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Abstract  

Workplace accidents in Sweden have in recent years increased. Companies are at the same time 

putting a greater emphasis on preventing accidents and inform about safety and risks. Therefore there 

is a need to know how to visualize this safety information. This study is based on a part of a project 

proposed by the industrial company AB Wahlquists Verkstäder, in which they want to visualize their 

safety information for new employees and existing staff, and also for temporary contractors and 

apprentices. 

 

The purpose of this study is to see what is required of the visualization of safety information and 

what guidelines that should be followed. The focus is divided into two areas. One area concerns the 

safety information focusing on warning signs and safety symbols. The other area concerns what 

requirements and guidelines that applies specific to the visualization of safety information in an 

industrial environment. 

 

The study includes literature studies, and a case study focusing on the company AB Wahlquists 

Verkstäder. Interviews and testing of developed prototypes were conducted with staff at the 

company. 

 

The analysis shows that there are several factors that should be considered when visualizing safety 

information. It is important that the information is clear. This clarity can be achieved in various ways, 

for example by the use of bright colors, signal words or lighting. These guidelines also apply for 

visualization specifically for the industrial environment at AB Wahlquists Verkstäder. However, 

additional emphasis should be given to delaying habituation. Materials should also be carefully 

considered. New thinking and fresh ideas is something that is appreciated by the staff and that should 

be included in the visualization. 

 

It is questionable whether additional companies should have been included in the case study to 

enhance the generalization of the study. It can also be discussed if the interviews and prototype 

testing should have included a higher number of subjects. It can also be discussed if the testing should 

have been conducted in the actual work environment, instead of in a secluded office.



 

 



 

 

Sammanfattning 

Arbetsplatsolyckorna i Sverige har de senaste åren ökat. Samtidigt lägger företag större vikt vid att 

förebygga olyckor och informera om säkerhet och risker. Därmed finns det ett behov av att veta hur 

säkerhetsinformationen ska visualiseras. Denna studie bygger på en del av ett uppdrag från 

industriföretaget AB Wahlquists Verkstäder, där de vill visualisera sina säkerhetsföreskrifter för 

nyanställd och befintlig personal, men även för tillfälliga entreprenörer och praktikanter.  

 

Syftet med denna studie är att se vilka krav som ställs på visualiseringen av säkerhetsinformation och 

vilka riktlinjer som också bör följas. Fokus ligger på två delar, dels på säkerhetsinformation med 

inriktning på varningsskyltar och säkerhetssymboler, men också på vad som är specifikt för 

visualisering av säkerhetsinformation i en industrimiljö.  

 

Under arbetet genomfördes litteraturstudier, samt en fallstudie med fokus på företaget AB Wahlquists 

Verkstäder. I fallstudien genomfördes intervjuer med befintlig personal och testningar av framtagna 

prototyper.  

 

Analysen visar att det finns flera faktorer som bör övervägas då säkerhetsinformation ska visualiseras. 

Det som är allra viktigtast är att informationen ska vara tydlig. Denna tydlighet kan uppnås på flera 

olika sätt, bland annat genom användning av starka färger, signalord eller belysning. När det gäller 

visualisering specifikt för industrimiljön på AB Wahlquists Verkstäder gäller dessa riktlinjer också. 

Däremot bör extra tyngd läggas vid att bland annat fördröja tillvänjningen, då många i personalen 

stannar på företaget i många år. Materialval bör också noga tänkas över, då det exempelvis finns 

oljedimma i verkstadslokalen som kan förstöra pappersark som sitter uppe för länge. Nytänkande och 

fräscha idéer är något annat som uppskattas av perosnalen och som bör vävas in i visualiseringen. 

 

Det kan diskuteras om ytterliga företag borde tagits med i fallstudien för att höja generaliseringen på 

studien. Det kan också diskuteras om intervjuerna och prototyptestningarna skulle innefattat ett högre 

antal testpersoner och om testningarna också borde utförts i sin rätta miljö, istället för endast i ett 

avskiljt kontor.
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1 Inledning 

Här presenteras studien och dess syfte med frågeställningar. Bakgrunden till studien beskrivs och information om det 

aktuella fallstudieföretaget ges kort. Under avgränsningar beskrivs vad studien inte tar upp och varför. 

1.1 Introduktion 

Buller, tungt arbete, monotona rörelser, kemiska ämnen, höga temperaturer, el, vibrationer och 

skakningar, utfrysning, särbehandling, vantrivsel – vad stöter du på en vanlig dag på jobbet? Idag sker 

allt fler arbetsskador och olyckor på företag. Enligt den senaste officiella arbetsskadestatistiken 

framtagen av Arbetsmiljöverket, har sammanlagt 104 000 arbetsskador registrerats, varav 28 000 

arbetsolyckor som medförde sjukfrånvaro. Vid en jämförelse med 2009 års rapport har antalet 

arbetsolyckor med frånvaro ökat med 11%. (Arbetsskador, 2010)  

 

Arbetsförhållanden på företag runt om i landet utsätter dagligen och upprepade gånger omgivningen 

för risker. Dessa risker kan påverka hälsan och i värsta fall ge men för livet. Det är viktigt att inte bara 

vara medveten om de fysiska riskerna, utan även de psykiska faktorerna. Mose Apelblat, journalist och 

författare i Sverige, menar att 5-10% av företagens anställda utsätts för mobbning. En skrämmande 

siffra är antalet självmord på grund av mobbning. Omkring hundra självmord om året har 

uppskattats, vilket är mer än dubbla antalet av dödsfall som sker varje år som följd av arbetsolyckor på 

arbetsplatsen. (Newsmill, 2011) 

 

Varje dag vistas, förutom de fast anställda, även praktikanter, nyanställda och entreprenörer på 

företagen. De har en större ovana och mindre erfarenhet av vilka regler och risker som finns. Dessa 

regler och risker varierar från arbetsplats till arbetsplats. Statistik från Arbetsmiljöverket visar att 

inhyrd personal råkar ut för fler större olyckor än företagets fast anställda personal. Entreprenörer 

utsätts vanligtvis för arbeten som berör service och underhåll och många arbetar under pressen att 

göra arbetet snabbt för att göra ett gott intryck hos företagen och därmed öka chansen att få komma 

tillbaka (Arbetarskydd, 2012). Därmed utsätter de sig själva och även sin omgivning för stora risker. 

 

Vare sig det handlar om buller, kemiska ämnen eller särbehandling är det viktigt att företagen och de 

människor som dagligen berörs, vet vilka regler som gäller. Idag lägger företag allt mer vikt vid att 

informera om säkerhet för att förebygga olyckor och öka riskmedvetenheten hos personalen. Därför 

finns det ett behov att veta hur säkerhetsinformation visualiseras på bästa sätt och hur informationen 

anpassas till olika arbetsmiljöer, exempelvis industrimiljöer. 
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1.1.1 Examensarbete 

Denna studie är utförd som examensarbete på utbildningen Grafisk Design och kommunikation vid 

Linköpings universitet vårterminen 2012. Examensarbetet på 16 högskolepoäng, vilket motsvarar 

cirka 10 veckors heltidsstudier, är en avslutande del av det treåriga kandidatprogrammet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka vilka riktlinjer som bör följas och vilka krav som måste tas hänsyn till 

då säkerhetsinformation visualiseras för industriföretaget AB Wahlquists Verkstäder. För att komma 

fram till dessa faktorer genomfördes en fallstudie där litteraturstudier, intervjuer och 

prototyptestningar ingick. Undersökning av fallstudieföretaget har genomförts med fokus på två delar 

– koncept/budskap och design/formgivning. 

 

Syftet grundar sig på företagets önskemål om ett “säkerhetsgalleri” (se mer information under 1.3.2). 

Galleriet innefattar olika områden som berör information om företagets säkerhet och miljö. Studien 

undersöker området, även kallat stationen, kemikaliehantering. Studiens resultat ska kunna appliceras 

på hela galleriet och alla dess stationer.  

 

För att besvara detta syfte formulerades följande frågeställningar: 

 

1. Hur ska säkerhetsinformation utformas visuellt? 

2. Hur ska säkerhetsinformation utformas för visualisering i industrimiljö på AB Wahlquists Verkstäder? 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Företaget AB Wahlquists Vekstäder 

AB Wahlquists Verkstäder (fortsättningsvis kallat Wahlquist) är ett företag som grundades 1945. 

Kärnan i verksamhet består av maskinsystem och avancerade maskindetaljer, men de utför även 

reparationer av maskiner. Idag har Wahlquist omkring 170 anställda placerade på deras fem fabriker i 

Sverige och Estland. (Wahlquist, 2012) 

Ett av företagets värdeord är kvalitet, och de arbetar ständigt med förbättring. Det gäller inte bara för 

produktion och service, utan även säkerhet och arbetsmiljö. (Wahlquist, 2012) 
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Idag använder sig Wahlquist av en så kallad säkerhets-och miljöguide i A5-format för besökare och 

entreprenörer. Guiden tar upp regler som är viktiga att följa och tänka på, speciellt vid tillfälliga besök, 

men informationen är även generella regler som också gäller de fast anställda. Informationen visas 

med traditionella säkerhetssymboler och den innehåller även en hel del informationstext (bilaga 1). 

1.3.2 Företagets idé 

Skiss på säkerhetsgalleri 

Idén till studien uppkom då Wahlquist önskade skapa ett säkerhetsgalleri som skulle vara placerat 

fysiskt på en vägg i fabrikernas produktionslokaler. Företagets syfte med säkerhetsgalleriet var att öka 

medvetenheten om vikten av säkerhets- och miljöaspekter hos befintlig, nyanställd och inhyrd 

personal, liksom tillfälligt besökande entreprenörer och hantverkare. I säkerhetsgalleriet skulle 

företagets säkerhetsföreskrifter, regler och värderingar framgå. Galleriet skulle vara indelat i olika 

områden, stationer, med fokus på olika miljö- och säkerhetsaspekter, så som exempelvis 

kemikaliehantering, brandsäkerhet och ergonomi, men även psykosociala aspekter.  

För att kunna påbörja studien genomfördes först en förstudie som undersökte hur 

kemikaliehanteringen på det specifika företaget fungerar och vilken information som var nödvändig 

att ha med i säkerhetsgalleriet. Detta gjordes genom samtal med ansvariga på företaget, samt genom 

en genomgång av tidigare olyckor och tillbud. Efter detta ställdes en kravspecifikation upp med 
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utgångspunkt ur de typer av krav som Cooper m.fl. (2007) beskriver. De krav som togs till fasta på 

var informationskrav, funktionskrav, affärskrav, varumärkes- och upplevelsekrav och 

tekniska/materiella krav. Denna kravspecifikation fungerade som riktlinjer för det färdiga galleriet och 

som en avgränsning i studien. (bilaga 2, bilaga 3) 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie belyser endast ett företag, AB Wahlquists Verstäder och grundar sig i ett uppdrag från 

företaget. Det medför avgränsningar i form av företagets krav och önskemål i det uppdrag som 

studien bygger på. Dessa krav och önskemål finns med i kravspecifikationen som ställdes upp under 

förstudien (bilaga 3). 

 

Studiens fokus har varit ett område, kemikaliehantering. Hela säkerhetsgalleriet har en total yta på två 

gånger tre meter med ett djup på cirka 20 centimeter. Därmed begränsas ytan för de omkring tio 

stationerna som galleriet kommer vara uppbyggt av. Denna begränsning var ett krav från företaget. 

Dessa mått sattes även med tanke på att galleriet i största möjliga mån ska kunna standardiseras till 

företagets alla fabriker. 

 

Företagets önskan var ett galleri med så lite text som möjligt och anpassat för både svensktalande och 

engelsktalande människor. Då begränsningar i resurser, framförallt gällande tid fanns, valdes fokus 

utifrån de resurser som var möjliga och därmed genomfördes endast testningar av prototyper på 

svensktalande. 
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2 Teori 

Detta avsnitt behandlar de teorier och den forskning som ligger till grund för studien. Först beskrivs mer grundläggande 

kommunikationsteorier, som har legat till stor vikt för de beslut och val som tagits under processen. Sedan behandlas 

området visuella kontexter, som ger kunskap om vad som bör betänkas då ett innehåll utformas för ett specifikt 

sammanhang och en specifik miljö. Slutligen tas visualisering av säkerhetsinformation upp. Detta stycke besvarar till 

stor del den första frågeställningen i studien. Det har också legat till grund för de prototyper som tagits fram och 

utvärderats av personal på fallstudieföretaget. 

2.1 Grundläggande kommunikationsteorier 

En fungerande kommunikation är oerhört viktigt för att nå ut med ett budskap. För att denna 

kommunikation ska fungera på ett bra sätt finns många teorier och aspekter att överväga. Dessa 

kommunikationsteorier utgör basen för arbetet. 

2.1.1 Sändare, mottagare och brus 

Vid kommunikation finns en sändare, som för ut budskapet, och en mottagare, som tar emot 

budskapet. På vägen från sändaren till mottagaren kan budskapet utsättas för brus. Brus är allting som 

stör eller förvränger budskapet. Vid ett vanligt samtal mellan två människor, i en så kallad 

tvåvägskommunikation, kan brus exempelvis vara att de inte talar samma språk, eller att de samtalar 

på en bullrig plats som gör det svårt för dem att uppfatta varandra. De kan dock undgå bruset genom 

att flytta sig till en mindre bullrig plats eller, om fallet är att de pratar olika språk, ta hjälp av en tolk. 

(Bergström, 2009) 

När det gäller större kontext och masskommunikation, som tv-reklam eller tidningsannonser, finns 

det många olika slags brus som kan förvränga budskapet. Tekniskt brus, så som dålig tv-signal eller 

feltryck i tidningen är ett slags brus. Om budskapet i sig är undermåligt och oklart formulerat skapar 

detta också brus och gör det svårt för mottagaren att tolka det. Brus kan också uppstå om mottagaren 

inte har tillräckliga kunskaper för att uppfatta budskapet. Detta kan exempelvis vara facktermer och 

tekniska uttryck som är okända för mottagaren. (Bergström, 2009) 

Den masskommunikation, som tidningsannonser och tv-reklam är, ger en enkelriktad 

kommunikationsväg. Det gör det svårare för sändaren att uppfatta om mottagaren har förstått 

budskapet korrekt, då den inte kan återkoppla till mottagaren på samma sätt som är möjligt vid en 

tvåvägskommunikation. 



 

 6 

Detta gör därför att det ställs högre krav på tydlighet vid envägskommunikation än vid 

tvåvägskommunikation för att vara säkrare på att mottagaren uppfattar budskapet på ett korrekt sätt. 

(Bergström, 2009) 

2.1.2 Logos och patos 

Logos och patos är två begrepp som används mycket inom retoriken. Logos handlar om att genom en 

till synes logisk argumentation tala till mottagaren. Patos handlar istället om att tala till mottagarens 

känslor. Dessa begrepp går också att använda sig av vid informationskommunikation och i bilder. 

Logos används ofta inom informationsdesignen. Patos är också väldigt effektivt att utnyttja på bilder 

där det spelas på en känsla. (Wärn m.fl., 2004) 

2.1.3 Information och bilder 

Wärn, Pettersson och Svensson (2004) beskriver information som ett budskap som sänds i avsikt att 

ge en upplysning, vilket ställer vissa krav på utformningen av informationen. Eftersom information i 

många fall är en typ av envägsinformation (faktablad och bruksanvisningar exempelvis) är det viktigt 

att den är tydlig, vilket nämnts tidigare. Wärn m.fl. (2004) beskriver ett antal egenskaper som utmärker 

väl fungerande informationmaterial. De nämner att informationen ska vara strukturerad, relevant, 

läsbar och läsvärd för den tänkta målgruppen. De uppger också att innehållet i materialet ska vara 

korrekt samt hålla en hög språklig och teknisk kvalitet. 

 

När det gäller den grafiska utformningen av informationsmaterial är det viktigt att den i sig inte väcker 

frågor eller tar fokus från innehållet. Utformningen ska hjälpa mottagaren att fokusera på 

informationen och innehållet och inte tvärtom. Därför går det med fördel ta bort grafiska element 

som endast är estetiska och ej viktiga för budskapet i sig. Däremot är det inte sagt att utformningen 

ska vara tråkig och intetsägande (Wärn m.fl., 2004). Bo Bergström (2009) beskriver också detta och 

menar på att formen ska bereda väg för budskapet genom att orientera och attrahera. Han påpekar 

även att inte vara rädd för att använda sig av mycket vita ytor och luftiga layouter, då det kan väcka 

uppmärksamhet och göra att mottagaren håller intresset uppe. Hierarki, läsordning och struktur är 

även dessa viktiga att använda sig av för att leda mottagaren och hjälpa denne att ta informationen på 

rätt sätt och i rätt ordning. (Bergström, 2009) 
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2.2 Visuella kontexter 

Varje dag omges människor av en mängd olika visuella objekt som påverkar oss beroende på situation 

och sammanhang. Vad som avgör hur ett objekt tolkas är dess kontext. Begreppet kontext kommer 

från latinets contexere, vilket betyder sammanföra, fläta ihop. (Bergström, 2009) 

 

I all visuell kommunikation berörs vi av hur objekt och element är utformade och hur de förhåller sig 

till varandra och sin omgivning. Det kan exempelvis vara skillnader i färg, placering och storlek. 

Objekt sätts samman till kluster, vilket betyder att människan grupperar objekt med varandra 

beroende på relation. (Bar, 2004) Tänker vi oss en hårtork, relaterar vi till stor sannolikhet detta objekt 

med en hårborste. När vi tänker hårborste relateras detta objekt med förslagsvis hårspray, hårvax, 

hårsnoddar och frisyrer, där tanken på en fin frisyr även kan förknippas med att klä upp sig, och 

därmed att gå på en fest. Likaså associerar människan objekt till olika platser och vice versa (Bar, 

2004). Ser vi en spis förväntar vi oss att se den i ett kök. Ser vi se en spis i ett badrum eller på något 

annat ställe än i ett kök, blir vi mycket förvånade och det tar oss längre tid att uppfatta att det är just 

en spis och inte exempelvis en torktumlare. 

 

Biederman som citeras i Bar (2004) definierar ett flertal typer av relationer som bör beaktas vid 

framtagning av visuell kommunikation. Några av de relationer han nämner är; stöd (eng.support), 

sannolikhet (eng. probability), placering (eng. position) och storlek (eng. size). 

 

Med stöd menar Biederman att ett objekt fysiskt ska förankras, till exempel ska en stol placeras på ett 

golv, inte sväva fritt. Ett objekt bör även framställas i dess rätta miljö. En spis bör exempelvis inte 

placeras i ett badrum, utan i ett kök. Med placering beskriver Biederman att objekt bör placeras på 

typiska platser där vi är vana vid att se dem. En tallrik ska exempelvis inte placeras i en öppenspis. Sist 

nämns betydelsen av objektets stolek relativt till dess omgivning. En apelsin bör därmed inte 

uppfattas större än en tallrik. (Bar, 2004) 

2.2.1 Olika typer av kontexter 

Hansson m.fl. (2006) klassificerar kontexter i fyra underbegrepp för att analysera och kartlägga visuell 

kommunikation och dess relationer: inre kontext, yttre kontext, sändarkontext och mottagarkontext. 
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Inre och yttre kontexter 

Inre kontext är den information och kärna i det konkreta som visas för undersökningen, alltså hur 

förslagsvis bild, text, ljud, ljus, tredimensionella föremål och grafisk formgivning förhåller sig till 

varandra. Hansson m.fl. (2006) förklarar även begreppen tecken och teckenkedjor som finns i all inre 

kontext. En bild utgörs av både deltecken och helhetstecken där helhetstecknen är den övergripande 

tolkningen av budskapet och dess innehåll. Deltecknen i sin tur är de stationer som betraktaren kan 

stanna upp vid med sin blick och studera dess betydelse. Exempel på deltecken är ansiktsuttryck, 

gester och kroppsställningar i bilder. (Hansson m.fl., 2006) Deltecknen kan även ingå i vad Hansson 

m.fl. (2006) kallar teckenkedjor, då flera deltecken tillsammans utgör tolkningar och budskap. 

Enligt Wärn m.fl. (2004) är det viktigt att sändaren konkret talar om för betraktaren vad som är viktigt 

att lägga fokus på i en situation så det i största mån bara finns en bestämd tolkning. 

Detta görs genom den inre kontexten. Det finns även en så kallad inomkontext, där syftet är att 

diskutera kontexten inom en enskild bild med utgångspunkt ifrån enskilda bildelement. (Wärn m.fl., 

2004) 

 

Den yttre kontexten är objekt och faktorer utanför som påverkar den inre kontexten. Det kan vara en 

annons bland andra på ett tidningsuppslag, en målning tillsammans med andra konstverk i en 

utställning, eller affisch på en anslagstavla. (Hansson m.fl., 2006) Faktorer som kulturella tolkningar, 

tidigare erfarenheter och värderingar är inom den yttre kontexten viktiga att ta hänsyn till. Även den 

så kallade närkontexten, förhållanden som exempelvis belysning och ljudnivå i ett rum, är relevant. 

 

För att betraktaren inte ska störa sig på små detaljer i bild och text är det enligt Wärn m.fl. (2004) 

viktigt att vara noggrann i urval och att vara varsam vid redigering av bild och text, främst när det 

gäller beskärning och förändringar i skala. Finns denna noggrannhet, finns det möjlighet att lyfta fram 

och skapa intresse för bildernas centrala budskap. (Wärn m.fl., 2004) 

 

För bilden är texten en viktig kontext. Då en bild kan tolkas på många olika sätt finns möjligheten att 

med en bildtext underlätta, men även begränsa och styra tolkningen. Bild och text ska, för att fungera 

som god kommunikation, komplettera varandra. Då är det viktigt att de är lätta att läsa av och förstå. 

(Wärn m fl., 2004) 

Sändar- och mottagarkontext 

Hur ett budskap tolkas påverkas av dess sändare och vem som ligger bakom skapandet av exempelvis 

ett magasin, eller vem som tagit ett fotografi. Mottagaren får förtroende för sändaren och därmed 

påverkas tolkningen av budskapet. (Hansson m fl., 2006)  
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Mottagarna som ska tolka innehållet av inre och yttre kontexter har alla olika bakgrunder för hur och 

vad som associerar med vad. Det är viktigt att se mottagarna som individer där olika 

bakgrundsfaktorer som tidigare erfarenheter, utbildning och kunskaper påverkar tolkning och 

förståelse av information. Det är även viktigt att ta hänsyn till att mottagaren i olika situationer 

upplever informationen olika beroende på om han eller hon utsätts för den enskilt eller i grupp 

tillsammans med fler mottagare. En bok läser vi oftast själva, till skillnad från en film där det oftast är 

fler människor i tv-soffan. (Hansson m fl., 2006) 

 

2.3 Scenariobaserad design 

Scenario-baserad design används för att skapa designlösningar som bygger på användarnas behov och 

önskemål. Designlösningarna måste tillfredställa och inspirera användarna. Scenarion och berättelsen 

som ett verktyg att kommunicera idéer har funnits en mycket lång tid tillbaka i historien. Vi använder 

historier redan som barn för att föreställa oss lösningar och se till de möjligheter vi står inför. 

Upplevelse-design som sätter in användaren i en historia ökar människans förståelse och engagemang. 

Scenarion i design är därmed en metod för att hitta konkreta lösningar på ett problem. Detta genom 

att använda sig av en specifik historia, som berör både konstruktion och designlösningar. (Cooper m 

fl., 2007) 

 

Scenariobaserad design fungerar dessutom som ett verktyg för att beskriva hur användarna genomför 

en uppgift, och därmed även kunna förutse hur de agerar i olika situationer. Scenarion blir en viktig 

del av designprocessen där användarna blir delaktiga. (Cooper m fl., 2007) 

2.3.1 Olika typer av scenarion 

Cooper m fl. (2007) skiljer på tre olika typer av scenarion som förekommer i designprocessen; 

kontextuella scenarion (eng. context scenario), nyckel-scenarion (eng. key path scenario) och validerings-

scenarion (eng. validation scenarios). 

Till en början undersöker och utforskas, på en mer övergripande nivå, hur användarens behov kan 

tillfredställas. Denna metod kallar Cooper m fl. (2007) kontextuella scenarion. Dessa scenarion fokuserar 

på användarens aktiviteter och önskningar. 

 

Vidare används nyckel-scenarion för att, i mer detalj, beskriva och förstå hur användaren interagerar. I 

detta skede presenteras även användaren för designen. Det är viktigt i denna del av processen att lägga 

stort fokus på de viktigaste delarna av interaktionen hos användarna. (Cooper m fl., 2007) 
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Sist i processen används validerings-scenarion där syftet är att testa designlösningar i olika situationer. 

Mer övergripande frågor som ”vad händer om..?” används för att kunna förutse och förstå hur 

användarna i många olika situationer skulle agera och tänka. (Cooper m fl., 2007) 

 

2.4 Visualisering av säkerhetsinformation 

Säkerhetsinformation är ett brett begrepp. Det kan innefatta allt från allergiupplysningar på 

godisförpackningar, till avancerade varningssystem för jordbävningar eller informationsskyltar om att 

hörselskydd ska bäras. Denna del är främst inriktad på litteratur och studier kring piktogram och 

varningsskyltar. 

2.4.1 Synlighet 

Adams m.fl (1998) påvisar att varningsskyltar ofta inte efterföljs om inte någon specifik 

uppmärksamhet läggs på dem. Wogalter och Laughery (1996) påpekar att många miljöer är bullriga 

och högljudda och för att väcka uppmärksamhet måste varningar placerade i sådan miljö vara väl 

framträdande och synliga förhållande till sitt sammanhang. Enligt Wogalter m.fl. (2002) anser många 

forskare att en varning som är synlig ökar sannolikheten för att den ska läsas, förstås och läggas på 

minnet. Vidare ger Wogalter och Laughery (1996) exempel på vanliga faktorer som gör något 

framträdande, däribland nyhetsvärde, storlek, ljuskällor, kontraster och placering. Både Davies m.fl. 

(1998) och Laughery (2006) anser att även färg är ett viktigt hjälpmedel för att förbättra ett objekts 

synlighet. Wogalter m.fl. (2002) nämner också att stor fetad text, kantlinjer och speciella effekter, som 

blinkande lampor, kan användas för att öka en varnings synlighet.  Davies m.fl. (1998) beskriver att 

tidigare forskning visar att ikoner och pikogram bidrar till att förbättra ett objekts synlighet och med 

fördel kan användas vid visualisering av varningar. Däremot är det viktigt att vara medveten om att en 

kombination av alltför många av dessa element kan ha motsatt effekt istället. (Davies m.fl., 1998) 

2.4.2 De fyra komponenterna 

Det räcker inte bara med att en varning har god synlighet, den måste också informera på ett bra sätt. 

Wogalter m.fl. (2002) refererar till tidigare forskning där Wogalter m.fl. (1987) menar på att en effektiv 

varningsskylt består av fyra komponenter. 

Först ska ett signalord användas för att väcka uppmärksamhet och visa på att det finns en risk eller 

fara att vara medveten om. Detta ord kan vara varning, eller fara eller annat liknande ord som kopplas 

ihop med en risk. Ordet kan med fördel skrivas i versaler i en större storlek (Cheatham m.fl., 2003). 
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När mottagarens uppmärksamhet har fångats genom ett signalord ska det förklaras vad risken eller 

faran är. Förklaringen ska vara kort och koncis och specifik. Det räcker alltså inte med att varna för en 

farlig miljö, utan faran ska preciseras, som till exempel att det finns giftiga ångor i lokalen. (Wogalter 

m.fl., 2002; Laughery, 2006) 

En upplysning av de möjliga konsekvenserna av faran ska också finnas. Även den bör vara specifik. 

Laughery (2006) ger ett exempel att "Potentiell hälsofara" är en vag och ospecifik 

konsekvensformulering, medan "Kan orsaka lungskador" är ett bättre alternativ (då det är en relevant 

konsekvens så klart). 

 

Till sist ska även instruktioner för hur faran undviks finnas. Dessa kan antingen finnas i form av text, 

eller som ett piktogram. Om en varning innehåller dessa fyra komponenter är chansen större att den 

efterföljs (Adams m.fl., 1998). 

 

2.4.3 Text och symboler 

Davies m.fl. (1998) påvisar att tidigare studier av flertalet forskare indikerar att bilder och symboler är 

bättre att använda sig av än ord och text i säkerhetsinformation. Symboler och bilder känns igen och 

ihågkoms bättre än ord. De är också lättare att läsa på avstånd och går dessutom snabbare och mer 

korrekt att läsa av (Davies m.fl., 1998). 

 

Om en längre text måste användas är det att föredra att sätta den som en punktlista istället för 

flytande text, då det gör texten lättare att förstå (Wogalter & Shaver, 2001 genom Wogalter m.fl., 

2002). Texten ska då vara tydlig och precis och meningarna så korta som möjligt. Förkortningar ska 

undvikas, liksom slanguttryck, jargong och tekniska termer. Texten ska vara tillräckligt stor och tydlig 

för att den ska kunna läsas på avstånd och av människor med nedsatt syn. (Cheatham m.fl., 2003) 
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2.4.4 Piktogram 

Inom säkerhetsvisualisering används ofta piktogram. Ett piktogram är en bild eller symbol som 

informerar, istället för, eller i samband med, text. Dreyfuss (1984, genom Davies m.fl., 1998) beskriver 

att piktogram kan visa budskap på tre olika sätt. Piktogram kan vara föreställande (eng. 

representational), där informationen visas genom enkla, relativt korrekta bilder. De kan också vara 

godtyckliga (eng. arbitrary), där bilderna reduceras ner till grafiska termer. Slutligen kan piktogram också 

vara abstrakta (eng. abstract), vars budskap måste läras in.  

 

Easterby och Hakiel (1977 genom Davies m.fl., 1998) menar på att det bildliga innehållet i en skylt 

och dess budskap kan delas in i tre kategorier; beskrivande (eng. descriptive), föreskrivande (eng. 

prescriptive) och förbjudande (eng. förbjudande). Med beskrivande menas att budskapet beskriver 

och identifierar faran. Med föreskrivande menas att budskapet visar på positiva handlingar. Med 

förbjudande menas att budskapet visar på vad som inte bör göras. 

Beskrivande   Föreskrivande   Förbjudande 

(Arbetsmiljöverket, 2012a,b,c) 

2.4.5 Miljö och målgrupp 

Miljön där säkerhetsinformationen ska sitta uppe är något som behöver beaktas inför framtagningen 

av den. Som Wogalter och Laughery (1996) nämner är många miljöer bullriga och högljudda. Detta 

påverkar hur informationen bör utformas. Andra miljöaspekter, så som ljusförhållanden, luftfuktighet, 

temperatur eller kemiska substanser i lokalen kan påverka informationens läsbarhet 

med tiden och behöver också tänkas över före framställning. (Wogalter m.fl., 2002) 

 

En annan aspekt som bör beaktas är målgruppen och dess språkkunskaper (Adams m.fl., 1998). Finns 

personal med sämre språkkunskaper i det aktuella språket på arbetsplatsen? Informationen måste 

anpassas också för dessa. 
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2.4.6 Tillvänjning och delaktighet 

Som nämns tidigare tar Wogalter och Laughery (1996) upp att nyhetsvärdet av en varning bidrar till 

dess synlighet. En varning blir med tiden invand och tappar sitt nyhetsvärde och därför också sin 

synlighet. För att fördröja denna tillvänjning kan varningens utseende och karaktär förändras då och 

då. Däremot ska det finnas en medveten kring att om detta görs alltför ofta kan varningen tappa sin 

igenkänningsfaktor, som också är viktig vid säkerhetsinformation. (Wogalter & Laughery, 1996) 

 

Ett annat sätt att fördröja tillvänjningen är att få mottagaren att bli delaktig i budskapet. Denna 

delaktighet kan skapas genom interaktion med varningen (Wogalter & Laughery, 1996). Delaktighet 

kan också skapas genom sättet budskapet berättas på. Om inte alla detaljer beskrivs måste mottagaren 

fylla i mellanrummen själv och blir då delaktig (Bergström, 2009). 

2.4.7 Testning och efterlevnad 

Innan säkerhetsinformationen används är det viktigt att den testas på den aktuella målgruppen för att 

se att de verkligen förstår den. Testningen kan bygga på förståelse av text- och bildelement för att se 

att budskapet tolkas rätt. Testningen kan också bygga på mottagarens beteende, alltså om 

säkerhetsinformationen inte bara förstås, utan också efterföljs. (Cheatham m.fl., 2003) 

Det är också viktigt att vara medveten om att bara för att en skylt väcker uppmärksamhet och har god 

synlighet betyder inte det automatiskt att den efterföljs. Efterlevnaden av säkerhetsinformationen 

beror också på den individuelle personens överväganden och prioriteringar. Informationens tydlighet 

och egenskaper kan så klart påverka detta, men bara till en viss grad. (Adams m.fl., 1998) Wogalter 

m.fl. (2002) visar även på att ju närmre den aktuella faran eller risken som varningsskylten är placerad, 

ju effektivare är den. 
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3 Metod  

Detta avsnitt behandlar vilken metodansats och vetenskapssyn som studien grundar sig i. Det beskriver också ingående 

vilka olika metoder som använts för studien. Avslutningsvis finns också ett stycke om kritik av metod och källor. 

3.1 Vetenskapssyn och metodansats 

Baserat på studiens syfte har en hermeneutisk vetenskapssyn och en kvalitativ metod använts. 

 

En kvalitativ metod valdes över en kvantitativ metod. Bryman (1997 s.77) påpekar att ”Det mest 

grundläggande draget i kvalitativ forskning är den uttalade viljan att se eller uttrycka händelser, handlingar, normer och 

värden utifrån de studerade personernas eget perspektiv.” Detta är även vad denna studie vill sträva mot, då de 

riktlinjer som tagits fram ska vara anpassade för den specifika målgruppen och miljön. Fördelen med 

en kvalitativ metod är att den kan ha ett väldigt flexibelt och relativt ostrukturerat arbetsflöde. Detta 

gör att det inte behöver finnas en klar bild av vad som ska tas reda på vid undersökningens start, utan 

de kan preciseras utefter vad som framkommer under arbetets gång. Ett problem som kan uppstå 

inom den kvalitativa forskningen är att resultatet kan vara svårt att generalisera och att det dessutom 

bygger på forskarens förmåga att tolka den sociala verksamheten. (Bryman, 1997) Generaliserbarhet 

diskuteras mer ingående längre ner i detta avsnitt.  

 

Hermeneutik står för tolkningslära eller tolkningskonst. Det hermeneutiska synsättet strävar inte efter 

att finna ett absolut resultat, utan snarare att tolka och förstå handlingar och samband i en större 

helhet (Grönmo, 2004). Då denna studie kräver mycket analys och utrymme för tolkningar är det 

naturligt med en hermeneutisk vetenskapssyn. 

3.2 Tillvägagångssätt  

För att besvara syfte och frågeställningar har en kvalitativ fallstudie genomförts som innefattar 

litteraturstudier, intervjuer och framtagning och testning av prototyper. 

En fallstudie fokuserar på en analysenhet, i detta fall det aktuella företaget Wahlquists. Grönmo (2004 

s.96) menar på att: “Ett annat syfte med fallstudier är att utveckla begrepp, hypoteser eller teorier. Dessa fallstudier 

baserar sig ofta på teoretisk generalisering till en större population. Den enda enhet som studeras betraktas som en 

synnerligen typisk enhet inom denna population”. Detta stämmer med denna studie. 
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Fallstudieföretaget kan kallas för en typisk enhet då verksamheten är mycket bred och täcker både 

produktion och montering. Företaget är också, likt de flesta liknande företag, certifierat enligt de 

standardiserade miljöcertifieringar som finns (bilaga 2). 

Fallstudier har oftast ett kvalitativt synsätt och innefattar som regel mycket information om 

analysenheten. Studien brukar också innefatta analysenheter på mesonivå, alltså på nivå i storlek och 

omfattning med organisationer och företag (Grönmo, 2004). Detta stämmer även in på denna studie.  

 

Som del i fallstudien gjordes intervjuer samt prototyptestning. Intervjuerna gjordes med ansvariga för 

kemikaliehantering och miljöarbete på företaget. Syftet var att få fram relevant fakta till grund för 

innehållet i prototyperna, samt att undersöka vad som bör tänkas på specifikt när information 

visualiseras i industrimiljö.  

 

Prototyper utvecklades sedan som ett led i att besvara frågeställningarna. De baserades på den 

kunskap som fåtts från de aktuella teorier som behandlats, samt vad som framkom ur intervjuerna. 

Dessa prototyper testades och diskuterades sedan med personal på fallstudieföretaget. Prototyperna 

besvarade frågor som hur de uppfattade symboler, textens längd, läsbarhet, läsordning av objekt och 

tankar kring att använda verkliga föremål med fysisk form. 

 

Dataanalysen har gjorts med utgångspunkt i Creswells (2009) analysmetod av fallstudie (eng. case study). 

Efter insamlad data organiserades och sammanställdes de enskilda fallen. De lästes igenom och 

kategoriserades därefter. Utifrån detta jämfördes och parades de olika svaren ihop och därefter var det 

enkelt att se samband och analysera resultatet. 

 

3.2.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudier gjordes tidigt i arbetsprocessen. De fokuserade på forskning om hur 

säkerhetsföreskrifter ska visualiseras och vilka krav som ställs på visualiseringen, och ämnade att ge 

svar på första frågeställningen i studien. Mycket av denna forskning kretsar kring varningssymboler 

och piktogram och hur dessa ska visualiseras på bästa sätt. 

 

Visuella kontexter, semiotik och kommunikationsmodeller är andra ämnen som litteraturstudierna har 

berört. 

Litteratur som användes var i första hand primärkällor, så som vetenskapliga artiklar, men tryckta 

böcker har även används i viss utsträckning. De vetenskapliga artiklarna hittades främst med hjälp av 

artikeldatabaser.   
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3.2.2 Intervjuer 

För att kunna besvara studiens andra frågeställning gjordes intervjuer med två anställda på företaget 

med god insikt i företagets alla avdelningar. 

Intervjuerna hölls informella på en semistrukturerad nivå, med många förformulerade frågor som 

samtidigt gav utrymme för följdfrågor och övriga reflektioner. Objektiva frågor, som till exempel, 

vilka språk som förekommer på företaget, hur vanligt förekommande det är med symboler i 

industrimiljön och vad för yttre faktorer som kan påverka säkerhetsgalleriet, så som ljud, ljus och 

materialanvändning. Denna intervjuform valdes för att hålla intervjuerna och svaren så konkreta som 

möjligt, men ändå ge de intervjuade en chans att trycka på det som de själva ansåg viktigt.  

Förberedelse 

Som förberedelse för intervjun formulerades en intervjuhandledning. Grönmo (2004 s163) anser att 

"Handledningen är forskarens utgångspunkt och rättesnöre för intervjuandet. Den ska vara tillräckligt omfattande och 

specifik för att forskaren ska få fram de typer av information som är relevanta för studien, men den ska samtidigt vara 

så enkel och generell att varje enskild intervju kan genomföras på ett flexibelt sätt." Ett antal frågor som rörde 

arbetsmiljön på företaget och vilka aspekter som skulle kunna påverka den visuella utformningen av 

information där formulerades, men med inställningen att utrymme för följdfrågor skulle ges. Frågorna 

var till stor del kognitiva, men även evaluativa. Kognitiva frågor rör faktiska förhållanden och 

evaluativa frågor rör mer personens värderingar och åsikter (Grönmo, 2004). Detta då det var viktigt 

att få fram både konkret fakta om arbetsmiljön, men också respondenternas egna åsikter, tankar och 

idéer. 

God kommunikation 

Grönmo (2004) förklarar att det vid informella intervjuer är viktigt att kommunikationen mellan 

forskaren och respondenten fungerar väl. Det gäller alltså att få en god kontakt med respondenten 

från start. Detta kan åstadkommas på flera sätt, men det viktigaste är att få respondenten att känna sig 

trygg och bekväm. Studiens intervjuer genomfördes därför på plats på företaget, men i ett kontor 

avskilt från industrilokalen. Kontakt togs med respondenterna flera dagar innan intervjuerna för att 

bygga upp en god kommunikation redan innan. Flera förslag på tider gavs, men det var 

respondenterna själva som fick bestämma en specifik tid då de kände att de hade tid för 

genomförandet av intervjun. 

Innan intervjun startade förklarades det vad syftet med intervjun och studien var och respondenterna 

tillfrågades om de godkände bandinspelning. De informerades också om att de och deras svar skulle 

hållas anonyma studien igenom. Under intervjun fördes även så noggranna anteckningar som var 

möjligt. 
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Vid en informell intervju finns det flera aspekter som kan påverka respondenternas svar. Grönmo 

(2004 s.167) menar att "En del problem under datainsamlingen har att göra med respondentens egenskaper. Det 

mest typiska av de här problemen är att respondentens minnesfel eller vilja att uppfattas på ett visst sätt av andra kan 

påverka svaren som ges." Då intervjuerna berörde personliga frågor om arbetsrutiner och liknande, var 

det viktigt att upprätthålla god kommunikation intervjuerna igenom.  

Urval och omfattning 

Urvalet av deltagare för de två intervjuerna gjordes till största del baserat på deras kunskaper om 

företagets olika avdelningar för att täcka in så mycket som möjligt. Förslag på deltagare framkom efter 

samtal med handledaren på företaget. Omfattningen begränsades till endast två intervjuer, då dessa 

täckte upp det informationsbehov som krävdes. 

3.2.3 Prototyptestning 

Studien omfattar två omgångar testningar. Den första skedde tidigt i processen där fokus låg på hur 

testpersonerna uppfattade konceptet och budskapet, medan den andra testningen undersökte hur 

deltagarna uppfattade och påverkades av formgivning och design. Dessa två testningar besvarar andra 

frågeställningen i denna studie. 

Genomförande 

Första testningen, som bestod av tre prototypversioner, inriktades var och en på att förklara innehållet 

på olika sätt som tagits fasta på vid litteraturstudierna. De olika sätten att visualisera informationen på 

var; beskrivande, föreskrivande och förbjudande. Dessa tre versioner fokuserade på hur information på olika 

sätt kunde förmedlas. Vilken tilltalston och attityd informationen önskades ha.  

Varje version testades först var för sig för att de skulle få en rättvis bedömning och efter en 

genomgång av alla jämfördes och diskuterades de tillsammans. Innan testningarna målades en bild 

och ett scenario upp för personerna om vad studiens syfte gick ut på och vad målet med uppdraget 

från företaget Wahlquist skulle resultera i med det färdiga säkerhetsgalleriet. 

För att förtydliga detta gjordes en skiss över hur och var detta galleri skulle finnas och 

kemikaliehanteringens del som en station. Då säkerhetsgalleriet ska finnas på företagets alla fyra 

fabriker i Sverige visades även fotografier från dessa platser upp för testpersonerna, allt för att ge dem 

en tydlig bild av uppdraget. Personerna fick även tänka sig in i rollerna som fast anställd och 

entreprenör och jämföra deras olika behov och uppfattning av versionerna. 
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Scenarion, som i dessa, hjälper personerna att föreställa sig situationer och forma lösningar 

därefter (Cooper m fl., 2007). 

 

Efter första testningen utvärderades resultatet och en ny prototyp gjordes av de tre första 

prototyperna genom det som fick bäst respons från testpersonerna (bilaga 4). Under denna 

prototyptestning lades mer fokus på design och utformning än vid tidigare testning. Dessa 

designbeslut grundades på de teorier som tagits fasta på tidigare under studien, men även på det som 

framkommit under intervjuerna och de tidigare testningarna. Denna prototyp var mer färdigställd än 

de första prototyperna, men det påpekades ändå för testpersonerna att det fortfarande bara var en 

prototyp och inget färdigt resultat. Detta gjordes för att testpersonerna skulle känna att de fortfarande 

kunde komma med tankar och åsikter kring förändringar och förbättringar av prototypen. Även här 

fick testpersonerna tänka sig in i ett scenario under en del av testningen för att lättare kunna bilda sig 

en uppfattning om hur prototypen fungerade ur olika synvinklar.  

God kommunikation 

Informella intervjuer genomfördes vid båda testningarna. Grönmo (2004) förklarar att vid en 

kvalitativ studie ska informella intervjuer ske. Testningarna grundade sig på frågor som berörde 

övergripande områden för att uppmuntra till en mer flexibel och öppen diskussion. Viktigt vid 

testningen var att hålla en avslappnad stämning där testpersonerna kunde känna sig bekväma. 

Testningarna befann sig därmed avskilt i ett kontorsrum, utan påverkan från andra faktorer. Vid 

informella intervjuer är det därmed viktigt att hålla en god kommunikation. Mycket av testpersonernas 

svar tolkades för att sedan resultera i följdfrågor. Informella intervjuer är en metod där insamling av 

data och analys pågår parallellt. (Grönmo, 2004) 

 

Dataregistrering i form av ljudupptagning utfördes med godkännande från testpersonerna. Samtidigt 

fördes anteckningar. Sådana anteckningar fungerar som stöd för det som inte uppfattas på ljudbandet 

och det blir en hjälp för att ha en övergripande kontroll av intervjun (Grönmo, 2004). 

Urval och omfattning 

De tre första prototyperna, under testomgång ett, testades på fem personer varav en pilottestning. 

Dessa skedde enskilt med var och en. Tre av testpersonerna var från produktionsavdelningen, som 

hanterar kemikalier dagligen i sitt arbete. 

Dessa personer valdes ut genom det Grönmo (2004) kallar snöbollsurval. Denna metod används 

vanligtvis vid kvantitativa metoder, för strukturerat urval, men då kunskap om de anställda och 

berörda på företaget inte fanns sedan tidigare hos forskarna ansågs det som en möjlighet vid 

testningarna att låta varje person som blivit testad föreslå andra personer i sin omgivning som skulle 

gynna studien. 



 

 20 

Grönmo (2004) förklarar att ett snöbollsurval som metod är lämplig om det finns nätverksmönster, 

vilket finns bland de anställda på företaget då de vet vem som kan vad och vilka erfarenheter som 

finns inom det berörda området kemikalier. En praktikant fanns tillgänglig på företaget och även 

denne testades då studien skulle anpassas till både fast anställda och tillfälligt besökande. 

Pilottestningen som gjordes innan de skarpa testningarna var ett hjälpmedel för att korrigera 

eventuella missar i testprotokollet. 

 

Den slutgiltiga prototypen testades på fyra personer. Två av personerna hade testat de tidigare 

prototyperna, medan de andra två testpersoner inte hade någon förkunskap om studien. Det var 

viktigt att få åsikter från personer som inte varit inblandade i studien tidigare och därmed kunde 

komma med nya och betydelsefulla insikter och tankar kring prototypen. Samtidigt var det också 

värdefullt att de personer som testat de första prototyperna även fick vara med vid andra testningen 

för att också kommentera formgivning och design och inte bara budskapet och konceptet, som det 

var fokus på vid de första testningarna. Omfattningen av fyra testpersoner grundade sig i de 

tidsresurser som fanns för studien. 

 

3.3 Metodkritik 

3.3.1 Validitet 

Med validitet menas vilken relevans den insamlade datan har för att besvara en studies frågeställning 

(Grönmo, 2004). En kvalitativ studie har ofta inte ett lika tydligt mål och syfte från start som en 

kvantitativ studie har. Under en kvalitativ studie kan dessutom frågeställningen förändras och 

utvecklas genom studien (Bryman, 1997). Detta gör att det kan vara svårare att från början veta vilken 

data som bör samlas in och därmed kan validiteten påverkas. En kvalitativ studie är däremot väldigt 

flexibelt, vilket också gör att det går anpassa datainsamlingen efterhand mycket enklare än vid en 

kvantitativ studie (Grönmo, 2004). 

Den forskning som finns i ämnen kring visualisering av säkerhetsinformation kretsar mycket kring 

varningsskyltar och piktogram. Dessa är ofta är placerade i förankring till själva faran eller risken och 

måste därför ha en väldigt snabb och direkt visuell kommunikation. Ett exempel på en sådan situation 

är en skylt vid en maskin som förklarar dess risker. Det säkerhetsgalleri som denna studie behandlar 

fungerar inte så, utan här har mottagaren tid att gå igenom informationen och dess syfte är att få en 

överblick över allt som berör företagets säkerhet, i en lugn miljö som inte är i samband med arbete. 

Det faktum att liknande forskning till stor del ej finns kan dock göra att validiteten sänks. Endast vissa 

delar av teorierna blir direkt överförbara, men starkt användbara. 
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Det som gjorts för att försäkra att validiteten hålls hög studien igenom är att validitet har diskuterats 

och funnits i fokus under arbetet. Inför intervjuer och testningar har forskarna tydligt diskuterat med 

varandra vad målet varit och vilken slags data som skulle fås fram, allt för att hålla datan så relevant 

som möjligt för studien. Respondenterna har också så gott som möjligt blivit insatta i vad studien ska 

utmynna i så att de redan från början fått en god bild av projektet. 

 

3.3.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur pass pålitligt det insamlade datamaterialet kan anses vara (Grönmo, 2004). 

I en kvalitativ studie pågår datainsamling, analys och tolkning ofta parallellt och därför kan det vara 

svårt att bedöma reliabiliteten i en sådan studie (Grönmo, 2004). Vidare beskriver Grönmo (2004) att 

reliabilitet kan bedömas utifrån två olika begrepp – stabilitet och ekvivalens.  

 

Om stabiliteten är hög betyder det att om studien skulle genomföras en gång till med samma metod 

fast vid en annan tidpunkt, skulle resultatet bli detsamma som när studien genomfördes första gången 

(Grönmo, 2004). Den del av studien som grundar sig på dokumenterad forskning och teorier kan 

anses ha en hög stabilitet. Den del som däremot grundar sig på intervjuer och testningar är svårare att 

bedöma, då de handlar mycket om personliga åsikter och tankar hos respondenterna.  

 

Ekvivalens handlar om hur samstämmigt datan skulle bli om en annan forskare skulle genomföra 

samma studie med samma metod parallellt med den första studien (Grönmo, 2004). Under 

intervjuerna och testningarna i studien skedde analys av datamaterialet kontinuerligt. Detta gör att 

mycket av den datan som framkommit är påverkad av forskarnas analyser. Därför kan analysen i 

denna studie inte anses ha hög ekvivalens, men det kan däremot den insamlade datan anses ha. 

3.3.3 Generaliserbarhet och överförbarhet  

Med generaliserbarhet menas om studiens resultat är generellt och kan gälla fristående från studien. 

Då denna studie är en fallstudie som kretsar kring ett specifikt företag är det svårt att få en hög 

generaliserbarhet. 

Alla företag har olika arbetsrutiner och regler som måste följas. Arbetsmiljön kan också se mycket 

olika ut från företag till företag. Detta gör att resultatet till viss del ej är generaliserbart, men däremot 

överförbart. Resultatet kan anpassas och vissa delar kan användas på andra företag. Företag med 

verksamhet som liknar fallstudieföretagets kan med mindre justeringar använda resultatet. 
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4 Empiri och analys 
Detta avsnitt beskriver vad som framkommit ur datainsamlingen samt analysen av den. Det innefattar både vad som 

framgått ur de teorier som behandlats och de intervjuer och testningar som genomförts. 

4.1 Visualisering av säkerhetsinformation 

Mycket forskning visar att tydlighet är ett viktigt kriterium då säkerhetsinformation ska visualiseras. 

För att uppnå denna tydlighet är det viktigt att först ha kunskap om grundläggande 

kommunikationsteorier, för att på så sätt minska eventuellt brus och förstå hur den grafiska 

utformningen på bästa sätt kan stödja budskapet.  

 

Det är dessutom viktigt att vara medveten om i vilken kontext informationen kommer att finnas. Som 

nämnts tidigare påverkar både den inre och yttre kontexten hur budskapet uppfattas av mottagaren. 

Säkerhetsinformation som exempelvis sitter i en restauranglokal påverkas av vissa faktorer som hög 

ljudvolym, mycket rörelse och dämpad belysning, medan en broschyr om första hjälpen som finns på 

en vårdcentral påverkas av helt andra faktorer.  

 

Biederman som citeras i Bar (2004) framhåller att budskapet med fördel ska förankras med dess 

objekt till verkligheten och sätta dem i rätt sammanhang. Detta kräver därför att sändaren sätter sig in 

i mottagarens situation och får en förståelse för vilka erfarenheter och referenser denne har. Då kan 

sändaren exempelvis dra nytta av färger, objekt och andra element som mottagaren kommer i kontakt 

med i sin vardag.  

 

När det gäller säkerhetsinformation som varningsskyltar eller piktogram är det mycket viktigt att 

budskapet är tydligt och går fort att uppfatta av mottagaren. Varningsskyltar sitter ofta i anslutning till 

en direkt fara, vilket gör att informationen måste vara just snabb, synlig och inte väcka några frågor. 

Enligt tidigare forskning, som beskrivs i 2.4, finns det olika faktorer att tänka på för att uppnå detta. 

Att använda enkla bilder, i likhet med piktogram, i anslutning till en kort och koncis text som upplyser 

om faran är något som rekommenderas. Att använda starka färger och signalord är också bra för att 

väcka uppmärksamhet. De standardiserade varningssymbolerna som finns kan med fördel användas, 

då igenkänningsfaktorn är hög. Däremot är det viktigt att vara medveten om att dess synlighet 

minskar med tiden och då de används i hög utsträckning. Flera forskare föreslår att annorlunda 

material, belysning eller delaktighet kan användas för att höja synligheten. Detta skull kunna 

kombineras med den traditionella symbolen, för att höja synligheten på varningen utan att tumma på 

igenkänningsfaktorn.  

 

Forskarna påpekar också att det är viktigt att informera om vad konsekvensen av risken är och hur 

det går att undvika. Easterby och Hakiel (1977 genom Davies m.fl., 1998) menar på att piktogram
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informera på tre olika sätt – beskrivande, föreskrivande eller förbjudande. Detta kan utnyttjas på fler 

områden av budskapet för att informera på bästa sätt. Texter kan också konstrueras utefter dessa tre 

sätt och anpassas efter situation. Detta var något som undersöktes närmare under 

prototyptestningarna i studien, vilket beskrivs mer ingående under stycke 4.2.2 och 4.2.3. 

4.2 Visualisering och utformning på industriföretag 

4.2.1 Intervjuer 

Under de två intervjuer som genomfördes framkom faktorer som påverkade designbeslut för studiens 

senare framtagning av prototyper för fallstudieföretaget. Intervjuerna gav svar på hur visualisering av 

information för kemikalier fungerar på företaget idag, hur de själva reflekterar kring detta och vad 

personalen har för vanor och inställning till denna slags information. Fokus låg även på industrimiljön 

och dess påverkan på visualisering av säkerhetsinformation. 

 

Konsekvenser

Enligt de båda respondenterna anses det viktigt att förmedla konsekvenser som kan uppstå i det 

dagliga arbetet, speciellt visualiserat genom bilder, för att fånga betraktarens uppmärksamhet. En av 

dem förklarade att människan blir påmind när hon befinner sig i liknande situationer och undviker 

därmed riskerna. Att använda patos och bygga på en känsla i bilderna är viktigt (Wärn, 2004). 

Wogalter m.fl. (1987 genom Wogalter m.fl., 2002) tar upp konsekvenser som en del av hur en effektiv 

varningsskylt bör vara utformad. Mottagaren ska upplysas om faran och dess möjliga konsekvenser. 

Informationen bör hållas konkret för att undvika att budskapet blir vagt (Wogalter m.fl., 1987 genom 

Wogalter m.fl., 2002). Enligt en respondent bör det undvikas att ”slå människor på fingrarna” med 

lagar och regler då det i många fall istället kan slå tillbaka utan påverkan av budskapet. 

Bilder och symboler 

Bilder och symboler är lätta att läsa av, speciellt på avstånd, och de känns igen mycket snabbare än 

text (Davies m.fl., 1998). Symboler ansågs enligt båda respondenterna användas lite av i fabrikerna 

idag. Där ansåg en av dem att de ”skulle kunna göra jättemycket för att förbättra”. Likt Wogalter m.fl. 

(2002) som tar upp om vikten av att säkerhetsinformation placeras nära faran, ville respondenten 

vidareutveckla symbolernas användning i fabrikerna anpassade till varje arbetsstation. Däremot 

påpekade respondenten vikten av att inte använda för många skyltar och symboler, som denne själv 

uttrycker; “...passa sig för att tapetsera, för då motverkar det istället.”  

En av respondenterna menade på att de som arbetat länge på företaget hamnar lätt i gamla vanor, där 

de förbiser att kontrollera till exempel vad ett ämne har för egenskaper och därmed risker vid 

hantering. Många vet vad farosymbolerna betyder på flaskorna, men de lägger ingen stor vikt vid dess
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konsekvenser och påverkan. Symboler som normalt används, utan att någonting leder dess 

uppmärksamhet, blir oftast inte sedda och kommer därmed inte efterlevas (Adams m fl., 1998). 

 

Språk och text

Det språk som används på företaget är mycket varierande, förklarar respondenterna. Arbetare 

kommer från många delar av världen med unik kompetens inom olika områden och då krävs det att 

säkerhetsgalleriet är på svenska och engelska, men även att alla oberoende av vilket land de kommer 

ifrån förstår det visuella språket. Målgruppens språkkunskaper bör beaktas (Adams m.fl., 1998). Det 

är viktigt att tänka på textens längd och omfattning, särksilt i detta fall då texten skrivs på både 

svenska och engelska.  Texten ska vara tydlig, ha anpassad storlek efter läsavstånd och meningarna ska 

vara så korta som möjligt (Cheatham m.fl., 2003). Vid en längre text bör en punktlista prioriteras 

(Wogalter & Shaver, 2001 genom Wogalter m.fl., 2002). 

 

Humor och delaktighet 

Respondenterna ansåg att humor bör finnas med i kombination med allvar. De tror att genom att 

blanda in humor kan informationen nå långt. ”För allvarligt blir det tråkigt, man måste motivera för att det 

ska vara intressant”, påpekas det. Det ansågs även få vara lite ”halvklurigt” som en av dem förklarade. 

Tillvänjning av symboler och säkerhetsinformation bidrar till att tappa sin synlighet. Ett sätt för att 

fördröja denna tillvänjning är att involvera och skapa delaktighet i budskapet för mottagaren, genom 

interaktion eller utesluta information, vilket gör att mottagaren får fylla i sista delen själv.(Wogalter & 

Laughery, 1996; Bergström, 2009) Denna delaktighet kan bidra till att mottagaren intresserar sig och 

känner sig lite duktig av att själv finna den sista pusselbiten, och därmed kan informationen vara 

lättare att ta till sig och framför allt roligare. 

Miljöfaktorer 

Wogalter och Laughery (1996) beskriver miljöns påverkan på hur säkerhetsinformationen uppfattas 

och att det är viktigt att ha i åtanke vid framtagning av informationen. På Wahlquists finns det en hel 

del faktorer som kan komma att påverka design och utformning. Wogalter och Laughery (1996) 

nämner bullriga miljöer som en stor faktor för många företag och det gäller även på Wahlquist. 

Förutom aspekter som ljudnivå påverkar även ljusförhållanden, luftfuktighet och temperatur hur 

informationen uppfattas. Många av dessa påverkar informationen först efter en längre tid (Wogalter 

m.fl., 2002). Oljedimma är vanligt förekommande på fallstudieföretget, vilket på längre sikt orsakar ett 

lager av fett som samlar smuts och damm på materialet. Därmed är valet av material viktigt att ha i 

åtanke. På Wahlquist är det också viktigt att anpassa material efter fabrik, då den yttre kontexten kan 

skilja sig betydligt beroende på fabrik.  
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4.2.2 Prototyptestning 1 

Första prototyptestningen undersökte hur budskap och koncept togs emot av arbetare på Wahlquist. 

Testningarnas tre prototyper, indelade efter beskrivande, föreskrivande och förbjudande, gav inblick i hur 

personerna reflekterade kring innehåll och koncept, mer än design som exempelvis färg och placering. 

 

Beskrivande – 1:a versionen

Genomgående var det farosymbolerna som personerna lade märke till först. ”Här förstår man att här 

visas något farligt”, nämnde en av dem. En annan förklarade att den starka orangea färgen var det som 

ledde blicken till symbolerna. Det kan förklaras av Easterby och Hakiels (1977 genom Davies m.fl., 

1998) teorier kring att piktogram och varningssymboler snabbt ska fånga uppmärksamhet. Detta med 

hjälp av färg, som i detta fall farosymbolernas orangea, eller genom starka signalord som beskriver 

faran. De traditionella symbolerna för skyddsutrustningen kändes bra enligt en testperson, då denne 

beskriver att symboler är någonting som de arbetande i industrimiljö är vana vid att stöta på dagligen. 

Det går att diskutera både för och nackdelar med vanan av symboler. Varningssymboler tappar med 

tiden sitt nyhetsvärde och förlorar sin synlighet (Wogalter & Laughery, 1996). 
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Vidare lades fokus på den pärm som fanns med på denna prototyp. Pärmen presenterades som en 

fysisk, riktig pärm och innehöll ett utdrag av ett säkerhetsdatablad. I ett säkerhetsdatablad hittar 

arbetarna all viktig information om kemikalierna, vad de har för egenskaper, hur de bör hanteras och 

vad som ska göras vid olycka. En arbetare reflekterade kring att dessa säkerhetsdatablad med den 

byråkratiska information som finns är svår att ta till sig och att det inte är så många som läser den just 

därför. Därmed ansåg denne att det var bra att ta fram ett exempel likt denna version för att 

informera om var du ska leta och vilken information som är viktigast att ha koll på. Däremot ansåg en 

annan av dem att det kändes alldeles för tungt att ta till sig informationen även i detta fall. Sistnämnda 

personen påpekar ändå senare under testningen att versionen kändes tydlig och att det var skönt att 

det fanns gott om ytor och plats för alla objekt. Bergström (2009) förklarar att vita ytor kan vara bra 

för att leda intresset och väcka uppmärksamhet. Hansson m.fl. (2006) påpekar att det är viktigt att se 

till mottagarnas tidigare erfarenheter och kunskaper och att resultatet därmed kan skilja sig emellan 

dem. Det bör finnas en förståelse för det och beakta det i de designbeslut som tas. 

 

Den ruta med allmän information reflekterades det inte så mycket av, vilket kan tyda på att den håller 

sig diskret. Informationen finns där enkel att läsa och ta till sig. Wärn m.fl. (2004) påpekar att 

utformningen inte får ta fokus från innehåll, utan hjälpa mottagaren att fokusera på innehållet och inte 

tvärtom, missa eller hoppa över den. Däremot ska inte utformningen för den saken vara tråkig eller 

intetsägande (Wärn m.fl., 2004).  

 

Föreskrivande – 2:a versionen

Först att läggas märke till i denna version var enligt testpersonerna tavlan. Denna tavla skulle fungera 

som en tankeställare för hur kemikalier påverkar oss. I tavlan stod det: - Det som inte syns, finns visst! 

Nyfikenhet och intresset för något nytt var det som beskrevs.  
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Konceptet framgick tydligt för dem alla, kanske inte alltid på en gång, men allvaret som ligger bakom 

budskapet uppfattades. Tillvänjning och att information tappar sin synlighet kan motverkas med hjälp 

av att göra mottagaren delaktig (Bergström, 2009). Tavlan skapar ett intresse, som sedan bygger upp 

motivation till att fundera och ta reda på dess betydelse. 

 

Som en av testpersonerna beskrev det: ”Jag tror att när man får informationen såhär kommer folk 

uppmärksamma det mer. Då tror jag det är lättare att folk reagerar. Om informationen sedan verkligen 

efterföljs är något annat att utreda. Överväganden och prioriteringar hos mottagaren påverkar 

säkerhetsinformationens efterlevnad. En skylt behöver inte automatiskt följas bara för att den blir 

uppmärksammad och synlig för mottagaren (Adams m.fl., 1998). 

 

Skyddsutrustningssymbolerna som helkroppsbilder på människor ansågs till största delen vara lätta att 

ta till sig. Det ansågs lättare att direkt se i sitt sammanhang vilken utrustning som används på företaget 

och att det sen är upp till var och en att fundera över när och till vad de olika ska användas. En av 

testpersonerna kände att illustrationerna kunde kompletteras med de vanliga symbolerna. I detta fall 

kan det ha berott på vanan av tidigare symboler. Ändras utseendet och dess karaktär som Wogalter & 

Laughery (1996) beskriver det kan varningen tappa sin igenkänningsfaktor. 

 

Vidare togs informationen med flaskan emot bra. I denna version placerades farosymbolerna på en 

fysisk flaska. Alla ansåg att farosymbolerna blev tydliga och lyftes fram mer på ett verkligt föremål. 

Som en av dem nämner: ”Det är viktigt att lyfta fram information med fokus på i vilken situation och erfarenhet 

betraktaren av stationen har sedan tidigare”. Biederman som citeras i Bar (2004) menar på att ett objekt bör 

placeras på typiska platser där målgruppen är vana vid att se dem. En av testpersonerna nämner just 

att det är en bra idé med symbolerna på flaskan då de använder mycket flaskor i det dagliga arbetet 

och dessa är märkta med någon av farosymbolerna . ”Folk tänker kanske: Det här kan vara något som jag 

använder”.  
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Förbjudande – 3:e versionen

Slutligen i den sista versionen, den förbjudande, var det många som tyckte om att informationsrutan 

som i tidigare versioner varit ganska diskret längst ner i hörnet nu var illustrationer och bilder som 

visualiserade informationen. Som en av personerna beskrev det så kändes illustrationerna ”mer jazzigare 

än punktlistor”. Punktlistor är bra att använda istället för längre texter då informationen hålls mer 

konkret och tydlig (Wogalter & Shaver, 2001 genom Wogalter m.fl., 2002). I detta fall är texten 

relativt kort. Ytterligare är bilder och symboler ett bättre sätt för att visualisera säkerhetsinformation. 

De anses av många forskare kunna läsas av snabbare, även på längre håll (Davies m.fl., 1998). En av 

personerna uttryckte sig tidigt att denna version kändes lättare att ta till sig när det var mindre text och 

fler bilder. 

Tilltalet och den ton som finns i den förbjudande versionen kändes bra enligt en av personerna. ”Folk 

kanske tänker till lite mer då”. Övrigt när det gäller tilltalston och vem som texterna i samtliga versioner 

borde vända sig till var det delade åsikter om. Några av dem kände att texterna borde tilltala individen 

och den enskilda människan. Exempelvis, du måste och du vet väl. Som en av dem påpekade: ”Alla ska 

känna ansvar, och inte i en grupp tänka att någon annan gör det, utan att jag själv måste göra det”. En annan sa: 

”Det känns som det berör mig, att det är jag som ska reagera. Att det blir just jag som stannar till”. De personer 

som kände motsatsen, gillade bättre tonen att tala till en grupp människor. Exempelvis, vi måste och 

tänker vi på. En av dem sa: ”Alla jobbar vi mot samma mål och det måste man ha i åtanke. Ensam är inte alltid 

stark”. 
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Ett annat argument för denna ton var att utomstående som kommer till företaget som entreprenörer 

ska känna ett högre krav på sig att följa regler och förebygga risker när företaget de besöker står 

bakom informationen. Som personen beskriver det: ”Vi på det här företaget anser att det ska vara såhär. 

Det här måste du följa om du ska vara här”. Mottagaren som ska läsa av information berörs även av dess 

sändare, skaparen bakom budskapet. Vem säger åt mig att använda skyddsutrustning? Sändaren, som i 

detta fall är företaget, har en image och förmedlar en image till mottagaren och det påverkar i sin tur 

mottagarens inställning och intresse. (Hansson m fl., 2006) 

 

4.2.3 Prototyptestning 2 – slutlig version 
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I sista testningen undersöktes sammanställningen av de tre versionerna som blivit en slutlig version. 

Detta med hjälp av de reflektioner och tankar som första testningen resulterat i. Under andra 

prototyptestningen låg fokus främst på hur design och utformning uppfattades av de anställda på 

Wahlquist. 

 

Tavlan med dess budskap var det som även i denna version fick uppmärksamheten först av 

testpersonerna. Några var framme direkt för att testa förstoringsglaset och reagerade positivt på dess 

innehåll. ”Det är ett nytänk, det är roligt”, upprepade en av dem. ”Tavlan är fräck”, sa en annan. Till denna 

version lyftes rubriken och uppmaningen, Titta närmre. Vad ser du?, fram till tavlan genom en liten, 

färgglad flärp. Denna flärp var även ett av de objekt som personerna lade märke till först. Någon 

kommenterade att det är sådana liknande skyltar som är vanliga att se i mataffären. 

 

Den leder blicken och riktar uppmärksamheten. Läsordning och hierarkier är viktiga faktorer att 

fundera kring vid utformning av informationsdesign för att leda mottagaren rätt och i rätt ordning 

(Bergström, 2009) Flaskan och dess farosymboler fungerade också bra enligt dem alla. Just för att det 

var ”någonting att ta på” och någonting som ”ger en förankring i verkligheten”.  

 

Texten uppfattades vara bra, både när det gällde läsbarhet och dess längd. Kanske att det kunde 

kortas ner ännu lite mer för att mottagaren ska kunna ta till sig informationen fortare.  

 

Det diskuterades även en hel del om galleriets nyhetsvärde. Efter några år kanske det inte skulle skapa 

den nyfikenhet och det intresset som finns när det är nytt. För nya och tillfälligt besökande skulle 

stationen och säkerhetsgalleriet fortfarande fungera bra, men en av dem funderade kring hur det med 

tiden skulle uppmärksammas. Även om galleriet inte får den uppmärksamhet och synlighet hos 

anställda efter en tid är dess efterlevnad däremot mycket viktig.  

 

Prototypen ansågs passa in med företaget Wahlquist och den industrimiljö det kommer vara placerat i. 

En testperson säger: ”… detta är nytänk och det tror jag företaget strävar efter”. En annan påpekar att: 

”miljötänk är någonting som kommer mer och mer på alla plan, både personlig miljö och den miljö som finns utanför 

oss”. Symboler, text, färger, hierarkier, läsordning och budskap uppfattades genomgående bra i denna 

slutliga prototyp av samtliga testpersoner. ”Det är mycket lättare att ta till sig information på detta sätt, än i 

bara text. Får man informationen presenterad i exempelvis en folder, blir det lätt att man lägger den åt sidan utan att 

läsa den”, sa en av dem. En annan beskrev prototypen ”..lätt att ta till sig och överskådlig” och ”att använda 

lite humor och att göra läsaren delaktig är mycket bra”.  
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5 Avslutning 
Under detta sista avsnitt presenteras slutsatser av studiens analys och resultat. Denna del tar även upp diskussion och 

reflektion kring studiens process, vilka lärdomar och erfarenheter den givit, om någonting kunde gjorts annorlunda och 

om det finns några frågor som kvarstår. 

5.1 Slutsatser och rekommendationer 

5.1.1 Hur ska säkerhetsinformation utformas visuellt? 

Det som framkommer ur tidigare forskning inom området säkerhetsvisualisering är att tydlighet är 

oerhört viktigt. Informationen som visualiseras ska vara enkel att förstå för alla mottagare och den ska 

gå snabbt att ta till sig. För att uppnå detta finns det vissa riktlinjer att utgå från. 

Kontext

För att informationen ska gå snabbt att uppfatta är det betydelsefullt att veta i vilken kontext den 

kommer befinna sig för att därefter kunna anpassa utformningen på bästa sätt. Det innebär att det är 

viktigt att sätta sig in i den aktuella målgruppen och förstå vilka mottagarna är och vilka referenser 

dessa har. Det är väsentligt att prata med målgruppen och förstå vilken vana de har vid 

varningssymboler och säkerhetsinformation sedan tidigare för att kunna justera visualiseringen utifrån 

den.  

 

Användandet av kontexter är bra för att göra informationen snabb att ta till sig. Att utnyttja objekt 

och situationer som mottagarna är väl bekanta med gör att de kan uppfatta informationen snabbt och 

korrekt.  

 

Att vara medveten om i vilken miljö informationen kommer att mottas är också viktigt. Hur ser 

belysningen ut på platsen? Från vilket avstånd kommer mottagarna att läsa den? Hur är ljudvolymen 

och är mottagarna under tidspress eller har de god tid på sig att ta till sig budskapet? Dessa faktorer 

påverkar alla hur informationen bör visualiseras. Vid dålig belysning krävs exempelvis ett tydligare 

teckensnitt i större grad än vid god belysning.  

Synlighet

En del i att göra säkerhetsinformationen tydlig är att göra den synlig. Synlighet kan uppnås på flera 

olika sätt. Att utnyttja starka färger är ett exempel. Att använda belysning, starka signalord, fetad text 

eller piktogram tillsammans med kort och koncis text är andra sätt att öka synligheten på. Det är dock 

viktigt att kunna göra en övervägning här, för att använda alla dessa komponenter kan istället få 

motsatt effekt. 
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Budskap

Själva budskapet i informationen måste vara konkret utan slanguttryck, förkortningar eller fackord. 

Det är också viktigt att visa på vilka konsekvenser faran eller risken innebär, samt hur mottagarna ska 

agerar för att undvika dem. Att hålla texter så korta som möjligt är en bra tumregel. 

Tillvänjning

Traditionella symboler och varningsskyltar har en hög igenkänningsfaktor, vilket gör att budskapet 

uppfattas snabbt. Problemet med detta kan dock samtidigt vara att de lätt blir invanda och därmed får 

försämrad synlighet. Det finns olika sätt att motverka denna tillvänjning på. Att då och då förändra 

informationens karaktär eller utseende kan vara ett sätt. Dessa förändringar kan exempelvis handla 

om att byta placering, färger eller storlek på informationen. Den måste dock självklart fortfarande 

vara anpassad till mottagarna och miljön. Förändringarna måste vara så pass stora att de 

uppmärksammas av mottagarna, samtidigt som igenkänningsfaktorn hålls så hög som möjligt.  

 

Ett annat sätt för att fördröja tillvänjningen är att få mottagarna att bli delaktiga i budskapet. Detta 

kan handla om att de måste genomföra en handling för att kunna gå vidare i arbetet. Det kan också 

handla om att de måste tänka till extra och lösa ett problem. Här gäller det dock också att vara 

medveten om i vilken situation som budskapet ska mottas. Om mottagarna är under tidspress eller i 

andra kritiska situationer är det viktigare att prioritera att informationen går fram snabbt.  

 

Testning

För att veta att budskapet går fram är det av stor vikt att först testa på den berörda målgruppen. Då 

finns det fortfarande chans att justera och förtydliga vissa delar i visualiseringen som inte fungerar 

som önskat. Dessa testningar kan genomföras på olika sätt. Ett alternativ är att genomföra intervjuer 

för att se så att budskapet uppfattas rätt och snabbt av målgruppen. Ett annat sätt kan vara att istället 

observera målgruppen på plats för att se om informationen ger genomslag i hur mottagarna agerar. 

Detta sätt är betydligt mer tidskrävande, men kan samtidigt ge ett mer korrekt svar på hur 

informationen tas emot och efterlevs.  

 

Det är här viktigt att vara medveten om att det i slutändan är mottagarnas prioriteringar och 

avvägningar som avgör om de väljer att följa och ta till sig informationen eller inte.  
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5.1.2 Hur ska säkerhetsinformation utformas för visualisering i 

industrimiljö på AB Wahlquists verkstäder?

Många anställda på Wahlquist har arbetat där under många år, men mycket nya människor besöker 

företaget dagligen. Säkerhetsgalleriet kommer förlora sitt nyhetsvärde med tiden för de som arbetat på 

Wahlquist länge. Viktigt är då att även om dess synlighet försvagas, se till att bibehålla informationens 

efterlevnad. Stationen och säkerhetsgalleriet bör kontinuerligt under framtiden uppdateras för att 

fortsätta hålla sin synlighet hög, samtidigt som den lockar till nytt intresse. 

 

Många arbetare kommer till Wahlquist från olika delar av världen med olika kompetenser. Därmed är 

det viktigt att alla förstår informationen både i text och visuellt med bilder. Det bör finnas i åtanke att 

även om arbetarna arbetar tillsammans, har de alla erfarenheter och kunskaper sedan tidigare i 

arbetslivet, men även privat. Därför kommer åsikter och tankar att skilja sig, både vad gäller koncept 

och designutformning. 

 

Anställda på Wahlquist är vana vid symboler i många sammanhang. Företaget använder sig däremot 

inte så mycket av dem och heller inte konsekvent. Detta bör ses över så att användningen blir 

genomgående på alla Wahlquist fabriker för att öka igenkänning och medvetenheten kring risker som 

olika arbetssituationer medför. 

 

Enligt personal uppskattas informationen visualiseras med ett nytänk, någonting som sticker ut, är lite 

halvklurigt och roligt, att de får vara delaktiga, samtidigt som de kan koppla informationen till 

industrimiljön de arbetar i. Utformningen bör formas från deras naturliga miljö så de kan se 

informationen i sitt rätta sammanhang. Verkliga föremål är ett viktigt verktyg och bilder likaså. 

 

För att leda blicken, uppmärksamma och öka intresset för informationen rekommenderas en ren 

design med vita ytor, så lite text som möjligt, anpassad hierarki med en tydlig läsordning och en 

sparsam användning av symboler tillsammans med en lekfull ton i balans med ett seriöst allvar. 

 

Yttre faktorer i Wahlquists industrimiljö påverkar val av material och hur informationen bör 

visualiseras. Vid användning av papper, som är mycket vanligt i dessa miljöer, bör det plastas in. 

Belysningen måste anpassas efter säkerhetsgalleriets placering i fabrikens lokaler. 

 

Sist ska det även nämnas att det är viktigt att det tydligt framgår för mottagarna att Wahlquist är 

sändaren. Wahlquist förmedlar genom säkerhetsgalleriet omsorg och trygghet, att företaget tänker på 

sina medarbetares hälsa. 
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5.2 Diskussion och reflektioner 

5.2.1 Hur kunde studien gjorts annorlunda? 

Om mer tid funnits att tillgå till studien hade den kunnat omfatta ett större urval av intervju- och 

testpersoner. Detta för att få fler personers synpunkter då det arbetar många personer med olika 

arbetserfarenheter på företaget. Önskvärt vore om tid funnits att även kontakta en entreprenör och en 

icke svensktalande person för att få reflektioner från hela målgruppen. Några av testningarna skulle 

kunnat ske i rätt miljö, för att kunna få en starkare verklighetskänsla och möjlighet till observationer. I 

studien prioriterades endast en lugn plats, med fokus på en avslappnad diskussion och utan 

störningsmoment. 

 

För att säkerställa att de riktlinjer som studien skulle ta fram kunde överföras till andra stationer i 

säkerhetsgalleriet hade det, vid mer tidsresurser, kunnat skapas fler stationer med andra områden än 

kemikaliehantering och utförts testning på även dessa.  

 

Värdefullt vore om studien hade kunnat intervjua någon person från ett liknande industriföretag som 

implementerat något liknande projekt med säkerhet och miljö i fokus. Detta för att se hur andra 

företag tänker kring visualisering av säkerhetsinformation. 

 

5.2.2 Hur kan studien användas i andra situationer och på andra 

företag? 

Studien skulle kunna användas inom andra områden än säkerhet och miljö. Till exempel kan en 

likande vägg skapas för att förmedla ett företags identitet och värderingar, även dessa i form av olika 

stationer. Ett sådant galleri skulle kunna placeras i entrén till företaget som en presentation av 

företaget för kunder och besökande. 

 

Ett säkerhetsgalleri skulle kunna användas i marknadsföringssyfte för att stärka företagets position på 

marknaden. Detta för att lyfta fram företagets engagemang i säkerhetsfrågor och arbete för miljön. 

 

Säkerhetsgalleriet skulle även till stora delar kunna överföras till webben. Fördelen då är 

tillgängligheten och de stora möjligheterna till interaktion och visualisering med rörliga bilder på ett 

helt annat sett. 

 

Vissa delar skulle även kunna plockas ut från galleriet och överföras till andra platser där 

säkerhetsinformationen gäller i fabrikerna. Till exempel, symboler och färger i säkerhetsgalleriet skulle 

kunna användas vid de situationer och områden där riskerna uppkommer. På så sätt höjs 

igenkänningsfaktorn och tydligheten. 
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Säkerhetsgalleriet kan överföras till andra företag till viss del. Viktigt är att anpassa dess innehåll och 

undersöka yttre påverkande faktorer. Exempelvis skiljer sig en sjukhusmiljö betydligt från en 

industrimiljö. Ett sjukhus har en helt annan ljudvolym än en industrilokal, belysningen är generellt 

bättre och sjukhus har framförallt inte lika smutsiga lokaler. Ett nästa steg i studien skulle kunna vara 

just att undersöka hur ett säkerhetsgalleri skulle kunna användas i andra företagsmiljöer. 
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Produktionsarbetare 2, AB Wahlquists Verkstäder 

Produktionsarbetare 3, AB Wahlquists Verkstäder 

 



Bilaga 1 

Säkerhetsguide för besökare och entreprenörer 

A5 folder 

 

 



Bilaga 2 

Förstudie 

Kemikaliehantering på AB Wahlquists Verkstäder 

Datum: 2012-03-27 11.00-12.05 

Medverkande: 

- Examensarbetare, Linköpings universitet 

- Examensarbetare, Linköpings universitet 

- Företagsbehörig och brandansvarig, AB Wahlquists verkstäder 

- Miljö- och kvalitetsansvarig, AB Wahlquists verkstäder 

 

Generellt använder företaget idag inte så mycket farliga ämnen. Men det finns de ämnen som är farligare än andra. 

Mycket kemikalier används vid bearbetningen av material. Då är det främst olika oljor i diverse sammanhang till 

maskinerna. Inställningen till säkerhetsföreskrifter bland de anställda upplevs vara god anser miljö- och 

kvalitetsansvarig vid företaget. Företagsbehörig på företaget kan påstå sig se en förändring med åren till det bättre 

med de anställdas engagemang och inställning.  

 

För alla, speciellt som entreprenör eller hantverkare måste alla kemikalier som förs in i fabrikerna först godkännas. 

Det är även en skyldighet för dem att ta med sig allt tillbaka ut igen, inget får lämnas kvar. “Ska vi hårddra det ska vi 

egentligen gå igenom exakt vad de har med sig i verktygslådan, det är egentligen vad lagen sägen” förklarar kvalitetsansvarige. Det 

finns alltid någon på företaget som är ansvarig för besökarens hälsa och dennes säkerhet och vistelse i lokalerna. 

Företaget är certifierat enligt de standardiserade miljöcertifieringar som finns. 

 

När en kemikalie är förbrukad, exempelvis varit i en maskin i några månader, bildas bakterier, egenskaperna 

försämras och de luktar illa. Då pumpas kemikalierna ut till företagets miljöplatta och farmartanken som vidare förs 

till Tekniska verken i Linköping. Företaget har en skyldighet att redovisa samma mängd kemikalier som köpts in som 

när de förs ut, av miljöskäl. Rutiner och regler som finns på Wahlquist är de regler som alla liknande verksamheter 

måste följa dagligen.  

 

Kemikalier som påverkar vår hälsa är “inte som att slå sig på fingrarna” påpekar företagsansvarig. Det har inte på 

företaget, av vad han kan minnas, skett några tidigare olyckor där kemikalier är inblandade, men det är viktigt att 

tänka på den långtidsexponering som kroppen kan utsättas för vid hantering av dem. De risker som finns med 

hanteringen av kemikalier kan vara att du utsätts för eksem eller andra hudirritationer, brand- explosionsrisker och 

påverkan på inre organ vid exempelvis inandning av oljedimma. Därmed är skyddsutrustning som munskydd, 

handskar och skyddsglasögon viktigt att använda vid hantering av dessa ämnen och viktigt är att anpassa utrustning 

efter behov och situation. Miljö- och kvalitetsansvarig betonar att: -”Det går inte arbeta om man går runt som en mumie.”  

 

I förebyggande syfte eller om något går snett har Wahlquist, både i sitt datasystem kallat Autoflowchart och utskrivet, 

så kallade säkerhetsdatablad med utförlig beskrivning av hur man går tillväga vid olycka eller hantering. Där finns all 

information för alla typer av kemikalier som finns i fabrikerna tillgängliga för alla. 



Bilaga 3 

Kravspecifikation 

Kemikaliehantering 



Bilaga 4 

Utvärdering 

Koncept /budskap och design/formgivning 

 


