ett oestetiskt, fult och tråkigt material. Hur 
sändaren använder estetik och grafisk form påverkar vilka förväntningar 
mottagaren skapar. Typografi och layout ger läsaren en förståelse om innehållet i 
materialet. Vid illustrationsarbetet bör man fokusera på att illustrationen uppfattas 
estetiskt tilltalande för att behålla mottagarens intresse (Pettersson, 2003, s. 166). 
Min illustration har en hög detaljrikedom där informationen och 
kommunikationen med mottagaren är viktigast, men bortsätt ifrån detta har 
illustrationen till uppgift att helt enkelt se snygg ut och imponera för att ge ett så 
gott första intryck av bilen som möjligt. 
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Informationsbilder 
Informationsbilder är sådana bilder som används i olika slags 
informationsmaterial. Dess innehåll, utförande, kontext och fysiska form leder till 
en upplevelse, inlärning och minne. Den som producerar bilden måste definiera 
sin målsättning med bilden, vilken information och känslor bilden ska förmedla 
samt vem som är mottagare och vilket medium bilden ska publiceras i 
(Pettersson/Frohm, 2004, s. 12).  

Visualiseringstekniker 
För att underlätta för läsaren förklarar jag här hur de tre vanligaste 
visualiseringsteknikerna röntgen, uppskuret och sprängbild fungerar och i vilka 
sammanhang de vanligtvis används eftersom dessa begrepp kommer att 
återkomma i rapporten. 

Röntgen 
Röntgen visar det som är dolt eller bakom någonting genom att göra det som 
omsluter eller är framför genomskinligt. Objektets helhet finns kvar men är 
genomskinligt på de platser någon viktig information finns bakom. Nackdelen 
med denna teknik är att när flera objekt är bakom varandra, så kan det vara svårt 
att uppfatta vilken som ligger längst fram och längst bak. Exempel på 
röntgentekniken visas i illustrationen av den gula sportbilen på sid 19. Stora delar 
av bilens kaross är genomskinlig för att delarna innanför ska bli tydliga för 
betraktaren (Pettersson/Frohm, 2004, s. 101). 

Uppskuret 
Med uppskuret gör man precis vad teknikens namn säger, man ”skär” upp delar av 
objektet för att kunna visa det som ligger bakom. Man skär inte bara upp objektets 
skal utan kan även använda denna teknik för att skära upp invändiga delar, på så 
sätt kan man visa information djupt in i objektet. Illustrationen av kameran på sid 
19 ger exempel på detta. Där visas kamerans olika delars form och inbördes lägen 
tydligt med hjälp av uppskuret. Nackdelen med den här tekniken är att det objekt 
man skär upp kan mista en del av sin yttre form, man bör vara försiktig med den 
här tekniken och hålla objektets ytor så hela som möjligt. Denna teknik kan väl 
användas i kombination med röntgen (Pettersson/Frohm, 2004, s. 102). 

Sprängbild 
En sprängbild ”spränger” isär sitt objekt och visar vilka delar objektet består av, 
och hur dessa ansluts till varandra (Pettersson/Frohm, 2004, s. 104). Exempel på 
sprängbilder är de illustrationer som finns i IKEA:s monteringsanvisningar samt 
reservdelskataloger, se sid 20.  
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Röntgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uppskuret 
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Reservdelsbild från Saab-scania. 

 
 

Monteringsanvisning från IKEA 

 
 

Sprängbild/Reservdelsbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur teorin har använts i arbetet 
Den teori jag tagit till mig och använt mest i mitt arbete är den kunskap jag skaffat 
mig om de olika visualiseringsteknikerna. Dessa är väsentliga för att 
informationen ska uppfattas tydligt av mottagaren, därför är det viktigt att 
visualiseringsteknikerna används på rätt sätt. 

Jag har studerat dessa i teorin med hjälp av litteratur och analyser av andra 
tekniska illustrationer där visualiseringsteknikerna används. Den teoretiska 
kunskap jag skaffat mig här har jag tagit med mig och använt i mitt arbete. Den 
kunskapen gav mig vetskap om hur man visualiserar information i en teknisk 
illustration som denna på ett tydligt sätt. 

Med hjälp av mina intervjuer under arbetets gång har jag kunnat ta reda på hur 
mottagaren tagit till sig informationen i min illustration. Den erfarenhet och kritik 
jag fick av intervjuerna användes i arbetet med illustrationen. Dessa hjälpte mig 
veta vilken information som framgick tydligt och hur visualiseringsteknikerna 
kunde användas annorlunda för att förtydliga det som var otydligt.  
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Arbetsförloppet 

Informationsinsamling 
Mitt arbete började med samtal med Clas Müller. Vi pratade om vad de tyckte var 
unikt med sin bil och vad de skulle kunna tänka sig vilja visa med illustrationen. 
Den information jag fick i dessa samtal var att det som var intressant för dem att 
visa i en illustration var bilens avancerade fjädringsgeometri (stötdämpare) och 
kolfiber monocoquen. Detta upplevde de som mest unikt med sin bil. Därför är 
det den information jag betraktat som viktigast och fokuserat på att göra den så 
tydlig som möjligt. Illustrationen vänder sig till en målgrupp som har en relativt 
hög kunskap inom området. Detta har jag tagit hänsyn till och anpassat mig efter i 
mitt arbete. 

Mitt arbete började med att samla in tillräckligt med information för att jag 
skulle ha möjlighet att illustrera bilen korrekt. Informationen bestod av 
bildmaterial som fungerade som referenser och inspiration. Insamlandet av 
bildmaterial var mycket viktigt eftersom bilen bara var i ritningsstadiet och ingen 
färdigbyggd bil fanns att studera. Dessa bilder var därför den största 
informationskällan till hur bilen skulle se ut. De första bilderna jag fick tag på var 
vid ett besök hos Laboratorio Bebi AB i Stockholm. Där fanns en tidig prototyp 
tillgänglig av bilen utan kaross. Detta gav mig en uppfattning om hur bilen 
ungefär skulle vara uppbyggd och var dess olika delar satt placerade.  

Betraktningsvinkel 
Innan jag började fotografera bilen resonerade jag över ur vilken vinkel bilen 
skulle ritas.  

Den här vinkeln kallas för betraktningsvinkel. Betraktningsvinkeln är en 
kombination av höjdvinkel och vridvinkel, alltså hur mycket man betraktar ett 
objekt uppifrån respektive från sidan. Trots att man kan visa dolda delar med hjälp 
av visualiseringsteknikerna röntgen och uppskuret, bör man finna den viktigaste 
betraktningsvinkeln för objektet. Finner man den vinkel som visar mest av den 
viktiga informationen behöver man inte röntga eller skära upp objektet lika 
mycket. Objektet tappar på det här sättet inte lika mycket av sin grundform. Att 
välja rätt betraktningsvinkel påverkas av flera faktorer. Ett objekt kan t.ex. ha 
väldigt tydlig identitet på framsidan som uppdragsgivaren vill visa. Men samtidigt 
kan objektet ha sin viktigaste information på baksidan. Om man ritar objektet 
framifrån blir man tvungen att röntga eller skära upp igenom alla objektets delar. 
Vrider man istället runt och ritar objektet bakifrån får man lättare visa 
informationen men visar inte objektets yttre form lika klart.  

Här gäller det att överväga vad som är viktigast för just den illustrationen, 
informationen under skalet eller den yttre formen (Pettersson/Frohm, 2004, s. 
116).  

Det var en stor fördel att kunna se bilen i verkligheten, trots att det bara var en 
prototyp. Jag hade möjlighet att gå runt bilen och studera olika möjliga 
betraktningsvinklar. Motorn sitter bak på den här bilen. Innan jag sett prototypen 
eller visste vad min uppdragsgivare i huvudsak ville visa upp i illustrationen hade 
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jag tankar på att rita bilen bakifrån och visa motorn tydligt. Men eftersom just 
motorn inte var det unika med bilen fick jag tänka om.  

Den avancerade fjädringsgeometrin och kolfiber monocoquen var de delar min 
uppdragsgivare mest ville lägga fokus på. Dessa två partier sitter längst fram och i 
mitten av bilen. På grund av detta valde jag att gå ifrån min första idé och att rita 
bilen framifrån, vilket också visar bilens utseende och identitet tydligast. 
Betraktningsvinkeln visar bilen snett framifrån, snett uppifrån. På så sätt kunde 
jag undvika att bilens inre delar hamnar framför varandra allt för mycket. Med 
den här betraktningsvinkeln har betraktaren den viktigaste informationen närmast 
sig i illustrationen för att röntgen och uppskuret inte ska behövas användas 
onödigt mycket. 

När betraktningsvinkeln var vald fotograferades bilens alla delar och allt jag 
trodde mig behöva bilder på. För att underlätta mitt ritarbete senare i projektet tog 
jag en bild som visade hela bilen, och som senare skulle ritas av och användas 
som grund åt min illustration. Bilden togs precis ifrån den tänkta 
betraktningsvinkeln, snett framifrån. Det var speciellt viktigt att den togs ifrån rätt 
vinkel eftersom den skulle användas för att rita upp bilens grund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var inte bara en prototyp av bilen utan kaross som fanns tillgänglig vid mitt 
besök i Stockholm, det fanns även en prototyp av själva karossen. 
Karossprototypen gav mig inte information om färger eller material, men visade 
tydligt karossens storlek och form.  

Samma procedur skedde här som vid den första prototypen. Bilder togs på allt 
som kan tänkas behövas för att ha så mycket information som möjligt när själva 
ritarbetet skulle börja. Jag tog även bilder på hela karossen ur den tänkta 
betraktningsvinkeln. När jag lämnade Stockholm hade jag en stor mängd bilder av 
både kaross och bilens inre teknik. Dessa skulle hjälpa mig senare i projektet att 
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lättare rita upp bilen och dess delar, samt få en känsla för material och färger. 
Tyvärr var dessa inte helt korrekta eftersom prototypen av bilen utan kaross bara 
var en prototyp av bilen i ett tidigt stadium, men dessa gav mig en grund och en 
uppfattning om hur slutresultatet skulle se ut.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CAD är en programvara som används för att producera ritningar och design i 
datorn, och även visa dessa ritningar som 3d modeller. Laboratorio Bebi AB har 
skapat CAD ritningar av bilen och alla dess delar. Sådana typer av ritningar har 
korrekt mått och proportioner. Utöver de prototyper jag hade studerat var CAD 
ritningar den ända helt korrekta informationskällan av hur bilen skulle se ut som 
jag hade tillgång till.  

Efter mitt besök i Stockholm hade jag ständig kontakt med Eric Lagergren som 
jobbade med Laboratorio Bebi AB´s CAD ritningar. Jag beskrev min valda 
betraktningsvinkel och bad honom skicka bilder i form av CAD ritningar i ungefär 
samma vinkel. Detta gjorde det lättare för mig att se hur bilen och dess delar såg 
ut i den vinkel bilen skulle ritas ur. Vid det här skedet fick jag tillräckligt med 
bildmaterial som gav mig möjlighet att börja rita upp bilens grund. Kontakten 
fortsatte med Eric Lagergren under projektets gång och jag hade på så sätt tillgång 
till ytterligare CAD ritningar när jag behövde. 
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Den här bilden ritades av på ljusbord. 

CAD ritningarna hade visserligen korrekta mått och proportioner, men var inte 
alltid helt perfekta, eftersom vissa av bilens delar endast hade ritats schematiskt.  
Exempel på sådana delar är stötdämpare och bromsar. Ritningarna visade mig var 
delarna skulle sitta samt dess storlek, men där tog informationen slut. Jag var här i 
behov av ytterligare bildmaterial som visar precis hur dessa delar skulle se ut, men 
Laboratorio Bebi AB kunde inte ge mig mer bildmaterial än CAD ritningar. Min 
lösning på detta blev att leta upp information om hur sådana bildelar ser ut på 
annat håll. Ett exempel är bilens stötdämpare. Laboratorio Bebi AB är sponsrade 
av Öhlins vilket är ett företag som tillverkar stötdämpare. Från Öhlins hemsida 
samt sportbilskataloger gick det att finna bilder på deras stötdämpare. Dessa bilder 
kunde sedan användas som referens i illustrationsarbetet. Den här processen 
fortsatte under hela mitt arbete, att hela tiden söka efter nytt bildmaterial när 
någonting var oklart, eftersom jag inte hade tillgång till en färdigbyggd bil. 

Illustrationsprocessen 

Vid det här skedet i mitt arbete hade jag samlat på mig bildmaterial i form av 
foton på prototyper, CAD ritningar samt biltillbehörs kataloger där bildmaterial av 
detaljer såsom säten, ratt, bromsar fanns tillgängliga. Innan jag började rita 
organiserade jag mitt bildmaterial och analyserade det för att få en uppfattning om 
hur det kunde användas på bästa sätt. Jag studerade här även liknande 
illustrationer för att få inspiration och idéer. Detta beskrivs i kapitlet 
Inspirationsbilder. Tillräckligt underlag fanns nu för att börja rita bilen. 

För att få min illustration att återge bilen så korrekt som möjlig ritade jag först 
hela bilen samt dess delar som en linjebild. Denna linjebild gav mig möjlighet att 
se till att perspektiv och proportioner stämde och även möjlighet att enkelt kunna 
rita om och göra justeringar tills allt var korrekt. När linjebilden var färdig 
användes den som en grund. Denna scannades in i datorn och målades i Adobe 
Photoshop CS2. Jag kunde då lita på min linjebild och behövde inte oroa mig över 
perspektiv och proportioner.  

För att skapa min linjebild användes mitt insamlade bildmaterial som referens. 
Bilden nedan ritades av på ett ljusbord och på så sätt fick jag snabbt upp en första 
bild med rätt perspektiv och placering på både hjulen samt monocoqen. 
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Men linjebilden var inte klar ännu, det fattades fortfarande kaross och flera andra 
viktiga delar. Jag visste dock att det jag ritat hittills stämde eftersom det ritats av 
ifrån foto på prototypen. Med detta som utgångspunkt och med hjälp av 
referensbilder ritades karossen in i min linjebild. Jag var här tvungen att helt lita 
på mina referensbilder och mer eller mindre räkna ut hur karossen skulle passas in 
över bilens monocoque och hjul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa båda bilder ovan är de första versionerna av min linjebild. De var tänkta att 
sedan renritas och läggas samman till en och samma bild där karossen skulle ligga 
överst.  

Men karossen på den här linjebilden kändes inte helt rätt, den liknade inte den 
riktiga karossen tillräckligt mycket. Jag hade som mål med min illustration att 
skapa en visuellt tilltalande illustration och samtidigt informera mottagaren om 
bilen. På grund av detta ansåg jag att det var viktigt att min illustration återger den 
riktiga bilen så tydligt och trovärdigt som möjligt. Jag beslöt därför att helt rita om 
min linjebild och att lösa den på ett annat sätt. För att vara säker på att karossen 
skulle återges på rätt sätt och likna originalet användes fotot av karossprototypen 
på nästa sida. Denna ritades av på ljusbord och på så sätt fick jag automatiskt 
karossen att ser rätt ut. Med hjälp av mina referensbilder kunde sedan bilens 
resterande delar ritas in genom att noggrant konstruera och bygga upp bilden tills 
linjebilden var slutförd. 
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Manér 
En annan frågeställning är vilket manér som ska användas. Manéret påverkar hur 
illustrationen förmedlar budskap till mottagaren. En välritad linjebild skulle kunna 
förmedla informationen i min illustration med hjälp av väl valda linjetjocklekar 
och fokus på den viktigaste informationen. Men eftersom mitt mål är att skapa en 
visuellt tilltalande illustration väljer jag att jobba mer med estetik och 
verklighetskänsla. Målet är att få en snygg och realistiskt resultat. Ett sådant 
manér har större möjlighet att skapa en uppfattning om hur den färdigbyggda 
bilen kommer att se ut. 

Arbetet fortsatte nu i datorn där linjebilden användes som grund. Bilen samt 
alla dess delar målades och gavs en trovärdig materialkänsla. Programmen som 
användes i arbetet var Adobe Photoshop CS2 och Adobe Illustrator CS. I 
linjebilden var större delen av bilens delar utritade, men många av dem var inte 
fullständigt korrekta. Detta berodde på att de CAD ritningar som använts som 
referens inte visade delarna tillräckligt detaljerat utan bara dess storlek och 
placering. Här var åter igen bildmaterialet som skickats till mig ifrån Laboratorio 
Bebi AB samt biltillbehörs katalogerna till stor nytta. Processen att måla en 
enskild bildel gick i tre steg. 

• Studera CAD ritningar för information om storlek och placering. 

• Studera referensbilder på den del som skall avbildas. 

• Illustrera delen. 
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Nedan visas bildexempel på hur processen sett ut vid skapandet av vissa bildelar.  

 

CAD ritningar från Laboratorio Bebi AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referensbilder och fotografier från tillbehörskataloger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färdiga resultat. 
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På detta sätt pågick arbetet. Del för del målades med ständig återblick på 
referensmaterialet. Saker som perspektiv och objekts placeringar hade tagits hand 
om i linjebilden, därför låg fokus nu på att skapa trovärdiga materialkänslor. 
Alltså måla bilens delar så snyggt att mottagaren kan skilja t.ex. ett metallföremål 
ifrån ett i kolfiber. Bildelskataloger samt andra foton på dessa bildelar var här till 
stor nytta för att ta reda på hur materialen ser ut i verkligheten. Just detta är ett 
exempel på den estetiska delen i Informationsdesign vilket förklaras vidare i 
kapitlet Teori.  När alla bilens olika delar målats klart sattes dessa samman i en 
och samma bild. Större delen av illustrationen var nu klar, men den visade inte 
informationen korrekt ännu. Mitt resterande arbete bestod därför i att jobba med 
de olika visualiseringsteknikerna för att framhäva det på bilen som Laboratorio 
Bebi AB ville visa.   
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Första partiet. 

 
 

Andra partiet. 

 
 

Tredje partiet. 

 
 

Resultat och diskussion 

Detta kapitel beskriver hur jag resonerat under illustrationsprocessen. Vilka beslut 
som tagits samt varför slutresultatet blev som det blev. Kapitlet tar upp hur jag 
praktiskt arbetat med kommunikations delen inom informationsdesign, alltså hur 
illustrationen för fram informationen till mottagaren. Detta beskrivs i kapitlet 
Teori. 

Vid produktion av informationsbilder gäller det att ständigt göra avvägningar 
mellan detaljrikedom, ljussättning och bildbudskap. Man ska t ex vara måttfull 
med antalet blänkande respektive skuggade partier, för att inte bilden ska bli 
otydlig och därmed förlora sin funktion som informationsförmedlare 
(Pettersson/Frohm, 2004, s. 121). Det är på detta sätt jag arbetat, ständigt gjort 
avvägningar och resonerat över vilken information som bör prioriteras, samt hur 
den informationen bäst kommuniceras till mottagaren. Många beslut och 
resonemang har jag grundat på studier av liknande illustrationer, teori samt 
intervjuer. På så sätt har jag kunnat avväga hur mottagaren uppfattar illustrationen 
och kunnat göra ändringar baserat på de reaktioner jag fått.    

För att underlätta läsandet av det här kapitlet delar jag upp illustrationen i tre 
partier, och förklarar hur jag resonerat vid skapandet av dessa separat. Det första 
partiet är främre delen av bilen som visar fjädring, broms samt hjul. Det andra 
partiet är monocoquen och det tredje är motorn. 
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Ett första misslyckat försök att visa 
broms. 

 

Bromsar 
Bilens främre vänstra broms är den enda broms som syns tydligt i illustrationen. 
Anledningen till att jag utelämnar de resterande tre bromsarna är att de skyms av 
så många andra objekt och ser likadana ut. De objekt som skymmer bromsarna 
skulle då behöva röntgas eller skäras upp, vilket skulle resultera i att dessa objekt 
blir otydliga. Visserligen skulle bilens andra främre broms, den på bilens högra 
sida kunna visas utan att detta stör andra objekt. Men jag har valt att utesluta 
denna och istället visa bilens kaross där. Eftersom karossen är så pass 
genomskinlig på så många andra ställen. Karossen känns då mer solid och bilen 
tappar inte sin identitet. Eftersom min målgrupp är insatt i ämnet litar jag på att 
detta inte skapar problem. I Kevin Hulseys bilillustration som visas i kapitlet 
Inspirationsbilder gör han på ett liknande sätt. Där repeteras inte heller 
information som redan finns tillgänglig för betraktaren.   

Det viktiga med hjulet är inte att visa bilens fälgar eller däck, utan det som ska 
visas är bilens broms. Jag har därför strävat efter att visa den så tydligt som 
möjligt med hjälp av röntgenteknik. Jag har valt att använda röntgentekniken på 
grund av att jag här bara behöver röntga genom däcket, fälgen samt en liten del av 
karossen. Men om det varit fler objekt hade röntgentekniken inte fungerat lika bra 
i det här fallet. Detta på grund av att det ofta blir rörigt när man använder röntgen 
genom för många objekt. Jag har låtit däcket samt fälgen bli genomskinliga där de 
överlappar bromsen. På detta sätt ser man bromsen genom de överlappande 
objekten. Men för att ge känslan av att bromsen ligger innanför använder jag mig 
av linjer, precis som i de illustrationer jag studerat av Kevin Hulsey. Linjerna 
förstärker röntgentekniken och förtydligar för betraktaren vad som ligger framför 
respektive bakom. Linjerna är ritade i däckets och fälgens konturer precis där de 
överlappar bromsen. Detta visas nedan. Innan jag kom fram till detta slutgiltiga 
resultat provade jag olika varianter. Istället för linjer var däcket och fälgen mindre 
genomskinliga i dessa varianter. Men med hjälp av kritik jag fått ifrån mina 
intervjuer visade det sig att bromsen inte syntes ordentligt på det sättet och blev 
otydlig. 
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Karossen 
Framför monocoquen, där motorn oftast sitter på en vanlig bil, sitter här bilens 
avancerade framhjulsfjädring, kylare m.m. Den här tekniken är en av sakerna min 
uppdragsgivare vill visa i illustrationen, därför måste dessa visas tydligt. Mitt 
största problem vid skapandet av det här partiet var att behålla den överliggande 
karossens form. Man tappar lätt karossens yttre form om en stor del tonas bort av 
röntgentekniken. På så sätt förlorar bilen en del av sin identitet och blir inte lika 
lik originalet. Samtidigt som karossens form bör vara tydlig ska tekniken under 
karossen också visas tydligt. Anledningen till att så mycket av karossen tas bort är 
att den underliggande tekniken ska ligga i fokus. Men detta var inte självklart från 
början. Jag fick prova mig fram och avväga hur mycket av karossen som skulle 
vara genomskinlig för att informationen skulle bli så tydlig som möjligt. Olika 
varianter gjordes där bara vissa delar av karossen var genomskinlig och där 
karossen var mer solid än slutresultatet blev. Men denna mer solida kaross 
skymde eller gjorde den underliggande tekniker otydlig och illustrationen fick ett 
rörigt intryck. 

Min lösning på problemet med karossens form blev att även här använda mig 
av linjer. På många partier är den helt genomskinlig, men karossen behåller sin 
form på grund av de tunna linjer som representerar karossens naturliga skarvar 
och veck. Linjerna fick även karossens gula färg för att ytterligare visa att detta är 
karossen. Dessa linjer ger känslan av att tekniken under karossen ligger underst. 
För att förstärka detta används även reflektioner i karossen och även överliggande 
objekt som hålls solida. Detta beskrivs i kapitlet Inspirationsbilder. En välpolerad 
kaross är väldigt blank och ger på så sätt ifrån sig reflektioner. Själva karossen är 
här genomskinlig för att visa det som ligger under, men dess reflektioner har jag 
sparat solida och låter dessa överlappa den underliggande tekniken. I verkligheten 
skulle en sådan kaross ha mycket mer reflektioner, men jag har hållit ner antalet 
och de som sparats håller jag solida samt använder dem till min fördel för att 
förstärka tydligheten. Objekt som ligger framför den underliggande tekniken kan 
behållas solida, och på så sätt visa vad som ligger längst fram och bak. Ett sådant 
objekt är i det här partiet det lyse som är närmast betraktaren, alltså bilens främre 
vänstra lyse. Jag började med att låta lyset vara helt solid, alltså inte 
genomskinligt alls. Men det visade sig att lyset skymmer den underliggande 
tekniken väldigt mycket på det sättet. Lyset i det här fallet är inte så viktigt att 
visa. Det främre högra lyset syns redan relativt väl, och det finns då ingen 
anledning att visa bilens lyse två gånger om det stör annan viktigare information.  

Jag valde då att göra det främre vänstra lyset väldigt genomskinligt för att visa 
det som ligger under. En svart solid linje ligger runt hela lyset, vilket får det att 
hoppa fram och lägga sig framför. Någonting jag istället använde mig av för att 
förtydliga att tekniken ligger under karossen var de dekaler med sponsor namn 
som sitter klistrade på karossen. Karossen är genomskinlig men om man låter 
dekalerna vara kvar hjälper dem till att definiera karossens form. Detta ökar även 
till stor grad känslan av att karossen är det yttre skalet och att de resterande 
objekten ligger innanför. Det här används på de flesta sportbilsillustrationer där 
teknik ska visas under karossen. 
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Öhlins dekalen är solid och hjälper till att 
visa vad som ligger bakom karossen. 

 

Michelin dekalen är solid och hjälper till 
att visa vad som ligger bakom karossen. 

 

 

 

 

 

 

Monocoque 
Monocoquen ville min uppdragsgivare lägga fokus på. På grund av detta har jag 
valt att visa så mycket som möjligt av den. Monocoquen tar upp en stor del av 
bilens konstruktion och det är mycket som skymmer samt ligger bakom den. Detta 
gör det svårt att ge ett helhetsintryck över hur monocoquen ser ut samt dess form. 
För att visa monocoquen måste stor del av karossen bli genomskinlig. På nästa 
sida visas i en fyrastegsprocess hur den placerades i illustrationen.  

Monocoquen ritades först separat och  placerades sedan ovanpå karossen. Men 
här ser det ut som att monocoquen ligger ovanpå karossen (bild 2). Hjul samt 
stötdämpare och bilens vindruta m.m. läggs framför monocoquen, på så sätt ser 
den ut att ligga mer rätt (bild 3). Men karossen måste fortfarande omsluta 
monocoquen. Jag låter då vissa delar av karossen överlappa och använder mig 
därför av linjer, och spar reflektioner för att visa karossens form (bild 4). Exempel 
på dessa är dörrens linjer samt Michelindekalen används för att tydliggöra 
karossens form. Detta får monocoquen att hamna innanför. 
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Motor 
Vid det här skedet har allt presenterats i illustrationen som Laboratorio Bebi AB 
ville att jag skulle fokusera på. Men jag ansåg att någonting fattades. Eftersom det 
är en sportbil ville jag gärna visa bilens motor, idén till detta fick jag genom mina 
intervjuer. Inte nödvändigtvis hela motorn eller precis hur avgassystemet ser ut, 
detta skulle stjäla fokus ifrån bilens fjädringsgeometri och monocoque. Men jag 
ville visa motorn så pass mycket att betraktaren kan se var motorn är placerad och 
vilken slags motor det är. Det handlar inte enbart att rita en sådan bild kunden vill 
ha utan att sträva efter en bild där betraktaren förstår informationen 
(Pettersson/Frohm, 2004, s. 99). Jag kontaktade Laboratorio Bebi AB för att få 
information om bilens motor. Det visade sig att en V8 motor skulle användas. 
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Anledningen till att motorn inte togs hänsyn till i början av projektet vid val av 
betraktningsvinkel var att Laboratorio Bebi AB då inte bestämt vilken typ av 
motor de skulle använda.  

Jag fick ytterligare CAD ritningar som visade motorns placering. Men 
ritningarna var inte färdiga. Därför skaffade jag bildmaterial på V8 motorer för att 
komplettera ritningarna. Det problematiska med att visa motorn är att den är 
placerad bakom monocoquen, ratten samt bilens vänstra säte. Hittills i 
illustrationen har röntgentekniken bara använts genom ett eller två objekt. Här är 
det flera objekt som måste göras genomskinliga för att motorn ska synas. Men 
objekten man röntgar igenom måste fortfarande vara tydliga, särskiljt 
monocoquen som är tänkt att få mycket fokus. En lösning på detta skulle kunna 
vara att välja en annan visualiseringsteknik. En möjlighet i det här fallet skulle 
vara uppskuret. Om den tekniken användes skulle monocoquen, karossen samt 
sätet skäras upp så att motorn på så sätt visades. Exempel på uppskuret visas i 
kapitlet Visualiseringstekniker. Trots att detta kunde vara en bra lösning för att 
tydligt visa motorn har jag valt att istället använda röntgen. Detta val gjordes för 
att om uppskuret användes skulle monocoquen och karossens form förstöras för 
mycket, dessa skulle bli otydliga. Jag började med att göra monocoquen 
genomskinlig där den skymmer motorn, samma sak med sätet. Sätet försvann 
nästan helt på det här sättet och därför förstärktes sätets kontur och former med 
svarta linjer som överlappar motorn. Detta får sätets form att synas bättre samt att 
motorn ser mer ut att ligga bakom. Underdelen av ratten togs bort helt och enbart 
den övre delen av ratten lämnades kvar för att inte ratten skulle skymma motorn. 
Detta blev det första försöket att visa motorn i illustrationen. Resultatet visas 
nedan. 
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Problemet med min första version var att den inte tydligt visar de olika objektens 
ordning. Vissa personer jag intervjuade hade svårt att se att motorn ligger längst 
bak och att ratten var mycket otydlig, det ser ut som att alla objekt flyter samman. 
Någonting som bidrar till detta är de olika objektens färger. Alla objekt har 
likartade färger vilket gör att ingen av dem riktigt går att skilja från varandra. 
Monocoquens form har försvunnit väl mycket och motorn får för mycket fokus, 
därför har jag utifrån den här versionen gjort modifikationer för att förtydliga de 
olika objektens placeringar. Till att börja med har sätet och monocoquen gjorts 
mindre genomskinliga, detta skymmer större delar av motorn men gör dem 
tydligare. Sätets linjer har sparats och sätet har även fått en annan färg som skiljer 
sig ifrån de andra objekten vilket förtydligar objektens positioner. I den första 
versionen syns inte mycket av ratten. Jag har i min andra version försökt visa mer 
av ratten så att betraktaren verkligen kan uppfatta dess form. Det visade sig att 
den var mycket ivägen för motorn, därför tonades ratten ner kraftigt. Dess 
konturer ersattes av tunna svarta linjer vilket visar formen.  
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Slutresultat 

Baserat från kritik ifrån mina intervjuer gjordes ytterligare några ändringar. Här 
nedan visas det slutgiltiga resultatet av hur motorn visualiseras. De ändringar som 
gjordes baserat på hur personerna jag intervjuat uppfattat informationen är 
genomskinligheten på sätet och monocoquen. Sätets sits har gjorts helt solid samt 
sätets ryggstöd har blivit mindre genomskinlig ut mot kanterna. Vad detta gör är 
att utan att täcka motorn för mycket blir sätet mer framträdande. Detta ger känslan 
av att sätet kommer framåt och att motorn är bakom sätet. Monocoquen har blivit 
mindre genomskinlig på vissa ställen för att förtydliga hur den ser ut. Att visa 
motorn har varit det största problemet i illustrationen när det gäller 
röntgentekniken. Anledningen var att flera olika objekt röntgades samtidigt vilket 
skapar problem. Trots att ett sådant parti i illustrationen kan bli aningen otydligt 
tar jag hänsyn till målgruppen. Min målgrupp i det här fallet har kunskap inom 
området och kan själva dra slutsatsen att motorn inte ligger ovanför bilens säte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorn var det sista partiet som slutfördes innan illustrationen var färdig. Efter 
det lades en passande bakgrund dit. Bakgrunden är till för att illustrationen ska 
uppfattas mer estetiskt tilltalande av betraktaren. På så sätt skapar man ett intresse 
och kan lättare förmedla sitt budskap till betraktaren. Bakgrunden har fått samma 
färg som bilens kaross för att passa in i illustrationen. Bakgrunden får inte stjäla 
fokus ifrån bilen, därför har bakgrunden tonats ner för att bli så diskret som 
möjligt. Förutom bilens namn har inte illustrationen någon förklarande bildtext 
eftersom den kommer att kunna presenteras i flera olika medier. Om det t.ex. 
trycks i en mindre storlek kan texten bli svår att uppfatta. Text kan däremot läggas 
till separat i anslutning till illustrationen beroende på var den presenteras. Nedan 
visas det slutgiltiga resultatet av illustrationen. 
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Slutsats 
Som illustratör vid skapandet av en sån här illustration behöver man inte 
nödvändigtvis vara tekniskt kunnig. Däremot är det ett tekniskt förhållningssätt 
och tänkande som krävs för att illustrera med de olika visualiseringsteknikerna. 
Man bör sålla i informationen och bara lyfta fram det väsentliga, vilket jag strävat 
efter i min illustration (Pettersson/Frohm, 2004, s. 100). 
Jag personligen har inte några större kunskaper eller intresse av sportbilar eller 
hur de byggs. Men däremot är det i mitt intresse att illustrera och skapa kvalitativa 
informationsmaterial. Detta drev mig till att vara nyfiken och sätta mig in i hur 
bilens väsentligaste delar fungerar. På så sätt kunde jag lättare dra slutsatser över 
vad som skulle framhävas i illustrationen.  

Illustrationen är tänkt att användas av Laboratorio Bebi AB för att visa upp och 
informera om projektet för målgruppen. Målgruppen är Laboratorio Bebi ABs 
sponsorer samt journalister för motortidningar. Illustrationen är skapad i Adobe 
Photoshop CS2. Bilden har en hög upplösning för att kunna t.ex tryckas i större 
storlekar men kan samtidigt visas på webb eller i tryck i mindre skala. 
Illustrationen tappar däremot ett visst informationsvärde om den visas allt för 
liten. De minsta detaljerna kommer då inte synas för betraktaren. 

Den information som varit viktigast att lägga fokus på i illustrationen är bilens 
avancerade teknik, såsom den avancerade fjädringsgeometrin samt bilens kolfiber 
monocoque. Detta var de partier Laboratorio Bebi AB ville framhäva i 
illustrationen. En annan aspekt som har lagts fokus på är bilens identitet och unika 
utseende. Jag har strävat efter att rita bilen så att betraktaren ska kunna känna igen 
bilen när man ser illustrationen. Detta påverkas mycket av betraktningsvinkeln 
vilket är snett framifrån, samt att röntgentekniken inte förstör bilens utseende för 
mycket vilket skulle kunna ske med andra visualiseringstekniker. En annan sak 
som förtydligar bilens unika utseende i illustrationen är manéret. Bilen ritades i ett 
manér som ger illustrationen ett realistisk utseende. Detta ger betraktaren en så 
verklig bild som möjligt av hur den färdigbyggda bilen kommer att se ut. I början 
av projektet fanns funderingar på att använda ett annat manér där karossen bara 
var linjer och enbart bilens viktigaste delar målas realistiskt. Detta lägger stor 
fokus på den viktiga informationen men bilen tappar stor del av sin identitet i 
illustrationen, därför valdes ett manér med större realism.  

Mitt val av visualiseringsteknik för att visa delar under karossen blev slutligen 
enbart röntgenteknik i hela illustrationen. Detta på grund av att en passande 
betraktningsvinkel valdes noggrant innan jag började rita. Jag såg då till att rita 
bilen ur en vinkel där bilens viktiga delar skulle skymma varandra så lite som 
möjligt. Problem uppstod eftersom jag valde att i efterhand även rita bilens motor. 
Jag röntgade då genom flera objekt för att visa motorn, detta resulterade i att 
motorn tycktes ligga framför sätet. Trots detta valde jag att lösa det med 
röntgentekniken för att inte förstöra andra objekts form. Röntgen är optimal när 
man ska visa ett objekt direkt bakom ett annat, men blir otydligt om man röntgar 
genom fler objekt. Röntgentekniken lät mig även behålla bilens form och inte 
förstöra den vilket skulle ske om jag använt mig av uppskuret.   

Mitt projekt var lite speciellt eftersom jag inte hade en färdig bil att studera, 
därför krävdes det god informationsinsamling. Genom att jobba med det här 
projektet har jag lärt mig att samla in information, och med hjälp av den 
informationen skapa mitt informationsmaterial. Informationen jag samlat på mig 
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har varit nödvändig för att jag själv ska förstå det jag informerar om, samt hur det 
ser ut. Jag har också lärt mig att sålla i denna information jag samlat på mig och 
fokusera på det viktigaste. Det är mycket som ska informeras om i illustrationen, 
jag har här lärt mig att prioritera vilken information som skall visas tydligast 
utifrån vad kunden vill visa samt vad som blir tydligast. Det handlar inte enbart 
om att rita den bild kunden vill ha, utan den bild betraktaren behöver se för att 
förstå informationen.  
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Bilagor 
Första bilagan, exempel på inspirationsbilder. 

 

 

 

 

 

 


