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Abstrakt 

I mitt examensarbete hade jag i uppdrag att utforma och illustrera en broschyr om 

vattenrenaren Ingeson Water. Ingeson Water är en vattenrenare som har förmågan att 

avsalta och destillera saltvatten. Maskinen har intressenter från flera olika 

nationaliteter och ses som en lösning till det världsomfattande vattenbristproblemet. 

En utmaning med projektet var att illustrera på ett sådant sätt, att informationen når ut 

till den globalt utspridda målgruppen. Frågeställningen för detta projekt var därför hur 

man kan illustrera ett visuellt informationsmaterial, som effektivt kan förmedla en 

produkts funktion och unika tekniska egenskaper, till en globalt utspridd målgrupp? 

Då mottagaren av materialet oavsett kulturell tillhörighet, ska kunna förstå och 

engagera sig i det visuella informationsmaterialet.  

I detta arbete har jag därför undersökt huruvida det är möjligt att utforma ett mer 

globalt anpassat informativt medium, med förmågan att ta sig igenom kulturella 

barriärer. En eventuell lösning för utformningen är att använda sig av sekvenskonst, 

det vill säga serier. Då serier är en allmänt accepterad internationell medieform. Den 

seriella strukturen ger även en tydlig läsriktning och underlättar för mottagaren i 

läsandet av materialet.  

I utformningen av illustrationerna, erbjuder realistiska bilder en fördel, genom att de 

kan tolkas intuitivt och man behöver inte som mottagare känna till några specifika 

regler för att kunna tolka materialet. Genom att även applicera någon form av 

abstraktion i de realistiska bilderna och att inte ha för mycket detaljer, höjs bildens 

fokuseringspotential. I det här projektet har jag även gjort undersökningar på hur en 

abstrakt berättare kan skapa ett mer intresseväckande informationsmaterial, som kan 

hjälpa mottagaren att engagera sig i materialet. 
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Abstract 

In this final examination project my assignment was to design and illustrate a 

brochure about a water purifier, by the name of Ingeson Water. Ingeson Water is a 

water purifier with the ability to desalt and distill salt water. The machine has 

multiple stakeholders from many different nationalities and the machine is seen as a 

possible solution to the worldwide water problem. The ultimate challenge of this 

project, is the design of visual material that allows the information to reach its 

worldwide target group. The uprising question for this project is therefore how one 

can illustrate a visual information design, that can effectively convey a product's 

function and unique technical features, to a worldwide audience? The target audience 

for the intended message regardless of which nationalities they belong to, should be 

able to understand and interact with the visual information design.   

I have therefor conducted a research about possible design options for a more 

worldwide accepted medium of design, with the ability to break through cultural 

barriers. A possible solution in the design is the use of sequential art, otherwise 

known as comics. Comics are an internationally accepted form of media, which gives 

the reader clear reading directions through the design.  

For the illustrations in the information design, a more realistic image type offers more 

advantages, in a way that they can be interpreted intuitively and does not require the 

target group to know any specific rules to be able to interpret the material. Then 

trough applying any sort of abstraction in the realistic image and remove unnecessary 

details, it will increase the audience focus on the material. In this project, I have also 

conducted a research on how an abstract narrator can create a more interesting form 

of design that can help the target audience to more easily engage in the material. 
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1. Inledning

I mitt examensarbete hade jag i uppdrag att utforma och illustrera bilder till en 

broschyr om vattenrenaren Ingeson Water. Ingeson Water är en vattenrenare som 

har förmågan att avsalta och destillera saltvatten. Uppdragsgivarna för projektet 

heter Water To Billions.  

__________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
Water to Billions är en organisation som fokuserar på den allt ökande bristen av 

rent dricksvatten runt om i världen. Detta är ett allvarligt problem, då cirka 2 

miljarder människor i världen saknar tillräckligt med vatten för att uppnå det man 

beskriver som en dräglig livstillvaro. Varje dag dör människor inte bara på grund 

av uttorkning, utan också för att det saknas vatten för en miniminivå av hygien. 

Organisationen Water to Billions mål är att bidra med rent bakteriefritt vatten, till 

de som behöver det mest. Under 2015 kommer organisationen försöka samla in 

fler sponsorer till en maskin vid namn Ingeson Water, som konverterar och 

destillerar saltvatten till rent dricksvatten. Genom att införskaffa sponsorer som 

kan bidra med ekonomiska medel, önskar de sedan kunna finansiera en större 

distribution av vattenrenaren till de mest utsatta och behövande länderna i världen. 

Maskinen är tänkt att ses som en lösning till det växande världsomfattande 

vattenbristproblemet. Uppdragsgivarna har även uttryckt att deras målgrupp i 

princip är världen. Maskinen har för tillfället intressenter från olika nationaliteter, 

som har olika mål och syften med maskinen. Då vattenproblemet inte endast är 

begränsat till enbart brist på drickbart vatten, utan även vatten med låg kvalité. 

Ingeson Water har därför flera intressenter från flera olika delar av världen. 

Maskinens förmåga att avsalta havsvatten, har fångat intresset av länder som 

Somalia, Djibouti, och även några stater i USA, som lider av vattenbrist. Sjukhus 

här i Sverige är intresserad av den destillerande funktionen, som tar bort alla 

föroreningar och farliga bakterier i vattnet. Spanien och Frankrike är intresserade 

av maskinen för att förbättra vattenkvalitén i de större städerna. Andra länder som 

Kina har även de ett stort intresse av maskinen, då vattenkvaliteten i städerna är så 

dålig att vattnet anses odrickbart. 

1.2 Informationsobjektet 
Informationsobjektet för det här projektet är maskinen Ingeson Water. Som är en 

vattenrenare uppfunnen av Rolf Ingeson. Denna tekniska beskrivning av maskinen 
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tar stöd från det inledande projektmötet med uppdragsgivarna och en intervju av 

uppfinnaren Rolf Ingeson (se bilaga 1 och 2). Processen som maskinen använder 

sig av för att rena vattnet kallas förångning. Vilket är att man hettar upp en yta 

och tillför endast en begränsad mängd av vatten till denna yta. Vid kontakt med 

den varma ytan förångas vattnet omedelbart. Metoden kan liknas lite vid den 

teknik man använder när man kokar vatten för att bli av med bakterier. 

Förångningen med den redan uppvärmda ytan, är dock ett mer effektivt och 

energisnålt sätt att rena vattnet. Eftersom att den kontrollerade tillförseln av vatten 

till den redan upphettade ytan i maskinen, är effektivare och snabbare.  

Reningsprocessen för den här maskinen är en cirkulär process, där vattnet kan 

renas i flera omgångar för att bli rent. Det är maskinens huvudtank som ansvarar 

för reningen av vattnet, då dess primära funktion är avsaltning och destillering. 

Vattenrenaren använder sig av två unika tekniker i avsaltningen och destilleringen 

av saltvattnet. Den ena sker i början av reningsprocessen med ett magnetiskt 

laddat filtreringssystem i maskinens centrum, som hanterar avsaltningen. Den 

andra är destillering av vattnet genom omedelbar förångning, då man slungar en 

reglerad mängd av vattnet mot en upphettad yta inne i maskinen.  

Inne i maskinens centrum finns filtreringssystemet, med ett ytter- och innerfilter 

som vattnet först leds till. Filtreringssystemet roterar kring en och samma axel, 

med en hastighet på ca 500 varv per minut. Ytter- och innerfiltret är stansade med 

små hål för att kunna leda vattnet vidare, när vattnet slungas mot filtrets väggar på 

grund av rotationen. Hålen på ytter- och innerfiltret ansvarar för avsaltningen och 

är inte linjerade på samma nivå med varandra. Detta är för att under en kort stund 

uppehålla vattnet inne i det dubbla filtret. Samtidigt fångar filtrets väggar upp 

saltet i vattnet, tack vare av en elektrisk laddning mellan de två filtren. Salt eller 

natriumklorid innehåller en elektrisk laddning. Som i sin tur gör att saltet fastnar 

mellan de två olika laddade ytorna i ytter- och innerfiltret. Resterande salt som 

blir kvar efter den här processen, försvinner vid förångningen av vattnet.  

Vattenrenaren är i princip självgående och kräver ingen utökad skötsel i form av 

rengöring. Man måste dock se till att det finns en ständig tillförsel av vatten, från 

t.ex. en större tank bredvid. Maskinen känner själv av när den är i behov av

rengöring och stänger därför av renvattenuttaget vid behov och påbörjar ett

program för rengöring av maskinen. När man rensar maskinen från salt, byts den

polariska laddningen mellan de två ytorna i ytter- och innerfiltret, så att ytorna

byter laddning. När ytter- och innerfiltret byter laddning, lossar saltet från ytan

som det tidigare var magnetiserat till. Saltet som utvinns kan därefter användas

som vanligt bordssalt. Saltet måste dock torkas först, då detta utvinns i flytande

form när det kommer från maskinen.

Maskinen har en hel del sensorer som känner av när den behöver rensa systemet 

från salt. Den känner även av om den behöver rena vattnet ytterligare från salt 



Elin Jakobsson 

Illustration 

2015-10-16 

ITE 317 

3 

eller förorening, innan vattnet skickas vidare till en annan tank. Behållaren 

rymmer ca 70 liter vatten och storleken av själva maskinen är lite större än en 

kubikmeter. Maskinen har även en utformning för att kunna passa in i de flesta 

utrymmen. För tillfället finns det endast en storlek av maskinen, men man 

planerar att utforma en större och en mindre modell inom den närmaste framtiden.  

1.3 Uppdragsgivare 
Följande uppdragsgivare som jag har samarbetat med i examensarbetet, är Lasse 

Aman och Rolf Ingeson, som är beställare av informationsmaterialet till maskinen 

Inegson Water. Två andra samarbetspartners inom detta projekt, har även varit Jan 

Brandt som var kontaktperson i projektet och Rolf-Johan Ingeson, som bidrog 

med uppvisningen och presentationen av maskinen.  

1.4 Syfte 
Syftet med uppdraget är att genom illustrationer förklara vattenrenarens funktion 

och dess unika aspekter inom vattenrening. Uppdraget inkluderar även hur man på 

bästa sätt kan utforma, ett bra fungerande internationellt anpassat 

informationsmaterial. Illustrationerna planeras sedan att placeras i en tryckt 

broschyr. 

1.5 Problembeskrivning 
Det mest märkbara problemet i utvecklingen av illustrationerna till broschyren, 

var den globalt utspridda målgruppen. Eftersom att maskinen är en möjlig lösning 

till det växande och världsomfattande vattenbristproblemet, är det svårt att 

avgränsa och skapa en mer koncentrerad och specifik form av målgrupp.   

Intressenter från flera olika nationaliteter medför ett problem, framförallt i 

utformningen av ett informationsmaterial. Vi skolas redan i tidig ålder in i en 

visuell kultur som vi i de flesta fall delar med våra föräldrar (Eriksson, 2009, sid 

84). Genom det visuella materialet som vi kommer i kontakt med, samt den miljö 

och de värderingar som vi har under vår uppväxt, påverkar vårt visuella seende. I 

utformningen av illustrationerna kan vi inte undvika denna kulturella uppväxt, 

som i sin tur kan utgöra ett problem i tolkningen av materialet. När man 

involverar flera kulturer och länder, är det nästan omöjligt att undvika så kallade 

avvikande tolkningar. Avvikande tolkning syftar på en situation där mottagarens 

tolkning av budskapet skiljer sig avsevärt från sändarens (Sahlström, 1997, s. 58). 

En och samma bild kan ha olika innebörd runt om i världen och representerar 

olika saker inom bildspråket. Ett exempel kan vara hur en bild på en uggla här i 

Europa representerar visdom och kunskap, medan en uggla i delar av Asien kan 
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representera ondska och dumdristigt tänkande (McAnany, 2009, s. 4). Avvikande 

tolkningar är inget ovanligt när sändare och mottagare kommer från olika 

kulturella uppväxter. Hur ska man då kunna utforma ett informationsmaterial, som 

skapar mindre missförstånd, med en målgrupp som rör sig på en mångkulturell 

och världsomfattande nivå? Hur kan man förbättra förståelsen mellan sändare och 

mottagare? Samt genom detta minska risken för avvikande tolkningar mellan de 

två parterna och därmed förmedla ett tydligare och klarare budskap? 

1.6 Frågeställning 
Hur illustrerar man ett visuellt informationsmaterial, som effektivt ska kunna 

förmedla en produkts funktion och unika tekniska egenskaper, till en globalt 

utspridd målgrupp?  

1.7 Målgrupp 
Målgruppen för följande informationsmaterial kommer vara representanter från 

större globala hjälporganisationer. Dessa organisationer ska vara aktiva i 

problemlösningen av den ökande vattenbristen. Följande organisationer som har 

blivit valda som målgrupp för detta projekt är:  

 World Recources Institute (WRI)

 Tata Chemicals Limited

Dessa organisationer har blivit valda efter deras aktiva arbete att förbättra 

levnadstandaren inom miljö och hälsa för människor runt om i världen. De har 

visat en aktiv fokus på problematiken av den allt ökande vattenbristen i världen 

och hur man kan lösa detta problem. De är därför villiga att sponsra och 

förverkliga idéer, som kan bidra till en ökad levnadsstandard och en lösning till 

den aktuella vattenfrågan.  

1.7.1 World Resources Institute  
World Resources Institute eller WRI är en global forskningsorganisation som 

fokuserar på att förverkliga idéer som kan hjälpa oss att bibehålla våra naturliga 

resurser. Samt förbättra människans välbefinnande och levnadstandard runt om i 

världen. Organisationen har kontor i ca 50 länder, som Indonesien, Kina, Indien, 

Brasilien m.fl. men har sitt huvudkontor i Washington DC i USA. Organisationen 

fokuserar för tillfället på sex kritiska problem inom miljö och utveckling, vilket är 

klimat, energi, vatten, mat, skog, städer och transport. En av deras mer 

prioriterade frågor är just vattenfrågan.  
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1.7.2 Tata Chemicals Limited  
Tata Chemicals Limited är ett internationellt indiskt företag som specialiserar sig 

på kemikalier, gödningsmedel och konsumentprodukter. De producerar bland 

annat en kompakt form av vattenrenare vid namn Tata Swach, som har fått ett 

positivt globalt erkännande runt om i världen. Företaget Tata Chemicals Limited 

är som sagt ett globalt företag, som även intresserar sig för andra företag och 

organisationer som fokuserar på att förbättra vår levnadsstandard runt om i 

världen.   

1.8 Avgränsningar 
Här är följande avgränsningar som jag valde att göra i utformningen av 

illustrationerna och broschyrens layout. 

____________________________________________________ 

1.8.1 Begränsning av forskningsmetoder  
Inom detta projekt har det funnits vissa begränsningar inom val av 

forskningsmetoder på grund av tidsbrist. Det har t.ex. inte funnits tillräckligt med 

tid för att undersöka några uppenbara resultat av informationsmaterialet. Jag har 

därför uteslutit användartest och ett uppföljande av informationsmaterialet. 

Projektet baseras därför i majoritet på tidigare forskning och de teorier som 

existerar inom informationsdesign som riktar sig mot en internationell publik.  

1.8.2 Val av målgrupp 
I val av målgrupp har jag tagit i beaktning att intresset för maskinen ligger på en 

global nivå, då bristen på drickbart och rent vatten är ett globalt problem. Den 

potentiella målgruppen bör därför vara organisationer som arbetar aktivt med 

vattenfrågan och som är verksamma på en global nivå. 

Maskinen har intressenter från USA, Kina, Somalia, Djibouti, Spanien, Frankrike 

och även sjukhus här i Sverige. Jag vill dock förtydliga att trots att intresset för 

maskinen är globalt, betyder inte detta att jag kommer att kunna ta alla dessa 

länder i beaktning i utformningen av det informativa materialet. Man kan inte 

involvera världen i utformningen av detta informationsmaterial. Utan man bör 

välja en mer strategisk form av målgrupp, som eventuellt kan föra materialet 

vidare. Det kan därför vara mer effektivt att välja två hjälporganisationer som 

målgrupp för materialet, som redan är etablerade på en internationell nivå. Genom 

att välja två globala hjälporganisationer som målgrupp, har man större chanser att 

nå ut till den globala gruppen av mottagare.  
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Hjälporganisationer som målgrupp har även blivit fastställd under ett projektmöte 

och en intervju av uppfinnaren Rolf Ingeson (se Bilaga 1 och 2). Utifrån 

projektmötet och intervjun, får man en klar bild av att maskinen inte är menad att 

dra in stora pengar. Målet med maskinen är istället att skapa en drägligare 

livstillvaro för ca 2 miljarder människor. Den visionen är något som jag anser att 

man ska hålla fast vid, i utformningen av det informativa materialet. Vilket är 

anledningen till varför jag har valt att begränsa målgruppen till större globala 

hjälporganisationer runt om i världen, som har människa och miljö i fokus. World 

Recources Institute och Tata Chemicals Limited är utmärkta exempel på globala 

hjälporganisationer som uppfyller dessa krav.  

1.8.3 Kunskapsbegränsning 
Eftersom att jag studerar till informativ illustratör vill jag förtydliga att min 

kunskap inom textdesign för detta projekt är begränsad. Den kunskap jag har 

inom textdesign är den som jag har fått inom min utbildning, som bygger mer på 

baskunskaperna. Det kommer därför inte förkomma lika mycket text som bild. 

Eftersom att jag heller inte har någon större erfarenhet som teknisk skribent, 

innehåller texten inte några större tekniska termer. Textinformationen bygger på 

den kunskap som jag har fått från observationen (se bilaga 3) och intervjun med 

uppfinnaren Rolf Ingeson (se bilaga 2).  

1.8.4 Språk 
Broschyren kommer till en början att skrivas på svenska. För att vid ett senare 

tillfälle översättas till engelska, som är det språk jag har valt för att skapa ett mer 

globalt anpassat material. Dock så är den första varianten skriven på svenska, så 

att den tekniska information som jag hade kunskap om kunde skrivas med större 

självsäkerhet. Då det kan bli problematiskt att översätta vissa tekniska termer från 

svenska till engelska på en gång. Jag hade nämligen en begränsad kunskap om 

vad maskinens olika delar hade för namn på engelska och det kan därför vara 

ofördelaktigt att skriva texten på engelska till en början. Vanligen i många projekt 

där man ska ha en engelsk text, skriver man texten först på sändarens modersmål, 

innan man översätter texten. Detta gör man för att undvika större misstag i den 

textuella informationen. Denna teknik används av globala företag som t.ex. 

VOLVO CE.  

Jag valde därför att skriva texten på svenska i detta projekt till en början, för att 

senare översätta texten till engelska.  

1.8.5 Val av medium 
Val av medium i framföringen av det informativa materialet är en form av 

broschyr där illustrationerna ska placeras. Broschyren ska inte ha en allt för 

avancerad utformning och ska vara i storleken av ett A4. Omfånget av 
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illustrationer och information kommer inte vara så lång, utan planeras till en 

början att vara på ca 12 sidor. Bindningen kommer vara en spiralbindning för att 

man lättare ska kunna placera ordningen av sidorna.  

1.9 Tidigare forskning inom kulturskillnader 
Att hitta alla specifika skillnader inom bildspråket för varje kultur och land, 

kommer inte att vara en möjlighet i detta arbete. På grund av att det existerar en 

brist på vetenskapligt grundat forskningsmaterial, för kulturella särdrag inom 

kommunikation med bild (McAnany, 2009, s. 3). Vi har faktiskt förvånansvärt lite 

kunskap idag om hur visuell kommunikation fungerar i andra länder, i kontext 

med deras etiska regler och språk (Eriksson & Johansson, 2011, s. 3). Fenomenet 

av ”kultur” kan inte på ett systematiskt sätt bli applicerat i ett informativt material 

(McAnany, 2009, s. 3). Vilket betyder att vi inte bara kan stämpla ett visuellt 

material, med vad som sändaren anser som visuellt korrekt för den kulturen. 

Eftersom vår kulturella uppväxt har en väldigt stor inverkan på hur vi tänker och 

vilka erfarenheter vi erhåller. Kan man inte på ett säkert sätt applicera en annan 

kultur inom en design, som man inte har vuxit upp i utan problem. Risken för att 

missförstånd kommer att uppstå är hög. Då bildspråket i olika kulturer kan 

innehålla outtalade normer, som man endast kan ha lärt sig om man har vuxit upp 

eller levt i denna kultur under en längre tid.  

Vi kan i detta arbete ta vara på det man vet från tidigare undersökningar i 

utformningen av ett mångkulturellt bildspråk. Dessa undersökningar bygger till 

största del på vilka symboler man bör undvika i vissa kulturer. Dock kommer 

fokusen ligga på att skapa ett så neutralt informationsmaterial som möjligt, med 

ett kritiskt öga på bildmaterialet i fråga om olika kulturella missuppfattningar. 

Man kan inte involvera alla kulturer i ett informativt material. Det är nästan lika 

omöjligt som att skapa ett objekt som alla människor tycker om. Man kan endast 

söka efter ett mellanläge i bildspråket, som inger en bättre förståelse hos en större 

grupp av mottagare. Man måste därför acceptera att det kommer uppstå 

missförstånd och misstag, i utformningen av materialet. Dessa misstag kommer 

senare kunna hjälpa framtida undersökningar i utformningen av ett globalt 

informationsmaterial. 
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2. Metod

Jag har använt mig av följande forskningsmetoder i mitt arbete: 

 Litteraturstudier

 Observation

 Intervju

 Analys

_____________________________________________________________ 

2.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudier är en av de viktigaste forskningsmetoderna som jag har använt 

mig av under denna undersökning. Då jag behöver en utökad förståelse kring hur 

tidigare forskare har resonerat kring ett mångkulturellt och internationellt 

informationsmaterial. Det är viktigt att se vilka lösningar och problem dessa 

forskare har stött på, för att jag ska kunna ta min egen undersökning framåt. 

Litterärt stöd med användningen av källor ger dessutom en trovärdighet till mina 

egna påståenden och slutsatser (Booth, Colomb, Williams, 2004, s. 97). 

Valet av litteratur består av vetenskapliga artiklar och faktaböcker från 

verksamma forskare. En av dessa forskare är Jana Holsanova med hennes bok 

Myter och sanningar om läsning, om samspelet mellan språk och bild i olika 

medier. Hennes bok precis som titeln beskriver, behandlar de myter som existerar 

om vårt bildseende och hur vi egentligen avläser bilder. Hennes forskning och 

teorier bidrog med en bättre förståelse om hur vi faktiskt läser i olika former av 

medium. Ett annat exempel på en av dessa forskare är Debbie McAnanys och 

hennes vetenskapliga artikel Monkeys on the screen, Multicultural issues in 

instructional message design. Denna artikel tar upp viktiga problem inom design 

av mångkulturellt informationsmaterial. Artikeln gav även en insyn på kulturella 

skillnader inom bildtolkningen. Valet av litteratur inkluderade även praktiskt 

baserat material som t.ex. Scott McClouds bok Serier den osynliga konsten. 

Denna kategori av litteratur erbjöd praktiskt stöd genom projektet och i sökandet 

av ett internationell medium för informationsmaterialet.  

Jag anser att Scott McCloud har ett antal intressanta teorier om sekvenskonst, som 

erbjuder större möjligheter inom den informativa designvärlden. Man kan heller 

inte bortse från den praktiska kunskapen som Scott McCloud besitter. Trots att 

Scott McCloud inte refererar mycket till andra forskare, finns det många 

vetenskapliga artiklar som refererar till honom. Scott McCloud ger ett 

sammanställt material av olika idéer, samt praktiska tips för gestaltning och 

utformning.  
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Litteraturstudierna har varit en viktig metod i det här arbetet, just för att den 

tillåter mig att ta del av teorier från experter som jobbar eller forskar inom 

området. Metoden erbjuder även möjligheten att ta del av både gammal och ny 

kunskap. 

2.2 Observation 
Observation är när man befinner sig i direkt kontakt med den målgrupp, person 

eller objekt som man vill undersöka (Holme, Solvang, 1997, s. 110).  Genom en 

öppen observation av maskinen ville jag skapa en större förståelse hur maskinen 

fungerade och såg ut. En öppen observation är när gruppen som vi önskar 

observera har blivit informerade om situationen och har accepterat att vi kommer 

vara där som observatörer för att undersöka gruppens livssituation eller arbetssätt 

(Holme, Solvang, 1997, s. 111). Under observationen vill jag undersöka hur man 

hanterade maskinen, samt så ville jag få en större insikt på hur maskinens 

konstruktion såg ut. Denna form av metod är viktig, eftersom att 

informationsmaterialet ska kunna informera om maskinens konstruktion och 

funktion. Informationen som jag erhåller under observationen, är ett viktigt 

verktyg i utformningen av maskinen och ger även material till den informativa 

texten om maskinen. 

Under observationen av maskinen tog jag även foton på maskinen och dess olika 

delar, för att dokumentera dess utseende. Fotografierna fungerade sedan som 

hjälpmedel i uppbyggnaden av 3d-modellen av maskinen, som utformades i 3ds 

Max.  

2.3 Intervju 
Genom en kvalitativ intervju med experter av den tekniska produkten och 

uppdragsgivarna, ville jag få en tydligare bild av vilka områden av maskinen som 

ska vara i fokus. En kvalitativ intervju är när man ställer frågor där den 

intervjuade själv kan uttrycka sin åsikt och uppfattning kring ämnet (Holme, 

Solvang, 1997, s. 25). En kvalitativ intervju erbjuder mer flexibilitet under 

intervjun och styrkan ligger i att undersökningsmetoden liknar mer en vardaglig 

situation, med ett normalt samtal (Holme, Solvang, 1997, s. 99). Det är en mer 

avslappnad form av intervjuteknik som inte bygger på att få ut några statistiska 

resultat med siffror. Man vill istället komma åt den kunskap och de åsikter som 

denna person har inom området.  

I förberedelsen av intervjun tog jag även till mig några praktiska tips från Björn 

Hägers bok Intervjuteknik. Ett av dessa var att komma till intervjun med väl 

förberedda frågor, då frågor som förlitar sig på improvisation under intervjun kan 
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få katastrofala resultat (Häger, 2001, s. 84). Samt att man har en bestämd 

huvudfråga som är den viktigaste frågan att ställa under intervjun (Häger, 2001, s. 

85). Huvudfrågan är den mest primära frågan i frågeställningen för din 

undersökning (s. 85). Fokusen bör ligga på denna fråga då vissa huvudfrågor kan 

ta upp till hela intervjun för att få svar på (s. 85). Ett exempel på en sådan fråga 

kan t.ex. vara hur maskinen fungerar under reningsprocessen av vattnet?  

Intervjun med experterna av maskinen var synnerligen viktig, då jag behövde all 

information som jag kunde få om maskinens konstruktion och funktion, för att 

kunna illustrera och skriva texten till materialet. Det var även viktigt att förstå vad 

uppdragsgivarna hade för tankar kring informationsmaterialet, vad innehållet 

skulle vara och vilka delar av maskinen som var viktigast att illustrera. 

Uppfinnaren av vattenrenaren Rolf Ingesson var en av de viktigaste 

kontaktpersonerna under projektet. Som uppfinnare av materialet hade han störst 

kunskap om maskinen. En annan viktig kontaktperson var Rolfs son Rolf-Johan 

Ingesson, som även han hade värdefull information om maskinen.  

2.4 Analys 
Genom analys av andra globala organisationer och deras bildmaterial på deras 

respektive hemsidor, vill jag undersöka deras val av bildmanér och vilka 

målgrupper de har. Jag kommer inleda analysen med det mest grundläggande 

momentet för en analys, genom att beskriva de bilder jag ser (Eriksson, 2009, s. 

66). Genom att beskriva de mest relevanta bilderna var för sig på hemsidan, får 

man det lättare att definiera de mest utstående elementen i bilderna och 

bildinnehållet blir tydligare (s. 66). Analysen börjar därför med en beskrivning av 

de bilder som finns på hemsidan, med en fokus på form, färgval, hierarkiska 

struktur och placering av bilderna. Denna del av analysen kan även innehålla 

kortare observationer och reflektioner kring bildobjekten i bildmaterialet. 

Analysen avslutas sedan med en sammanfattande slutsats och diskussion kring 

vad man kan tolka utifrån bildmaterialet.  

Bildanalysmetoden som jag använder mig av kan liknas vid två former av 

bildanalys, som är formanalys och ikonografi. Formanalysmetoden fokuserar på 

komposition, färgval och även val av material (Eriksson, 2009, s. 67). Bildernas 

position ligger även i fokus, då bilderna i förhållande med varandra kan skapa 

olika betydelser och uppfattningar hos betraktaren i tolkningen av materialet (s. 

67). Formanalysmetoden bygger mycket på hur man upplever bildmaterialet och 

dess olika bildelement i kombination med varandra. Några exempel på de 

upplevelser som bildmaterialets utformning kan inge hos läsaren under analysen 
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är t.ex. harmoniskt, oroligt eller dynamiskt. Formanalysmetoden används mer i 

början av analysen för att beskriva upplevelsen av bilderna, i kombination med 

beskrivningen av bildmaterialet.  

Den andra analysmetoden som jag använder mig av är ikonografi, som bygger 

mycket på att tolka bilden som bärare av ett budskap och att försöka avläsa 

innehållet (Eriksson, 2009,s. 67). Vilket är att man tolkar bilden i dess kontext och 

större sammanhang. Denna form av metod används mer under slutsatsen och 

diskussionen av analysen, då jag försöker tolka vad avsändaren av materialet 

försöker förmedla  

Jag vill genom analysen se om det finns något som jag kan använda mig av, till 

utformningen av illustrationerna i broschyren. Möjligtvis bara se hur de har tänkt 

kring utformningen av ett internationellt informationsmaterial. Är det lätt att tolka 

budskapet i informationsmaterialet från organisationerna? Till vilken grupp av 

människor riktar sig organisationen till, med sitt budskap? Vilket manér använder 

sig organisationen av och hur väl fungerar manéret gentemot betraktaren? Hur har 

de som en global organisation behandlat sitt informationsmaterial? Genom 

analysen önskar jag att få svar på några av dessa frågor.     

3. Teori

Följande teorier som jag använder mig av inom det här arbetet, bygger på 

undersökningar om den globala synen och förståelsen av sekvenskonsten, det vill 

säga serier. Då serier är en allmänt accepterad internationell medieform. Frågan är 

bara hur man kan utnyttja seriernas potential som medieform i utformningen av ett 

informativt material. Därefter har jag undersökt hur en abstrakt berättare kan få 

större inverkan på mottagaren än en mer realistisk berättare. Samt hur 

realistiska/abstrakta bilder skapar ett mer effektivt, förståeligt och trovärdigare 

informationsmaterial.  

Jag använder mig även av andra teorier som fokuserar på kulturella skillnader 

mellan olika länder. De bygger till största del på situationer och undersökningar, 

där det har uppstått avvikande tolkningar mellan sändare och mottagare. Teorierna 

bygger till största del på ett tankesätt och tillvägagångsätt i utformningen av 

informationsmaterialet. Med dessa teorier vill jag utforma ett tydligare tankesätt 

för ett tydligare bildspråk i utformningen av ett internationellt 

informationsmaterial. 

_____________________________________________________________ 
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3.1 Serier, ett globalt fenomen och medium 
I val av medium för utformningen av det informativa bildmaterialet, har jag valt 

att använda mig av seriekonsten. För att på effektivare och tydligare sätt kunna 

föra fram informationen till den internationella mottagargruppen. Samt skapa ett 

mer läsbart och intresseväckande material.  

Serier, sekvenskonst eller bildsekvenser som det ibland kallas, har i dagens 

samhälle blivit accepterat som ett utmärkt kommunikationsverktyg (McCloud, 

1995, s. 20). Ett exempel på detta kan vara säkerhetsinformationen på ett flygplan, 

vid evakuering och användande av syrgasmask. Här har man valt att använda sig 

av bildsekvenser för att tydligare kunna informera, om det korrekta 

handlingsmönstret vid en nödsituation. Enligt Scott McCloud är seriernas 

potential gränslös och fascinerande som kommunikationsform (McCloud, 1995, s. 

3). Vilket är varför jag ämnar använda mig av serier som inspirationskälla och 

medium i utformningen av broschyren.  För att i sin tur undersöka seriernas 

potential för kommunikation mellan olika kulturer och nationer. 

En av seriekonstens mest värdefulla egenskap är att serier som medium har 

förmågan att röra sig fritt genom de kulturella barriärerna (Gerde, Foster, 2008, s. 

245). Det finns de som menar att denna vuxna variant av serier, är ett 

internationellt medium som bara växer mer och mer (s. 245). Serier är ett visuellt 

språk som är ett mycket tilltalande medium när det gäller att förmedla ett budskap. 

Tidigare undersökningar har visat positiva resultat i användandet av serier inom 

t.ex. olika utbildningar, som bearbetar olika komplexa ämnen. På de områden som

man har diskuterat användandet av serier, har syftet varit att förbättra förståelsen

av komplexa problem och deras sammanhang, samt förbättra

kommunikationsförmågan inom dessa områden (Gerde, Foster, 2008, s. 246). Det

finns idag universitet som använder sig av serier eller sekvenskonst, för att bättre

kunna lära ut ämnen som sociologi, vetenskap eller kommersialism (Gerde,

Foster, 2008, s. 246). Andra som använder sig av serier som inlärningsmaterial, är

alltifrån grundskolor, till Yale University och skolor som Massachusetts Institute

of Technology (s. 246). Seriekonstens styrka ligger i att det även är bilderna som

kommunicerar med läsaren och att det inte enbart är texten som förmedlar

budskapet. Serier kräver som sagt att mottagaren ”läser” bilderna, inte att de

enbart ser bilderna som dekoration (s. 246). Serier är ett utmärkt exempel där både

författare och konstnär arbetar tillsammans, i utvecklingen av text och bild för att

skapa informationen (s. 246).  Fördelen med detta är att serier tilltalar olika

former av mottagare som antingen lär sig bäst genom verbala eller visuella medel
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(Gerde, Foster, 2008, s. 247). På det viset kan man nå ut till en större grupp av 

människor, samtidigt som man levererar ett tydligare budskap. 

Serier eller sekvenskonst är något som man kan hitta i olika former över hela 

världen, så det är ett relativt välkänt medium. Mediet erbjuder många fördelar i 

framförallt framförandet av budskapet. Teorin i arbetet bygger på att serier som 

medium kan vara en utmärkt grund att utgå från i utformningen av ett 

internationellt material.  

Mediet attraherar mottagaren och behåller dess uppmärksamhet samtidigt som den 

har förmågan att överstiga potentiella generationsskillnader och kulturskillnader 

(Gerde, Foster, 2008, s. 247). Serier tilltalar människor på en mer känslomässig 

nivå än det skrivna ordet (s. 247). Samt är kombinationen av text och bild en 

kraftfull informationsteknik, då man direkt presenterar en visuell bild av det 

diskuterade ämnet (s. 247). Det minskar den kognitiva belastningen hos 

mottagaren, då denna själv inte behöver visualisera produktens utseende som 

beskrivs i materialet.  

3.2 Seriell layout 
Serier erbjuder läsaren tydligare vägledning genom materialet. Jana Holsanova 

ger ett tydligt exempel på detta när hon jämför radiell informationsgrafik med 

seriell informationsgrafik. Den radiella informationsgrafiken bygger på att man 

placerar en central bild i mitten och låter resterande bilder omge den centrerade 

bilden likt sateliter (Holsanova, 2010, s. 102).  Radiell informationsgrafik gör det 

inte alltid självklart var man ska börja läsa och vilken läsväg man ska ta genom 

materialet (s. 102). Detta medför svårigheter för mottagaren i tolkningen av 

budskapet i det informativa materialet. Den seriella informationsgrafiken ger en 

tydligare ingång var läsaren ska börja läsa och vilken läsväg läsaren bör följa 

genom materialet (s. 102).  En seriell utformning stödjer läsaren och blir mer läst 

på djupet, vilket bidrar till en bättre förståelse av materialet (Holsanova, 2010, s. 

102-103).

Att man skapar en tydlig läsväg för mottagaren är en viktig faktor i utformningen 

av broschyren. Läsarna kommer förmodligen komma från olika länder och 

kulturer. Vilket i sin tur bidrar med att vissa läsare har olika förväntningar på vad 

som är en korrekt läsväg. För vissa är den korrekta läsvägen i t.ex. en bok vänster 

till höger, medan andra tycker att det är höger till vänster. Genom seriell layout 
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har man större kontroll på vilken läsväg man vill att mottagaren ska gå. Då man 

genom den seriella layouten kan tydligare indikera den aktuella läsvägen.   

3.3 En abstrakt berättare
En abstrakt figur är menad att underlätta för läsaren så att dessa får det lättare att 

sätta sig in i materialet. Med en figur som skapar illusionen av att prata och 

förklara maskinen för läsaren, kan man väcka ett större intresse hos läsaren. Scott 

McCloud ger ett bra exempel på detta, när den abstrakte figuren i hans bok frågar 

”Hör du vad jag säger?” (McCloud, 1995, s. 25). Som läsare av materialet kanske 

man då tyst tänker ”ja”. För du har ju uppfattat att figuren i serien har sagt något. 

Varav han direkt efter den bildsekvensen låter figuren i serien säga ”Om du gör 

det, gå och få öronen kollade, för ingen har sagt ett ord” (s. 25). Vilket är sant, du 

har ju endast läst orden och ingen fysisk människa har sagt något. Dock så har 

man genom figuren skapat en illusion av att någon pratar och vi som läsare har 

gett figuren liv. Man har länge undrat varför abstrakta figurer som tecknade 

figurer i barnprogram väcker ett så stort gensvar i både unga och gamla människor 

(McCloud, 1995, s. 30).  

Varför väcker inte en realistisk avbildning av en människa ett lika stort intresse 

som en abstrakt figur? Svaret kan ligga i hur läsaren av den visuella informationen 

reagerar på en figur, som har en mer realistisk avbildning än en abstrakt figur. En 

realistisk figur med alla dess detaljer kan ses som en specifik person, medan en 

abstrakt figur kan vara vem som helst (McCloud, 1995, s. 31). En tecknad figur 

kan ses som ett tomt skal, som vi som läsare kan sätta in oss själva i och ge liv till 

(McCloud, 1995, s. 36). Mottagaren av materialet blir en del av den abstrakta 

figuren och får det därför lättare att sätta sig in i det informativa materialet. Den 

abstrakta figuren applicerar sammanhanget mellan maskinen och människan.  

En abstrakt berättare kan även skapa en form av stabilitet i materialet. Utan 

figuren är det risk att det uppstår en för hög nivå av redundans i det informativa 

materialet. Redundans är när information upprepas i ett meddelande och är i stort 

sett hur förutsägbart ett informationsmaterial kan uppfattas (Sahlström, 1997, s. 

57). Detta kan vara både bra och dåligt. Upprepad information kan komma i form 

av bilder av ett och samma objekt som man försöker förklara. Redundans minskar 

mängden av störande information och gör det lättare för mottagaren att känna igen 

sammanhang i informationen. Ett informationsmaterial som innehåller en för hög 

redundans tillför dock ingen ny information och intresset för materialet kan fallera 
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(Sahlström, 1997, s. 57). Den abstrakta figuren är alltså menad att skapa en form 

av variation och balans i materialet.  

3.4 Realism-Abstraktion 
I utformningen av bildmaterialet i denna broschyr kommer det vara en 

kombination av realistiska och abstrakta bilder. Man kan säga att 

informationsmaterialet genom denna broschyr kommer bestå av olika nivåer av 

realism och schematisk abstraktion. Realistiska bilder framställer det konkreta 

objektet från den verkliga världen i dess fysiska likhet, storlek m.m. (Holsanova, 

2010, s. 65). Realistiska bilder har fördelen att de kan tolkas intuitivt och man 

behöver inte som mottagare känna till några specifika regler för att kunna tolka 

materialet (s. 65). Dock ju mer abstrakt och schematisk en bild är, desto mer höjs 

bildens fokuseringspotential (Holsanova, 2010, s.74).  

Det närmaste vi kan komma i form av realistiska bilder är fotografier, som är de 

bilder som närmast liknar sin motsvarighet i verkligheten (McCloud, 1995, s. 28). 

Realistiska bilder kan dock variera i detaljnivå, det behöver inte nödvändigtvis 

vara ett fotografi för att bilden ska bedömas realistisk. En teckning av ett objekt i 

jämförelse med ett fotografi av samma objekt, är en mer avskalad och schematisk 

avbildning (Holsanova, 2010, s. 65). Man har då valt att fokusera på vissa 

aspekter i bilden och utelämnat onödiga detaljer (s. 65). På det här viset kan man 

förtydliga de viktigaste aspekterna med objektet och ta bort detaljer som kan anses 

distraherande, men ändå hålla avbildningen realistisk. Denna form av teknik där 

man skapar mer avskalade representationer av dess fysiska motsvarighet, kan 

kallas att man abstraherar bilden. Abstraktion genom ”cartooning” som Scott 

McCloud uttrycker sig i sin bok Serier den osynliga konsten, handlar inte om att 

ta bort detaljer utan att fokusera på vissa detaljer. När man reducerar detaljerna i 

ett objekt, för att nå dess grundbetydelse, kan man skapa en mer informativ bild 

(McCloud, 1995, s. 30). Abstraktionsprocessen av maskinen kommer endast 

bevara de mest karaktäristiska delarna för att förklara maskinen. Det är dock 

viktigt att de mer schematiska bilderna som förklarar olika delar av maskinen på 

ett mer abstrakt sätt, placeras i kontext med de mer realistiska bilderna, så att 

läsaren lättare kan avläsa sammanhanget mellan bilderna. 

Bilder som har för mycket detaljer har dessutom en tendens att bli svårtolkade och 

det kan bli svårt att se syftet med bilden (Eriksson, Johansson, 2011, s. 2). I 

utformningen av tekniskt informationsmaterial, är det därför väldigt sällan som 

man använder sig av fotografier. Fotografier innehåller för mycket information 

och kan anses svårtolkade av personer som inte är bekanta med maskinen 

(Eriksson, Johansson, 2011, s. 1). Illustrationerna av maskinen i broschyren 

kommer därför ha en begränsad nivå av detaljer, för att minska den kognitiva 

belastningen hos mottagaren.  
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I utformningen av illustrationerna till broschyren har jag valt att utesluta vissa 

bildtyper som analoga bilder. Analoga bilder är menade att likna det objektet det 

förställer från den verkliga världen (Holsanova, 2010, s. 65). Skillnaden är dock 

att analoga bilder fokuserar mer på objektets funktionella betydelse än den fysiska 

likheten av objektet (s. 65). Ett exempel på en känd analogi är ”toppen av ett 

isberg” (Holsanova, 2010, s. 65). Toppen av ett isberg blir en symbol kan man 

säga, där man vill förmedla ett budskap och en betydelse med avbildningen av 

isberget. Toppen av isberget får ju oftast en betydelse av att vi ser bara en liten bit 

av det stora hela och att det kan finnas mer under ytan. En analog bild ska alltså 

inte tolkas efter utseende, eftersom att bilden representerar något mer än vad 

bilden avbildas som (s. 65). Det kan ibland vara krångligt att tolka analoga bilder, 

om dessa inte är kända sedan tidigare (s. 65). Denna form av bilder kräver därför 

en viss nivå av förinlärning från mottagaren och jag anser därför att bildtypen bör 

undvikas.  

Jag vill framförallt hålla mig till den realistiska bildformen. Då jag anser att 

användningen av den realistiska bildformen bäst förmedlar den viktiga 

informationen om maskinen. Då den realistiska bildformen endast förmedlar det 

objekt den avbildar.      

3.5 Trestegs teorin 
I utformningen av illustrationerna till informationsmaterialet, ville jag applicera 

ett kritiskt bildtänkande inspirerat av Debbie McAnanys trestegs teori, för analys 

och skapande av informationsmaterial till en mångkulturell målgrupp.  

Debbie McAnanys har efter egna efterforskningar utifrån litteraturstudier, kommit 

fram till en trestegs teori i utformningen av mångkulturellt informationsmaterial. 

McAnany rapport Monkeys on the Screen?: Multicultural Issues in Instructional 

Message Design behandlar ett liknade informationsproblem som jag har. Vilket är 

problematiken i utformningen av ett visuellt informationsmaterial, till en 

mångkulturell eller så kallad internationell målgrupp. Hennes undersökning 

behandlar dock de multikulturella informationsproblemen som man har upptäckt 

inom skolutbildningen i Kanada, med den allt ökande mängden av internationella 

studenter som kommer till landet. Hennes litterära undersökning tar upp en hel det 

intressanta problem inom bildtolkning, beroende på mottagarens kultur. Den 

teoretiska trestegs teorin består av följande: 

 Do no harm (Att inte skada)

Att skapa ett informativt material som inte förolämpar eller provocerar

mottagaren. Vilket är att man undviker att använda sig av ordfraser eller

bilder, som kan inge en ofördelaktig emotionell respons hos mottagaren

(McAnany, 2009, s. 4). Vissa rekommenderar att försöka undvika tecken
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som kan ses som olycksbådande (s. 4). Ett exempel på detta kan man se i 

Kina, då man försöker att undvika att använda siffran nummer fyra. Då det 

uttalade ordet för nummer fyra på kinesiska även betyder död (s. 4). Även 

enklare tecken som ”tummen upp” som på de flesta platser i världen är en 

positiv bemärkelse, ger ett negativ intryck i Brasilien (s. 4). Detta visar på 

den kulturella skillnaden i hur olika vi kan uppfatta en och samma bild.  

Detta är en av anledningarna till varför man bör undvika användandet av 

analoga bilder, som betyder mer än vad bilden avbildar. Analoga bilder 

kan tolkas olika på olika platser i världen och kräver mer förkunskaper 

från mottagaren. Man bör även undvika att framställa situationer som kan 

anses obehagliga hos mottagaren. Vilket är anledningen till varför jag inte 

kommer att visualisera någon form av lidande, som är ett resultat av 

vattenbrist. Som t.ex. bilder på människor som lider av allvarlig vattenbrist 

eller sjukdomar från förorenat vatten. Sådan information söker en form av 

känslomässig reaktion och jag befarar att sådana bilder endast skapar 

ångest och oro. Skrämseltaktik är aldrig något som jag har ansett vara en 

bra teknik. Eftersom att negativ emotionell påverkan kan hämma 

inlärningen och förståelsen av materialet hos mottagaren (McAnany, 2009, 

s. 4).

 Know your learner (Lär känna din mottagare)

Detta steg bearbetar vikten av att lära känna sina mottagare. Vilket är att

man ska ha ett klart koncept av vilken grupp av människor man riktar

informationsmaterialet till. Eftersom att informationsmaterialet kommer

att bli bedömt i kontext med den kultur det presenteras i, samt de

förväntningar och den erfarenhet denna grupp besitter (McAnany, 2009, s.

6).

I detta projekt kommer målgruppen att vara de två globala 

organisationerna World recources institute och Tata Chemicals Limited. 

Frågan blir därför vad kan man ta reda på om de här två organisationerna, 

som kan bli värdefullt att veta i utformningen av broschyren? Båda 

organisationerna ligger på en global nivå och har sina kontor i mer än ett 

land. Målgruppen tillhör därför fler nationaliteter än en. I det här projektet 

kan man därför inte direkt ange en klar målgrupp, i frågan om vilken 

nationalitet eller kultur denna tillhör. Med tanke på att målgruppen har en 

sådan global utspridning. Man kan dock undersöka vilka värderingar dessa 

två målgrupper har, genom att undersöka hur de som två globala 

hjälporganisationer har utformat sitt informationsmaterial (se bilaga se 

bilaga 5 och 7). Därefter utforma materialet efter de värderingar 

målgruppen har för att göra informationen mer tilltalade och intressant. 
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Man kan även som sändare av materialet ange vilka kunskaper mottagaren 

bör besitta för att förstå materialet. Det kan vara att man förväntar sig att 

målgruppen ska kunna läsa engelska. Målgruppen ska ha en grundlig 

kunskap i hur man läser bilder i sekvens med varandra. Samt vara 

medvetna om det världomfattande och varierande problemet av 

vattenbrist. Med dessa önskade kunskaper hos mottagaren av materialet, 

kan man utforma informationsmaterialet därefter. Det är viktigt att 

mottagaren är medveten om vattenbristproblemet. Då mottagaren ska 

kunna relatera till, samt förstå problemet och försäkra mottagaren att 

budskapet som man framför är relevant för just denna folkgrupp 

(McAnany, 2009, s. 6). Om inte mottagaren kan relatera till materialet på 

något sätt finns det en risk att de avvisar informationen, eftersom att det 

inte finns något som de kan koppla materialet till och kan därför tro att 

denna information inte är relevant för dem (s. 6).  

 Incorporate global concept (Inkludera globala koncept och bilder)

Det är inte fel att inkludera globala koncept och perspektiv i det bildliga

informationsmaterialet, för att kunna lära ut och vidga läsarens syn på

världen (McAnany, 2009,s. 8). Genom att visualisera en berättarteknik och

ett bildspråk från en annan kultur, kan läsaren lära sig mer om de

skillnader och likheter som existerar mellan olika länder (McAnany, 2009,

s. 8). Det kan därför vara bra att använda sig av serier som grund i

utformningen av materialet. För att utnyttja sekvenskonstens kapacitet som

ett globalt accepterat medium. Serier eller så kallad sekvenskonst kan

förstås av låg och högutbildade människor. Som mottagare av materialet är

man förhoppningsvis inte obekant med serier som medieform.

Seriekonsten ska därför vara det som många kulturer har gemensamt. Vad

som sedan visualiseras i sekvensbilderna i serien kan sedan bidra med den

kulturellt annorlunda och nya informationen. Man tillför alltså något nytt

genom en mer globalt accepterad kommunikationsform. Som samtidigt

tillför större chanser att materialet kan förstås på en mer internationell

nivå.

3.6 Acceptera kulturella olikheter, avvikande tolkningar 
och misstag  
Hur man än gör måste man acceptera att det kommer att uppstå en avvikande 

tolkning hos mottagaren av materialet p.g.a. sändarens kulturella uppväxt. 

Eftersom att bilder imiterar den kommunikationsform som finns inom vår egen 

kultur och omgivning, förändras bildspråket därefter (Eriksson, Johansson, 2011, 

s. 3). Man kan därför inte som sändare skapa ett helt kulturneutralt budskap.
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Serierkonstnären narrativ utvecklas i kontext med konstnärens egen kultur, 

känslor och normer (Gerde, Foster, 2008, s. 245). Med det menar man att 

konstnären av informationsmaterialet inte enbart drar inspiration från dess egen 

kreativitet, utan från de folksagor, religion och framförallt den kultur som denna 

har växt upp i (s. 245). Serier som kommunikationsform kan kanske därför ha sina 

begränsningar, likt många andra kommunikationsformer mellan olika kulturer och 

länder.  

Trots att serier reflekterar den kultur som den har skapats i, bidrar den ändå med 

information. Det är sällan som man som mottagare är helt obekant med vad som 

visualiseras i bilden. Eftersom att den största fördelen med att visualisera diverse 

objekt eller figurer är att vi känner igen illustrationer för vad de försöker förställa. 

Igenkänningen av ett avbildat objekt är det som är fundamentalt med bilder 

(Eriksson, Johansson, 2011, s. 3). Bilder gör det möjligt att på ett effektivt sätt 

kunna förklara ett objekts utseende och dess relation till den verkliga världen  

(s. 3).   

Det måste även finnas ett krav på att mottagaren av materialet, har en uppdaterad 

kunskap om världsomfattande händelser och sociala problem (Gerde, Foster, 

2008, s. 245).  Detta kan t.ex. vara att jag förväntar mig att mottagaren av den 

informativa broschyren, är medveten om det världsomfattande vattenproblemet. 

Som Will Eisner beskriver i sin bok Graphic storytelling and visual narrative 

finns det en form av metaforiskt kontrakt mellan sändare och mottagare (Eisner, 

2008, s. 49). Detta så kallade kontrakt innefattar att sändaren förväntar sig att 

mottagaren kommer att förstå budskapet, medan mottagaren förväntar sig ett 

förståeligt material (Eisner, 2008, s. 49). Med andra ord så ligger alltså inte alla 

krav hos sändaren av materialet. Vilket syftar på att man faktiskt måste ha någon 

form av krav på mottagaren som läsare av informationsmaterialet. Dessa är dock 

väldigt få och huvudansvaret ligger alltid hos sändaren av materialet i fråga om 

förståelse (Eisner, 2008, s. 49).  

Det kan dock vara en tanke att ha i bakhuvudet under utformningen av 

broschyren. Att man redan i början accepterar att det kommer att uppstå 

missförstånd. Som sändare av ett internationellt informationsmaterial, kommer det 

ställas rätt så höga krav på utformningen av informationsmaterialet. Trots detta 

måsta man ändå ha vissa krav på mottagaren, i fråga om kunskap. Inom det här 

projektet förväntar jag mig att mina mottagare ska kunna läsa, förstå engelska, ha 

någon form av kunskap om hur man läser serier och vara bekant med utseendet av 

en maskin. 
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Kraven på mottagaren ska förstås vara väldigt få, men med endast några få krav 

på mottagaren, är det omöjligt att utforma ett informationsmaterial som alla 

mottagare kan förstå utan problem. Man kan endast komma nära och utforma ett 

mer anpassat material för en viss mottagare. Så trots att målet kan vara att skapa 

ett internationellt bra fungerande informationsmaterial, kan man inte skapa ett 

material som precis alla förstår. Trots detta måste man ändå tänka att all respons 

är bra respons och att man kan utveckla informationsmaterialet ytterligare utifrån 

de problem som uppstår.  

4. Designprocessen

4.1 Maskinen 
Genom att undersöka en monteringsanvisning från IKEA, 

fick jag några praktiska tips för utformningen av 

broschyrens illustrationer (se bilaga 6). IKEA som 

använder sig av realistiska/abstrakta tekniska illustrationer i 

förklaringen av sina produkter, är en utmärkt förebild i 

utformningen av maskinens design. Under utformningen av 

illustrationerna för maskinen har jag använt mig av olika 

nivåer av realism och abstraktion. Broschyren kommer att 

börja med en mer realistisk och verklighetsnära avbildning av maskinen för att 

tillföra en helhetsbild av maskinen. Allteftersom man börjar förklara maskinens 

olika delar och dess konstruktion kommer bilderna att bli mer abstrakta. Genom 

att minska nivån av detaljer i vissa bilder, så hjälper man mottagaren att fokusera 

på den primära informationen i materialet. Det underlättar också hur vi avläser 

bilderna. 
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Maskinen och dess delar har illustrerats med hjälp av programmet 3ds max. 

Anledningen till varför jag valde att använda mig av denna programvara, var för 

att skapa ett effektivare designflöde i maskinens utformning. Jag visste redan i 

början av designprocessen att det skulle krävas en hel del bilder av maskinen ur 

olika vinklar. Det mest självklara programmet för ett effektivt arbetsflöde blev 

därför 3ds max, där man har möjligheten att vrida maskinen i olika vinklar. En 

annan fördel med programmet är att man kan isolera och rendera ut utvalda delar 

av maskinen. I 3ds max hade jag även möjligheten att applicera ett material vid 

namn ink & paint, på den färdiga modellen av vattenrenaren. Materialet ger en 

schematiskt och abstrakt effekt beroende på vilka inställningar man väljer att göra 

på materialet. Resultatet med det applicerade materialet skapade realistiska men 

ändå mer abstrakta svartvita linjeteckningar.  

Den mest grundläggande informationen om maskinen fick jag under intervjun 

med Rolf Ingeson (se bilaga 2). Under intervjun fick jag en bättre insyn på vilka 

delar av maskinen som var de viktigaste att framställa, samt vilka unika aspekter 

och egenskaper som maskinen hade. Därmed gav intervjun mig en bra grund på 

var jag skulle lägga fokusen i utformningen av maskinen. Intervjun hjälpte mig 

även att fokusera på specifika delar av maskinen under observationen.  

I modelleringsarbetet av maskinen, använde jag mig av det material jag fått under 

observationsundersökningen av prototypen av maskinen(se bilaga 3). Dessa kom i 

form av skisser och fotografier av maskinens delar och struktur. Samt för att ge 

maskinen ett mer färdigmonterat utseende än prototypen, använde jag mig även av 

ritningarna av maskinen, som jag fick under projektmötet (se bilaga 1). Då 

ritningarna bättre beskriver maskinens former, konstruktion och framtida 

utseende. 

De renderade bilderna från 3ds max fördes sedan över till Photoshop, för att 

förbättra vissa linjer i linjeteckningen av maskinen. Jag tog även bort onödiga 

detaljer som hängt med under renderingen.  

4.2 Berättaren 
I utformningen av berättaren till broschyren har jag tagit stöd av det teoretiska 

material som beskriver fördelarna med en abstrakt berättare (se s.14-15). 

Berättaren har ett relativt neutralt utseende med en abstrakt utformning 

innehållande en begränsad mängd av detaljer. Figuren är inte menad att ha några 

starka etniska eller kulturella anletsdrag, men kan möjligen ha något av ett mer 
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västerländskt utseende. Detta kan bero på min egna kulturella uppväxt som 

illustratör, uppvuxen i Sverige. Då min kulturella uppväxt kan ha en rätt så stark 

inverkan på hur jag tänker och utformar det informativa materialet. Som illustratör 

drar man inte enbart inspiration från ens egen kreativitet, utan även från de 

folksagor, den religion och framförallt den kultur som man har vuxit upp i (Gerde, 

Foster, 2008, s. 245). Detta är förstås ingen ursäkt till varför figuren har fått ett 

mer västerländskt utseende. En bidragande faktor kan dock vara den begränsade 

kunskapen kring de visuella bildnormerna inom andra kulturer. Då vi har lite 

kunskap om hur visuell kommunikation faktiskt fungerar i andra länder, i kontext 

med deras etiska regler och språk (Eriksson & Johansson, 2011, s. 3). Osäkerheten 

kring hur man applicerar en annan kultur inom designen av figuren, medför därför 

ett problem. Då risken för att missförstånd eller fördomar uppstår kring en annan 

kultur blir hög.  

Det kan därför vara en osäker teknik att försöka visualisera en figur från en kultur 

som kan anses mer passande enligt skaparen. Jag anser därför att man till en 

början bör utforma figuren så kulturneutralt som möjligt, men att man även 

accepterar att det kan tillkomma egna visuella särdrag från illustratören. Som i sin 

tur kan påverka läsaren i hur denna avläser figuren.  

Är man medveten om detta fenomen kan man välja att åtgärda detta genom 

klädsel, hårstil eller färgval. Jag har dock valt att behålla min figurs utseende och 

utformning, trots att den kan upplevas som mer västerländsk än en mer neutral 

figur. Då figurens utseende kan indikera att maskinens ursprung är från en 

västerländsk kultur.  

Under utvecklingen av den abstrakta berättaren, bestämde jag mig för att göra en 

mer feminin figur än en maskulin. Detta var för att skapa en form av jämlik balans 

i det informativa bildmaterialet i broschyren. Då jag anser att det finns en allmän 

uppfattning att teknik är ett manligt område. Eller snarare att det är ett område 

som anses av allmänheten vara dominerat av män. Jag vill skapa en kontrast i 

materialet genom denna allmänna uppfattning och illustrera en kvinnlig berättare 

istället för en manlig. Detta kan skapa en intressantare kontrast mellan berättaren 

och det tekniska objektet och därigenom även ett mer intresseväckande 

informationsmaterial.  

Jag har även valt att ge figuren ett feminint utseende då jag anser att maskinen 

kommer att vara av större intresse hos kvinnor än män. Maskinen har stora 

möjligheter att ses som en attraktiv problemlösning för många kvinnor runt om i 

världen, som ansvarar hemarbetet eller omvårdnaden av sin familj. Informationen 

om maskinen kan därför vara av intresse hos målgruppen World Resources 

Institutes. Som har som mål att förbättra miljön och levnadsstandarden för en 
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mängd av olika människor från olika nationaliteter. Den mer feminina 

utformningen av figuren har även större chanser att tilltala den andra målgruppen 

som är Tata Chemicals Limited. 

Tata Chemicals Limited som är en organisation som fokuserar mer på 

omvårdnaden av familjen. Familjeförsörjare som föräldrar verkar vara deras 

primära målgrupp, med större fokus på mamman i familjen (se Bilaga 5). Då 

organisationens bildmaterial för deras egna vattenrenare Tata Swach, visualiserar 

en bild med en mamma som ger sin dotter ett glas med rent vatten (se Bilaga 5). 

Man bekräftar därmed den allmänna uppfattningen inom denna organisation, om 

vilken genusgrupp som kommer ha störst användning av vattenrenaren. 

Den feminina utformningen av figuren bygger även på att kvinnan har inom de 

flesta kulturer en betydande roll i omvårdnad av hemmet och familjen. Det är 

förmodligen inom dessa områden som maskinen kommer komma till störst 

användning. Omvårdnad kan mycket väl innehålla rengöring, hygien men 

framförallt försäkra att ens familj har tillgång till rent dricksvatten. Kvinnans 

betydande roll i hem och omvårdnad av familjen, kan även hittas inom kulturer 

med en mer jämställd inställning mellan kvinnor och män. Enligt undersökningar 

från Statistiska Centralbyrån i Sverige, är kvinnor och män här i norden mer 

jämställda än i övriga Europa. Lena Bernhardtz som arbetar inom 

jämställdhetsstatistik på SCB skriver följande i sin artikel Nordiska kvinnor och 

män mer jämställda än i övriga Europa. 

Kvinnor och män är relativt jämställda i Norden. Båda könen 

förvärvsarbetar i högre grad än i övriga EU. Det finns en väl utbyggd 

barnomsorg, det föds fler barn än i de flesta andra länder i EU och fler 

pappor är hemma med sina barn. Allra bäst i Norden på att ta ut 

föräldraledighet är pappor i Island och Sverige. 

(Bernhardtz 2015) 

Trots att hennes statistiska undersökning visar att Sverige är ett av de ledande 

länderna när det kommer till ett mer jämställt samhälle, med lika rättigheter och 

möjligheter att jobba och stanna hemma med barnen. Ser man i statistiken att det 

ändå är vanligare att kvinnan stannar hemma mest under föräldraledigheten. Som 

Lena Bernhardtz uttrycker sig i sin artikel ”Trots att kvinnor och män har samma 

möjligheter att kombinera förvärvsarbete och föräldraskap är det fortfarande 

kvinnor som tar största ansvaret för barnen” (Bernhardtz 2015). Andra 

undersökningar inom den Statistiska Centralbyrån visar även på skillnader inom 

mängden av utfört hemarbete, mellan de två genusgrupperna. Som bidrar med att 

ytterligare förtydliga vem som tar störst ansvar i hemmet. Som Mikael Molén 
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skriver i sin artikel vid namn Mäns hushållsarbete ökar – men kvinnorna gör 

fortfarande mest hemma. 

Även om kvinnor och män arbetar ungefär lika mycket ett genomsnittligt 

dygn så skiljer sig fördelningen mellan betalt och obetalt arbete mellan 

könen. Jämfört med män så består kvinnors totala arbete i större 

utsträckning av obetalt hemarbete, till exempel laga mat, städa och ta hand 

om barnen. 

(Molén 2012) 

Att ha en mer feminin form av berättare kan förstås utgöra ett problem i vissa 

kvinnofientliga kulturer. Dock så vill jag här genom figuren visualisera vilka 

värderingar jag har vuxit upp med inom min egen kultur. Med hjälp av teoretsikt 

stöd, har jag insett att sådana kulturella skillnader och avvikande tolkningar måste 

accepteras (se s. 18-20). Jag måste acceptera att det kommer att uppstå avvikande 

tolkningar på grund av den kvinnliga berättaren. Man kan inte skapa ett helt 

kulturneutralt budskap. Enligt mig utgör detta inget problem, att figurens utseende 

lutar åt det kvinnliga hållet trots sin abstrakta utformning. Detta är en värdering 

som jag tänker stå fast vid i utformningen av detta material. 

Man kan ju även här fråga sig varför inte bara utforma en neutral figur, som 

varken är kvinnlig eller manlig? IKEAs monteringsanvisningsar har ett bra 

exempel på en sådan neutral figur (se bilaga 6). Figuren har en abstrakt och enkel 

utformning, men jag anser att en sådan form av figur är för abstrakt till det här 

materialet. Min figur är förstås mer abstrakt i utformningen än ett foto, men jag 

vill att den ska framställas mer mänsklig än IKEAs abstrakta figur.  

Den abstrakta figuren, har blivit skapad i programmet Illustrator. Med tanke på att 

majoriteten av allt bildmaterial i broschyren har rätt så kalla färger, som svart, vitt 

och blått, ville jag applicera varmare färger på figuren. En varm gul färg till 

tröjan, svarta byxor och en turkosgrön rosett vid 

figurens krage, för att ge mer liv till figuren, blev 

resultatet. Kläddesignen för figuren har en tidlös 

design med så få detaljer som möjligt. Resultatet 

blev en mer feminin kontorsklädsel med byxor, 

en långärmad tröja med en krage och rosett, med 

uppsatt brunt hår. Designprocessen av figuren 

byggde mycket på skisser av figurens utseende 

och form, samt tester i Illustrator (se bilaga 4).  
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4.3 Övriga bilder 
Bilderna av kvinnan och den lilla pojken som bär vattnet i början av broschyren 

ska koppla maskinen till dess huvudsyfte, nämligen mänskligheten. Maskinen är 

inte utvecklad till att vara en bekvämlighet som en möbel eller ha en attraktiv 

utformning. Maskinen är en lösning på ett allvarligt problem och är en design som 

kan bidra med en bättre, säkrare och hälsosammare framtid för många olika 

människor. Man kan förändra liv till det bättre med denna maskin och jag vill 

därför indikera detta med tre mer realistiskt avbildade människor i broschyren. 

Bildernas utformning tar stöd i McAnanys trestegs teori (se s. 16-18), som 

behandlar vikten av att lära känna sin mottagare i utformningen av 

informationsmaterialet. Målgruppen för materialet är Tata Chemicals Limited och 

World Recources Institute (WRI). Båda organisationerna har människans hälsa 

och välfärd i centrum i sitt bildmaterial (se bilaga 5 och 6). De realistiska 

avbildningarna av människorna och vattnet, är menade att tilltala de två 

hjälporganisationerna. Samt visa att skaparen av maskinen och de två 

organisationerna, delar ett gemensamt mål om en förbättrad välfärd för människor 

runt om i världen, när det kommer till tillgång av rent dricksvatten.    

4.4 Typografi 
För textinformationen i broschyren har jag valt en serif typsnittet Lucida fax som 

vanlig informationstext. Till textinformationen som tillhör pratbubblorna valde 

jag ett sans-serif typsnitt vid namn MV Boli. Jag valde typsnitte MV Boli på 

grund av dess mer handskrivna utseende. Då ett praktiskt tips från Scott 

McClouds video tutorial på Youtube (Scott McCloud: Lettering Comics in 
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Illustrator), var att ge texten ett illustrerat intryck i pratbubblorna. Genom att välja 

ett typsnitt med ett mer handskrivet utseende, blev texten i pratbubblorna mer 

naturlig. Pratbubblorna kan annars få ett väldigt stelt och onaturligt utseende om 

man väljer ett serif typsnitt. Teckensnittsstorleken kommer att vara 12 och 14 i 

punktstorlek i broschyren. På några få ställen kommer teckensnittsstorleken vara 

upp till 18 i punktstorlek. 

5. Resultat

5.1 Broschyren 
Resultatet av arbetet blev en broschyr med en spiralbindning på ca 13 sidor, 

exklusive framsidan och baksidan av materialet. Till framsidan av broschyren 

valde jag att ha den mest realistiska avbildningen av maskinen. Denna illustration 

av maskinen ska ge en helhetsbild av maskinen verkliga utseende. Resterande 

bilder inuti broschyren som förklarar maskinens funktion och konstruktion är mer 

abstrakta, men tillhör fortfarande den realistiska bildformen. Den delen av 

maskinen som har fått den mest abstrakta utformningen i materialet är 

filtreringssystemet i maskinens centrum. Filtreringssystemet erhåller fortfarande 

samma form som den har i verkligheten men har fått ett betydligt mer abstrakt 

utseende. Vilket är för att lättare kunna förklara processen av avsaltningen och 

destilleringen av vattnet.

Den abstrakta berättaren som presenterar maskinen på den första sidan i 

broschyren, har fått en strategisk utplacering genom hela materialet. Berättarens 

uppgift är att skapa ett mer intresseväckande material och hjälpa läsaren att förstå 

och sätta sig in i materialet. Samt är berättarens uppgift att förtydliga maskinens 

funktion och syfte, vilket är att avsalta och destillera havsvatten till rent drickbart 

vatten.   

De övriga bilderna på mer realistiska avbildningar av människor har blivit 

placerade i början av informationsmaterialet och på broschyrens baksida. Dessa 

bilder är menade att ge en realistisk avbildning av maskinens syfte. Vilket är rent 

och säkert dricksvatten till de som behöver det. 

Broschyren innehåller ingen större mängd av text och är inte skriven ur ett allt för 

tekniskt avancerat perspektiv. Texten ska kort och enkelt förklara maskinens 

funktion, konstruktion och besvara de frågor som kan uppstå från bildmaterialet.   
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6. Slutsats och Diskussion

6.1 Fördelar och nackdelar med arbetet 
Fördelen med en design som fokuserar på realism, abstraktion och har bilder i 

sekvens med varandra inom en seriell layout, gör det möjligt för fler människor att 

förstå materialet utan några större problem. Designen ska vara enkel, abstrakt och 

lättförståelig oavsett vilken kultur du kommer från. När IKEA utvecklade sitt 

informationsmaterial och valde att endast använda sig av bilder, gjorde de ett 

medvetet val för en mer global design. Tanken var att deras informationsmaterial 

skulle kunna se ut på samma sätt runt om i hela världen, utan att skapa några 

större missförstånd. Samtidigt som de drog in på extra kostnader som översättning 

av text. IKEA som är känt för deras informationsmaterial som endast 

kommunicerar med bild är ett exempel på god design på en global nivå. Deras 

information är förstås mer målinriktad på att man ska utföra en specifik handling, 

än vad mitt informationsmaterial är. Dock så vill jag säga med denna information, 

för att ett informativt material ska ha chansen att fungera på en global nivå, måste 

den primära kommunikationsformen vara bilder. Man ska fokusera på att använda 

sig av realistiska och mer abstrakta bilder som minskar den kognitiva 

belastningen, som är lätta att tolka och inte kräver någon större förinlärning. Att 

föra in en abstrakt figur gör så att man som läsare lättare kan sätta sig in i 

materialet och uppnå en bättre förståelse. En abstrakt figur behöver inte ha någon 

specifik nationalitet och är neutral. Dock kan denna abstrakta figur bli given en 

nationalitet av läsaren.    

Inga bilder i materialet är menade att skada eller provocera betraktaren, bildernas 

mål är endast att informera om maskinen och förklara dess syfte. Informationens 

seriella layout och bilderna som har en sekvensliknad kontext med varandra, 

medför en globalt accepterad kommunikationsteknik. Som i det här fallet annars 

är känt som sekvenskonsten som man använder sig av i serier. 

En av nackdelarna med den här designen, är att den kanske innehåller lite för 

mycket text och att man kunde ha försökt att kommunicera mer med bild. Man 

kanske även behöver utveckla en mer neutral abstrakt berättare till informationen, 

likt IKEAs variant (se bilaga 6). 

6.2 Svar på frågeställning 
Vad har jag då kommit fram till i mina undersökningar som kan ge svar på min 

frågeställning och medföljande underfrågor?  
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Det jag har kommit fram till i detta arbete är att när man förklarar en ny teknisk 

produkt och dess funktion till en globalt utspridd målgrupp, är att man ska försöka 

att förklara så mycket som möjligt med bilder av den realistiska bildformen. 

Realistiska bilder har fördelen att de kan tolkas intuitivt och man behöver inte 

som mottagare känna till några specifika regler för att kunna tolka materialet 

(Holsanova, 2010, s. 65). Detta ger fler mottagare möjligheten att förstå 

informationen oavsett, vilken kultur denna tillhör. Bildmaterialet ska vara vad det 

föreställer, varken mer eller mindre. Samt att man applicerar någon form av 

abstraktion i den realistiska avbildningen, för att undvika för mycket detaljer. Ju 

mer abstrakt och schematisk en bild är, desto mer höjs bildens 

fokuseringspotential (Holsanova, 2010, s.74). Det handlar inte om att ta bort 

detaljer, utan att fokusera på vissa detaljer i den tekniska produkten (McCloud, 

1995, s. 30). Därför när man reducerar detaljerna i ett objekt, för att nå dess 

grundbetydelse, kan man skapa en mer informativ bild (s. 30). Därmed genom att 

endast framhäva den mest primära informationen, minskar man den kognitiva 

belastningen hos mottagaren och ökar chanserna för bättre förståelse av 

materialet. 

Sekvenskonst eller serier är en globalt accepterad medieform, som man kan hitta 

överallt runt om i världen. En av sekvenskonstens mest värdefulla egenskap som 

medium, är förmågan att röra sig fritt genom de kulturella barriärerna (Gerde, 

Foster, 2008, s. 245). Jag anser därför att denna medieform är bäst lämpad i 

utformningen av möjligt globalt anpassat informationsmaterial. Den seriella 

informationsgrafiken ger en tydligare ingång var läsaren ska börja läsa och vilken 

läsväg läsaren bör följa genom materialet (Holsanova, 2010, s. 102).  En seriell 

utformning stödjer läsaren och blir mer läst på djupet, vilket bidrar till en bättre 

förståelse av materialet (Holsanova, 2010, s. 102-103).  

Den abstrakta berättaren ska hjälpa läsaren igenom informationsmaterialet och 

göra det lättare för läsaren att engagera sig i materialet. En tecknad figur kan ses 

som ett tomt skal, som vi som läsare kan sätta in oss själva i och ge liv till 

(McCloud, 1995, s. 36). Mottagaren av materialet blir en del av den abstrakta 

figuren och får det därför lättare att sätta sig in i det informativa materialet. Den 

abstrakta figuren skapar även mer intresseväckande material för mottagaren av 

materialet.  

Att man skapar en tydlig läsväg för mottagaren är en viktig faktor i utformningen 

av broschyren. Läsarna kommer förmodligen komma från olika länder och 

kulturer. Vilket i sin tur bidrar med att vissa läsare har olika förväntningar på vad 

som är en korrekt läsväg. För vissa är den korrekta läsvägen i t.ex. en bok vänster 

till höger, medan andra tycker att det är höger till vänster. Genom seriell layout 
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har man större kontroll på vilken läsväg man vill att mottagaren ska gå. Då man 

genom den seriella layouten kan tydligare indikera den aktuella läsvägen.  

6.3 Hur materialet når målgruppen 
Broschyren kommer sedan att vara möjlig att distributeras under mässor där man 

presenterar maskinen eller förbestämda möten för potentiella intressenter för 

maskinen. Water to billions har även en egen hemsida där man kan lägga upp en 

nedladdningsbar PDF variant av maskinen. Som är för de som inte har möjlighet 

att boka ett direkt möte eller de som endast vill ha ytterligare information om 

maskinen. 

6.4 Till vidare forskning 
Inför vidare forskning kan man göra de undersökningar som jag inte hade 

möjligheten att göra under mitt arbete med broschyren. Vilket är att undersöka hur 

materialet fungerar och undersöka mottagarnas reaktion till materialet. Man kan 

skapa en mindre enkät, med anpassade frågor om vad man tycker om eller inte 

förstår med informationsmaterialet. Därefter se vad man kunde ha gjort bättre med 

informationsmaterialets design. Skulle berättaren i broschyren vara mer abstrakt? 

Är det något ytterligare som behöver förklaras med maskinen? Är det en bild som 

verkar otydlig för många och hur kan man då förbättra denna? För de som tar på 

sig uppdraget i den fortsatta undersökningen och jakten på en global 

kommunikationsform, önskar jag lycka till i deras undersökningar.   
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Bilaga 1 – Projekt möte 

Detta är en kort beskrivning om det inledande mötet med mina uppdragsgivare 

Rolf Ingesson och Lasse Aman. Där Rolf Ingesson presenterade sig själv som 

uppfinnare av maskinen. Större delen av mötet gick ut på att presentera mig själv, 

som intresserad illustratör för uppdraget och att diskutera syfte och mål med 

informationsmaterialet. Det finns endast några få planerade frågor till detta möte, 

då det endast är det inledande mötet för att ge en grund för uppdraget. Det uppstår 

dock nya frågor under mötet och det kommer förmodligen att bli en mer planerad 

intervju efter detta möte. 

Förberedda frågor: 
1. Vad vill ni informera om?

2. Vad har ni för mål med informationen?

3. I vilket manér vill ni att informationsmaterialet ska utformas i?

Resultat på frågor från mötet 

Möte med Rolf Ingesson och Lasse Aman 

17/3 -15 

Vad vill ni informera om? 
Målet med informationsmaterialet är att informera om den nya vattenrenaren 

Ingeson water. Informationen ska ligga på en grundläggande nivå och inte bestå 

av för avancerade teknisk illustration rakt igenom. Med andra ord så ska man inte 

gå in allt för mycket på de tekniska aspekterna, utan istället fokusera på 

maskinens unika egenskaper och funktion. 

Vad har ni för mål med informationen? 
Informationen ska tala till den potentiella kunden men även teknikern. Broschyren 

ska kunna övertala och inge trygghet till mottagaren av materialet. 
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I vilket manér vill ni att informationsmaterialet ska 
utformas i? 
De hade inga specifika val av manér för utformningen av broschyren. Tanken för 

tillfället av designen var att ha en broschyr i storleken av ett A4 med ca 4 sidor.  

Har ni någon planerad målgrupp? 
Deras målgrupp för maskinen är till största del världen, men om man ska planera 

inom den närmaste framtiden så är Kina ett prioriterat land. Dock så är tanken att 

länder som lider av allvarlig vattenbrist som Djibouti och Somalia ska vara en 

prioriterad målgrupp. Varför man till en början siktar in sig på Kina, är för att man 

behöver sponsorer till fonder för vattenrenarens distribution i Somalia och 

Djibouti. 

Vilka miljöer kommer maskinen att placeras i? 
Maskinens storlek och design är till en början anpassad efter en lastcontainer. I 

vissa delar av världen kan lastcontainrar fungera som tillfälliga byggnader. Det 

blir dessutom mycket enklare att transportera maskinen. Maskinen bör nämligen 

ha tillgång till en byggstruktur av något slag, som är möjlig att låsa. På grund av 

att vissa delar av maskinen kan anses stöldbegärliga, är det viktigt att man kan 

låsa in maskinen när den inte används. Maskinen behöver dessutom en jämn och 

stadig grund att stå på. När maskinen arbetar avger den nämligen en lätt vibration, 

därför är det viktigt att sätta fast maskinen i en stadig grund, så att den inte gräver 

sig ner i den mjukare grunden om den står direkt på marken.  

Maskinen kan placeras i källaren till ett större lägenhetskomplex och ansvara för 

vattenreningen i den byggnaden. Denna idé är mest anpassad efter Kinas behov av 

maskinen, då oavsett var man bor i Kina har problem med tillgång till rent vatten.  

Hur är maskinen konstruerad? Har ni någon bild?  
Maskinen har ett speciellt cylinderfilter inuti huvudtanken. Reningen av vattnet 

skapas genom förångning, genom att vattnet fördelas på en väldigt het yta inuti 

maskinen. Denna yta är så varm att vattnet vid kontakt förångas på en gång. 
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Avslutning  
Innan mötet avslutades fick jag kontakt med några studenter inom 

ingenjörsutbildningen, som även de arbetade med maskinen. Ingenjörsstudenterna 

kom in vid slutet av mötet, och då jag var intresserad av deras syn på maskinen 

valde jag att stanna kvar. Med tanke på att vi båda var intresserade av maskinen 

bestämde vi tillsammans att åka i samlad grupp och titta på maskinen. Rolf 

Ingesson försäkrade mig att han skulle skicka bilder på maskinen och en ritning 

på maskinen. Jag fick sedan båda uppdragsgivares kontaktuppgifter så att vi 

kunde bestämma tid för framtida möten och intervjuer.     

Medföljande bilder från första mötet på maskinen 
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Bilaga 2 – Intervju 

Följande intervjuer behandlar ett förtydligande av maskinens funktioner, hur man 

planerar att presentera materialet och vilken organisation som man har som mål 

att nå med materialet. Följande frågor under intervjun bygger på tidigare 

diskussioner under mötet med Rolf Ingeson och Lasse Aman vid projektets början 

(se Bilaga 1).   

Planerade frågor om maskinen Ingeson Water:  
1. Vilken process använder maskinen för att rena vattnet och vad kan man

kalla denna process?

2. Är den beroende av el?

3. Vart häller man i vattnet?

4. Hur mycket vatten kan den rena per omgång?

5. Hur lång tid tar det att rena vattnet?

6. Hur många storlekar finns det av maskinen?

7. Hur stor är den, vad är måtten på maskinen på ett ungefär?

8. I vilken omgivning planerar ni att placera maskinen i?

9. Hur skulle en abstrakt förklaring av maskinen kunna se ut?

Planerade frågor om broschyren: 
1. Hur kommer broschyren att presenteras och kommer den att presenteras i

sammanhang med något annat material, t.ex. PowerPoint, animation?

2. Hur vill ni att maskinen ska förklaras och hur omfattande vill ni ha

informationen?

3. Vem ska se materialet och under vilka förutsättningar ska materialet

presenteras, på ett kontor, mässa eller föreläsning?

4. Vilken organisation har ni som mål att nå med materialet, då ni tidigare

har nämnt organisationer som SIDA, golfklubb i Florida, kinesiska armén?

5. Vet ni vad kinesiska armén ska använda maskinen till exakt om man ska

se det ur ett etiskt perspektiv?

6. Har ni någon informativ text att presentera med materialet och hur mycket

text i så fall?
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Resultat av intervju 

Följande intervju hade ett tidsomfång på ca en timme, innan vi var tvungna att 

göra avbrott på grund av ändrade planer i Rolf Ingesons dagsplanering. Han var 

därmed tvungen att gå efter denna begränsade tid, men hann ändå svara på några 

av de mest relevanta frågorna. Följande frågor som hann besvaras behandlar 

maskinens funktion och uppbyggnad. Vi hann även beröra frågor om broschyren 

och hur denna skulle presenteras. Under intervjun har jag även skapat lättare 

skisser av maskinen, tillsammans med anteckningarna. Under intervjun uppstod 

det nya frågor med den nya erhållna informationen.  

Intervju av Rolf Ingeson 

16/4 -15 

Vilken process använder maskinen för att rena vattnet 
och vad kan man kalla denna process? 
Processen som maskinen använder sig av för att rena vattnet kallas förångning. 

Denna metod uppstår genom att man tillför en begränsad mängd med vatten till en 

redan upphettad yta. Den begränsade mängden vatten, skapas genom de två inre 

cylindrarna i maskinen, där vattnet leds in i början av processen. De två inre 

cylindrarna som är stansade med små hål, kontrollerar vattentillförseln till den 

tredje yttersta cylindern som bidrar med den uppvärmda ytan. Den uppvärmda 

ytan är uppvärmd till en sådan grad, att vattnet direkt förångas vid kontakt.  

Avsaltningen? 
En spontan fråga utifrån denna information med de två inre stansade cylindrarna, 

var hur maskinen avsaltade vattnet? Då frågan för den processen fortfarande var 

oklar. Svaret på denna fråga var att ytan mellan de två stansade cylindrarna hade 

en elektrisk laddning, med en sida som var positivt laddad och den andra negativt. 

Saltjoner har en egen laddning så saltet dras därför till inner och yttercylinderns 

väggar likt magneter. 
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Är den beroende av el? 
Ja den är beroende av el, men ska enkelt kunna kopplas till en enklare generator. 

Man planerar även inför framtiden att den ska kunna gå på miljövänligare 

energialternativ, som solenergi. 

Vart häller man i vattnet? 
Han var inte så säker på svaret på denna fråga. Vattenintaget till maskinen skulle 

vara via en vattenledning kopplad till en vattentank med saltvattnet. Var denna 

vattenledning exakt kopplades var han osäker på. Han menade att maskinen har 

ändrats så många gånger nu i sin design, så därför var han inte säker på exakt var 

vattenintagen var för tillfället. Han sa dock att det skulle vara en större tank med 

vatten som ska renas i närheten av maskinen, som ska vara kopplad till maskinen. 

Maskinen måste ha en konstant tillförsel av vatten för att kunna fungera. Bortsett 

från att rena vattnet behöver maskinen vatten för att kyla maskinen, så att den inte 

överhettas.  

Hur mycket vatten kan den rena per omgång? 
Maskinens cylindertank som renar vattnet rymmer ca 70 liter vatten. Den töms 

automatiskt och skickar vidare vattnet, när den har renat en mängd på ca 30 liter. 

Detta gör maskinen medan den arbetar. 

Hur lång tid tar det att rena vattnet? 
Avsaltning och eventuell rening av vattnet tar olika lång tid, beroende på 

salthalten i vattnet och hur förorenat vattnet är. Att rena vatten från östersjön kan 

ta relativt kort tid, på ca tre timmar kan man ha renat tillräckligt med vatten för att 

räcka i flera veckor. Att rena havsvatten från Djibouti som innehåller en betydligt 

högre salthalt, kan däremot ta längre tid.     

Hur många storlekar finns det av maskinen? 
För tillfället finns det bara en storlek av maskinen, som är storleken av 

prototypen. I framtiden kommer dock maskinen finnas i flera storlekar. För 

tillfället finns det planer på en mindre modell som ska vara en mer mobil modell, 
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till t.ex. hemmet. Det finns även planer för en större modell än den nuvarande 

prototypen, som ska kunna rena betydligt större mängder av vatten.  

Hur stor är den, vad är måtten på maskinen på ett 
ungefär?
Maskinen ska vara ca en kubikmeter stor, en meter bred, en meter lång och en 

meter hög. Storleken är vald för att maskinen ska vara enkel att passa in i mindre 

utrymmen som t.ex. i en källare i ett lägenhetskomplex eller container som ska 

fungera som tillfällig byggnad som man kan låsa. 

I vilken omgivning planerar ni att placera maskinen i? 
Maskinen kan placeras stort sett var som helst. De få krav som finns är att den står 

på en stadig grund och inte direkt på marken. Att den helt står under tak och är 

skyddad av väder och vind. Det kan även vara en fördel att den hålls i en 

byggkonstruktion som är möjlig att låsa. Då vissa delar på maskinen kan vara 

stöldbegärliga.     

Hur skulle en abstrakt förklaring av maskinen kunna se 
ut? 
Vilka är de viktigaste dealarna av maskinen om man var tvungen att abstrahera 

och fokusera på de viktigaste delarna av maskinen? Han menade här på att de 

viktigaste delarna är vattentanken med de två stansade metallcylindrarna inuti som 

renar vattnet. Detta leder till ytterligare diskussioner om vattenreningsprocessen 

inuti maskinen. Parallellt med diskussionen skissade jag på maskinen, samtidigt 

som jag tog mindre anteckningar. 

Hur kommer broschyren att presenteras och kommer 
den att presenteras i sammanhang med något annat 
material, t.ex. PowerPoint, animation? 
Meningen är nog att broschyren ska presenteras i kombination med en 

presentation, på en mässa eller föreläsning, men han var inte helt säker på detta. 

Han hade en PowerPoint men den var endast till för specifika kunder som vill ha 

mer detaljerad information. Jag kunde tyvärr inte få tillgång till denna PowerPoint 
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eftersom att informationen i denna var konfidentiell. I december kommer 

maskinen om allting går rätt till bli presenterad på Nobelmässan.  

Vilken organisation har ni som mål att nå med 
materialet, då ni tidigare har nämnt organisationer som 
SIDA, golfklubb i Florida, kinesiska armén? 
Det har ingen specifik organisation i åtanke just nu. De har redan SIDA som 

sponsor och söker ständigt nya samarbetspartners. De har tyvärr inga exempel på 

en sådan organisation som kan vara en passande samarbetspartner för deras 

projekt. 

Har ni någon informativ text att presentera med 
materialet och hur mycket text i så fall?  
De hade tyvärr ingen planerad text för det informativa materialet. Det finns heller 

ingen inom studieprogrammet Textdesign på Mälardalens högskola som arbetar 

inom detta projekt. Det fanns en annan student tidigare men denna hoppade av 

innan projektstart. 
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Följande anteckningar och skisser togs 
parallellt under intervjun 
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Bilaga 3 – Observationen av maskinen 

Denna bilaga kommer att bestå av två planerade besök till CH Industrys där man 

för tillfället har placerat maskinen. Min guide och informatör av maskinen under 

dessa två besök var Rolf-Johan Ingeson, som är Rolf Ingesons son. Det första 

planerade besöket för observation av maskinen var den 29/4, maskinen var dock 

inte kopplad till något vatten vid detta besök. Jag hade därför inte möjligheten att 

se maskinens arbetsprocess. Vi bestämde därför att Rolf-Johan Ingeson skulle 

kontakta mig när den var monterad och klar. Det andra observationsbesöket 

inträffade den 11/6, då maskinen var inkopplad och klar, i fungerande skick. 

Under dessa två besök har det uppkommit spontana frågor om maskinens olika 

delar och hur allting fungerar. Frågorna byggde i majoritet på frågor som 

uppkommit under designprocessen och det första observationsbesöket av 

maskinen. Eftersom att det var osäkert vid första besöket vad vissa delar av 

maskinen hade för funktion, då maskinen inte var färdigmonterad. 

Syftet med observationerna är att kunna skapa en korrekt avbildning av maskinen, 

samt få större kunskap av maskinens olika delar, funktion och vilka tekniska 

egenskaper som kan vara viktigast att framföra i informationsmaterialet.  

Planerade frågor inför observationen av maskinen 
Ingeson Water: 

1. Var är vattenintaget och var är vattenuttaget?

2. Hur ser den ut inuti huvudtanken, finns det en möjlighet att öppna

maskinen?

3. Är vattnet drickbart?

4. Vilken av kranarna är till för salttömning och vilken är till för att föra

vidare det renade vattnet?

5. Är saltet rent?

6. Kommer maskinen att se ut så här eller planerar ni redan nu förändringar i

dess utseende?
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Resultat av observation 

Allteftersom observationen pågick fick jag svar på de frågor som jag hade 

planerat inför mötet. Rolf- Johan Ingeson svarade på de flesta av mina frågor och 

jag kände att jag hade tillräckligt med anteckningar för utformningen av 

maskinen. Parallellt med observationen och diskussionerna om maskinens olika 

delar, skrev jag anteckningar och gjorde några enklare skisser. Jag hade även med 

mig en kamera under båda besöken, för att kunna ta bilder av maskinen ur olika 

vinklar och på specifika delar som behövde undersökas mer i detalj. 

Var är vattenintaget och var är vattenuttaget? 
Vattenintagen kommer in via vattentanken där vatten som behöver renas även 

samlas för att genomgå reningsprocessen igen. Från vattentanken pumpas sedan 

vattnet vidare upp till huvudtanken för att påbörja reningsprocessen. Vattnet töms 

sedan ut via renvattenuttaget som sitter direkt under huvudtankens yttersta 

cylindertank. 

Hur ser den ut inuti huvudtanken, finns det en möjlighet 
att öppna maskinen? 
Vi kan tyvärr inte öppna maskinen för tillfället. Den nuvarande designen av 

huvudtankens ytterhölje har blivit fastbultade, men i framtiden kommer de 

ersättas av fästen som gör det möjligt att öppna upp huvudtanken. 

Är vattnet drickbart? 
Vattnet är drickbart, det kanske smakar lite annorlunda när även mineralerna är 

borta men det är definitivt säkert att dricka. 
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Vilken av kranarna är till för salttömning och vilken är till 
för att föra vidare det renade vattnet? 

Är saltet rent? 
Saltet ska vara rent när man utvinner det från maskinen. När man utvinner saltet 

från maskinen kommer det i flytande form från maskinen. Samlar man upp saltet 

och låter det torka har man brukbart bordssalt. 

Kommer maskinen att se ut så här eller planerar ni 
redan nu förändringar i dess utseende? 
Den kommer att se annorlunda ut i jämförelse med den här prototypen, men det är 

inget som vi nu direkt har hunnit visualisera. Huvudtanken kommer dock att ha 

rundare kanter än den här fysiska prototypen. Om du tittar på CAD-ritningarna 

kan man se hur huvudtanken kommer att se ut med de mer avrundade kanterna  

(se bilaga 1). 
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Anteckningar/Skisser och foto exempel 
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Bilaga 4 – utvecklingen av figuren Clara 

Den här bilagan innehåller skisser och mer utvecklade illustrationer av den 

informativa figuren i serien Water to Billions. Figuren är menad att föra läsaren 

framåt genom materialet och ge ett mer intresseväckande intryck hos mottagaren. 

Figuren är även menad att minska den kognitiva processen hos mottagaren och 

göra det enklare för läsaren att sätta sig in i materialet. Figuren har för tillfället 

namnet Clara, men kommer inte presenteras med detta namn i serien. Namnet 

existerar endast för att beskriva figuren i dess utveckling i detta projekt, då den 

tidigare varianten hette Lisa och illustrerades i ett annat manér. Clara är namnet på 

den fulländande figuren som kommer att användas i serien.  
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Bilaga 5 – Analys av Tata Chemicals 

Följande analyser utgår från bildmaterialet på Tata Chemicals Limiteds startsida 

och en av företagets produkter Tata Swach. Analysen bygger på att undersöka 

hemsidans visuella informationsmaterial och vilken målgrupp de verkar vilja nå 

med sitt material. Analysen utgår från vad jag som informativ illustratörstudent 

kan se och tolka av materialet.  

Startsidan: 
http://www.tatachemicals.com/index.htm 

Produktsida: 
http://www.tatachemicals.com/products/tata_swach.htm#.Vg0qMupxCrM  

________________________________________________________________________ 

Startsida 

http://www.tatachemicals.com/index.htm
http://www.tatachemicals.com/products/tata_swach.htm#.Vg0qMupxCrM
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Produktsida del 1 

Produktsida del 2 
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Analys 

Startsidan av Tata Chemicals Limited baseras i största del på bilder av den rent 

realistiska bildtypen, nämligen fotografier. Den bild som har störst visuell 

hierarki, är ett fotocollage av en mamma och hennes dotter i ett ljust och väldigt 

rent kök. På bordet i köket står en av Tata Chemicals Limiteds mest kända 

produkter, som är vattenrenaren Tata Swach. Mamman i bilden står på knä och 

ger ett glas vatten till sin dotter. Den lilla flickan som ser ut att vara ca sex år, tar i 

bilden emot glaset för att dricka vattnet. Samspelet mellan de två människorna är 

som sagt väldigt familjärt och mamman avger ett lugnt och positivt intryck. Ingen 

indikation av oro eller annan nervös känsla.  

Det är en ljus och färgglad bild, med många blå nyanser i bakgrunden. 

Vattenreningsprodukterna har däremot fått en limegrön och rödorange färg, vilket 

skapar en pop-out effekt mot den ljusblåa bakgrunden. Även mamman och barnet 

har fått en form av pop-out effekt, med deras något varmare färger. Genom Pop-

out effekten på människorna och produkterna i bilden, förtydligar skaparen den 

viktigaste informationen med bilden. Nämligen produkten och den tilltänkta 

målgruppen för denna produkt. Bilden är menad att inge förtroende för 

vattenrenaren, då bilden indikerar att vattnet kan ges till dina barn utan oro från 

föräldern för barnens hälsa. Bilden med mamman och barnet innehåller även en 

text med ett sans-serif teckensnitt, som tar upp ca en tredjedel av bilden. Texten i 

bilden uttrycker ”Chemistry in everyday life” med en undertext där man skriver 

”Everyday health, nanotechnology that ensures safe drinking water”.   

Förutom bilden av mamman och barnet finns det fyra mindre bilder på startsidan. 

En bild som behandlar ”spotlight” vilket är nya händelser som är placerade i 

hemsidans centrum. Resterande bilder är en aning mindre och varierar i storlek 

och är placerade i botten av startsidan. Dessa tre bilder behandlar olika områden 

som upprätthållning av miljön i syfte att förbättra samhällslivet genom 

vetenskapliga medel, innovativ forskning och informationsvideos om företaget. 

Dessa bilder har inte en lika hög visuell hierarki som huvudbilden med mamman 

och barnet.  

På den mer specifika produktsidan för Tata Swach, visar man upp en variation av 

modeller av vattenrenare. Alla bilder av vattenrenarna har fått en realistisk 

avbildning. Sidan börjar med tre olika modeller av vattenrenaren i toppen av 

sidan. En mindre bild av en del av vattenrenaren är därefter placerad tillsammans 
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med texten längre ner på sidan. Scrollar man ner till slutet av sidan får man se ett 

mindre fotogalleri av olika vattenrenare. Denna verkar inte fokusera på att 

informera om hur vattenrenaren Tata swach fungerar. Textinformationen på sidan 

sätter större fokus på vattenrenarens fina meriter, än informationen av den faktiska 

produkten. Det är inte tydligt vad som är tillbehör eller en annan form av modell. 

En bild på en viktig maskindel till vattenrenaren, är placerad i textinformationen, i 

närheten av produktsidans centrum och fyller ingen informativ funktion. Då man i 

texten inte förklarar vad maskindelen är för något. Texten förklarar inte ens vad 

delen heter eller om den är en del av maskinen. Bilden har ingen kontext med den 

textuella informationen och jag anser att bilden skapar mer förvirring än klarhet. 

Sidan verkar endast visa upp vilka produkter de har inom vattenrening och 

förväntar sig sedan att mottagaren är insatt i alla produkterna.      

Genom hela hemsidans design, finns det en medföljande bakgrundsbild av en 

större fabriksliknade byggnad vid havet. Bilden som består av ett fotografi är taget 

på en mulen dag vid skymning. Tillsammans med fabriksbyggnadens alla lampor 

och den mörkare omgivningen skapar man en tydlig kontrast mellan byggnaden 

och dess omgivning. Byggnaden ger en indikation om att vara ett ljus i mörkret 

och får därmed en positiv betäckning. Bilden verkar även vilja informera om Tata 

Chemicals Limited som företag och organisation.   

Slutsats och diskussion 
Vad jag kan tolka utifrån bildmaterialet på Tata Chemicals Limiteds hemsida är 

att de är en organisation som sätter stort värde på den mänskliga 

levnadsstandarden, specifikt inom familjer. Deras primära målgrupp verkar vara 

familjeförsörjare, som föräldrar eller annan form av beslutfattande vuxen med en 

familj. Deras budskap verkar bygga på att bidra med en säkrare och hälsosammare 

vardag för just familjer. Att man som förälder inte behöver oroa sig över 

hälsofaror som kan komma med förorenat vatten. Organisationen verkar vilja 

förmedla en trygghet och en trovärdighet genom sina produkter, som erbjuder 

skydd från de faror som kan uppkomma i en vanlig vardag.     

Utifrån bildmaterialet på de här två sidorna kan man se att företaget är mycket 

stolta över sina produkter och deras vetenskapliga prestationer inom förbättringen 

av levnadsstandaren i samhället. De beskriver själva hur deras företag fokuserar 

på livet, vars mål är utnyttja deras vetenskapliga resurser för mål som handlar om 

mer än ekonomisk vinning. De är även intresserade att sponsra och arbeta 

tillsamman med andra företag som fokuserar på livet. Vilket leder till en form av 
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sekundär målgrupp för organisationen, som är just andra företag, organisationer 

som delar samma mål som dem. Tata Chemicals Limited är intresserade av att 

jobba med andra företag för att nå sina mål för en förbättring av levnadsstandaren 

i samhället. Hemsidan är menad att visa vilka värderingar som de värdesätter 

inom företaget och för att se om någon annan delar samma värderingar som dem. 

De är dock inte så intresserade av att förklara i större detalj hur deras produkter är 

konstruerade, utan förklarar kort och enkelt vad den heter och vad den gör. 

Eventuellt kanske de nämner vilken teknik som de använt för reningen av vattnet, 

men även denna beskrivs väldigt kort. Fokusen ligger inte på att förklara exakt hur 

deras produkter fungerar utan mer på vilka meriter och prestationer de har 

åstadkommit med dessa. De priser och goda betyg som produkten har erhållit, har 

ett större informativt värde för den tilltänkta målgruppen. Mottagaren har 

förmodligen inget större intresse av att veta exakt hur maskinen är konstruerad, 

utan är mer intresserad av att veta hur effektivt den fungerar. Att kunna läsa om 

produktens prestationer och meriter från andra, erbjuder större trovärdighet än en 

detaljerad beskrivning av produktens konstruktion. Speciellt om mottagaren inte 

är så insatt i maskinens uppbyggnad. 
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Bilaga 6 – Analys av World Resources Institute 

Följande analyser utgår från två bilderna från World Resources Institutes 

hemsida, med en bild från startsida och den andra av företagets 

informationssidor som behandlar vattenfrågan. Analysen bygger på att undersöka 

hemsidans visuella informationsmaterial och vilken målgrupp de verkar vilja nå 

med sitt material. Analysen utgår från vad jag som informativ illustratörstudent 

kan se och tolka av materialet.  

Startsidan: http://www.wri.org/ 

Vattensida: http://www.wri.org/our-work/topics/water   

___________________________________________________________________ 

Startsida 

http://www.wri.org/
http://www.wri.org/our-work/topics/water
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Vattensida 
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Analys 

Startsidan 
World Resources Institutes startsida är väldigt ren och enkel i sin utformning. 

Sidan använder sig av högst realistiska bilder i form av fotografier. Vid första 

anblicken av sidan ser man den hierarkiska bildstrukturen, med en stor bild i 

kombination med tre mindre bilder vid sidan om. Den större bilden som är 

placerad längst till vänster på sidan, föreställer en man av förmodligen indiskt 

ursprung, som rengör en solpanel. Han verkar för tillfället vara väldigt 

fokuserad på sitt arbete och har blicken bortvänd från kameran. I bakgrunden 

av bilden kan man se en klar himmel med några vita moln. Solen skiner och 

reflekteras i solpanelen och man får en känsla av värme från bilden. Detta 

fotografi är den första bilden som jag lägger märke till p.g.a. dess höga 

visuella hierarki. Ovanpå fotografiet av mannen med solpanelen har man valt 

att placera den textuella informationen om bildens ämne. Till rubriken för 

texten i fotot har man valt ett sans-serif typsnitt, för att sedan ha den 

nedanstående brödtexten i ett serif typsnitt. Man har sedan valt att ge 

textinformationen en vit färg för att denna lättare ska kunna stå ut mot den 

mörkare delen av fotot. 

De tre bilderna vid sidan om den stora bilden har blivit placerad i en vertikal 

linje med varandra. Den översta bilden av de mindre bilderna framställer en 

mindre affär med en variation av olika tekniska produkter som glödlampor, 

högtalare och mycket mer. En man av vad jag antar ha afrikanskt ursprung 

står vid kassan i affären och tittar lite lätt mot kameran. Mannen ska antingen 

köpa någonting eller så jobbar han i affären. Affären innehåller en mängd 

produkter, men det är dock de stora solpanelerna som står lutade mot 

betalningskassan som drar till sig störst uppmärksamhet. I kontrast mot den 

lite mörkare insidan av affären står de vita och blanka solpanelerna ut lättare 

mot dess bakgrund. Den textuella informationen i bilden består av frågan 

”Can Clean Distributed Energy Solutions Close Africa’s Access Gap?”. 

Den mittersta bilden av de mindre bilderna verkar ha blivit taget i mitten av 

ett odlingsfält av något slag. Bilden domineras av friska färger av grönt och 

bortom odlingsfältet får man en glimt av en skog. Den textuella informationen 

i bilden består av frågan ”If Croplands Expand, Where Should They Go?”. 
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Den nedersta bilden består av en gråaktig siluett av en stad med höghus i 

bakgrunden. Man kan nätt och jämt se några detaljer av byggnadernas yttre 

fasad genom det gråaktiga dis som finns i luften. Bilden inger ett lite smutsigt 

intryck då det gråaktiga och även lite bruna dimman tar över majoriteten av 

bilden. Fotografiet får nästan ett lite kusligt intryck med dess inte så 

hälsosamma atmosfär. Den textuella informationen i bilden består av ett 

uttalande som är följande ” In Order to Solve Pollution, We Must First Solve 

Governance Challenges”. 

Vattensidan 
Vattensidan följer samma tema som startsidan genom att hålla sig till en mer 

realistisk bildform med fotografier. På denna sida visar man upp en mörk bild 

av en karavan av människor, bilar och andra former av fordon som försöker 

att ta sig igenom en översvämning. Vattnet går rätt så högt upp, nästan upp till 

knäna på de flesta av människorna. En man som står längst fram i karavanen 

med en röd, blå och vit t-shirt tittar rakt fram medan han bär sin cykel på 

axeln. Man känner tyngden av den problematiska situationen i bilden och i 

människornas strävan att komma framåt.  

Slutsats och diskussion 
Vad jag kan tolka utifrån bildmaterialet på World Resources Institutes hemsida, 

är att de är en högt seriös organisation som lägger stor fokus på människan. De 

strävar efter förändring i världen och skyggar inte för att visa hur verkligheten 

verkligen ser ut. Fotot av karavanen av människor som kämpar sig igenom en 

översvämning, är ett exempel på hur de försöker nå ut till allmänheten. Man kan 

ju tänka här vid första anblicken av bilden att dessa människor inte lider av någon 

vattenbrist. De lider istället av att ha för mycket vatten och detta är ju förstås sant, 

men det är ju inte drickbart vatten som de har ett överflöde av. När det blir 

översvämningar blandas oftast områdets dricksvatten med annat förorenat vatten 

och renderar därför en majoritet av allt vatten odrickbart. 

Organisationen försöker upplysa världen om dessa problem om hur vårt 

levnadssätt påverkar vårt klimat och resulterar till katastrofer av både vattenbrist 

och översvämningar. Det vi tar för givet håller på att försvinna, bland dessa saker 

är just drickbart vatten. 
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Deras användning av realistiska bilder ger ett väldigt skarpt men ärligt intryck. De 

försöker även få allmänheten att bli mer involverade och delaktiga i dessa 

problem, genom att ställa frågor till betraktaren. ”If Croplands Expand, Where 

Should They Go?” är ett sådant exempel där man ställer en fråga till betraktaren 

som kan resultera till eftertanke. Trots detta vill de även visa exempel på positiva 

framsteg i miljö och hälsa som görs runt om i värden. Bilden på startsidan men 

den indiska manen och solpanelen är ett sådant exempel på positiva resultat. Då 

solpanelerna skapar en bättre miljö och fler jobbmöjligheter för de arbetslösa i 

Indien. 

Deras fokus verka ligga på att informera om de problem som existerar inom miljö 

och hälsa runt om i värden. Deras utformning av information inger en 

medvetenhet men även en känsla av hopp. Då de ger intrycket av att de som 

organisation har ett mål och att de inte tänker stanna förrän de har nått detta mål. 

Ett mål om en bättre miljö och levnadsstandard för en mängd av människor från 

olika nationaliteter. 
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Bilaga 7 – Analys av IKEA 

Följande analyser behandlar bildmaterialet i en monteringsanvisning för ett bord 

från IKEA. Analysen bygger på att undersöka IKEAs informativa bildteknik i 

deras illustrerade monteringsanvisningar. Analysen utgår från vad jag som 

informativ illustratörstudent kan se och tolka av materialet.  

Fäljande bildmaterial som kommer att analyseras är några bilder från 

monteringsanviningen för IKEA-möbeln Ingatorp. 

__________________________________________________________________ 
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Analys 

Bordet 
Den första bilden föreställer den färdigmonterade avbildningen av IKEA bordet 

Ingatorp. Illustrationen tillhör den mer realistiska bildtypen, men bilden ligger 

samtidigt på en mer abstrakt nivå. Då man har lagt större fokus på bordets former 

och de viktigaste detaljerna i avbildningen av bordet. Resultatet blir en svartvit 

teknisk illustration, som genom tjockare och tunnare svarta linjer framställer den 

viktigaste informationen. Den färdigmonterade bilden av bordet i början av 

monteringsinstruktionen, ger en tydlig bild av slutresultatet av monteringen. 

Bilden skapar en god start för mottagaren och ger en form av helhet till läsaren 

innan man påbörjar monteringen.  

Resterande bilder som framställer bordets montering och diverse delar som 

behövs för monteringen, är illustrerade i samma manér. Det skapar en god kontext 

mellan bilderna och skapar en fin bildsekvens som steg för steg förklarar 

monteringen av bordet.   

När man vill förtydliga vissa delar i bilden har man valt att färga den delen i grått, 

för att man lättare ska kunna urskilja delen mot den vita bakgrunden. Vissa av 

bilderna kan ibland verka överväldigande när de innehåller många mindre delar 

som ska sättas samman. Det är därför tacksamt för ögonen att ha den lilla 

färgvariationen i grått. Färgvalet skapar även en mild form av pop-out effekt som 

ger ögat ett objekt att sätta i fokus och utgå från. Linjer och pilar i bilderna är även 

något som man använder sig av för att indikera riktning eller annan roterande 

rörelse. Dessa förtydligar vad exakt som händer mellan varje bildsekvens av 

bordets montering. 

Abstrakt figur 
Illustrationerna är som sagt utav samma manér genom hela 

monteringsanvisningen, förutom en abstrakt figur i början av 

informationsmaterialet. Denna figur som egentligen är en samling av linjer formar 

en enkel figur. Figuren förmedlar korta men tydliga budskap till mottagaren om 

vad denna bör tänka på innan man påbörjar monteringen av bordet. Även om det 

inte finns någon text att läsa, så förstår man tydligt vad figuren vill säga.  
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Vad man kan tolka av de seriellt strukturerade bilderna är följande: 

 Använd en sådan här skruvmejsel vid montering.

 Undvik att vara själv när du monterar möbeln, var helst två stycken så att

man kan ta hjälp av varandra.

 Undvik att lägga möbeln direkt mot golvet vid montering för att undvika

skada, lägg hellre produkten på ett mjukt underlag som en matta.

 Om det uppstår frågor kan du ringa IKEA, för vidare information om

produkten.

Bilderna är vältaliga med dess serieliknande informationsteknik och förmedlar 

effektivt informationen genom figuren. Figurens design är schematisk och 

abstrakt, men den har även en mycket effektiv och elegant utformning. Figurens 

utformning kan i sin tur tilltala en större variation av folkgrupper runt om i 

världen p.g.a. dess abstrakta utformning. 

Slutsats och diskussion 
Vad jag kan tolka av informationen av monteringsanvisningen är att skaparna av 

detta material har endast ett specifikt mål och det är att förklara monteringen av 

möbeln till köparen av produkten. Målgruppen är helt enkelt köparen av den 

specifika möbeln. Man lägger inte ner någon tid på onödig information som att 

förklara bordets unika egenskaper, vad den är gjord av osv. Utan fokuserar endast 

på en viktig detalj, vilket är monteringen. Bilderna de använder sig av beskriver 

tillvägagångssättet för monteringen bättre än någon form av text. Bilderna ger ett 

tydligt mål för mottagaren och uppmanar till handling. Illustrationerna är 

realistiska i sin utformning så att det blir enklare för mottagaren att jämföra 

informationen med den verkliga produkten. Samtidigt som man har illustrerat 

möbeln tillräckligt abstrakt, så att man inte behöver några större förkunskaper för 

att förstå informationen.  

Informationen har en fin blandning av realism och abstraktion där man har satt 

mottagaren av informationen i centrum. Tittar man på den abstrakta figuren kan 

man se att man har använt sig av det kognitiva fenomenet av perceptuell input. 

Perceptuell input är att vi tillför mening och en helhet till en samling av streck, 

genom att ta lagrad kunskap från vår egen kunskapsbank (Groome, 2010, s.31). 

En cirkel med två streck kan bli ett ansikte i våra ögon, eftersom att det är något 

som vi känner igen från tidigare erfarenheter. Mottagarens perceptuella input, 

kunskap och erfarenhet är en viktig faktor i visualiseringen av det här informativa 
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materialet. Då man har lagt tydliga kunskapskrav på mottagaren om vad den bör 

ha för kunskap innan monteringen. Dessa krav är väldigt få och består stor sett av 

att mottagaren vet om att denna har köpt ett bord, vad en skruvmejsel är för något 

och kan avläsa enklare bilder i sekvens med varandra.  

IKEAs informationsmaterial är känt för sitt utseende på en global nivå och 

informationen verkar fungera relativt effektivt oavsett vilken nationalitet 

mottagaren tillhör. 

Källförteckning 

Groome, David (2010) Kognitiv psykologi – processer och störningar (Lund: 

Studentlitteratur AB) 
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En vattenrenare 
som konverterar och 
destillerar saltvatten 
till rent dricksvatten 

Vattenrenaren har förmågan 
att rensa bort allt salt från 
havsvattnet 

och tar även bort och 
renar vattnet från all 
skadlig bakteria

1



Vattenpump

Vattentank

Vattenreningsprocessen
Reningsprocessen är en cirkulär 
process, där vattnet kan renas i flera 
omgångar för att bli rent.

Huvudtanken
som hanterar 

reningen av vattnet
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I vattentanken kopplar man ihop 
vattenintaget av saltvattnet med 
maskinen. 

Vattenpumpen håller vattnet i rörelse 
under reningsprocessen och pumpar 
vattnet vidare till huvudtanken.

Huvudtankens primära syfte 
är avsaltning och destillering 
av vattnet. 

Maskinen består av en roterande 
axel med ett filter i maskinens 
centrum. Filtret är omgivet av ett 
värmeelement som förångar 
vattnet. 

Maskinens ytterhölje fångar upp 
vattenångan och leder sedan det 
kondenserade och renade 
vattnet till utrymmen vid tankens 
ytterväggar. 

Vatten som behöver genomgå 
reningprocessen ytterligare samlas 
i botten av tanken. Det leds vidare 
till vattentanken och vattenpumpen 
och återkommer sedan till 
huvudtanken igen.
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Vattenrenaren är i 
princip självgående 
och kräver ingen 
utökad skötsel i form 
av rengöring. 

Maskinen känner själv 
av när den är i behov 
av rengöring och 
stänger av 
renvattenuttaget och 
påbörjar ett program 
för rengöring av 
maskinen.

Vattenrenaren är dock 
beroende av en konstant 
vattentillförsel och bör 
inte köras på tomgång. 
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Vattenrenaren 
har två unika tekniker i 

avsaltningen och destilleringen 
av saltvattnet...

Det renade vattnet kan 
sedan samlas upp och 
kopplas till ett separat 
vattenuttag.
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Avsaltningen sker i 
början av reningsprocessen 
med ett magnetiskt laddat 
filtreringssystem i maskinens 

centrum 

Destillering av 
vattnet sker därefter 

genom omedelbar förångning, 
då man slungar en reglerad 
mängd av vattnet mot en 

upphettad yta inne i
maskinen
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Filtreringssystemet 
är fastsatt på en 
roterande axel i 
maskinen, denna 
arbetar med en 
rotationshastighet 
på ca 500 varv i 
minuten.  

Det mest unika 
med maskinens 
konstruktion, finns 
i det magnetiska 
filtrerinssystemet. 
Detta består av ett 
ytter- och innerfilter. 

De två stansade 
metallcylindrarna 
hanterar den 
huvudsakliga 
saltborttagningen. 
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 Via en 
vattenledning i den 

roterande axeln, slungar 
rotationen vattnet mot 

filtrets väggar 
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Filtret har i sin 
tur en unik konstruktion. 
Det inre och yttre filtrets 

stansade hål ligger inte parallellt 
med varandra. Detta gör att 
vattnet under en kort stund  

uppehålls i filtret 

Samtidigt fångar 
filtrets väggar upp 
saltet i vattnet, tack 
vare av en elektrisk 
laddning mellan de 
två filtren. 

Resterande salt som  
blir kvar efter den här 
processen, försvinner 
vid förångningen av 
vattnet.
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Vattenångan samlas 
sedan upp av 
maskinen.  

Med hjälp av maskinens 
välvda ytor inuti 
vattenrenaren, fångas 
vattnet upp och leds 
vidare till förvaringen av 
rent vatten vid 
maskinens ytterhölje.    
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En kran för rent vatten

En för det renade vattnet och en  
för saltutvinning och rengöring 
av maskinen. 

Det salt som utvinns från 
vattenrenaren kan sedan 
användas i matlagning, precis 
som vanligt bordssalt.

En kran för rengöring och 
saltutvinning

Vattenrenaren har två 
separata kranar. 

Men det är 
naturligtvis det rena, 
saltfria och bakteriefria 

vattnet som erbjuder störst 
nytta för mänskligheten

1,5 Meter

1,5 Meter

1 Meter

Vattenrenaren är lite större 
än en kubikmeter, med en 
höjd på 1,5 meter, 
1,5 meter lång och 
1 meter bred.

Maskinen är anpassad för 
att kunna passa in i de 
flesta utrymmen. 

För tillfället finns det 
endast en storlek av 
maskinen, men man 
planerar att utforma en 
större och en mindre 
modell.   
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