
 
 

   

Visualisering av en flödesprocess  
En illustration av vatten- och energiflödet i 
vattenreningscontainern Water in a box  

 

 

 

 

 

Emma Mohlin 

 

 

 

 

För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign 
med inriktningen Informativ Illustration 

Ett examensarbete på grundnivå, 15 hp 
Examinator Yvonne Eriksson 
Handledare Jan Frohm  
Akademin för Innovation, design och teknik  
Mälardalens högskola 
2018-06-01 



 
 

  



 
 

Sammanfattning  

Uppdraget i detta examensarbete var att visualisera flödesprocessen i 
vattenreningscontainern Water in a box. Uppdraget var att visa de delar som 
finns i containern samt att visa vattnet och energins banor i containern. 
Frågeställningen för detta examensarbete var hur en sådan process skulle 
visualiseras för att så tydligt som möjligt förmedla informationen till 
målgruppen. För att få svar på frågan hur visualiseringen bör se ut för att förmedla 
informationen har jag studerat olika teorier och använt mig av undersökande 
metoder för att samla in data. De teorier jag använt mig av är teorier rörande 
detaljnivå, pilar och rörelse i bild, färg och multimodalitet. Resultatet visar att pilar 
bör används för att gestalta rörelse och förändring. Genom färgkodning och 
närhet mellan text och bild ökar läsbarheten av illustrationen. Detaljnivån i 
bilden har visat sig vara avhängig av målgruppens förkunskaper. Slutligen visar 
resultatet av detta examensarbete att schematiska bilder med fördel kan användas 
för att förmedla flöden och processer. 
 
 

 

  



 
 

Abstract  

 
The assignment in this degree project was to visualize the flow process in the 
water purification container Water in a box. The mission was to show the parts 
contained in the container as well as to show the pathways of water and energy. 
The question of this degree project was how such a process should be 
visualized to communicate the information as clearly as possible to the target 
group. To answer the question of how visualization should look to convey the 
information, I have studied different theories and used some investigative 
methods to collect my own data. The Theories concerning the level of detail, 
arrows and movement in the picture, color and multimodality The result shows 
that arrows should be used to show movement and change. Color coding and 
proximity between text and image increase readability. The level of detail in the 
picture has proven to be dependent on the target group's previous knowledge. 
Finally, the results of this thesis show that schematic images can be used to 
convey flows and processes. 
  



 
 

Förord  

Detta examensarbete är dels ett resultat av tio veckors intensivt arbete men 
också av all den kunskap jag inhämtat under mina tre år som student inom 
informationsdesign med inriktning på informativ illustration. Därför vill jag 
passa på att tacka alla som bidragit till denna kunskap, både elever och lärare på 
IDT på Mälardalens högskola.  
 
I och med genomförandet av detta examensarbete vill jag rikta ett extra tack till 
min handledare Jan Frohm för stöttning och konstruktiv kritik. 
Tack till alla inblandade i projektet Water in a box för information och visning 
av maskin och besökscenter.  
Tack till Amanda och Christine för korrekturläsning av rapporten.  
Tack till min familj som ståt ut med och stöttat mig genom detta examenarbete 
men också genom dessa tre år av studier.  
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1 Inledning  

I denna inledande delen kommer jag att presentera bakgrunden till 
examensarbetet och gå igenom problembeskrivningen. Jag kommer också 
beskriva projektets syfte och mål, frågeställningar och uppdragsgivare. 
Avsnittet avslutas med en genomgång av målgrupp och kontext samt vilka 
avgränsningar detta examenarbete har.  

1.1 Bakgrund 
Företaget Millennium Technology of Sweden AB (MTS) har utvecklat den 
patenterade vattenreningsmaskinen Millennium Desalination Device (MDD). 
MTS har som mål att förse människor som lider av vattenbrist med avsaltat och 
bakteriefritt vatten. Water in a box är ett projekt under MTS som, i samarbete 
med bland annat Mälardalens Högskola och Läkarmission, arbetar med att 
utveckla en helhetslösning kring MDD. Denna helhetslösning innebär att MDD 
placeras i en container tillsammans med solhybrider, batteripack, 
vattenförvaringsbehållare och annat som krävs för att driva maskinen på 
otillgängliga platser. Genom MTS egna hjälporganisation, Water to billions, 
arbetar företaget med att samla pengar och intressenter för att kunna utveckla 
och sprida konceptet Water in a box (Water to billions, 2018, Millennium 
Technology of Sweden AB, 2018). 
 
I samband med spridningen av konceptet Water in a box behövs en 
visualisering av hur vattenreningen går till. Visualiseringen kommer bestå av en 
affisch som visar flödet från smutsigt till rent vatten. Visualiseringen ska också 
visa vattnets väg genom solhybriderna och energins väg från solhybriderna och 
solcellerna till drivningen av vattenresningsmaskinen.  

1.2 Problembeskrivning  
Projektet Water in a box jobbar som nämns ovan med vattenrening och behöver 
visualiseringar för att vissa hur processen fungerar. Water in a box är ett 
vattenreningsverk i miniformat som drivs helt självständigt, vilket gör att 
reningsverket kan placeras fristående just där behovet av rent vatten är som 
störst.  
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Maskinen som renar vatten är placerad i en container som innehåller allt som 
behövs för att driva maskinen och rena vattnet. En vattenreningscontainer 
kommer under våren att placeras i ett besökscenter i Eskilstuna för att vissa 
Water in a boxs funktioner och möjligheter.  
 

Det som från projektet Water in a box efterfrågas är en visualisering av 
vattenflödet från smutsigt till renat vatten, helt enkelt en flödesbeskrivning. 
Informationsproblemet är att det i dagsläget inte finns någon sådan 
visualisering. Det har i ett tidigare examensarbete av Elin Jakobsson tagits fram 
en broschyr som visar hur maskinen MDD i detalj fungerar, hur bakterierna tas 
bort och hur avsaltningen av vattnet går till (Jakobsson, 2015). Det finns 
fotografier av maskinen samt containern med innehåll och det har även skapats 
3D visualiseringar (Water to billions, 2018). Ingen av dessa bilder visar dock 
vilken bana vattnet eller energin färdas. Det saknas med andra ord en 
övergripande visualisering av flödet från smutsigt till rent vatten, möjligheten 
att förvara vattnet samt solenergins vägar i containern.  
 

Informationsproblemet består dels av att det inte finns någon befintlig 
övergripande information som beskriver flödet samt hur visualiseringen ska 
gestaltas för att informationen ska nå ut till besökarna. Vilken information är 
viktigast att lyfta i detta sammanhang? Hur ska flödet gestaltas och varför ska 
de gestaltas så? Detta är frågor som detta examenarbete önskar kunna svara på. 
Forskningen i detta examensarbete är intressant därför att flöden och processer 
är något som förekommer inom många områden, inte bara inom vattenrening. 
Att hitta sätt att tydligt presentera flöden och processer på för olika målgrupper 
är relevant. Att mottagaren inte förstår informationen är ett problem i alla 
sammanhang. Att förmedla tydlig, intresseväckande, målgrupps- och 
kontextanpassad information är det som informationsdesign handlar om.   

1.3 Syfte och mål 
Det huvudsakliga syftet med examenarbetet är att undersöka hur man på ett 
tydligt, intresseväckande och informativt sätt visualiserar en process eller ett 
flöde för en bred internationell målgrupp. I detta fall processen från smutsigt till 
rent vatten, energin från solhybrider och solceller via batterier till drivning av 
ett vattenreningsverk i litet format. Jag önskar att efter genomfört 
examensarbete kunna bidra med kunskaper om hur en process eller ett flöde på 
tydligast sätt bör visualiseras. Syftet med examensarbetet är dels att leverera en 
affisch men också att undersöka hur illustrationen ska se ut för att skapa störst 
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förståelse hos mottagargruppen. Hur illustreras ett reningsflöde på tydligast och 
mest informativa sätt? Utmaningen blir att hitta ett visualiseringsätt som 
förtydligar funktion och tydligt visar en förändringsprocess, från smutsigt och 
förorenat vatten till rent vatten.  

1.4 Frågeställning 
Forskningsfrågan för detta examenarbete lyder:   
Hur bör en flödesprocess visualiseras för att bli tydlig och informativ?  
 
Med underfrågorna:   
Vad kan höja förståelsen och läsbarheten i flödesillustrationer? 
Hur påverkar detaljnivån förståelsen av bilden?  

1.5 Uppdragsgivare  
Uppdragsgivare för detta projekt är Water in a box och främsta kontaktperson 
har varit Rolf-Johan Ingeson, Vice VD Millennium Technology of Sweden AB. 
Jan Brandt, Brandt Informativ Illustration AB, har varit behjälplig med 
information kring projektet Water in a box, förmedling av kontakter samt 
visning av kommande besökscenter. Även Max Brandt, Brandt Informativ 
Illustration AB, har bistått med information kring typsnitt och tryck.  

1.6 Målgrupp och kontext 
Ekeby våtmark i Eskilstuna är en konstgjord våtmark på 40 hektar som på 
naturlig väg renar vatten. Det renade vattnet från Eskilstuna energi och miljös 
reningsverk passerar genom våtmarken för att minska kvävehalten i vattnet. 
Genom att minska kvävehalten i vattnet blir risken för algblomning i Mälaren, 
som är vattnets slutdestination, mindre (Ekeby Våtmark, 2018). 
 

Där vattnet från våtmarken rinner ut i Eskilstunaån kommer Water in a Box att 
placera sin visningscontainer och skapa ett besökscenter inne på reningsverkets 
område. Genom en pump kommer vattnet pumpas via solhybriderna och vidare 
in i vattenreningsmaskinen. Besökscentret i Ekeby våtmarker kommer att vara 
ett stängt besökscenter med riktade visningar för intressenter.  
 
 
 

https://www.hitta.se/f%C3%B6retagsinformation/brandt+informativ+illustration+ab/5564401312
https://www.hitta.se/f%C3%B6retagsinformation/brandt+informativ+illustration+ab/5564401312
https://www.hitta.se/f%C3%B6retagsinformation/brandt+informativ+illustration+ab/5564401312
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Intressenter är bland annat länder som Kina och Spanien samt länder från den 
afrikanska kontinenten. Men också hjälporganisationer så som Röda korset, 
SIDA, Läkarmissionen och UD. Det är dessa intressenter som är den primära 
målgruppen för detta examensarbete.  
 

Ekeby våtmark är ett populärt promenadområde för Eskilstunas invånare och en 
av promenadvägarna passerar precis utanför besöksanläggningen. Det finns en 
tanke om att använda visualiseringen som skapas i detta examensarbete för att 
även informera passerande om vattenreningsprocessen. Den primära 
målgruppen har ett intresse för produkten och kommer att möta visualiseringen 
i en utomhusmiljö tillsammans med den faktiska produkten. Den sekundära 
målgruppen, som är de som promenerar i området, kommer att möta 
visualiseringen i en utomhusmiljö utan direktkontakt med produkten. Den 
primära affischen kommer vara placerad på containerns vänstra dörr, storleken 
på affischen kommer att vara 1900 millimeter bred och 1300 millimeter hög. 
Texten på affischen kommer att presenteras på engelska för att möte den 
internationella målgruppen. 

1.7 Avgränsningar 
Detta examensarbete innehåller vissa avgränsningar som jag har gjort på grund 
av omfattningen av detta projekt. Jag kommer begränsa arbetet till att visa hur 
vattnet kommer in smutsigt på ett ställe i maskinen för att komma ut rent på ett 
annat ställe. Typsnitt följer uppdragsgivarens grafiska profil vilket gör att jag 
inte kommer ta några beslut kring detta förutom vilken typsnittsstorlek som är 
lämplig.  
 

Även gällande metoder och teorier har det på grund av arbetets storlek varit 
tvunget med avgränsningar. Jag har valt att inte läsa om kulturella skillnader 
kring uppfattning och läsning av bilder. Denna avgränsning har jag gjort med 
grund i att målgruppen som kommer att besöka Water in a Box besökscenter är 
människor som jobbar med internationella projekt och har en vana av att möta 
material från olika delar av världen. Jag kommer också att anta att alla i 
målgruppen har en viss vana av att läsa från vänster till höger samt uppifrån och 
ner.  
 
Den primära målgruppen är internationell men består också av en stor del 
svenskar vilket gör att utprovningar och likande av praktiska skäl kommer att 
utföras på vuxna människor bosatta i Sverige. I och med att besökscentret där 
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affischen kommer att visas öppnar i samband med avslutet av detta 
examensarbete kommer någon utprovning av det färdiga materialet inte vara 
möjligt att presentera i detta arbete.  
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2 Teori  

I denna del kommer de teorier inom informationsdesign som jag använt mig av 
att presenteras. Teorierna har valts utifrån vilka kunskaper jag har behövt 
samla in för att få vetskap om, och stöd i, hur visualiseringen ska utformas. De 
teorier jag har tittat närmare på är teorier rörande detaljnivå, färg, 
multimodalitet samt pilar och rörelse i bild. Avsnittet avslutas med kritik och 
reflektion kring valda källor.  
 

2.1 Detaljnivå  
Hur mycket eller lite detaljer behöver en bild innehålla för att vara tydlig och 
informativ? Cairo (2013, s. 135) menar att fotografier innehåller för mycket 
ovidkommande detaljer för att fungera bra som informationsbärare. Detaljerna 
tar uppmärksamhet från det som faktiskt är viktigt. Detaljerade bilder används 
för att beskriva hur något ser ut medan avskalade bilder fungerar bra för att visa 
hur något fungerar. Genom förenklade bilder kan fokus läggas på det som är 
viktigt att framhäva (Cairo, 2013, s. 146).   
 

Vilken detaljnivå man bör välja avgörs också av målgruppens förkunskaper 
menar Johansson (Pettersson, o.a., 2004, s. 68). En målgrupp med kunskaper 
om det som bilden informerar om förväntas kunna bearbeta en mer detaljerad 
information än en målgrupp med liten förkunskap. Men också informationen 
som ska visualiseras är avgörande för vilken detaljnivå som behövs. Krävs det 
mycket detaljer för att mottagaren ska förstå det som visas? Höjer eller sänker 
detaljerna målgruppens förmåga att förstå informationen är sådant som behöver 
analyseras och beaktas i visualiseringar (Pettersson, o.a., 2004, ss. 68-69). 
Detaljerade bilder kan vara svåra att tolka och det kan också vara svårt för 
mottagaren att förstå bildens funktion. För att öka förståelsen av bilden hos 
mottagaren kan man antingen förstärka viktiga delar med hjälp av färg eller 
genom att ta bort detaljer kring det som behöver lyftas fram (Eriksson, 
Johansson, & Björndal, 2011, s. 404). När det är en generell bild av något som 
ska visar är det på formen som vi känner igen objekten, därför behöver formen 
förtydligas och lyftas fram i bilder som representerar en allmän beskrivning av 
funktioner eller företeelser (Eriksson, Johansson, & Björndal, 2011, s. 405) 
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Även Holsanova (2010, ss. 142-143) skriver om detaljnivå och valet av 
bildmanér utifrån målgruppens förkunskaper. Holsanova menar att realistiska 
bilder så som detaljerade tekningar och foton bör användas för att beskriva 
konkreta objekt. För att beskriva strukturer och skapa överblick används 
förenklade bilder bland annat i informationsgrafik. Analogier kan användas för 
att underlätta kopplingen mellan bilden och det som bilden beskriver men bara i 
de fall där mottagaren förstår liknelsen. Det är därför viktigt att ha kunskap och 
förståelse för målgruppen. Att skriva bildtexter eller förklaringar till diagram, 
tabeller och översikter underlättar för mottagaren att förstå budskapet 
(Holsanova, 2010, s. 142)  

2.2 Färg 
Hur påverkar olika färger och nyanser förståelsen och upplevelsen av 
informativa bilder? Med hjälp av färg kan informationen som förmedlas 
förstärkas och förtydligas. Men hjälp av färgkodning kan mottagaren hjälpas att 
förstå och tolka budskapet i bilden. Färger kan användas för att skapa känsla 
och väcka sympatier hos mottagaren. Däremot är upplevelsen av färg väldigt 
individuell även om det finns konventioner kring användandet av färg och deras 
betydelse. Vilken kultur vi lever i avspeglar sig också i vilka känslor vi har för 
olika färger och vilken betydelse vi tillskriver dessa färger (Pettersson, o.a., 
2004, ss. 79-80). Även Ware (2008, s. 77) påtalar det individuella skillnader i 
hur människan uppfattar färg men menar att vi trots detta har hittat ett 
gemensamt sätt att namnge färger.  
 

Användningen av färg bör avspegla objektens färger i verkligheten skriver 
Johansson (Pettersson, o.a., 2004, ss. 80-81). Detta innebär dock inte att det 
exakta färgskiftningarna hos objekten behöver redovisas i bilden. Genom 
exakta redovisningar av alla färgskiftningar riskerar bilden att tappa fokus från 
det som är viktigt, bilden får helt enkelt för mycket detaljer (se 2.1 Detaljnivå). 
Ofta räcker det med att använda sig av objektets grundfärg samt några extra 
kulörer för att skapa förståelse för objektet som illustreras. 
 

Vid användning av färg bör också hänsyn till färgblindhet tas. En vanlig 
färgblindhet är oförmågan att skilja röda och gröna nyanser åt. Därför är det 
viktigt att ta hänsyn till detta framförallt i framställningen av material med 
säkerhetsmässigt instruerande innehåll (Pettersson, o.a, 2004, s. 81, Ware, 
2008, s. 73).   
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Att känna till och ta hänsyn till bakgrundsfärgens inverkan på ovanliggande 
objekt är viktigt för att skapa en bild som är lätt att läsa och förstå. Samma färg 
kan upplevas och se helt olika ut beroende av vilken bakgrundsfärgen är. Mörka 
bakgrunder riskerar att dränka mörka bildelement medan en mörk bakgrund kan 
lyfta ljusa bildelement (Pettersson, o.a., 2004, ss. 81-82).  
 

Ware (2008, s. 77) menar att ett av det viktigaste användningsområdet för färg 
är att kategorisera olika sorters information. Färgen används för att vissa 
skillnaden mellan olika objekt eller information. För att underlätta för 
mottagaren av informationen bör färgerna som används skilja sig åt ordentligt. 
Är informationen till för att lära mottagaren något specifikt är det bra att 
använda klara färger i första hand menar Ware (2008, s. 77). 
 

Cairo (2013, s. 105) anser att rena färger är ovanliga i verkligheten och menar 
därför att rena starka färger bara bör användas när något verkligen behöver 
lyftas fram. Att lyfta fram det som är viktigt kan också göras med hjälp av pop-
ut effekten. Pop-ut effekten handlar om att det som skiljer sig från de övriga i 
bilden sticker ut och har möjlighet att fånga vårt fokus. Pop-ut effekten kan 
uppnås både genom riktning, form och färg (Ware, 2008, ss. 27-28). För att 
skapa en enhetlig bild, layout eller informationsgrafik bör användandet av färg 
begränsas menar Cairo (2013, s. 175) och förordar att man endast bör använda 
två eller tre färger och sedan arbeta med dessa två eller tre färgers nyanser. 
 

Kontrast mellan färgernas ljusstyrka påverkar framförallt fina detaljer, små 
objekt och liten text. När materialet består av större former och texter som 
tillexempel på en affisch behöver inte samma hänsyn tas till ljusstyrkan i 
färgerna menar Ware (2008, s. 76).  

2.3 Multimodalitet  
Holsanova (2010, s. 183) presenterar rekommendationer för utformandet av 
multimodala texter. Rekommendationerna rör bland annat läsarvägledning och 
valet mellan bild och text. Genom en tydlig struktur i layouten och en 
vägledning med hjälp av färgkodning, rubriker eller punktlistor skapas en 
tydlighet för läsaren. Genom tomrum och ramar blir det tydligare för läsaren 
vilka delar som hör samman. Allra tydligast blir kopplingen mellan text och 
bild av den fysiska närheten menar Holsanova (2010, ss. 139-140). 
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Vi läser text och bild på olika vis, texter måste läsas linjärt för att bli begripliga 
för oss medan bilder kan läsas icke linjärt och med rörelse. Ögonrörelsestudier 
har visat att vi låter blicken svepa över bilden och att vi söker efter enklare 
former för att få en överblick av bilden. Text läses här i västvärlden från vänster 
till höger vilket också avspeglar sig på vårt sätt att läsa bilder, vi börjar oftast i 
övre vänstra hörnet när vi går igenom bilden för att få förståelse för vad den 
visar (Pettersson & Styrelsen för psykologiskt försvar, 2001, s. 11). 
 

Text och bild har olika kommunikativa styrkor som är bra att känna till och 
utnyttja för att kunna skapa effektiv informationsförmedling. Bild används med 
fördel för att beskriva och visa på objekts förhållanden till varandra gällande 
storlek och avstånd. Bild används också för att ge en överblick och för att 
beskriva rumsligheter. Text å andra sidan lämpar sig för att beskriva abstrakta 
begrepp, förbindelser och tillstånd (Holsanova, 2010, s. 141). Även Eriksson, 
Johansson och Björndal (2011, s. 405) beskriver text och bilds olika funktioner 
och menar att bilder har en förmåga att visa inbördes relationer och utseende på 
ett vis som text inte har. Bilder har en förmåga att efterlikna de objekt som 
beskrivs men detta ställer också krav på en faktisk likhet mellan det avbildade 
och bilden. 
 

Vid användandet av bild och text tillsammans underlättar det för mottagaren om 
bilden och texten skildrar liknande budskap. För att minska den kognitiva 
belastningen hos mottagaren bör man sträva mot att bild och text kompletterar 
varandra (Holsanova, 2010, s. 141).  

2.4 Pilar och rörelse i bild  
Hur visar man rörelse eller riktning i en bild? Ett sätt att visa rörelse eller 
handling är med hjälp av flera bilder i en serie, där förändringen vissas genom 
skillnader i bildernas utseende. För att mottagaren av en serie av bilder ska 
förstå krävs en erfarenhet av att läsa bilder och bildserier. Förstår man inte 
utvecklingen av det som händer mellan bilderna är risken stor att man som 
mottagare läser bilderna som egna separata bilder och inte som en serie menar 
Eriksson, Johansson och Björndal (2011, s. 404). Ett annat sätt att illustrera 
handling är med hjälp av pilar men även här finns det vissa problem. Det saknas 
en klar definition av vad som är en pil, är det enbart V formen eller tillhör också 
de ofta förekommande strecket pilen? (Eriksson, Johansson, & Björndal, 2011, 
s. 404).  
 



10 
 

                                             

 

Heiser och Tversky (2006, s. 582) beskriver de olika sätt som finns för att 
illustrera att olika objekt har en relation till varandra. Genom att använda linjer 
kan olika objekt länkas till varandra och mottagaren förstår att det finns ett 
förhållande mellan objekten. Även pilar kan användas för att länka objekt till 
varandra men genom att de är asymmetriska signalerar pilar en ojämn eller 
oregelbunden relation mellan objekten. Pilar kan peka från ett objekt till ett 
annat eller ansluta objekt till varande. Pilar kan användas för att visa förändring 
över tid, för att visa en ordningsföljd, en bana eller aspekter av kraft eller 
rörelse. Heiser och Tversky (2006, s. 583) pekar på pilens användbarhet och 
förmåga att vissa olika sorters relationer och rörelser. 

2.5 Källkritik  
Vad som bedöms vara en tillförlitlig källa finns det inga egentliga universella 
regler kring (Booth, Colomb, & Williams, 2004, s. 83). Det finns dock riktlinjer 
för vad som krävs för att en källas ska anses vara tillförlitlig. Dessa riktlinjer 
handlar om att materialet bland annat ska var utgivet på ett välkänt och ansett 
förlag. Riktlinjerna handlar också om att författaren till materialet bör vara en 
välkänd forskare eller en person som givit ut flera böcker inom ämnet. Samt att 
materialet bör vara nyligen publicerat, vad som räknas som nyligen avgörs av 
ämnet som berörs. Booth, Colomb & Williams (2004, s. 84) menar dock att 
ovanstående inte är en garanti för att källan är pålitlig och att ett kritiskt öga 
alltid behövs vid användandet av källor.   
 

Följande källor är det som jag använt mig av för att få fördjupad kunskap om 
detaljnivå, färg, multimodalitet samt pilar och rörelse i bild.  
 

The functional art av Alberto Cairo (2013) handlar om utformandet av 
informationsgrafik och diagram. I detta arbete har främst Cairos teorier kring 
detaljnivå och färg används. Boken The functional art upplevs som trovärdig 
och pålitlig då författaren undervisar inom området informationsdesign samt är 
välkänd inom samma område. 

Vilken av figurerna tolkas som en pil? Räcker V formen för att vi ska se en pil eller behövs 
strecket för att förtydliga pilen?    
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Konferensrapporten Showing action in pictures av Eriksson, Johansson och 
Björndal (2011) handlar om anpassningen av manualer och instruktioner till en 
global marknad. Rapporten tar upp användningen av pilar men också 
detaljnivåns inverkan på vår uppfattning av bilden. Även om rapporten främst 
berör manualer och instruktioner, som ska leda till att människor klarar av att 
montera eller använda produkter på ett korrekt sätt anser jag att rapporten 
presenterar teorier som är relevanta och användbara även för utformandet av en 
flödesvisualisering. Rapporten känns också trovärdig då den innehåller 
hänvisningar till tidigare forskningsartiklar samt att den är skriven av bland 
annat Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign på Mälardalens 
högskola.   
 

Artikeln Arrows in Comprehending and Producing Mechanical Diagrams av 
Julie Heiser och Barbara Tversky (2006) handlar i första hand om instruktioner 
och pilens funktion i instruerande bilder. Heiser och Tversky beskriver i 
artikeln också pilens många användningsområden samt funktioner och känns 
därför relevant för detta arbete. Artikeln är expertgranskad och båda författarna 
har publicerat flertalet forskningsartiklar vilket gör att källankan betraktas som 
pålitlig och trovärdig.  
 

Myter och sanningar om läsning, om samspelet mellan språk och bild i olika 
medier av Jana Holsanova (2010) är en bok som precis som undertiteln säger 
handlar om läsningen och förståelsen av multimodala texter. Jag har använt 
Holsanovas teorier kring detaljnivåns inverkan på läsningen av bilder samt hur 
multimodala texter bör utformas för att bli så begripliga som möjligt för 
mottagaren. Holsanova är docent i kognitionsvetenskap och har skrivit flertalet 
forskningsartiklar vilket gör att jag upplever källan som högst trovärdig.  
 

Trovärdiga bilder (2001) är en rapport skriven av Rune Pettersson och utgiven 
av styrelsen för psykologiskt försvar. Rapporten handlar om det stora utbudet 
av bilder som vi dagligen möter och om vad det är som gör om en bild känns 
trovärdig eller inte. Rapporten har i detta arbete använts för att samla kunskap 
om hur vi läser bilder och multimodala texter. Rune Petterson har varit 
professor inom informationsdesign på Mälardalens högskola och har författat 
flertalet böcker och artiklar inom området vilket gör att Trovärdiga bilder 
känns som en tillförlitlig källa trots att den är från början av 2000-talet.  
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Bild och form för informationsdesign (2004) av Rune Petterson med flera är en 
antologi skriven av lärare inom informativ illustration och informationsdesign 
på Mälardalens högskola. Trots att boken har några år på nacken upplevs den 
ändå tillförlitlig och aktuell då författarna är aktiva och undervisande inom 
området. Bokens stora bredd gör att jag har kunnat hämta information både om 
detaljnivåns inverkan på förståelsen samt färgs inverkan på bilden.  
 
Colin Wears bok Visual thinking for design handlar om hur vi läser och 
uppfattar bilder, vilka element som lyfter budskapet och vilka som försvårar för 
mottagaren att uppfatta informationen i bilden (2008). Visual thinking for 
design är välanvänd under utbildningen av informationsdesigners på 
Mälardalens högskola. Ware pekar också på många källor i sitt material vilket 
gör att materialet känns genomarbetat och trovärdigt. Jag har valt att använda 
mig av boken främst för att få teorier kring färg och färgens inverkan på bilden.  
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3 Metod 

I denna del kommer de metoder jag använt mig av att presenteras. Jag har 
genomfört en bildanalys av liknande visualiseringar samt utfört A/B test och 
semistrukturerad intervju. Reflektioner kring etiska aspekter och metodkritik 
avslutar denna del.  

3.1 Bildanalys 
Genom att systematiskt titta på och analysera ett materials innehåll och 
estetiska kvalitéer skapas en förståelse för materialet. Analyser används för att 
få förståelse och kunskap för hur liknande material, som ens egna, ser ut och 
vad det förmedlar. Analys kan också genomföras på det egna materialet för att 
få en djupare kunskap om vad materialet faktiskt förmedlar och hur det 
fungerar. Analysen tittar också på hur bekanta objekt illustreras och vad det 
väcker för känslor (Hanington & Martin, 2012, s. 14). En analys börjar oftast 
med en beskrivning av bilden, beskrivningen hjälper till att definiera bildens 
innehåll. Det är viktigt att noga gå igenom bilden för att även beskriva det som 
vid första genomgången av bilden inte uppfattas (Eriksson, 2009, s. 66) 
Formanalys innebär att bildens komposition är i fokus för analysen. Det som 
analyseras är bildens olika formelement, vilka färger som används samt hur 
olika material är visualiserade och förhållandet mellan dessa olika element. 
Frågor som analysen bland annat ger svar på är om bilden uppfattas som 
harmonisk eller dynamisk (Eriksson, 2009, s. 67) 
 

En bildanalys är att grundligt undersöka och sedan med ord beskriva en bild 
och beroende på avsikten med analysen finns det olika sätt att titta på bilden. En 
bildanalys kan antingen vara liten och enkel eller stor och omfattande. 
Bildanalysen kan antingen utgå från sändaren eller mottagaren, fokusera på 
tillexempel innehållet, utförande eller kontexten. En bildanalys kan också 
fokusera på flera aspekter samtidigt (Pettersson & Styrelsen för psykologiskt 
försvar, 2001, s. 24). Genom att skapa en mall för analysen och innehållet som 
ska analyseras skapas en förutsättning för att kunna inhämta kunskap och tolka 
resultaten av analysen (Hanington & Martin, 2012, s. 14).  
 

En bildanalys kan innehålla och titta på olika delar i en bild, bland annat kan 
innehållet i bilden så som vilken fakta, vilka motiv eller vilka händelser bilden 
inrymmer analyseras. Analysen kan också utgå ifrån bildens utförande gällande 
färg, konstrast och layout. I vilken kontext befinner sig bilden och i vilken 
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situationen befinner sig mottagaren när de möter bilden är också aspekter som 
kan analyseras. Vad föreställer bilden, vad är bildens huvudsakliga betydelse 
samt bildspråket i bilden är andra frågor som bildanalysen kan innehålla 
(Pettersson & Styrelsen för psykologiskt försvar, 2001, s. 24). 
 
Utifrån källorna ovan sammanställde jag en lista med frågor för att kunna 
analysera flera bilder utifrån samma förutsättningar. Det kunskaper jag avser 
inhämta med hjälp av analysen är bland annat hur andra har valt att illustrera 
vatten och hur rörelse samt förändring visas (se bilaga 2). Genom analyserna 
önskade jag få svar på hur vattenrening kan visualiseras och om det finns några 
gemensamma sätt att visa en vattenreningsprocess. Jag valde att analysera tre 
bilder, bilder som alla på olika vis representerar sätt att visualisera en 
reningsprocess. Bilderna jag använde har jag hittat via Google och sökningar på 
water cleaning systems och vattenrening. 

3.2 A/B test  
Hanington & Martin (2012, s. 8) beskriver A/B test som en undersökning 
mellan två olika utformningar av samma material. Genom att fråga slumpvis 
utvalda personer vilken design de tycker är tydligast eller vilken som tilltalar 
dem mest kan ett resultat utläsas när tillräckligt många tillfrågats. Nackdelen 
med A/B test är att resultatet bara visar vilken design som är mest uppskattad 
men inte varför försökspersonerna upplever den designen som den bästa.  
Hanington & Martin (2012, s. 8) menar att A/B test alltid bör kombineras med 
mer kvalitativa metoder. Jag valde på grund av detta att i samband med A/B 
testet även genomföra en intervju (se 3.3 intervju) för att få en större förståelse 
för varför testpersonerna valde de visualiseringar som de gjorde.  
 

Jag använde mig av A/B test för att snabbt få en överblick av hur olika delar i 
min visualisering uppfattades samt om visualiseringen var begriplig. Jag valde 
att testa flera olika delar av den slutgiltiga visualiseringen utplockade från 
helheten och inte två varianter av den färdiga visualiseringen. Detta på grund av 
att testet inte har kunnat genomföras på den primära målgruppen eller under 
liknande förhållanden. Visualiseringen kommer att finnas tillsammans med 
containern och MDD men på grund av att allt inte är på plats i besökscentret 
under det tidiga stadiet av detta arbetet kommer inte testet kunna genomföras 
inom samma kontext som den primära målgruppen senare kommer möta den 
färdiga visualiseringen i. 
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Testet som jag utformade består av 6 frågor där deltagarna fick välja mellan 
variant A eller B. Det jag valde att testa vara vilken visualisering av vatten som 
var tydligast, vilken färg energi upplevs ha, två olika pilar, förändringen av 
förekomsten av föroreningar, tydligaste visualiseringen av solceller och den 
tydligaste kontrasten (se bilaga 3).  
 

Hanington & Martin (2012) skriver att resultatet av A/B testet kan utläsas när 
tillräckligt många personer tillfrågats (se ovan). Men det nämns inte vad som är 
tillräckligt många. För att få så många svar som möjligt valde jag att genomföra 
A/B testet både personligen med pappersutskrifter av frågorna och digitalt. Vid 
testet med utskrifter valde jag att kombinera A/B testet med en kort intervju (se 
3.3 intervju). De kombinerade A/B testet och intervjun genomfördes på sex 
personer. Det digitala A/B testet mailades ut och spreds via vänner och bekanta 
och jag fick totalt 11 svar. Det innebär att totalt svarade 17 personer på A/B 
testet och jag ansåg att de gav ett resultat där de tydligt gick att se vilket 
alternativ som valdes av störst antal personer.  

3.3 Intervju 
Genom intervjuer kan data angående vad människor säger sig ha för åsikter, 
vad de säger att de gör i olika sammanhang eller vad de säger att de tro på 
insamlas i forskningssyfte (Denscombe, 2016, s. 263). Intervjuer är också ett 
sätt för att få direktinformation om användarna eller mottagarnas åsikter, 
attityder, erfarenheter och upplevelser av den befintliga designen eller den 
design som ska utvecklas (Hanington & Martin, 2012, s. 102).  
 

Beroende på syftet med intervjun är det i vissa fall viktigt att frågorna ställs på 
samma sätt och i samma ordning till alla de intervjuade för att få ett så korrekt 
resultat som möjligt. Medan det i andra sammanhang fungerar bra med mer 
flexibla frågeställningar och mer fria samtal eller diskussioner kring ämnet eller 
designen (Hanington & Martin, 2012, s. 102, Denscombe, 2016, s. 266). Vilken 
sorts intervju man än genomför är det viktigt att som intervjuare vara 
strukturerad och organiserad men samtidigt öppen för att läsa situationen och 
anpassa intervjun till den intervjuade (Hanington & Martin, 2012, s. 102).   
Syftet med och svaren som kommer från intervjuer varierar beroende på vem 
det är som intervjuas och i vilket sammanhang. Intervjuer kan genomföras med 
personer med expertkunskap inom ämnet för att få en sorts svar medan 
intervjuer med personer med intresse för designen kommer att ge andra svar.  
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Intervjuer kan genomföras enskilt eller i grupp, genom gruppintervjuer skapas 
ofta ett naturligare samtal kring ämnet men samtidigt finns det alltid en risk att 
en person dominerar i samtalet (Hanington & Martin, 2012, s. 102). 
 

Jag valde att i samband med A/B testet (se 3.2 A/B test) genomföra en 
semistrukturerad intervju med sex olika personer. Genom en semistrukturerad 
intervju tillåts den intervjuade utveckla och förtydliga sina svar (Denscombe, 
2016, s. 266). Jag valde att i samband med A/B testet be testpersonerna att 
svara på varför de valde den bild som de valde och varför de menade att det är 
den bästa eller tydligaste visualiseringen (se bilaga 4). 

3.4 Etik  
Forskningsetik handlar om att vara öppen och tydlig med sin forskning. Genom 
att tydligt redovisa sina metoder och resultat, alltid tala sanning om 
forskningen, varifrån informationen kommer eller hur man har samlat den data 
som ligger till grund för resultat skapas en god etik kring forskningen. Att alltid 
sätta individens väl och ve framför forskningsresultaten eller samhällets intresse 
samt att inte kopiera resultat från någon annan eller på annat vis skada andra 
med sin forskning är grunderna i forskningsetiken (God Forskningssed, 2017, s. 
8 s. 28) 
 
Metoderna A/B test och intervju som genomfördes i detta arbete innebar en 
interaktion med andra människor och ett forskningsintresse i vad de upplever, 
tycker samt anser om ett specifikt ämne eller utformning som i detta fall. Vid 
tester eller intervjuer presenteras sällan testpersonen i forskningsrapporten om 
inte den specifika personen har betydelse för resultatet. I andra fall är 
testpersonerna eller de intervjuade oftast dolda för läsaren i rapporten. Genom 
att låta testpersonerna eller de intervjuade vara anonym vet inte forskaren vilket 
svar som kommer från vilken individ Konfidentiellt deltagande innebär att 
forskaren kan koppla svaren till en specifik individ men lovar att inte sprida 
denna koppling till obehöriga (God Forskningssed, 2017, ss. 40-41). I denna 
forskning kommer de intervjuade att erbjudas att delta konfidentiellt då den 
specifika individen inte har betydelse för resultatet. I samband med A/B test 
och intervjun fick deltagarna fylla i ett samtyckesformulär (se bilaga 5) för att 
godkänna sin medverkan samt få information om vad medverkan innebar. 
Testpersonerna var slumpmässigt utvalda med enda krav att de ska vara vuxna 
människor som förstår det svenskaspråket då frågorna i testet är på svenska.  
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3.5 Metodkritik 
Metoderna i detta arbete har valts utifrån vilken kunskap jag har behövt samla 
in för att kunna genomföra den slutgiltiga visualiseringen. Förhoppningen var 
att metoderna skulle kunna svara på de frågor jag hade rörande gestaltningens 
utformning. 
 

Analys som metod användes för att få en överblick av hur andra har valt att 
visualisera en reningsprocess. Jag valde att analysera tre bilder vilket kändes 
som en lämplig mängd för storleken på detta arbete. Om jag hade valt att 
analysera fler bilder hade jag dels fått fler alternativ på olika sätt att visualisera 
bland annat vatten men med fler bilder hade resultatet också kunnat bli antingen 
betydligt spretigare eller mer entydigt. Nackdelen med en analys kan vara att 
det uppstår frågor om huruvida det är rätt bilder som valts ut till analysen. Vid 
en sökning på Google på water cleaning systems och vattenrening är antalet 
träffar mycket stort. Jag valde bilder som dels passade in utseendemässigt 
utifrån vad teorierna menar är ett bra sätt att visualisera en process på. Bilderna 
valdes också utifrån att de skiljde sig något åt i hur vattenrenings processen 
visualiserades. En analys är en tolkning och resultatet av denna analys kommer 
att vara färgad av just mina tolkningar av de utvalda bilderna.  
 

Nackdelen med ett A/B test är som tidigare nämnt att testet bara visar att 
testpersonerna föredrar en bild framför en annan men inte varför det är så. 
Fördelen med A/B test är att de är enkla att genomföra och ger snabba och 
tydliga resultat. Testas fem personer och tre väljer alternativ A medan två väljer 
alternativ B fås ett resultat som tydligt visar att 60 procent föredrar A mot 40 
procent som föredrar B.   
 

Intervjuer användes i detta fall för att förtydliga och fördjupa resultaten av A/B 
testet. Fördelen med intervjuer är att följdfrågor kan ställas som gör att den 
intervjuade får möjlighet att utveckla sitt svar på ett tydligt och begripligt sätt. 
Nackdelen med intervjuer kan dels vara att frågorna är konstruerade så att de 
upplevs som ledande och bara går att besvara på ett vis. Intervjuer kan också 
upplevas som obekväma av den intervjuade vilket kan leda till att svaren inte 
blir sanningsenliga. Intervjuerna i detta arbete är av sådan art att de troligen inte 
gjorde de tillfrågade obekväma. 
 
Undersökningarna i detta arbete är inte tillräckligt stora för att kunna dra några 
absoluta slutsatser. Resultaten i detta arbete fungerar endast vägledande för den 
fortsatta designprocessen.  
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4 Resultat av metoder   

I denna del presenteras resultaten av de metoder jag har valt att genomföra i 
detta arbete. Först presenteras resultaten från bildanalysen följt av resultaten 
från A/B testet och intervjuerna. Förhoppningen är att dessa resultat 
tillsammans med teorierna ska visa hur den slutgiltiga visualiseringen bör se ut 
samt svara på forskningsfrågan.  

4.1 Resultat av bildanalys  
Jag valde att genomföra en bildanalys för att få svar på hur vattenrening kan 
visualiseras och om det finns några gemensamma sätt att visa en 
vattenreningsprocess. Genom Google och sökningar på water cleaning systems 
och vattenrening hittade jag bilder som alla på olika vis representerar sätt att 
visualisera en reningsprocess.  

4.1.1 Val av analysbilder  
Den första bilden är hämtad 
från Clio Kemi, ett komplett 
digitalt läromedel i kemi för 
högstadiet. Utgivare är Bonnier 
Education 2017 och bilden är 
skapad av Jessica Kurki. 
Bildtexten lyder: 
Vattenreningen sker i tre steg.  
 
 
 
 

Clio Kemi, 2017, för större bild se bilaga 6. 
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Den andra bilden är 
hämtad från E3 Water, ett 
företag som utvecklar 
vattenreningssystem för 
en global marknad. Det 
finns ingen bildtext utan 
löpande text innan och 
efter bilden som bland 
annat berättat att detta 
reningssystem renar bättre 
än liknande produkter.  
 

 

 
Den tredje bilden är hämtad från 
Much More Water, ett företag som 
arbetar med mobil vattenrening i 
bland annat utvecklingsländer. Det 
finns ingen bildtext men en 
inledande text som beskriver vad 
som försvinner i reningen samt att 
reningen går genom flera steg.  
 

 

 

 

4.1.2 Analysfrågor  
Utifrån beskrivningarna av hur bildanalyser bör genomföras (se 3.1 Bildanalys) 
samanställde jag en lista med frågor för att kunna analysera flera bilder utifrån 
samma förutsättningar. Jag valde att ta med många frågor för att få en så bred 
bild av visualiseringarna som möjligt. De frågor som jag valde att ta med var 
bland annat första intrycket, hur vatten visualiserades, vilka olika objekt bilden 
innehöll och hur förändringen från smutsigt till rent vatten visas (för övriga 
frågor se bilaga 2). 
 

E3 Water, för större bild se bilaga 7. 

Much More Water, för större bild se bilaga 8. 
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4.1.3 Analysresultat  
Här presenteras en sammanfattning av analyserna, analyserna i sin helhet 
återfinns i bilaga 6-9. Bilderna från Clio Kemi och E3 Water är övergripande 
visualiseringar av reningsprocesser medan bilden från Much More Water 
snarare är en schematisk bild av flera steg i processen. Alla bilderna är ganska 
avskalade med förenklade visualiseringar. Det finns nästan inga element i 
bilderna som upplevs endast som dekoration, möjligtvis träden i bilden från 
Clio Kemi. Ingen av bilderna har något jättetydlig ingång i materialet men 
genom att utnyttja mottagarnas vana vid att läsa från övre vänstra hörnet och 
ner hittar man ändå in i materialet. Återkommande färger är blått och grått i 
olika nyanser samt i mindre utsträckning grönt och brunt. Två av bilderna 
använder pilar för att visa i vilken riktning vattnet rör sig. Gemensamt för alla 
bilderna är också att det förekommer vattendroppar på olika sätt samt att det 
renade vattnet har en liknanden ljusblå färg i alla bilderna. Återkommande 
objekt i bilderna är rör och beroende på hur man vill tolka det kan även 
cylindern räknas som ett rör med filter runt om. Föroreningar av vattnet visas 
genom att vattnet går från brunt till blått i en av bilderna och genom att 
mängden föroreningar minskar för att sedan helt försvinna i en annan bild.  
Alla bilderna finns i ett digitalt material och presenteras tillsammans med 
löpande text. Bilderna är tecknade där bilden från Clio Kemi är den som har 
mest avskalad och förenklad stil. De andra två bilderna jobbar mer med skuggor 
för att skapa en tydligare formbeskrivning av objekten. Alla bilderna känns 
ljusa och ganska luftiga. Jag upplever att alla bilderna har bra kontraster och att 
de flesta objekten syns tydligt. 
 

Sammanfattning av analyserna visar att det finns några återkommande likheter i 
alla bilderna. Likheter som jag kan ta fasta på och ta med mig till min egen 
visualisering. I alla bilder finns visualiseringar av vattendroppar, vattendroppen 
upplever jag som en välkänd och välanvänd symbol för vatten. Jag anser att 
användandet av vattendroppen i bilderna förtydligar att materialet handlar om 
vatten. Gemensamt för bilderna är också att de är avskalade med förenklade 
illustrationer av de olika objekten. Ingen av bilderna innehåller heller några 
enbart dekorativa element. Detta tycker jag tyder på att fokus har lagts på det 
som verkligen är viktigt i bilden. Jag tycker också att bilderna är lätta att läsa då 
jag inte har så många ovidkommande objekt att förhålla mig till. Ingen av 
bilderna har egentligen någon tydlig ingång men trots detta är de förhållande vis 
lätta att läsa och förstå. Detta visar att man till viss del kan förlita sig på 
målgruppens erfarenheter av att läsa bilder och att bilden inte är obegriplig bara 
för att ingången inte hittas vid första anblick.  
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Att använda en ljusblå färg för att illustrera vatten tolkar jag som en självklarhet 
utifrån de material jag analyserat. Vatten är sällan blått när det är upphällt i ett 
glas eller annan behållare ändå är blå en färg som starkt förknippas med vatten. 
Att använda olika grå nyanser för tekniska objekt ser också ut att vara standard i 
de bilder jag har analyserat. Detta tror jag till stor del beror på att många av 
dessa objekt även i verkligheten har en grå eller silverfärgad yta. För att visa 
vattnets väg och hur vattnet rör sig används i två av bilderna pilar i form av ett 
streck med ett liggande V framför. Pilen är som tidigare nämnts (se 2.4 Pilar 
och rörelse i bild) en välkänd och användbara symbol för att visa riktning, 
förändring eller rörelse. Men hjälp av pilarna underlättar det för mig som 
betraktare att följa vattnets bana.  

4.2 Resultat av A/B test  
Här redovisas en sammanfattning av resultatet från A/B testet, resultaten av 
A/B testet återfinns i sin helhet i bilaga 10-11. 

4.2.1 Urval av bilder till A/B test  
Utifrån vad jag i detta stadium av arbetet fortfarande saknade svar på och 
utifrån vad jag ansåg att jag behöver undersöka närmare. Samt utifrån resultat 
och kunskaperna från teorierna och bildanalysen valde jag 6 olika 
kombinationer av bilder att testa (se bilaga 3). 
 

• Jag valde att testa hur vatten tydligast visualiseras på grund av att 
bildanalysen av liknande bilder inte gav något entydigt resultat (se 4.1.3 
Analysresultat).  

• Färgen på energi testade jag därför att jag själv hade svårt att komma 
fram till vilken färg som tydligast beskriver elektrisk energi.  

• Pilar användes i två av de analyserade visualiseringarna av vattenrening, 
i dessa bilder användes pilar med streck (se 4.1.3 Analysresultat). 
Teorierna kring pilar ställde sig frågande till hur en pil ser ut (se 2.4 
Pilar och rörelse i bild) och därför valde jag att göra en egen 
undersökning kring utseendet på pilar.  

• När det kommer till hur föroreningar ska visualiseras förekom det i 
analysmaterialet två olika varianter (se 4.1.3 Analysresultat). Dels 
visualiserades förändringen av förekomsten av föroreningar med att 
färgen på vattnet förändrades men också med hjälp av att antalet 
partiklar i vattnet minskade. Jag valde därför att testa dessa två sätt att 
visualisera förekomsten av föroreningar.  
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• Testdelen med bilden av solcellen genomfördes för att få förståelse för 
hur detaljnivån påverkar upplevelsen av bilden (se 2.1 Detaljnivå). Gör 
detaljer det tydligare för målgruppen vad som visas?  

• Utifrån teorierna kring färg och bakgrundsfärgens inverkan på 
ovanliggande objekt valde jag även att undersöka hur kontrasten 
upplevdes i två varianter av samma bild (se 2.2 Färg). 

4.2.2 A/B testresultat  
Diagrammet visar resultatet av A/B testet uppdelat på digitala testet där 11 
personer deltog, testet med utskrifter där 6 personer deltog och totalresultatet av 
de 17 svaren. Jag valdet att dela upp resutaten från digitala testet och testet med 
utskrifter för att kunna se om det blev någon tydlig skilnad i resultaten beroende 
på digitalt eller analogt medium.  
 

 

 

De mörkare färgerna representerar det digitala resultatet, den ljusa nyansen 
utskriftstestet och den grå färgen totalen.  
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Fråga 1: Visualisering av vatten  
Resultat visar att 13 av 17 valde alternativ A med 
det skvättande vattnet. Det var en högre andel av de 
svarande i det digitala testet som valde alternativ A, 
hela 81 procent mot 66 procent i testet med 
utskrifter. Resultatet från fråga 1 är tydliga men jag 
måste ändå ta i beaktning att detta är facit av ett 
förhållandevis mycket liten undersökning.   
 
 
Fråga 2: Energins färg    
Denna fråga hade ett totalresultat som visade att 
den röda färgen valdes av flest för att representera 
energi. Här var dock resultaten lite olika i det 
digitala testet och i utskriftstestet. I det digitala 
testet valde 8 av 13 den röda färgen medan de 
tillfrågade i testet med utskrifter valde lika många 
den röda färgen som den orange. 
 
I den digitala delen av fråga 2 är det viktigt att vara medveten om att olika 
bildskärmar visar färg olika. Detta medför att testpersonerna inte bara har olika 
inställning och känslor kring färgerna orange och röd utan att färgerna också 
kan se helt olika ut på olika skärmar.   
 
Fråga 3: Pilar  
Det blev ett jämt resultat mellan A och B i 
fråga 3, både i totalresultatet men också i de 
uppdelade testen. Deltagarna som fick svara på 
testet i intervjusituationen valde med knapp 
marginal B gentemot de som gjorde det 
digitala testet där flest valde A.  
 
Slutresultatet visade att 53 procent valde B och 47 procent valde A. Detta jämna 
resultat tolkar jag som att båda alternativen skulle kunna användas för att 
visualisera rörelse.  
 
 

 

 

Alternativ A och B 

Alternativ A och B 

Alternativ A & B 
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Fråga 4: Förekomsten av föroreningar  
Resultatet visar att alternativ B fick 
flest antal röster i det samlade 
resultatet och i de två kategorierna. 
Alternativ B fick 82 procent av 
rösterna vilket innebär att fråga 4 var 
den fråga där störst andel deltagare 
valde det samma svaret.  
 
 
 
Fråga 5: Detaljnivå  
Resultatet visar att 12 av 17 valde alternativ A. 
Alternativ A valdes av flest testpersoner både i 
det digitala och i testet med utskrifter. Även på 
denna fråga var resultatet tydligt och starkt 
övervägande för A.  
 
 
Fråga 6: Kontrast  
Alla tillfrågade i testet med utskrifterna 
valde alternativ B medan det i det digitala 
testet var jämt mellan A och B och där A 
faktiskt fick en röst mer än B. 
Totalresultatet visar dock att alternativ B 
hade den bästa kontrasten enligt 
testpersonerna.  
 
Precis som i fråga två menar jag att det 
även i detta exempel är viktigt att vara 
medveten om olika bildskärmars inverkan 
på färger. Även storleken på bilden kan ha 
inverkan på upplevelsen av kontrasten. 
 

 Alternativ A och B. Alla bilder från A/B 
testet finns i större format bilaga 3. 

Alternativ A, överst, och alternativ B 

Alternativ A och B 
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4.3 Resultat av intervjuerna  
Här redovisas en sammanfattning av resultaten från intervjuerna. Intervjuerna 
återfinns i sin helhet i bilaga 13. Genom intervjuerna fick jag en djupare 
förståelse av testpersonernas val i A/B testet.  

4.3.1 Urval av intervjufrågor  
Frågorna i intervjun är följdfrågor på frågorna i A/B testet och syftar till att 
deltagarna ska motivera sina val. Frågorna i A/B testet handlar om vilken bild 
deltagaren anser är tydligast och följdfrågan i intervjun blir därför varför de 
anser att den valda bilden är tydligast.   

4.3.2 Intervjuresultat  
Fråga 1: Visualisering av vatten  
Av det fyra som valde A i A/B testet svarade två i den följande intervjun att de 
gjorde detta för att B upplevdes som en gardin eller draperi, de andra två 
motiverade sitt val av A med att bilden av att det skvätter kändes mer verklig.  
 
Av de två som svarade B på fråga 1 uppgav en att det var för att B kändes 
lugnare och medan de andra sa att det i A var det otydligt om bilden visade att 
det bubblade eller skvätte vilket gjorde att bild B kändes tydligare.  
 
Fråga 2: Energins färg 
Tre av sex valde bild A med den röda färgen för energi och uppgav att detta 
vara för att röd är en stark färg som innehåller energi och att röd kändes mer 
intensiv vilket passar med energi, den tredje svarade var osäker och menade att 
båda färgerna fungerade för energi men valde ändå den röda.  
 

Övriga tre tillfrågade valde alternativ B, den orangea färgen och uppgav dels att 
detta vara på grund av att den påminde om eld. Men också att de upplevde att 
färgen gul är energi och att den röda färgen känns för aggressiv. 
 
Fråga 3: Pilar 
Två av sex valde alternativ A med de tunna pilarna och sa att detta vara på 
grund av att pilarna påminde om pilar på en karta, vilket indikerar vilket håll 
man ska rör sig och att längden på strecken samt att det blir en sväng på 
pilstrecket gjorde bilden tydlig.  
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Fyra personer valde alternativ B med de tjockare v:na. Anledningen till detta 
val uppgavs var för att B hade större och tydligare pilar samt att de var en 
vanlig symbol för rörelse. En intervjuperson uppgav också att A känns som att 
det snarare visar riktning är rörelse.  
 
Fråga 4: Förekomsten av föroreningar  
Det var endast en av de tillfrågade som valde alternativ A och detta på grund av 
att bild A påminner om partiklar vilket känns som förorening.  
 
Övriga fem valde alternativ B där färgen förändras. Alternativ B valdes för att 
A upplevdes som otydlig och för att de intervjuade inte förstod vad som 
visades. En av de tillfrågade uppgav att B påminde om en stapel vilket känns 
tydligare.  
 
Fråga 5: Detaljnivå 
På fråga fem rörande illustrationen av en solcell valde fyra av sex alternativ A 
och motiverade alla detta med att reflektionen förtydligade att de hade med sol 
och väder att göra vilket förstärkte intrycket av en solcell.  
 

Två av sex valde alternativ B och menade att skuggan i A inte gav någon extra 
information. Detta tolkar jag som att små detaljer har en stor betydelse för 
framförallt upplevelsen av bilden.  
 
Fråga 6: Kontrast 
Den sjätte och sista frågan handlade om kontraster och de tillfrågade fick välja 
mellan två likadana bilder med olika färger och nyanser för att tala om viken 
som hade tydligast kontraster.  
 

Samtliga intervjuade valde alternativ B med den ljusa bakgrunder i den 
dominerande fyrkanten. Detta gjorde det med förklaringen att den ljusa 
bakgrunden tydligare visade de mörka överliggande objekten och genom att 
stora delar är ljusa ökar kontrasten.  
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5 Gestaltning  

Denna del av arbetet beskriver designprocessen och vägen till den slutgiltiga 
gestaltningen. Jag kommer att beskriva de val jag gjort i gestaltningen med 
grund i de teorier, metoder och resultat från metoderna som jag tidigare har 
presenterat. Även de kunskaper jag samlat på mig under mina tre år som 
informationsdesignstudent har använts för att skapa visualiseringen som är 
resultatet av detta examensarbete. 

5.1 Designprocessen 
En designprocess beskrivs av Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind (2015, s. 28) 
som en serie av aktiviteter för att uppnå ett mål. Process beskrivs också som ett 
förlopp där utveckling och förändring är avgörande. Processens steg kan ske i 
olika ordningsföljd från projekt till projekt men ska i slutändan resultera i en 
produkt, i detta fall en affisch som visar Water in a boxs funktioner. Min 
designprocess började med att ta reda på dels vad uppdragsgivarna efterfrågade 
men också vad som skulle vara möjligt att genomföra inom ramarna för detta 
arbete. Att läsa på om hur vattenrening generellt går till gav mig en större 
förståelse för förloppet som skulle visualiseras. Jag började tidigt att skissa upp 
de olika delarna samt söka inspiration i liknande visualiseringar. Efterhand stod 
det klart för mig vilka teorier och metoder jag skulle behöva använda mig av för 
att kunna genomföra visualiseringen på bästa sätt. Med stöd i teorierna och 
resultaten av metoderna utvecklade jag min slutgiltiga visualisering.  

5.2 Underlag  
Som underlag till min visualisering har jag dels haft 
tillgång till 3D visualiseringar av containern med 
innehåll. Jag har fått en visning av reningsdelen av 
maskinen (se bilaga 13) då jag dels gjorde skisser 
men också fotograferade. Jag har besökt Ekeby 
våtmarker under uppbyggnaden av besökscentret 
för att bilda mig en uppfattning av kontexten kring 
affischen (se bilaga 14). Jag har genom mailkontakt 
med uppdragsgivaren fått förtydliganden kring 
placeringen av olika objekt i containern till den kommande visningen.  

3D visualisering. För större bild 
se bilaga 15.  
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5.3 Gestaltningsmässiga beslut    
Utifrån de kunskaper jag inhämtat genom teorier kring detaljnivå, färg, 
multimodalitet såväl som pilar och rörelse i bild. Samt med resultaten från A/B 
testet, intervjun och analysen kommer jag nu beskriva de val jag gjort i min 
visualisering.  

5.3.1 Schematiska bilder  
Text och bild har olika funktioner men också olika möjligheter när det kommer 
till att visa och beskriva funktioner, förhållanden eller tillstånd. Bild har en 
förmåga att visa och beskriva relationer objekt emellan, beskriva rumsligheter 
och ge en överblick som är svår att skapa med hjälp av enbart text (Eriksson, 
Johansson & Björndal, 2011, s. 405, Holsanova, 2010, s. 141). Med stöd i detta, 
men också utifrån önskemål från uppdragsgivaren har jag valt att göra affischen 
i stort sätt bildbaserad och bara använt text för att namnge de olika objekten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I de tidiga skisserna försökte jag bara att visualisera de olika objekt som skulle 
vara med för att sedan kunna börja jobba med layouten. Skisserna var mycket 
förenklade och det skulle visa sig att även slutresultatet till stor del skulle bestå 
av förenklade bilder.  
 
För att förklara och beskriva händelser eller förlopp, för att klargöra hur något 
fungerar samt för att ge en överblick används med fördel schematiska bilder 
(Holsanova, 2010, s. 142, Cairo, 2013, s. 146). I och med att det är just ett 
förlopp som ska förklaras på ett övergripande sätt har jag valt att arbeta med 

           Tidig skiss, för större bild se bilaga 15.  



29 
 

schematiska bilder. Förenklingen består bland annat av att jag har uteslutit 
detaljer så som skruvar och skarvar på de olika objekten. Jag har också valt att 
inte använda mig av något perspektiv i min visualisering för att tydligare kunna 
lyfta fram förloppet, vattnets och energins vägar, som är det centrala i denna 
visualisering.   
 

 
 
 
 
 

 
Teorierna beskriver hur målgruppens förkunskaper har betydelse i förhållande 
till vilken detaljnivå som behövs för att visualiseringen ska bli begriplig och 
tydlig. Har målgruppen goda kunskaper om det bilden visar behövs oftast 
mindre detaljer (Holsanova, 2010, ss. 142-143, Pettersson, o.a., 2004, s. 68). 
Den primära målgruppen för denna visualisering känner till produkten i den 
mån att de vet vad de har åkt för att titta på. I och med detta har dom ett intresse 
för produkten och en vilja att förstå hur den fungerar. Målgruppen kommer 
också att möta visualisering tillsammans med produkten vilket jag menar gör att 
detaljnivån kan minskas utan att bilden blir otydlig.  
 
Resultatet från bildanalysen i detta examensarbete visar att alla de analyserade 
bilderna är förhållandevis avskalade med förenklade visualiseringar. Det finns 
inga enbart dekorativa element och förenklade former användas för att visa 
objekten. I förenklade bilder är det på formen som mottagaren känner igen det 
avbildade objekten, därför bör formen förtydligas och lyftas fram (Eriksson, 
Johansson, & Björndal, 2011, s. 405). Utifrån detta har jag valt att trots den låga 
detaljnivån ta med formerna på MDD för att förtydliga att det är den specifika 
maskinen som beskrivs.  
 
 

Tidiga skiss där de olika delarna ritats in samt vattnets och energins banor 
börjat ritas ut. För större bild se bilaga 15. 
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Valet att visualisera vatten med hjälp av fallande droppar och stänk togs dels 
med stöd i stycket ovan om att det är formen som gör att vi känner igen 
objekten. Men valet togs också med hänsyn till resultaten i bildanalysen, A/B 
testet och intervjun. Bildanalysen visade att alla bilderna innehöll vattendroppar 
som jag anser är en välkänd och välanvänd form och symbol för vatten. A/B 
testet visade att bilden med vattendroppar och vattenstänk var den bild som 
upplevdes tydligast visualisera vatten. I intervjuerna uppgavs bland annat att det 
skvättande vattnet kändes levande men jag menar också att skvättande vatten är 
en välkänd bild av vatten som skapar igenkänning hos mottagaren.  

5.3.2 Rörelse 
Genom att använda pilar i en bild kan handling visas för mottagaren av bilden 
(Eriksson, Johansson, & Björndal, 2011, s. 404). Pilar kan också användas för 
att visa förändring över tid, för att visa en ordningsföljd, en bana, en kraft eller 
rörelse. Jag anser att detta innebär att pilar fungerar mycket bra som symboler 
för rörelse och förändring och har därför valt att använda pilar för att förstärka 
vattnets och energins bana. Även bildanalysen visar att pilar används för att 
visa i vilken riktning vattnet rör sig. Hur ser då en pil ut och vilka delar tillhör 
pilen? Eriksson, Johansson och Björndal (2011, s. 404) menar att det saknas en 
klar definition av vad som är en pil, är det enbart V formen eller tillhör också de 
ofta förekommande strecket pilen. Mitt A/B test visade att både V formen och 
V formen med ett tillhörande streck uppfattas som en pil och en indikation på 
rörelse. Resultat från intervjun tolkar jag som att pilar med streck mer 
indikerade riktning och att den ensamma V formen mer visar på rörelse. Dessa 
tolkningar gjorde att jag valde att arbeta med V formen för att visa rörelse i min 
visualisering. Jag har valt en något spetsigare form på pilen som pekar ut 
energins bana dels för att ytterligare skilja mellan vattnet och energin. Men 
också för att jag upplever att energi känns vassare och mer aggressivt än vatten.  
 

 

Övre bilden visar vattnet och hur vattnets riktning illustreras. Nedre bilden visar energin 
och hur energins riktning visas.   
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5.3.3 Layout 
För att underlätta för mottagaren av informationen i bilden är det viktigt med en 
tydlig struktur i layouten och en vägledning med hjälp av färgkodning 
(Holsanova, 2010, s. 183). Jag har använt mig av färgkodning för att förenkla 
läsningen av bilden. Jag har valt att använda orange för att visa energins bana i 
visualiseringen (se föregående sida för bild). För att visa riktningen på energin 
används röda pilar, samma röda färg har använts för att namnge de objekt som 
har med energin att göra. Detta för att tydligt vissa vilka delar som hänger 
samman. För att representera energi använder jag som nämnts en orange färg, 
detta för att orange är en komplementärfärg till den ljusblå som används till 
vattnet. Resultatet från A/B testet visade att flertalet testpersoner tyckte att röd 
symboliserade energi. Den orangea färgen fungerade dock bättre för helheten i 
bilden då den röda färgen hade en tendens att ta all uppmärksamhet.  
 
När det kommer till färgkodningen av vattnet och de delar som hör ihop med 
vattenreningen har jag valt att använda flera färger. Vattnet går från en 
mörkgrönblå färg till en ljusblå färg för att illustrera förändringen av 
föroreningar i vattnet. Jag valde att använda vit till orden som namnger de olika 
delarna som tillhör vattenreningen därför att vit var den färg som skapade 
tydligast kontraster.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom en begränsad användning av färg kan en mer enhetlig bild eller layout 
skapas menar Cairo  (2013, s. 175) och skriver vidare att om det är möjligt bör 
endast två eller tre färger användas för att sedan arbeta med dessa två eller tre 
färgers nyanser. Jag har försökt att begränsa användandet av färg för att få en 

Skiss med begränsad användning av färg. För större bild se bilaga 15.  
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enhetlig bild som inte upplevs spretig. Genom bildanalysen kom jag fram till att 
ljusblå var en självklar färg att använda för att visualisera vatten samt att grå 
färg används för att visualisera olika tekniska objekt.  
 

För att förtydliga kopplingen mellan text och bild är närhet det bästa sättet att 
visa att texten hör ihop med bilden menar Holsanova (2010, ss. 139-140). Jag 
valde i så stor utsträckning det gick att placera texten direkt på objektet som 
texten namnger för att inte skapa någon förvirring kring vilket objekt som 
namnges.  
 

För att förtydliga bilden ytterligare bör de avbildade objektens färg 
överensstämma med de avbildade objektens verkliga färg, detta utan att varje 
färgskiftning hos det verkliga objektet behöver återges (Pettersson, o.a., 2004, 
ss. 80-81). Jag har i det lägen där färgen på de olika objekten varit kända eller 
viktiga för att förtydliga vad det är, valt att använda den verkliga färgen på 
objekten i bilden. Då jag illustrerade solcellen valde jag att använda en mörkblå 
färg som är vanlig hos solceller för att förtydliga för mottagarna vad som visas. 
Resultatet från A/B testet visade att den solcell som var illustrerad med en 
ljusskiftning var den illustration som testpersonerna tydligast tyckte visade en 
solcell. Genom intervjuerna visade det sig att detta berodde på att 
ljusskiftningen uppfattades som en indikation på att det hade med sol och väder 
att göra. Detta uppgavs förtydliga solcellens funktion och därigenom förstärktes 
att det var just en solcell som var illustrerad.  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
De två varianter av solceller som användes i A/B testet. För 
större bild se bilaga 3. 
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Bakgrundsfärgens inverkan på bilden och på ovanliggande objekt är något som 
behöver tas i beaktning när en bild skapas. Allt för mörka bakgrunder riskerar 
att dränka andra mörka bildelement medan en mörk bakgrund kan lyfta ljusa 
bildelement (Pettersson, o.a., 2004, ss. 81-82).  
 
För att få större förståelse för bakgrundsfärgens inverkan valde jag att som 
nämnts tidigare att ta med en fråga rörande kontrast i mitt A/B test och i 
intervjun. I båda bilderna som användes i A/B testet använde jag en blå färg 
som huvudbakgrund. De olika objekten som tillhör Water in a box kommer att 
stå i en container och kommer också att illustreras så. Jag att testa 
bakgrundsfärgen i containern i förhållande till objekten som är placerade i 
containern. Resultatet visade att störst andel av testpersonerna valde alternativet 
med en ljus container. På frågan varför testpersonerna valde alternativet med 
ljus bakgrund blev svaret att de tyckte att den ljus färgen lyfte både bilden och 
objekten i bilden. Utifrån detta valde jag att gå vidare med min visualisering 
med den ljusa bakgrunden i containern. 
 

Ingen av bilderna i bildanalysen hade egentligen någon tydlig eller utpekad 
ingång men ändå hittade jag som betraktare in i bilden och förstod vart jag 
skulle börja läsa och vart slutet på informationen fanns. Text och bild läses på 
olika sätt, där en text måste läsas linjärt för att bli begriplig medan en bild kan 
läsas med svepande blick och där enklare former är det som först fångar 
betraktarens uppmärksamhet. I västvärlden läser vi från vänster till höger, 
uppifrån och ner, vilket också innebär att när vi läser bilder börjar vi vanligen i 
övre vänstra hörnet (Pettersson & Styrelsen för psykologiskt försvar, 2001, s. 
11). För att min visualisering så mycket som möjligt ska stämma överens med 
verkligheten kommer ingången i mitt arbete dels vara ner i västra hörnet där 

 Tidig skiss med något mörkare bakgrund i container delen. För större bild se bilaga 15.  
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vattnets väg börjar men också en bit in från övre vänstra hörnet där energins 
väg börjar. För att förtydliga vart vattnet kommer in i reningsprocessen valde 
jag att förtydliga det med två större pilar vid starten för vattnets bana. Jag har 
valt att inte förtydliga vart energins bana börjar då jag i och med att 
energibanan börjar upptill till vänster i bilden tror att målgruppen kommer att 
hitta denna ingång på egen hand.  

5.4 Gestaltningsresultat  

 
 

Bilden ovan är slutresultatet av gestaltningen, affischen kommer att tryckas i 
storlek 1900 x 1300 millimeter. Jag har valt att flytta isär delarna som tillhör 
vattenreningsmaskinen så som elcentral och förvärmningstanken; i jämförelse 
med hur det ser ut i verkligheten, för att kunna förtydliga vattnet och energins 
banor. Jag har också valt att ge bakgrunden lite liv för att vissa att Water in a 
box kommer finns i verkliga miljöer.  

Slutgiltiga visualiseringen. För större bild se bilaga 15.  
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6 Slutsats   

I denna avslutande del redovisas svaret på frågeställningen och en diskussion 
kring slutsatserna jag har kunnat dra från detta examensarbete presenteras.  

 
Forskningsfrågan för detta examenarbete lyder:  
 
Hur bör en flödesprocess visualiseras för att bli tydlig och informativ?   
 
Svaret är att: 

• Förenklade bilder ökar förståelsen för flödesprocessen.  
De slutsatser som jag kan dra av detta arbete utifrån studerade teorier samt 
resultaten av metoderna är att genom att visualisera flödesbeskrivningar med 
förenklade bilder ökar förståelsen för processen. Teorierna menar att genom 
förenklade bilder kan fokus läggas på det som är viktigt att framhäva. Med 
förenklade bilder menas i detta fall bilder som inte innehåller smådetaljer så 
som skruvar och skarvar. Jag har också använt mig av allmängiltiga former och 
symboler för att förenkla läsningen och förståelsen av bilden. Som exempel 
används plus- och minustecknet samt två upphöjningar för att förtydliga bilden 
av batteripaketet även om det i verkligheten bara är en sluten box.  
 

• Tydliga former skapar förståelse mellan bilden och det bilden avbildar.  
Vid arbetet med förenklade bilder bör formerna på olika objekt tydliggöras för 
att underlätta kopplingen mellan bilden och de avbildade. Detta innebär att 
konturen och den övergripande formen på objekten bör förstärkas och 
förtydligas. Riskerna med det schematiska bilder som jag har använt mig av är 
att de kan upplevas för abstrakta och att målgruppen får svårt att förstå 
informationen. En brist i detta arbete är att jag inte har genomfört någon 
utprovning av den färdiga visualiseringen på den primära eller sekundära 
målgruppen  
 

• Pilar bör används för att gestalta rörelse och visa förändring. 
Teorierna pekade på pilars stora användningsområde vilket gjorde att det 
kändes självklart att använda pilar för att visa energins bana samt vattnets bana 
och förändringen som vattnet genomgår i containern. Formen på pilarna valdes 
utifrån resultatet av intervjuerna där V formen uppgavs vara en vanlig symbol 
för rörelse och att V formen med ett streck snarare visar riktning är rörelse. 
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Avståndet mellan pilarna valdes med hänsyn till att det skulle vara lätt att följa 
pilarna men utan att bilden skulle bestå av endast pilar. Förtätningen av pilar i 
botten av redningsmaskinen används för att symbolisera att energin förtätas och 
driver maskinen.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underfrågorna i detta arbete lyder:   
 
Vad kan förhöja flödesförståelsen och läsbarheten i flödesillustrationer? 
 
Samt:   
 
Hur påverkar detaljnivån förståelsen av bilden?  
 
Svaren på dessa frågor är att: 

• Färgkodning underlättar förståelsen av illustrationen.  
Det innebär att genom färgkodning förtydligas för mottagaren vilka objekt som 
hör samman vilket leder till att läsningen av bilden underlättas.  

 
• Likhet mellan objektets faktiska färg och färgen i avbildningen 

förenklar kopplingen mellan bilden och de avbildade. 
Resultaten från teorierna och metoderna visar vidare att det bör finnas en likhet 
mellan det verkliga objektens färg och färgerna i bilden. Denna kunskap har 
gjort att jag i de fall jag känt till objektens färg försökt att återge den rätta 
färgen. I vissa fall har objektens färg fått anpassas för att fungera med helheten 

Detalj från färdiga affischen som visar 
vattenreningsmaskinen och de förtätade pilarna.    
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i bilden eller för att öka kontrasten mot bakgrunden. När det kommer till val av 
färg för att illustrera vatten utgick jag från resultaten av bildanalyserna med 
också från erfarenhet och kutym kring med vilken färg vatten vanligen 
illustreras. Gällande energi valde jag att gå emot resultaten av A/B testet och 
intervju med hänsyn till helhetsintrycket av bilden.  

  
• Närhet mellan text och bild ökar läsbarheten i multimodalt material.  

I de fall där text används bör texten placeras på eller närheten av objektet som 
texten beskriver. Detta för att förtydliga vad som hör samman och på så vis 
undvika att missförstånd uppstår. Som följd av detta har jag i den mån det varit 
möjligt placerat orden på objekten som orden beskriver. Vid några av objekten 
har det inte varit möjligt att placera texten på objekten, detta på grund av för 
liten yta eller yta med för mycket mönster. Att texten ligger utanför några av 
objekten kan upplevas som inkonsekvent och göra att bilden känns rörig.  

 
• Valet av detaljnivån påverkas av målgruppens förkunskaper. 

Målgruppens förkunskaper om det avbildade har betydelse för vilken detaljnivå 
som behövs för att skapa förståelse. Teorierna menar att desto mer förkunskaper 
målgruppen har desto färre detaljer behövs. Antaganden har gjorts att 
målgruppen i detta fall känner till maskinen även om det inte har fördjupade 
kunskaper om dess funktioner. Kontexten för denna visualisering där 
målgruppen möter bilden tillsammans med produkten gör att jag har valt att 
använda mig av förhållandevis få detaljer i min illustration. Jag menar att i och 
med att den primära målgruppen möter visualiseringen tillsammans med den 
faktiska produkten kan detaljnivån minskas. Detta är bara antaganden och 
någon undersökning på att det faktiskt stämmer har inte gjorts.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Uppstartsmöte   
Innan examensarbetet började på allvar hade jag ett möte den 26/2 2018 med 
uppdragsgivarna Rolf-Johan Ingesson och Jan Brandt. Mötet hölls för att få 
kunskap om projektet och vad uppdragsgivarna efterfrågade för visualisering. 
Mötet fördes som ett samtal där jag hade vissa förberedda frågor.  

Vad är det som ska vara med på affischen? Flödet, vart vattnet kommer 
ifrån, vattnet i en förbehållare, vidare in i redningsmaskinen, vidare till en tank 
som mineraliserar vattnet till hur det rena vattnet kommer ut. Också de solceller 
eller solhybrider som driver maskinen, hur de fungerar och vad de gör, 
solenergins flöde.  

Vart kommer affischen visas? Besöksområde vid Ekeby våtmarken i 
Eskilstuna, klar i slutet av april, intressenter från Spanien kommer i slutet av 
maj. 

Hur stor ska den vara? Minst 120 cm, kommer att sitta ute, antingen på ett 
plank eller på containern.  

Vilka funktioner ska beskrivas? Flödet från smutsigt till rent vatten, frågor att 
fundera över: ska de vara symboler eller ska de vara bilder av de olika delarna. 
Hur mycket detaljer.  

Ska boxen visas stående i miljön som är i våtmarkerna, eller hur den kan 
se ut någon annan stans? Det är främst flödet som ska visas  

När ska den vara klar? Öppnar i slutet av april 

Finns boxen att titta på nu någonstans? Finns ingen inredd container i 
dagsläget, men kommer att gå att titta på i april.  

Finns det CAD ritningar? Det finns men behövs troligen inte, behöver nog 
inte vara så mycket detaljer, forska på hur ett flöde/ process bäst visualiseras.  

Vad finns de för bilder i dagsläge? Kolla hemsida och tidigare 
examensarbeten. 

Målgrupp? intressenter för produkten, ej allmänheten, internationell publik 
(bra att tänka på vid val av färger, symboler med mera)  

Text? Text på engelska. Framförallt små förklarande texter angående de olika 
delarna, vad de är och vad de gör. 
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Det som efterfrågas är en visualisering av flödet, pumpen, behållare. Enklare 
flödes process – hur blir smutsigt vatten rent, det är ännu mest ett koncept, 
flödet ska visas, kanske inte detaljer snarare former eller symboler   

Skiss på forsknings fråga: Forska på hur de är bäst att visa ett flöde/ process   

Finns det en grafisk profil? Ingen utarbetad grafisk profil men de ska se 
modern ut, kolla vidare, kolla hemsida med mera, (maila och fråga efter tidigare 
material som är gjort kring water in a box) 

 

Första skissen   
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Bilaga 2: Mall för bildanalys  
Frågor och rubriker till bildanalysen: 

1. Vad är det första intrycket av visualiseringen? 
2. Övergripande beskrivning av bilden. 
3. Är det något som sticker ut? 
4. Finns det någon tydlig ingång i materialet?  
5. Vilken fakta förmedlar bilden? 
6. Vilka objekt finns i bilden? 
7. Vilka händelser visas? 
8. Vilka färger används?  
9. Hur fungerar konstrasterna?   
10. Hur ser layouten ut och hur upplevs den? 
11. I vilken kontext befinner sig bilden? 
12. Vilken bildstil används?  
13. Hur visualiseras vatten, vilken färg används och finns det något som 

indikerar att de är en flytande vätska?  
14. Hur illustreras rörelse? 
15. Hur visas förändring-från smutsigt till rent? 
16. Hur visualiseras olika objekt och hur förhåller de sig till varandra? 
17. Sammanfattning av analysen. 
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Bilaga 3: AB test 
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Bilaga 4: Intervjufrågor   
 

Fråga 1 A/B test: Vilken av dessa bilder visar vatten tydligast? 
Följdfråga intervju:  Varför tycker du att det är den tydligaste bilden?  
 

Fråga 2 A/B test: Vilken färg symboliserar energi bäst?  
Följdfråga intervju: Varför tycker du det?  
 

Fråga 3 A/B test: Vilken bild visar tydligast rörelse?  
Följdfråga intervju: Varför tycker du att den valda bilden tydligast visar 
rörelse?  
 

Fråga 4 A/B test: Vilken bild visar tydligast en förändring av förekomsten av 
föroreningar?  
Följdfråga intervju: Varför tycker du det?  
 

Fråga 5 A/B test: Vilken bild tycker du är tydligast visar en solcell?  
Följdfråga intervju: Varför tycker du det?  
 

Fråga 6 A/B test: Vilken bild har tydligast konstraster?  
Följdfråga intervju: Varför tycker du det?  
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Bilaga 5: Samtyckes formulär  
 

Samtyckes formulär  
Jag studerar Informationsdesign programmet med inriktning på Informativ Illustration 
på Mälardalens högskola. Jag genomför nu mitt examensarbete och inom ramarna för 
de vill jag undersöka upplevelsen och förståelsen av olika bildelement.  
Testet består av 6 frågor och genomförs genom att du väljer mellan två varianter av 
samma bild samt genom en följdfråga för att motivera ditt val.  
Ditt deltagande är konfidentiellt, vilket innebär att inga obehöriga får ta del av 
uppgifterna i testet. Data kan endast lämnas ut till representanter för forskarsamhället 
om någon kräver granskning av forskningsmaterialet.  
Inga personuppgifter kommer att samlas in med jag behöver lite bakgrundsinformation 
om dig då dessa faktorer kan påverka testresultatet.  
Du får ställa vilka frågor du vill krig testet och du kan när som helst välja att avbryta 
testet.  
 
Tack för din medverkan! 
Emma Mohlin  
 
Samtycke  
Jag ger härmed mitt samtycke till att medverka i detta test som utförs av Emma 
Mohlin under kursen Examensarbete på Mälardalens högskola.  

Ort och datum 
 

…………………………………………………………………………………… 
Underskrift 
 

…………………………………………………………………………………… 
Namnförtydligande  
 

…………………………………………………………………………………… 

 

Ringa in de svar som passar dig bäst! 

Kön?                   Kvinna                       Man                            Annat  

 

Ålder?        20-29         30-39         40-49        50-59        60-69          70-79 
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Bilaga 6: Bildanalys 1  
 

 

1. Vad är det första intrycket av visualiseringen? 
Mörk men tydlig, bekanta objekt så som hus och moln, bassänger med vatten, 
ingen tydlig ingång. Jag undrar varför inte de nedre objekten har något namn 
när de andra objekten har det. Flyger husen? Snygg, avskalad. Texten är ibland 
i objekten och ibland utanför. Rören, husen och konturerna på behållarna är 
ljusblå, man ser inte igenom rören men man ser vattnet i behållarna och då är 
vattnet ljust blåvitt.  
 

2. Övergripande beskrivning av bilden.  
Bilden har en mörkgrå bakgrund, blåa förenklade former, grafiskt intryck. Vita 
moln på två ställen av bilden. Objekten är placerade så att det skapas en 
diagonal genom bilden från övre vänstra hörnet till nedre högra. Jag tycker att 
bilden ger ett ljust intryck även fast bakgrunden är mycket mörk.  
 

3. Är det något som sticker ut? 
Mina ögon fastnar på de ljus blåvita vattnet i behållarna, solen är den enda 
runda och gula objektet vilket gör att de sticker ut, även molnet uppe till vänster 
med vattendroppar drar till sig blicken.  
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4. Finns det någon tydlig ingång i materialet?  
Tar en stund innan jag hittar början, ögon hoppar mellan de olika objekten, inte 
jättetydligt vilken läsriktningen är. Tunna svaga pilar som visar riktningen både 
från vänster till höger och från höger till vänster.  
 

5. Vilken fakta förmedlar bilden? 
Vattenrenings processen från regn till rent dricksvatten, reningen av 
avloppsvatten visas inte. 
 

6. Vilka objekt finns i bilden? 
Moln, vattendroppar, fyrkanter, rör, vatten, sand, kranar/ventiler, vattentorn? 
Träd, hus i form av villa och höghus, sol. 
 

7. Vilka händelser visas? 
Det regnar från ett moln, en ventil är öppen och något ska ner i hålet, sker på 
två ställen i bilden.   
 

8. Vilka färger används?  
Mörkgrå som bakgrundsfärg, ljusblå för det flesta objekt, mörkare blått för 
pilar, ljusblåvitt för vatten, ljusbrun sand, vita moln, grönt och brunt till träden 
samt gult för solen. 
 

9. Hur fungerar konstrasterna?   
Jag upplever bilden som kontrastrik med den mörka bakgrundsfärgen, inte så 
stor konstrast mellan objekten och färgen på vattnet. 
 

10. Hur ser layouten ut och hur upplevs den? 
Bildytan känns jämt utnyttjad, något tung i nederkanten med många stora 
kompakta objekt.  
 

11. I vilken kontext befinner sig bilden? 
Bilden finns som en del av ett digitalt läromedel i kemi för högstadiet, Clio 
kemi. Bildtexten lyder: Vattenreningen sker i tre steg. Det finns löpande text 
runt bilden men den är dold för de som inte är inloggade. Mottagarna av 
informationen möter bilden i en lärsituation och i samband med informerande 
text.  
 

12. Vilken bildstil används?  
Bilden har en grafisk och avskalad bildstil. Vattendropparna och träden är de 
enda objekt som har någon formbeskrivning i form av skuggor. Träden har en 
frombeskrivning genom att ena sidan är lätt skuggad. 
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13. Hur visualiseras vatten, vilken färg används och finns det något som 
indikerar att det är en flytande vätska?  

Vattnet är ljust blåvitt, vattnet illustreras genom att det är vågor på ytan. 
Vattendropparna har inte färgen av vatten utan har samma blågröna färg som 
rören och husen men med ljusare detaljer för att skapa illusionen av skugga och 
förtydliga formen.  

14. Hur illustreras rörelse? 
Rörelse visas genom små tunna pilar i blått som är placerade i rören.  

15. Hur visas förändring-från smutsigt till rent? 
Ingen sådan förändring visas, förutom att vattendropparna har en annan färg har 
allt annat vatten samma färg.  

16. Hur visualiseras olika objekt och hur förhåller de sig till varandra? 
Vattenmagasin, filter och bassänger visualiseras på samma vis, det som skiljer 
dem något åt är storleken på objekten och att det i filterbassängerna är en beige 
yta som representerar sand. Rören där vattnet färdas är illustrerade med raka 
men mjuka svängar, fyrkantiga utbuktningar på rören används troligen för att 
förstärka känslan av rör och representerar skarvar som kan finnas på rör.   

17. Sammanfattning av analysen.  
Grafisk bild med en övergripande beskrivning av hur vatten renas och kommer 
till våra hus. Bilden har en mörkgrå bakgrund men känns ändå relativt ljus. 
Reningsbassängerna visualiseras genom förenklade former i form av fyrkanter, 
rörelsen visas med smala pilar i det som representerar rör och vattnet är ljust 
blått genom hela visualiseringen.   



52 
 

Bilaga 7: Bildanalys 2  
 

 

1. Vad är det första intrycket av visualiseringen?  
Jag upplever att det är mycket som händer, många färger, blicken fastnar i 
mitten, några välkända objekt så som glas och toalettstol, annars främst former. 
 

2. Övergripande beskrivning av bilden.  
Ljusgrå bakgrund, gråa rör, en vit toalettstol, vattenglas, två ords meningar som 
beskriver de otydliga objekten. Objekten är ganska detaljerat beskrivna med 
skugga för tydligare formbeskrivning, rören är uppskurna på några ställen för 
att visa färgen på innehållet.  
 

3. Är det något som sticker ut? 
Den gröna pressen till höger i bilden har en pop-ut effekt 
 

4. Finns det någon tydlig ingång i materialet?  
Ingången är inte jättetydligt men i övre vänstra hörnet börjar röret genom 
”avbrutet” utryck, det är även en tunn pil strax under rörets början.  
 

5. Vilken fakta förmedlar bilden? 
Hur avloppsvattnen renas, vatten från dusch och toalett går genom rör till olika 
behållare för att sedan komma ut i ett glas.  
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6. Vilka objekt finns i bilden? 
Rör med skarvar, duschmunstycke och avlopp, toalettstol, olika tankar, en 
press, en ventil och ett glas med vatten. 
 

7. Vilka händelser visas? 
Vatten som rinner från en kran, smutsigt vatten som sjunker och rent som 
stiger, vatten som rinner ner i ett glas.  
 

8. Vilka färger används?  
Bakgrunden är ljust grå, rören är mörkare grå med en ljus skugga som gör att de 
ser silvriga och blanka ut, brun färg på de förorenade vattnet, blå för de något 
rena vattnet, grön på pressen, ljust blå på det rena vattnet. 
 

9. Hur fungerar konstrasterna?   
Bilden har ganska bra kontraster, vattendropparna från duschen tycker jag 
försvinner lite. 
 

10. Hur ser layouten ut och hur upplevs den? 
Ganska jämn fördelning av objekt över bildrutan, lite mer luft på höger sida där 
också den gröna pressen tar mycket uppmärksamhet.  
 

11. I vilken kontext befinner sig bilden? 
Bilden finns på E3 Waters webbplats, E3 Water är ett företag som utvecklar 
vattenrenings system för en global marknad. Det finns ingen bildtext förutom 
en löpande text innan och efter bilden som bland annat berättat att detta 
reningssystem renar bättre än liknande produkter.  
 

12. Vilken bildstil används?  
Bildspråket är en blandning mellan förenklade former och ganska naturalistisk 
stil med bland annat skuggade rör som gör att rören känns blanka och runda. 
Skuggor och skiftningar i vattnet och på objekt gör att bilden känns levande. 
Återigen sticker pressen ut denna gång för att den saknar skiftningar som övriga 
objekt har. 
 

13. Hur visualiseras vatten, vilken färg används och finns det något som 
indikerar att det är en flytande vätska?  

Vattnet är blått, finns både ljusare och mörkare blå färg på vattnet, 
färgskiftningar i vattnet för att förtydliga form, dropparna gör att vattnet känns 
flytande. 
 

 



54 
 

14. Hur illustreras rörelse?  
Genom svarta tunna pilar utanför rören, alla pilar utom en är placerade över 
eller till höger om rören, en pil är placerad under rören. 
 

15. Hur visas förändring-från smutsigt till rent? 
Brun sörja i första delen av röret även om vattendropparna som rinner ner i 
avloppet är blå. I klarnings tanken (clarifier tanks) finns en spiral med pil i 
toppen som går från brunt till blått som känns som en representation av att de 
bruna sjunker och vattnet trycks/ stiger uppåt. 
 

16. Hur visualiserat olika objekt och hur förhåller de sig till varandra? 
Vissa objekt visualiseras naturalistiskt så som toalettstolen, vattenglaset samt 
rören medan klarningstanken är utformad som en fyrkant med avsmalning neråt 
med en grön kant runtomkring. De olika filtren som ser ut som trummor är 
egentligen bara fyrkanter med lite skuggning som gör att de ser runda ut.  
 

17. Sammanfattning av analysen 
Visualiseringen visar en övergripande bild över hur vatten går från avlopp i 
våra hus genom reningsprocessen och tillbaka till kranarna i våra hus. Det finns 
ingen bild av hus men de avbildade objekten påminner tydligt om sådant som 
finns i hus. De olika delarna visualiseras både förenklat och naturalistiskt. 
Rörelsen illustreras med hjälp av tunna pilar på utsidan av rören och vattnet går 
från blått till brun sörja och tillbaka till blått.  
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Bilaga 8: Bildanalys 3  
 

 

 
1. Vad är det första intrycket av visualiseringen? 

Färgglad, många former, tydlig färgkodning mellan rubriker och objekt, blå är 
den övervägande färgen vilket gör att tankarna förs mot vatten. Vattendroppar i 
nedre delen av cylindern, finns även upptill men döljs delvis av föroreningar i 
vattnet.   
 

2. Övergripande beskrivning av bilden.  
En stående cylinder på en vit bakgrund med fyra plattor/cylindrar med hål 
fördelade på ytan, hålen i skivorna blir mindre ju längre ner i bilden man 
kommer. Fem olika avdelningar i cylindern med olika färger och former, de 
färgade formerna finns beskrivna på sidan och ska representera olika 
föroreningar.    
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3. Är det något som sticker ut? 
Det är mycket som händer i bilden och inget sticker ut jättemycket, finns dock 
två rosa objekt så sticker ut lite. Cylindern/ röret i mitten är det som fångar 
fokuset mest.  
 

4. Finns det någon tydlig ingång i materialet? 
Ingen utpekad läsriktning, men av vana läser jag bilden uppifrån och ner. Trots 
avsaknaden av pilar som visar riktningen förstår jag genom förekomsten av 
färger och former att vattnet blir renare ju längre ner i bilden jag kommer. 
 

5. Vilken fakta förmedlar bilden? 
Hur orent vatten passerar fyra filter och för varje filter minskar mängden 
föroreningar. 
 

6. Vilka objekt finns i bilden? 
En cylinder med fyra ”filter”, föroreningar och bakterier i form av färgglada 
former. Föroreningarna finns dels i cylindern men också presenterade enskilt 
till höger om cylindern.  
 

7. Vilka händelser visas? 
Inga egentliga händelser visas men när jag läser bilden uppifrån och ner märker 
jag en minskning av färgade objekt vilket jag tolkar som en händelse, händelsen 
är således att föroreningarna minskar  
 

8. Vilka färger används?  
Ljusblå färg används på cylindern, brunt, grönt, rosa används på bakterier och 
föroreningar. Grå färg används på filtren.  
 

9. Hur fungerar konstrasterna?   
Jag upplever bilden som kontrastrik med tydliga färgskillnader i de olika stegen 
i reningsprocessen.   
 

10. Hur ser layouten ut och hur upplevs den? 
Layouten är jämn med cylindern placerad i mitten av bilden, tydliga 
färgkodningar mellan de olika stegen i bilden.  
 

11. I vilken kontext befinner sig bilden?  
Bilden är hämtad från Much More Waters webbplats, Much More Water är 
ett företag som arbetar med mobil vattenrening i bland annat 
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utvecklingsländer. Det finns ingen bildtext men en inledande text som 
beskriver vad som försvinner i reningen samt att reningen går genom flera 
steg.  

 
12. Vilken bildstil används?  

Bildstilen är förenklad och ganska grafisk med skuggor på dropparna och filtren 
i perspektiv gör att bilden får ett djup trots det ganska avskalade stilen.  
 

13. Hur visualiseras vatten, vilken färg används och finns det något som 
indikerar att de är en flytande vätska? 

Själva cylindern är blå men vid närmare titt är det nog dropparna som ska 
representera vattnet och då går vattnet från att vara brunt till grön till mörkblå, 
blå och slutligen ljusblå.  
 

14. Hur illustreras rörelse? 
Rörelse illustreras egentligen inte, dropparna är organiska i formen vilket gör 
att de inte uppfattas som statiska annars är det den minskade förekomsten av 
färger och former i vattnet som visar att det är en rörelse uppifrån och ner. 
 

15. Hur visas förändring-från smutsigt till rent? 
Smutsigt vatten är brunt vidare till grönt till mörkblå, blå och slutligen ljusblå.  
 

16. Hur visualiserat olika objekt och hur förhåller de sig till varandra? 
Här är det endast reningsprocessen som visas, ingen förvaring eller förflyttning 
av vatten visualiseras. Det är en jämn fördelning av avdelare på cylindern. 
 

17. Sammanfattning av analysen. 
Visualisering enbart över reningsdelen och då genom en förenkling i form av en 
cylinder med fyra steg där vattnet får färre och färre föroreningar desto längre 
ner i bilden man kommer. Rörelse visualiseras inte men vattnet går från brunt 
till ljusblått och föroreningarna försvinner under vägen.  
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Bilaga 9: Sammanfattning av bildanalys  
1. Vad är det första intrycket av visualiseringen?  

Jag upplever det som att det i två av bilderna händer mycket medan en annan av 
bilderna upplevs som mycket lugnare. Alla bilderna känns ljusa och ganska 
luftiga trots att en av bilderna har en mycket mörk bakgrund.  
 

2. Övergripande beskrivning av bilden.  
Bild ett har en mörkgrå bakgrund, blåa förenklade former, grafiskt intryck. Bild 
två har en ljusgrå bakgrund, objekten är ganska detaljerade, rören är uppskurna 
på några ställen för att visa färgen på innehållet. Bild tre har en vit bakgrund 
med en stående cylinder, fem olika avdelningar i cylindern med olika färger och 
former i.  
 

3. Är det något som sticker ut? 
Alla bilderna har objekt som sticker ut men det är dock inte främst objekt som 
har med vattenrenings processen som sticker ut mest. På en av bilderna är det 
en sol, på den andra är det en grön press som inte har med reningen att göra 
utan med efterbehandlingen av slamprodukterna från reningen.  
 

4. Finns det någon tydlig ingång i materialet?  
Ingen av de analyserade bilderna har något tydlig ingång eller start, på grund av 
min vana att läsa från vänster till höger och uppifrån och ner hittar jag ändå 
ingången och kan följa den visualiserade processens väg.  
 

5. Vilken fakta förmedlar bilden? 
Jag tolkar det som att bilderna beskriver och förmedlar fakta angående 
vattenrening, två av bilderna visar hela reningsprocessen medan en av bilderna 
endast visar en liten del av reningen där vattnet passerar genom fyra filter.  
 

6. Vilka objekt finns i bilden? 
Gemensamt för alla bilderna är att det förekommer vattendroppar på olika sätt, 
två av bilderna har visualiseringar av vattenmängder medan den sista bilden 
med cylindern är lite svårtolkad angående om hela cylindern är fylld med vatten 
eller om det bara är dropparna som är vatten. 
Två av bilderna visar också rör och beroende på hur man vill tolka det kan även 
cylindern räknas som ett rör med filter i. Två av bilderna har former som ska 
representera vattentankar och vattenförvaring. Två av bilderna innehåller 
avbildningar av kranar och/eller ventiler för att släppa ut vattnet eller för att 
tillföra medel i vattnet.  
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7. Vilka händelser visas? 
Två av bilderna har illustrationer av vattendroppar som upplevs falla, en av 
bilderna har illustrationer av ventiler som är öppna och något som ska ner i 
hålet. I den tredje bilden visas ingen egentlig händelse men när jag läser bilden 
uppifrån och ner märker jag en minskning av färgade objekt vilket jag tolkar 
som en händelse.  
 

8. Vilka färger används?  
Olika nyanser av blått och grått är återkommande färger i alla bilderna, även 
grönt och brunt är återkommande. 
 

9. Hur fungerar konstrasterna?   
Jag upplever att alla bilderna har bra kontraster och de flesta objekten syns 
tydligt, i en av bilden saknar jag lite kontrast mellan färgen på vattnet och 
färgen på objekten. På en annan bild försvinner vattendropparna lite mott den 
ljusgrå bakgrunden.   
 

10. Hur ser layouten ut och hur upplevs den? 
Alla bilderna har en förhållandevis jämn layout där den första bilden känns 
något tung i nederkanten med många stora kompakta objekt. Den andra bilden 
har lite mer luft på höger sida där också den gröna pressen tar mycket 
uppmärksamhet.  
 

11. I vilken kontext befinner sig bilden? 
Alla bilderna finns i ett digitalt material och presenteras tillsammans med 
löpande text. Den första bilden är en del av ett undervisningsmaterial medan de 
andra två bilderna finns med i ett marknadsförings material för att lyfta fram 
fördelarna med just dessa produkter. Den första bilden från Clio Kemi finns i ett 
svenskt sammanhang medan de andra två presenteras med engelsk text, E3 
Water har sin bas i USA medan Much More Water är från Danmark. 
 

12. Vilken bildstil används?  
Alla bilderna är tecknade där den första bilden är den som har mest avskalad 
och förenklad stil. De andra två bilderna jobba mer med skuggor för att skapa 
en tydligare formbeskrivning av objekten.   
 

13. Hur visualiseras vatten, vilken färg används och finns det något som 
indikerar att de är en flytande vätska?  

I alla visualiseringarna har det renade vattnet en liknande ljusblå färg. För att 
visa att de blå är vatten används små vågor på ytan i en av bilderna, dropparna 
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som förekommer i alla bilder indikerar att det är en flytande vätska liksom 
färgskiftningar i vattnet i en av bilderna hjälper till att förtydliga att de är en 
flytande vätska.  
 

14. Hur illustreras rörelse? 
På två av bilderna visualiseras rörelse genom pilar, utanför rören på den ena 
bilden och i rören på den andra bilden. På den sista bilden är det dropparnas 
organiska form som gör att de inte uppfattas som statiska samt den minskade 
förekomsten av färger och former i vattnet som visar att det är en rörelse 
uppifrån och ner. 
 

15. Hur visas förändring-från smutsigt till rent? 
I den första bilden har vattnet samma färg genom hela illustrationen medan 
föroreningen i de andra bilderna visas genom att vattnet går från brunt till blått 
och genom att mängden föroreningar minskar för att sedan helt försvinna.  
 

16. Hur visualiseras olika objekt och hur förhåller de sig till varandra? 
I de två bilder där det förekommer rör förtydligas känslan av att det är rör 
genom att skarvarna på rören redovisas. Vattenrenings bassängerna visualiseras 
också mycket förenklat i dessa bilder, det finns inget perspektiv i dessa delar. I 
en av bilderna visas några objekt i perspektiv medan andra visas platt, i den 
sista bilden finns det ett perspektiv.  
 

17. Sammanfattning  
Bilderna från Clio Kemi och E3 Water är övergripande visualiseringar av 
reningsprocesser medan bilden från Much More Water snarare är ett utsnitt av 
processen. Alla bilderna är relativt avskalade med förenklade visualiseringar. 
Det finns nästan inga element i bilderna som upplevs endast som dekoration, 
möjligtvis träden i bilden från Clio Kemi. Ingen av bilderna har någon 
jättetydlig ingång i materialet men genom att utnyttja mottagarnas vana vid att 
läsa från övre vänstra hörnet och ner hittar man ändå in i materialet. 
Återkommande färger är blått och grått i olika nyanser samt i mindre 
utsträckning grönt och brunt. Två av bilderna använder pilar för att visa i vilken 
riktning vattnet rör sig. Gemensamt för alla bilderna är också att det 
förekommer vattendroppar på olika sätt samt att det renade vattnet har en 
liknande ljusblå färg i alla bilder. Återkommande objekt i bilderna är rör och 
beroende på hur man vill tolka det kan även cylindern räknas som ett rör med 
filter i. Föroreningar av vattnet visas genom att vattnet går från brunt till blått i 
en av bilderna och genom att mängden föroreningar minskar för att sedan helt 
försvinna i en annan bild.  
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Alla bilderna finns i ett digitalt material och presenteras tillsammans med 
löpande text. Bilderna är tecknade och där bilden från Clio Kemi är den som 
har mest avskalad och förenklad still. De andra två bilderna jobba mer med 
skuggor för att skapa en tydligare formbeskrivning av objekten. Alla bilderna 
känns ljusa och ganska luftiga. Jag upplever att alla bilderna har bra kontraster 
och att de flesta objekten syns tydligt. 
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Bilaga 10: Resultat A/B test med utskrift  
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Bilaga 11: Resultat digitalt A/B test  
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Bilaga 12: Svar på A/B test och intervju  
 
Svarande 1  
Kvinna 30-39 år 
1.1 Vilken av dessa bilder visar vatten tydligast? A 
1.2 Varför tycker du att det är den tydligaste bilden? I alla känns det som att 
vattnet faller snabbt, upplever B som en gardin. 
2.1 Vilken färg symboliserar energi bäst? B 
2.2 Varför tycker du de? För att B påminner om eld.  
3.1 Vilken bild visar tydligast rörelse? B 
3.2 Varför tycker du att den valda bilden tydligast visar rörelse? A känns som 
att de snarare visar riktning. 
4.1 Vilken bild visar tydligast en förändring av förekomsten av föroreningar? B 
4.2 Varför tycker du de? Tycker B är bättre, mönstret i A ser ut som gubbar. 
5.1 Vilken bild tycker du är tydligast visar en solcell? B 
5.2 Varför tycker du de? Skuggan i A ger ingen extra information 
6.1 Vilken bild har tydligast konstraster? B 
6.2 Varför tycker du de? Med den ljusa bakgrunden i fyrkanten syns objekten 
tydligare  
 

Svarande 2 
Kvinna 50-59 år 
1.1 Vilken av dessa bilder visar vatten tydligast? A 
1.2 Varför tycker du att det är den tydligaste bilden? Att de skvätter känns mer 
verkligt. 
2.1 Vilken färg symboliserar energi bäst? A 
2.2 Varför tycker du de? Men är osäker, båda färgerna fungerar 
3.1 Vilken bild visar tydligast rörelse? A  
3.2 Varför tycker du att den valda bilden tydligast visar rörelse? Pilarna 
påminner om pilar på en karta, vilket indikerar vilket håll man ska rör sig.  
4.1 Vilken bild visar tydligast en förändring av förekomsten av föroreningar? B 
4.2 Varför tycker du de? A är otydlig, förstår inte vad de är som visas, ser 
blommigt ut.  
5.1 Vilken bild tycker du är tydligast visar en solcell? A 
5.2 Varför tycker du de? A ser belyst ut, tydligt att det har med sol att göra.  
6.1 Vilken bild har tydligast konstraster? B  
6.2 Varför tycker du de? B har mörkare objekt mot en ljus bakgrund vilket gör 
att objekten kommer fram tydligare.  
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Svarande 3 
Kvinna 30-39 år 
1.1 Vilken av dessa bilder visar vatten tydligast? B 
1.2 Varför tycker du att det är den tydligaste bilden? Känns lugnare  
2.1 Vilken färg symboliserar energi bäst? B 
2.2 Varför tycker du de? A känns aggressiv  
3.1 Vilken bild visar tydligast rörelse? B 
3.2 Varför tycker du att den valda bilden tydligast visar rörelse? Egentligen 
båda men B är trevligare ur formgivningssynpunkt  
4.1 Vilken bild visar tydligast en förändring av förekomsten av föroreningar? A 
4.2 Varför tycker du de? A påminner om partiklar vilket känns som förorening  
5.1 Vilken bild tycker du är tydligast visar en solcell? A 
5.2 Varför tycker du de? Speglar väder genom ljusreflektionen  
6.1 Vilken bild har tydligast konstraster? B 
6.2 Varför tycker du de? För mycket brun/beige i A 
 

Svarande 4 
Kvinna 50-59 år  
1.1 Vilken av dessa bilder visar vatten tydligast? A 
1.2 Varför tycker du att det är den tydligaste bilden? För att de skvätter 
2.1 Vilken färg symboliserar energi bäst? A 
2.2 Varför tycker du de? A känns intensivare 
3.1 Vilken bild visar tydligast rörelse? A 
3.2 Varför tycker du att den valda bilden tydligast visar rörelse? Längden på 
sträcken och att det blir en sväng på pilsträcket  
4.1 Vilken bild visar tydligast en förändring av förekomsten av föroreningar? B 
4.2 Varför tycker du de?  
5.1 Vilken bild tycker du är tydligast visar en solcell? A 
5.2 Varför tycker du de? På grund av skiftningarna i A 
6.1 Vilken bild har tydligast konstraster? B 
6.2 Varför tycker du de? Stora delar är ljusa vilket ger bättre kontraster.  
 

Svarande 5 
Kvinna 40-49 år  
1.1 Vilken av dessa bilder visar vatten tydligast? A 
1.2 Varför tycker du att det är den tydligaste bilden? Ser konstigt ut i B med 
droppen, ser ut som att den försvinner bakom ett draperi  
2.1 Vilken färg symboliserar energi bäst? B 
2.2 Varför tycker du de? Gult är energi men kunde vara ännu gulare  
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3.1 Vilken bild visar tydligast rörelse? B 
3.2 Varför tycker du att den valda bilden tydligast visar rörelse? Större och 
tydligare pilar  
4.1 Vilken bild visar tydligast en förändring av förekomsten av föroreningar? B 
4.2 Varför tycker du de? Påminner om en stapel, känns tydligare  
5.1 Vilken bild tycker du är tydligast visar en solcell? A 
5.2 Varför tycker du de? För att de lyser på den 
6.1 Vilken bild har tydligast konstraster? B 
6.2 Varför tycker du de? Blir ett bättre rum  
 

Svarande 6 
Man 30-39 år  
1.1 Vilken av dessa bilder visar vatten tydligast? B 
1.2 Varför tycker du att det är den tydligaste bilden? För att jag i A inte vet om 
de bubblar eller skvätter 
2.1 Vilken färg symboliserar energi bäst? A 
2.2 Varför tycker du de? Röd är en stark färg, innehåller energi 
3.1 Vilken bild visar tydligast rörelse? B 
3.2 Varför tycker du att den valda bilden tydligast visar rörelse? Bruklig 
symbol för rörelse 
4.1 Vilken bild visar tydligast en förändring av förekomsten av föroreningar? B 
4.2 Varför tycker du de? Ser inte vad det är på A, förstår inte bilden  
5.1 Vilken bild tycker du är tydligast visar en solcell? B 
5.2 Varför tycker du de? Bara för att  
6.1 Vilken bild har tydligast konstraster? B 
6.2 Varför tycker du de? Såg tydligare ut, objekten i fyrkanten tydligare  
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Bilaga 13: Visning av vattenreningsmaskinen   
Den 6/4 2018 gjorde jag ett besök på MDH Västerås för att titta på 
vattenreningsmaskinen. Med vid mötet var Rolf-Johan Ingeson, Vice VD MTS 
och Ida Sylwan, forskare MDH. Vattenreningsmaskinen står på MDH för tester 
och undersökning av framtida utveckling.  
Maskinen var vid besökstillfället 
isärplockad för lagning så jag såg aldrig 
hur den fungerar live men jag fick 
förklarat för mig hur den fungera samt såg 
storlek och de olika delarna på maskinen. 
Jag fick titta på de olika delarna och fick 
förklarat för mig hur maskinen fungerar. 
Jag gjorde några snabba skisser och 
fotade för att få underlag och större 
förståelse för maskinen, jag fick också ta 
del av en ritning över maskinen.  
 
Genom magnetisk laddning avsaltas 
vattnet och genom värme tas alla skadliga 
bakterier bort. I dagsläget har maskinen 
en kapacitet att rena 500 liter vatten per 
dygn, målet är att den ska rena 2000 liter 
per dygn. Maskinen ska själv känna av när 
den behöver avsaltas och då stänga av vattenreningen och gör en automatisk 
saltrengöring.  
 
Efter att jag tittat på vattenreningsmaskinen samtalade jag med Rolf-Johan 
Ingeson angående ytterligare förtydligande kring maskinen, energiförsörjning, 
vattenförvaring och visualiseringen. Visualiseringen av reningsprocessen som 
jag ska skapa kommer att finnas med på besökscentret som håller på att 
anläggas vid Ekeby våtmarker. Vid visningen på Ekeby kommer maskinen med 
tillhörande delar vara placerad i en 20 fots container (mått  6058 x 2896 x 2438 
mm) (ICS.se) Containern kommer att vara blå och förslaget är att 
visualiseringen placeras på en av dörrarna till containern. Det är inte bara själva 
maskinen som kommer att vara placerad i containern. De kommer att finnas två 
vattentankar av plast för förvaring av smutsigt och rent vatten med en storlek av 
ca 300- 500 liter vardera.  
 
Vattenreningsmaskinen kräver el för att fungera och kommer att drivas av 
energi från solceller eller solhybrider placerad på taket till containern. Vid 

Renings maskinen MDD 
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visningen vid Ekeby kommer dock solcellerna och solhybriderna vara placerade 
på marken för att besökarna ska kunna se skillnaden på solceller och 
solhybrider. Morgonsol levererar solhybriderna och vid visningen på Ekeby 
kommer det att vara ca 5 hybrider och 5 solceller.  
 
Skillnaden mellan solceller och solhybrider är att solhybrider är en blandning 
av solceller och solfångare. Det innebär att solcellen har vattenledningar på 
baksidan, dessa vattenledningar används för att kyla solcellen för bättre effekt 
samt för att skapa varmvatten. Vattnet som går via solhybriderna kommer i 
detta fall att gå från solhybriderna till första förvaringstanken. Energin som 
produceras i solceller och solhybrider kommer att lagra i ett batteripaket (ca 1x1 
meter). Batteripaket lagrar energi så att maskinen kan köras även på natten, den 
energin som produceras i solcellerna/ hybriderna från dagen räcker alltså till att 
driva maskinen ett dygn. Ett reservaggregat finns med i containern för 
användning vid det tillfällen då solenergin inte räcker eller fungerar. Solenergin 
kommer även att användas till att kyla containern när den är placerad i varmare 
länder än Sverige eller under de varmaste månaderna här i Sverige.  
 
Ekeby kommer att vara ett stängt besökscenter med riktade visningar för 
intressenter. Intressenter är bland annat länder som Kina och Spanien samt 
länder från den afrikanska kontinenten. Men också organisationer så som Röda 
korset, SIDA, Läkarmissionen och UD. Det går ett promenadstråk utanför 
besöksanläggningen därför finns tankar om att använda visualiseringen som jag 
gör för att även informera passerande om vattenreningsprocessen. 
 
Redan nu pågår utvecklingen av nästa maskin, den 4:e varianten. Det som 
skiljer den nya maskinen från den som finns idag är hur vattnet kommer mot de 
varma elementen. I den befintliga maskinen pressas vattnet mot det varma 
ytorna med hjälp av roterande trummor. Det har varit svårt att få stabilitet i 
maskinen med det roterande delarna och därför kommer istället vattnet i den 
nya maskinen med hjälp av munstycken spruta vatten mot värmeelementen.  
 
I dagsläget blir vattnet för rent för att drickas (detta sker även i vanliga 
reningsverk) därför behöver vattnet PH justeras samt mineraliseras. (I 
visualiseringen vissa steget med mineraler). Färgen på vattnet ändras inte med 
hjälp av maskinen, det är en senare forskningsfråga hur man får bort den bruna 
färgen från vattnet.  
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Bilaga 14: Besök på besökscentret, Ekeby våtmarker    
Den 25/4 2018 gjordes ett besök på besökscentret inne på reningsverkets 
område vid Ekeby våtmarker i Eskilstuna. Detta för att få en förståelse för 
platsen och för att utröna vilken storlek som är lämplig på affischen.  
Jag blev insläppt genom låsta grindar och fick åka några hundra meter längs en 
lite väg. Besökscentret är placerat där vattnet från våtmarken släpps ut i 
Eskilstuna ån. När man kommer fram har man container rakt framför sig, till 
höger finns en lång vägg där information och reklam kommer att sättas upp. Till 
väster ska det också byggas en informations vägg. Väggen kommer vara kortare 
på denna sida därför att solcellerna och solhybriderna kommer att vara 
placerade på en ställning på denna sida.  
 

Vid besökstillfället var containern tom, liksom informations väggarna och 
ställningen för solceller och solhybrider.  
Containern öppnas på långsidan, dörrarna viks två gånger för att öppnas, en stor 
och en liten del, det kommer endas vara de två stora delarna som kommer att stå 
öppna. 
 

Ytan jag har att förhålla mig till är en yta på 190 x 190 cm och jag kommer 
själv att få välja hur stor jag vill göra affischen. Affischen kommer att tryckas 
på vinylplast som lamineras på en tunn aluminiumplåt och trycket kommer att 
ske hos reklamverkstaden i Eskilstuna.   
 

  

Besökscentret under uppbyggnad 



70 
 

Bilaga 15: Bilder  
 

 

 

 

 

 

Tidig skiss 

3D visualiserina av Nassar Alhanoun  
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Tidig skiss där de olika delarna ritats in samt vattnets och energins banor börjat ritas ut  
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Skiss med begränsad användning av färg 
 

 

Tidig skiss med något mörkare bakgrund i container delen 
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Slutgiltiga visuliseringen  
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