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Sammanfattning 
Detta arbete har som syfte att ta fram övergripande designprinciper för visualisering av 

interaktiv informationsgrafik anpassad för mobilskärm. Arbetet riktar in sig på hur man bör 

arbeta med visualisering av interaktiva medel, illustration och formgivning och det har 

skapats för interaktiv grafik till Dagens Nyheter.  

 

Inledningsvis har problemområden identifierats genom en formalanalys av hemsidan och av 

tidigare interaktiva grafiker. Det mest påtagliga var att interaktiva medel inte kommunicerar 

tydligt att interaktion är möjlig. Andra problem hittades, bland annat att olika funktioner har 

samma utseenden och att vissa grafiska element var otydliga och hade svag kontrast mot 

bakgrunden. En gul färg används frekvent för interaktiva medel.  

 

För att lättare organisera och dela upp alla olika typer av information som interaktiv grafik 

består av har fyra informationslager tagits fram. De är döpta till grafiklagret, aktivitetslagret, 

interaktionslagret och informationsruta-lagret. Dessa lager finns i princip all interaktiv grafik 

och de har olika egenskaper och är tilldelade olika designprinciper. För att reda ut de problem 

som hittats i analyserna gjordes förbättringsförslag som testades. Användartester och 

intervjuer gav både tydliga och tvetydliga resultat. Det finns ingen perfekt lösning på hur man 

bör signalera ett interaktivt medel då alla människor har olika behov, vissa människor har 

lättare för att ta till sig text och andra har lättare för sig att förstå bild. Det finns dock vissa 

saker som testpersonerna var överens om. Tydlighet är viktigare än ett vackert utseende för att 

de ska finna grafiken tilltalande. De var överens om att en mer kontrastrik färgskala var 

enklare att tyda. Menyknappar som ligger nära varandra indikerar att de är menyer och att det 

finns olika lägen att gå emellan. Efter att studerat empirin och analyserat resultaten av 

användartester togs det fram ytterligare två interaktiva grafiker. Dessa två publicerades på 

Dagens Nyheter och har fungerat bra. De två grafikerna använde sig av stor kontrast mellan 

interaktiva medel och bakgrund, de var färgkodade och de hade en tydlig ingång. Arbetet har 

visat att abstrakta och realistiska illustrationer kan båda ge ett positivt första intryck men att 

de bör anpassas efter syfte. När illustration ska kombineras med ytterligare information som 

interaktiva medel bör illustrationen vara mer avskalad. I visualisering av interaktiv grafik för 

mobilskärm ska man vara konsekvent, tydlig och ta bort all onödig information.  
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Abstract 
The purpose of this work is to develop design principles for visualization of interactive 

information graphic, suitable for mobile devices. The work is focusing on how illustration, 

disposition and visualisation of interactive objects should be designed. The work is intended 

for the Information graphic department on Dagens Nyheter.  

 

The first thing that was made was to define the problem areas by analysis of the homepage 

and earlier work of interactive graphics. The most obvious problem was that the interactive 

objects did not signified that they where interactive. Another thing was that the design was 

not consistent. Some objects that were interactive had the same visualisation as objects that 

was for decoration purpose. One important finding was that the designers had been very 

consistent of the use of the yellow colour on interactive objects.  

 

In purpose to make it easier to organize this huge package of information I came up with four 

information layers. The layers were named the graphic layer, the activity layer, the interactive 

layer and the pop-out frame layer. Those layers can be found in almost all interactive graphics 

and they have their own characteristics and design principles. The earlier graphics that was 

analysed got improved with help from design and interactive design theories. They where 

then tested. The results where fluctuating. There was not a clear answer to how interactive 

design should look like because all humans have different needs and work in different ways. 

The one thing that they hade in common was that all test subjects preferred a clear look rather 

than a beautiful one when it comes to design of Mobil devises. They all agreed that its better 

with high variation in light intensity in colours when it comes to colour coding. After studying 

the collected data and analysing of the tests two new interactive graphics were designed. They 

were published and the result showed that they worked and that people understood how to use 

them. They had high contrast between illustrations in the graphic layers and the interactive 

objects. They were colour coded and they had explaining texts that told the user how to 

interact with the graphic. 

 

This work has shown that both realistic and abstract illustration can with good results be used. 

When the purpose is to add several interactive objects on the graphic its better to use an 

abstracts illustration with minimal details and colours. In visualisation of interactive graphic 



 7 

for Mobil devices the design should be consistent, clear and all information that’s not 

important should be reduced.  
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Förord 
Detta är en kandidatuppsats skriven vid Mälardalens högskola under vårterminen 2016. 

Uppsatsen behandlar problem inom ämnet interaktiv informationsgrafik och tilldelas Dagens 

Nyheters grafikavdelning. För att genomföra denna uppsats har jag varit beroende av flera 

personer som jag vill uttrycka min tacksamhet till.  

 

Först vill jag tacka alla vänliga och hjälpsamma själar som jobbar på grafikavdelningen på 

Dagens Nyheter. Ett extra stort tack till Lukas Hansson som varit delaktig i programmeringen 

av arbetena och som delat med sig av tidigare arbeten och erfarenheter. Johan Andersson som 

tagit sig tid att redogöra för problemområden och som gett mig tillgång till den grafiska 

manualen och insikt i pågående utvecklingsarbeten.  

 

Ett stort tack till min handledare Jan Frohm som under arbetets gång stöttat, gett goda råd och 

gott mod.  

 

Till sist vill jag tacka Josefin Malm som vid flertalet tillfällen tagit sig tid för att ledsaga och 

uppmuntra mig till fortsatt utveckling.  

 

Tack alla 

 

Stockholm 2016-09-25 

Elin Lindwall 
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Inledning 
Bakgrund 
Dagens Nyheter är en av Sveriges största dagstidningar. De lägger idag stora resurser på att 

utveckla deras webbtidning. Det är viktigt att fånga uppmärksamhet och vinna användarnas 

intresse. Det största målet är att få så många prenumeranter som möjligt.  

Detta arbete fokuserar på grafikens roll i denna utveckling och de problem man har med att 

omvandla innehållet i grafiken från papperstidningen så att det ska passa för mobilens 

gränssnitt. Det läggs mycket journalistiskt arbete och resurser på att ta fram material till den 

interaktiva grafiken, om användaren inte förstår hur den ska integrera eller inte ens väljer att 

titta på grafiken har mycket arbete gått till spillo. Detta arbete är anpassat för de problem och 

frågor man arbetar med på Dagens Nyheters grafikavdelning. 

 

Problemformulering 
När man väl väljer att arbeta med interaktiv grafik finns det inte någon manual som 

programmerarna kan använda sig av när de skapar interaktiv grafik. Det uppstår ofta brister i 

hur de interaktiva medlen kommunicerar till användaren. Det finns inte heller några riktlinjer i 

hur man bör tänka när man skapar illustrationer eller bildelement anpassade för att fungera väl 

i mobiltelefonens gränssnitt och hur de ska visualiseras för att kunna kombineras med 

ytterligare visuell information i form av interaktiva medel.  

 

Syfte 
Syftet är att ta fram övergripande designprinciper för hur man arbetar med interaktiv 

informationsgrafik. Designprinciperna ska tillsammans med exempelbilder fungera som stöd i 

arbetet med visualiseringen av interaktiv informationsgrafik. Programmerarna ska kunna 

använda sig av dem när de skapar de interaktiva medlen. Illustratörerna ska kunna använda 

dem när visualiserar grafiken.  

 

Frågeställningar 

• Vilka designprinciper bör användas i framtagningen av interaktivgrafik för 

mobilskärm.  
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• Hur ska organiseringen och visualiseringen av den interaktiva informationsgrafikens 

innehåll i form av text, bild och interaktiva medel se ut för att höja 

användarupplevelsen? 

 

Avgränsningar 
Arbetet utförs i syfte att utveckla Dagens Nyheters interaktiva grafik. Jag har fått full tillgång 

till deras grafiska manual och jag har tillgång till arbetsplats hos dem. Resultatet är anpassat 

till  Dagens Nyheter men de designprinciper som tas fram kommer kunna appliceras på 

liknande artefakter för andra producenter. 

Dagens Nyheter har gjort ett stort arbete med att ta fram vilka teckenstorlekar man ska 

använda sig av för att text ska fungera väl på mobilskärm. Webbavdelningen har tagit fram ett 

antal ikoner och symboler som används till menyer och knappar. Jag kommer därför inte 

designa om dessa objekt som redan finns och fungerar väl. Jag kommer därför lämna den 

delen och istället fokusera på hur man bör arbeta med formgivning och färger för att 

förtydliga de interaktiva medlen och hur grafiken ska illustreras för att vara tydlig på den lilla 

ytan på mobilskärmen och fungera väl med de interaktiva medlen.  
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Metod 
De metoder som använts i detta arbete är utvalda för att ta fram svar på forskningsfrågorna. 

Jag kommer i detta avsnitt att presentera de metoder jag använt mig av.  

 

Formalanalys av Dagens Nyheters hemsida 
En analys har gjorts av Dagen Nyheters hemsida (applikation DN.se, version 3.3.5) den 22 

april 2016. Yvonne Eriksson presenterar metoden formalanalys i Bildens tysta budskap 

(2009) som är en metod som går ut på att analysera hela kompositionen och hur komponenter 

är placerade i förhållande till varandra. Hemsidan har analyserats genom mobilskärm. Viktigt 

att nämna är att Dagens Nyheters webbavdelning bedriver, under denna period som detta 

arbete skrivs, ett stort arbete med att utveckla hemsidan. Utseendet är under ständig 

förändring. Denna analys är viktig därför att designlösningar måste ta hänsyn till det utseende 

som användarna är vana vid. Det huvudsakliga syftet är att ta reda på vilka interaktiva medel 

som finns och hur de ser ut.  

 

Formalanalys av interaktiva grafiker 
Grafikavdelningen har bistått med länkar till elva stycken tidigare arbeten av interaktiv grafik 

för analys. Tre stycken av dessa valdes ut på grund av dess olikheter i uppbyggnad och 

innehåll. Många av de andra bestod av liknande beståndsdelar därför innehåller analysen 

endast tre av grafikerna. Analysen har skett genom kritisk granskning i syfte att hitta styrkor 

och svagheter i artefakterna. Detta har skett med hjälp av de teorier och designprinciper som 

tas upp under kapitlet teorier.  

 

Designprocess 
Detta arbete går ut på att ta fram övergripande designprinciper och prototyper som ska 

fungera som bildexempel av interaktiv informationsgrafik till Dagens Nyheters 

grafikavdelning. Prototyperna består av förbättringar av de interaktiva grafikerna som använts 

i analysen. Dessa prototyper har sedan testats. Baserat på resultat av användartester har två 

nya interaktiva informationsgrafiker tagits fram som publicerats i tidningen. Programmerare 

på Dagens Nyheter har stått för programmeringen av artefakterna och jag har stått för 

visulaiseringen. Designprinciper har baserat på resultat av insamlad empiri, analyser och 

användartester.  
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Användartester och kvalitativa intervjuer 
Användartester av prototyper har utförts den 10-14 maj på totalt åtta personer i åldrarna 25-63 

år blandat män och kvinnor med varierande utbildningar. Användartesternas syfte var att ta 

reda på användarnas upplevelse av grafikförslagen var och hur väl de förstod de interaktiva 

medlen. Nya lösning av menyknappar testades samt en ny färgskala. Testerna har följts upp 

med en kvalitativ intervju som skett direkt efter att testet avslutats. Detta för att förtydliga om 

det fanns oklarheter och att be testpersonerna att utveckla vissa svar.  

 

Frågorna var: 

1) Vilken av dessa manér tilltalade dig mest? (Jag testar de två olika maner av en grafik 

om en skyddsväst. Först låter jag testpersonen titta snabbt på bilderna och senare får 

de granska dem så länge de vill.) 

2) Vad kan du göra i dessa interaktiva grafiker? (Jag testar tre varianter av en grafik med 

självmordsbombare som består av två sidor. Den ena är röd och den andra är grön) 

3) Förstår användaren menyerna? ( Jag testar en grafik med en sverigekartan där 

användaren kan gå mellan två lägen). 

4) Kan du peka ut spridning i regioner? (Jag testar hur färgkodningen fungerar i en karta  

av Europa) 

5) Vilken av dessa tilltalar dig mest? 

Vilken anser du är mest informativ? 

Vilken av menyerna är tydligast och får dig att vilja klicka vidare? 

 (Jag testar tre olika varianter av en grafik av rymdfarkosten Juno) 

 

Efter att jag gått igenom hela testet så har jag haft en kvalitativ intervju med testpersonen där 

jag ber den att utveckla sina svar. I min redogörelse har jag lagt ihop svar från tester och 

intervjuer för att skapa tydlig översikt av resultatet. Se bilaga användartester. 

 

Etik  
Jag måste informera användaren om dokumentation och integritet. Innan intervjun är det 

mycket viktigt av etiska skäl att informera intervjupersonen om vilka som kommer att få ta 

del av resultatet och hur dessa kommer att rapporteras. Det är viktigt att man har en 

överenskommelse där man förklarar exakt hur intervjun kommer att gå till, hur den kommer 

att dokumenteras och vilka som kommer att få ta del av den. (Lantz 2013 s. 92)  
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Teorier 
HCD 
För att skapa bra design krävs det tydlig kommunikation, främst mellan teknik och människa 

som visar vilka handlingar som är möjliga, vad som händer och vad som har hänt. HCD är en 

filosofi som startar med en god förståelse av användarna och deras behov. HCD är en 

förkortning av human centred design och är en metod som sätter mänskliga behov, kapacitet 

och beteende först och utefter det formar designen. (Norman 2013 s.8-9).  

 

Signifiers och Affordence  
För att en funktion i en artefakt ska kommunicera till användaren att interaktion är möjlig 

måste det vara visualiserat med element som ger ledtrådar till användaren att funktionen finns. 

Norman kallar ledtrådar och möjliga handlingar för signifiers och affordence. Affordence är 

handlingen som är möjlig mellan ett objekt och en individ och signifiers är det som tydliggör 

handlingen. Om artefakten saknar signifiers har den inte heller någon affordence. Interaktiva 

medel måste signalera till användaren vilken möjlig handling som existerar för att handlingen 

ska vara möjlig. (Norman 2013 s.10-14) 

 

Feedback 
Att få tydlig feedback när man utfört en handling är väldigt viktigt för att användaren ska 

känna att den har kontroll. Om feedback är för långsam eller inte märks tror användaren att 

den önskade handlingen inte lyckats och försöker troligen upprepa handlingen. Detta får ofta 

konsekvensen att resultatet inte blir det användaren önskat och detta leder till frustration. För 

mycket feedback kan vara störande. Feedback måste balanseras så att det hamnar på en bra 

nivå (Norman 2013 s.23). 

 

De sakadiska ögonrörelsernas sökande efter mönster 
När vi tittar oss omkring i vår omvärld gör vi ständigt sakadiska ögonrörelser för att kunna 

tolka och förstå vår omgivning. Vår hjärna är inte kapabel till att hantera all information 

omkring oss utan vi gör hela tiden urval. Dessa ögonrörelser är inte slumpmässiga utan de 

styrs av sökandet efter svar. I multimodala texter kan man med hjälp av färger, former, 

placering i samma riktning, närhet, linjer mellan objekt och slutande linjer hjälpa detta 

sökande på traven (Ware 2008 s. 3,11,12,58). Om användaren söker efter ett specifikt mönster 
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som finns i ett material med många andra mönster kommer de celler som reagerar på andra 

färger eller former slås av. Om ögat söker efter en viss färg och form så kommer ögonen bara 

reagera på objekt med den färgen eller formen (Ware 2008 s.52) Färger kan hjälpa att styra 

ögats mönstersökande, om vi ser en bild i gråskala med en detalj i färg kommer ögat söka sig 

dit. Om bakgrunden däremot är väldigt färgglad med många starka färger förvinner den 

signalerande effekten (Ware s.73-74). Eftersom att vi vet att hjärna prioriterar vart den tittar 

bör man när man designar informationsgrafik ta hänsyn till detta och inte använda för mycket 

färger. Det bästa är att använda tydliga klara färger till det som är viktigast och mer dämpande 

färger till det mindre viktiga (Cairo 2013 s.105). När man formger ett multimodalt budskap 

kan man med hjälp av signalerande element skapa en vägledning åt användaren och med det 

öka förståelsen. Hos Holsanova (2012 s.90,91) finns teorier som stärker detta ytterligare. Den 

signalerande principen är hämtad från kognitionspsykologins teori om distribuerad kognition 

som säger att tänkandet sker i samband med interaktion. De signalerande elementen kan bestå 

av rubriker, puffar, bilder och andra grafiska element. Forskningen visar att multimodala 

budskap som organiserats efter denna princip ökar förståelsen och inlärningen (Holsanova 

2012 s. 90, 91). 

 

Bakgrund och förgrund skiljs åt med kontraster 
Hjärnan har en inbyggd konturextraherande mekanism som gör att vi kan urskilja objekt från 

dess bakgrund. Detta kräver variation i ljus, färg och tydliga konturer på objektet. Ju större 

kontrasten är mellan objekt ju lättare är det att skilja dem från varandra (Cairo 2013 s.112). 

Ögat är mer känsligt för skillnader än för absoluta värden. En färg med en mörk bakgrund 

uppfattas annorlunda än samma färg mot ljus bakgrund. Ögonen har en kanal som bearbetar 

ljus och en som bearbetar färg. Kontraster i färg är mer komplicerat och uppstår i den 

rödgröna kanalen och den gulblåa kanalen. Effekterna är svårare att förutspå än i gråskalan 

som är samma som ljus-skala. Ljuskanalen uppfattar former med hjälp av skuggningar, det 

kan inte färgkanalen. Färger med mer mättnad har starkare signal. (Ware 2008 s. 66-71) 

 

Formgivning för informationsgrafik  
Enligt Cairo bör text och bild som tillsammans beskriver ett ämne hållas ihop och säras från 

andra element. Man bör tänka att allt material bör formges i tydliga rektangulära former för 

att skapa ordning och struktur till användaren (Cairo 2013 s.171). Inom gestaltpsykologin har 

man sett att människan kan skapa former och helheter av abstrakta objekt. Närhetslagen säger 
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att objekt som placerats nära varandra uppfattas att höra ihop. Likhetslagen säger att objekt 

som är lika varandra i färg eller form uppfattas att höra ihop. (Holsanova 2012 s.92,93). 

 

Abstraktion kontra realism 
Cairo redogör om skillnader i hur vi uppfattar abstrakt illustration och realistisk illustration 

och hur de bör användas. Abstrakta linjeillustrationer är lättare för människor att identifiera än 

en detaljrikbild eller fotografi, därför bör illustrationer vars syfte är att informera om 

någonting vara en abstrakt linjeillustration. Om syftet är att visa hur någonting ser ut bör 

illustrationen ha färger, toningar och skuggor. Den mer realistiska illustrationen upplevs ofta 

vackrare medan den abstrakta mer informativ. (Cairo 2013 s.145-146). 

 

Upplevelsens tre faser 
Den process som hjärnan går igenom för att behandla de intryck vi får när vi integrerar med 

en design kan delas in i tre faser, den viskerala fasen, beteende fasen och den reflekterande 

fasen. Den viskerala fasen är omedelbar och omedveten. Intrycken i denna fas är enbart 

visuella. I skapandet av en design bör man ta hänsyn till denna fas och lägga arbete på det 

estetiska uttrycket. Beteende fasen är en fas då vi integrerar med designen och vi styrs här av 

inlärda handlingar och förväntningar. Designen måste ta hänsyn till detta. Den reflekterande 

fasen är den fas som är medveten. Den är långsam och kommer ofta efter en handling och 

resultat av handlingen. Här har känslor ett starkt inflytande som skam och skuld eller stolthet 

och lycka. Reflekterande minnen är ofta viktigare än verkligheten. Om det första viskerala 

fasen gav positivt intryck kan dessa minnen väga tyngre än ett negativt intryck i beteende 

fasen och påverka när vi tänker tillbaka på produkten. Det kan vara tvärtom att om det uppstår 

för mycket problem i interaktionen kan det lede till frustration som väger tyngre än det 

positiva intrycket i den viskerala fasen. Alla delar i processen är lika viktiga och de tre 

tillsammans påverkar hur en användare upplever en design. I beteende fasen kommer 

förväntningar baserade på känslor att äga rum. Förståelse får man i kombinationen mellan 

beteende och reflektion. När man skapar design måste man ta hänsyn till alla tre faserna för 

att skapa bästa möjliga användarupplevelse. Man måste arbeta med visualisering både för 

utseendets skull och för funktionens. (Norman 2013 s. 49 - 54) 
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Designprinciper för användargränssnitt 
Dessa designprinciper är hämtade från The Essential Guide to User Interface Design av Galitz 

(2007) utgivet av Wiley. Wiley är ett förlag vars syfte är att bidra med journaler, databaser 

och referensböcker för att stödja forskning (Wiley.com). Boken är en handbok för att ta fram 

användarvänliga gränssnitt.  

 

Användargränssnittet (översatt från engelska user interface förkortas UI) är den delen av en 

dator eller mjukvara som användaren kan se och det består av två huvudkomponenter input 

och output. Input är hur användaren kan kommunicera med datorn och output är hur datorn 

kommunicerar till användaren genom skärmen. God UI design ska at hänsyn till användarens 

behov och kapacitet (Galitz 2007 s.4). Design principerna är från år 2007, på grund av dess 

kvalitet och grundläggande riktlinjer har de kommit till stor nytta i detta arbete. Här kommer 

en punktlista på designprinciper för UI design som plockats ut från Galitz i syfte att stödja 

detta arbete.  

• Gestaltningen ska ge användaren en känsla av kontroll.  

• Visuell ordning som hjälper att styra användarens uppmärksamhet ska eftersträvas.  

• För att stödja inlärningen hos användaren ska man vara konsekvent där komponenter 

som har samma syfte se likadana ut  

• Passande visualisering för innehållet som påverkar känslor på rätt sätt ska eftersträvas.  

• Man ska jobba med tydlig kontrast mellan olika objekt och skapa en tydlig struktur. 

Färger och grafik ska  användas effektivt och minimalistiskt. 

• Viktiga element ska alltid vara tillgängliga.  

• Visuella element, funktioner, metaforer och text ska relatera till användarens egna 

semantiska scheman av verkliga objekt. 

• Bilder ska ha förklarande texter. 

• Illustrationer bör ha så lite detaljer som möjligt.  

• Enkelhet ska skapas genom att reducera onödig information, minimera antalet 

ingångar. 

• Interaktiva element ska ska vara förutsägbara i vad de är till för.   

• Ikoner ska särskiljas utseende mässigt från andra ikoner.  

• Interaktiva ikoner ska vara visuellt upplyfta från det andra materialet. 

• Aktiva interaktiva ikoner ska skilja sig utseende mässigt från inaktiva. 

 (Galitz 2007 s.44-56, 668) 
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Designprinciper för pekskärmar baserade på mobila enheter 
Inostroza och Rusu har studerat och sammanställt design-principer och tumregler för design 

av pekskärmar baserade mobila enheter. De har utforskat och sammanställt totalt 43 förslag 

av designprinciper som hämtats från de största utvecklare av operativsystem för mobila 

enheter. Dessa har haft i syfte att minska kognitiv överbelastning och öka 

användarupplevelsen. I rapporten så presenteras en kartläggning över dessa principer.  De 

listas upp under åtta rubriker. Jag kommer inte presentera alla rubriker och punkter utan bara 

de som varit av intresse för detta arbete är: 

• Sammanhållning och standard.  

Genom att använda standardiserade visuella medel så gör man det enklare för 

användaren att förstå applikationen. 

• Var konsekvent. 

Om det ser likadant ut så ska det bete sig likadant. Knappar med samma funktion ska 

alltid ha samma utseende, man ska vara konsekvent.  

• Användarupplevelse.  

Estetisk integritet hänvisar inte till skönheten i en applikation utan till hur väl 

sammanarbetad en applikations utseende och uppförande är gentemot dess funktion.  

Ett väl designat utseende höjer användarupplevelsen.  

• Kognitiv överbelastning 

Avbryt bara användaren om det är viktigt. Undvik onödiga meddelanden. Det stör 

fokus och kan upplevas frustrerande. 

Presentera information i hierarki ordnat efter hur viktigt det är  

(Inostroza och Rusu 2014). 
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Tidigare forskning 
Joanna Silvennoinen har i sin forskningsrapport Experiencing Visual Usability and Aesthetics 

in Two Mobile Application Context (2014) tittat på hur användaren upplever färger och maner 

i interaktiva applikationer för mobilen. Forskningen vill se hur färger och maner påverkar 

upplevelsen och i vilka av dessa varianter användaren enklast tar till sig informationen. Två 

applikationer var utvalda där den ena är en applikation om transportsträckor som kräver 

mycket handling och den andra är en nöjesapplikation. De båda applikationerna har skapats i 

fyra versioner där två är i färg där elementen i den ena är i 2D och i den andra i 3D och en i 

svartvitt där elementen i den ena är i 2D och i den andra i 3D. Syftet är att se om upplevelsen 

av applikationerna förändras av olika utseenden. Resultatet av denna forskning visar att 

testpersonerna upplevde att i varianten där element visualiserats i 2D och i färg var både 

tydligare och mer estetiskt tilltalande. (Silvennoinen 2014) 

 

Forskning har gjorts där man sett starka band mellan användarens perception av gränssnittets 

utseende och dess användbarhet. I forskningsrapporten What is beautiful is usable har man 

gjort användartester i två omgångar där man först tittat på användarens första intryck av en 

hemsida, sen låtit användare integrera med hemsidan. Resultatet visar att användarens första 

intryck inte ändrats i den senare interaktionen trots att vissa komplikationer uppstått i 

interaktionen. Detta visar att estetiken är väldigt viktig för funktionen och att användare som 

fått ett positivt första intryck av en hemsida har större överseende till brister i funktionen 

(Tractinsky 2000).  

Lindegaards forskning som byggt vidare på Tractinskys forskningsrapport visar att användare 

är väldigt snabba att döma en applikation utefter dess utseende. Det behövs bara 50 

millisekunder för en användare att döma en webbsida. Det har gjorts försök att finna specifika 

estetiska attribut som kan öka det estetiska värdet, detta har inte lyckats på grund av att 

användare har olika smak och de hemsidor användare gemensamt har ansett ha ett tilltalande  

estetiskt utseende har sett mycket olika ut (Lindegaard 2006). 
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Resultat av formalanalys 
Formalanalys av Dagens Nyheters Mobilapplikation 
Analysen visade att Dagens Nyheters hemsida består till stor del av interaktiva medel. I den 

övre delen är menyknappar placerade. Under menyerna kommer nyhetsflödet som består av 

artiklar. Artiklarna presenteras i flödet genom en rubrik, ingress och ibland ett fotografi. Alla 

dessa objekt är interaktiva och man tar sig till artikeln genom att klicka på dem. Ingresserna är 

blåa och den blåa färgen ska indikera att det är en länk.  

 

Menyknapparna är vita med svart text som är centrerad i knappen. Menyknappen innehåll har 

en liten pil som pekar nedåt. Om man trycker på innehållsknappen pekar pilen uppåt och det 

kommer fram massa undermenyer som tar upp hela fönstret. Menyknappen innehåll har en 

liten pil som pekar nedåt. Om jag trycker på innehållsknappen rullas det ut en ytterligare en 

meny med många menyval. Dessa menyer är gråa med vit ram och svart text. Om en meny är 

aktiv är den vit och understruken 

Pilsymbol används i menyn innehåll för att visa att det finns mer menyer att hämta. Pilen 

pekar nedåt och syftar till att det finns fler menyer under innehållsmenyn. Pilsymbol används 

även i paneler för att utskilja dem som är interaktiva mot de andra. Pilen pekar framåt och ska 

indikera att man kan ta sig till en ny sida genom att klicka på panelen. 

Sidindikatorer finns med på paneler för att visa att det går att svajpa i sidled.  

 

 
Fig.1 
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Resultat av formalanalys av interaktiva grafiker 
Grafik 1 

Interaktivt medel utan logiskt förklaring på träffas i grafiken med självmordsbombarna. Det är 

är en gul cirkel med en pil och det är det första man ser när man kommer till grafiken. Man 

måste trycka på den för att öppna upp grafiken. Syftet med den är oklart. Den går emot 

designprincipen att designen ska sträva mot enkelhet genom att ta bort onödig information 

(Galitz s.469).  

 
fig.2 

En gul rund symbol som visar att man kan svajpa mellan sidor är tydlig. Den animeras bort 

efter några sekunder vilket går emot designprincipen att låta viktig information vara 

tillgänglig för användaren (Galitz 2007 s.46). Detta resulterar i att man minskar kontrollen 

hos användaren vilket inte är bra. För att öka en positiv användarupplevelse ska man ge 

användaren en känsla av att den har kontroll (Galitz 2007 s.46). Sidindikatorn som berättar att 

det finns fler sidor att titta på är en standardsymbol som är allmängiltig och enkel att förstå. 

Enligt Inostroza och Rusu kan man genom att använda standardiserade visuella medel göra 

det enklare för användaren att förstå  (Inostroza och Rusu 2014). Det är svag kontrast mellan 

sidindikatorerna och dess bakgrund vilket gör dem otydliga att se. Ju större kontrasten är 

mellan objekt ju lättare är det att skilja dem från varandra (Cairo 2013 s.112). 

Fotografier är interaktiva och innehåller textinformation. Detta signalerar man inte till 

användaren. När någonting är interaktivt bör designen signalera det till användaren så att 

interaktion är möjlig (Norman 2013 s.14).  
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fig.3 

Explosionerna förekommer med olika funktioner. På den första sidan har de ett dekorativt 

syfte och på den andra sidan ett interaktivt syfte. Detta stödjer inte designprincipen om att 

vara konsekvent för att på så sätt stödja inlärningen hos användaren (Galitz 2007 s.44). En 

annan brist som påträffades var att informationsfönster saknar information om hur de stängs 

ner, vilket också bidra till en känslan av att inte ha kontroll vilket är en viktig designprincip 

som nämnt ovan. 

  
fig.4 

Grafik 2  

 
fig.5 

Första sidan Andra sidan
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Grafiken saknar rubrik och ingress. Detta gör att det inte finns någon tydlig ingång eller 

läsriktning. Rubriker är ett medel som kan hjälpa till styra orienteringen och öka förståelsen i 

multimodala budskap (Holsanova 2012 s. 91). Det tydligaste elementet för interaktiva medel 

som finns på sidan är den gula cirkeln med en pil uppe i vänstra hörnet. Om man klickar på 

pilen får man information om att man kan klicka på kartan. Det är inte uppenbart att den 

innehåller information vilket strider mot principen att element ska vara uppenbara i vad de är 

till för (Galitz 2007 s.54). Den är placerad långt ifrån kartan som den ska informera om. Här 

borde man enligt närhetslagen placerat elementen nära varandra (Holsanova s.93). Längst upp 

på sidan ligger fyra porträtt av kandidater med antingen en blå eller röd rund bakgrundsplatta. 

Siffror har lagts till vid varje porträtt utan förklarande text, vilket strider mot principen att ha 

förklarande text till bilder (Galitz s.668) Det finns en färgkodad karta där det saknas platser 

som färgkodats. Delstaterna i kartan är interaktiva. Det finns inga signifiers som ger ledtrådar 

om detta förutom pilen uppe i vänstra hörnet i grafiken. I färgkodningen finns den gula 

signalfärgen som har en annan status än de andra färgerna eftersom den alltid används hos 

interaktiva medel. Det borde finnas med fler ledtrådar i kartan som tydligt indikerar att 

interaktion är möjlig. Om man klickar på en delstat dyker ett informationsfönster upp som 

saknar information om hur den stängs ned. Liknande som i grafiken jag analyserat ovan.   

 

Grafik 3 

Den tredje grafiken handlar om bostadspriser i Stockholm. 

 
fig.6 

Grafiken består av en sida med en interaktiv karta. Överst finns en förklarande rubrik. 

De två övre textplattorna som säger Villor och Bostadsrätter är interaktiva. Det är den gula 

som är aktiv. Om man klickar på den svarta blir den aktiv och färgerna i kartan flyttas. Under 

den svarta knappen ligger en informationsplatta som säger: klicka ovan för att visa annat 

lager. Den är otydlig i vad den menar men den hänvisar till menyknappen bostadsrätter. Den 
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har ett kryss som indikerar att den går att ta bort. Detta är positivt och ger kontroll till 

användaren (Cairo 2013 s.112). Typsnitt och teckenstorlek är exakt samma i rubriken som i 

menyerna, vilket gör att när menyn inte är aktiv och svart ser menyn likadan ut som rubriken. 

Detta går emot Galitzs designprinciper att interaktiva ikoner ska särskilja sig från andra 

element (Cairo 2013 s.112). Eftersom de ligger så långt ifrån varandra och att knappen för 

bostadsrätter saknar ett tydligt signalerande utseende kan det vara svårt att koppla ihop dem 

och förstå att de är interaktiva. Den gula knappen syns tydligt men eftersom den andra ligger 

så långt bort är sannolikheten stor att man inte uppfattar att det finns två lägen att välja 

mellan. Enligt närhetslagen bör element som hör ihop placeras nära varandra (Holsanova 

2007 s.92). Länen på Sverigekartan är interaktiva och det kommunicerar man inte till 

användaren, samma problem som i grafik 2 saknar denna ledtrådar till vilken handling som är 

möjlig. Färgerna har svag ljuskontrast mellan sig och är otydliga att skilja på mobilskärmen. 

Om man klickar på ett län kommer en informationsruta upp. Dessa informationsrutor har ett 

kryss uppe i högra hörnet som visar att man kan stänga ner rutan vilket är positivt (Galitz 

2007 s.46). 

 

I samtliga grafiker har den gula signalfärgen använts i visualiseringen av interaktiva medel. 

Detta är att arbeta konsekvent och stödja inlärningen hos användaren (Galitz 2007 s.44). Om 

användaren söker efter en meny, informationssymbol eller annat interaktivt medel och lärt sig 

sedan tidigare att interaktiva medel är gula kommer den snabbt hitta de gula elementen på 

sidan. Detta stödjer teorin om de sakadiska ögonrörelsernas sökande efter mönster (Ware 

2008 s.52). 

 

Bristerna var: 

• Interaktiva medel utan logiskt syfte som tillför onödig information. 

• Interaktiva medel saknar tydliga signifiers som möjliggör affordence. 

• Genom att animera bort viktig information tar man bort kontrollen från användaren.  

• Visualiseringen av det interaktiva medlet är inte tydlig i vad interaktionen kommer 

leda till. 

• Interaktiva medel särskiljer sig inte visuellt från andra element. 

• Kontrast mellan objekt och bakgrund saknas i vissa fall. 

• Grafik är ostrukturerad och saknar tydlig ingång och läsriktning. 



 24 

• Grafik och bildelement som inte är självklara i vad de informerar om ska ha 

förklarande text vilket saknas. 

• Element som hör ihop ska placeras långt ifrån varandra. 

• Svag kontrast i färgskalan 

 

Styrkorna var: 

• Konsekvent design i interaktiva medel där den gula signalfärgen applicerats. Detta 

stödjer inlärningen och hjälper användaren att snabbt hitta de interaktiva elementen.  

• Genom att placera kryss-symbolen i informationsrutor, som är en standard symbol för 

att stänga ner ett fönster, ger man kontroll till användaren. 

• Sidindikatorn är en standars symbol som gör det enklare för användaren att förstå.  
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Designprocess 
Detta arbete går ut på att ta fram övergripande designprinciper för interaktiv 

informationsgrafik till Dagens Nyheter grafikavdelning. Dessa ska innefatta: 

• Designprinciper för hur man ska visualisera innehållet i informationsgrafiken.  

• Designprinciper och riktlinjer för hur man ska visualisera och placera de interaktiva 

medlen så att det tydligt framgår för användaren vad som kan göras.  

• Designprinciper om hur sammansättningen av de olika typerna av information ska se 

ut så det skapas tydlig kontrast mellan de olika informationstyperna och behåller 

tydligheten i informationsgrafiken.  

• Designprinciper om hur meddelanderutor och informationsrutor ska se ut och bete sig.  

• Exempelbilder på interaktiv grafik. 

 

För att kunna arbeta effektivt och kommunicera på ett smidigt sätt om detta komplicerade 

material har det skapats en uppdelning av materialet i form av fyra olika informationslager. 

Lagerna har döpts till grafiklagret, aktivitetslagret, interaktionslagret och informationsruta-

lagret. Dessa lager kommer tilldelas designprinciper anpassade för just det lagret i syfte att 

information i lagret ska vara tydlig och att lagren ska kunna fungera väl ihop.    

 
fig.7 

Grafiklagret Interaktionslagret Informationsruta-lagretAktivitetslagret

De olika arbetslagren i Interaktiv informationsgrafik
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Grafiklagret är det lagret där informationsgrafiken hamnar. Aktivitetslagret är ett flexibelt 

lager som kan se ut lite hur som helst där de interaktiva medlen hamnar som inte har ett 

förbestämt utseende. I interaktionslagret hamnar de ofta förekommande interaktiva medlen. 

De kan bestå av symboler för att svajpa, kategoriknappar och informationsknappar. 

Informationsruta-lagret är det minst komplicerade, det är där informationsrutor och 

meddelanderutor dyker upp. 

 

Grafiklagret 

Färger, formgivning och illustrationer. 

Det finns redan en grafisk manual där färger ingår. Dessa skalor består av fyra nyanser. 

Kontrasten mellan dessa nyanser är svag och fungerar inte bra på liten yta. Ju mindre än yta är 

desto svårare är det att uppfatta kontrast (Ware 2008 s.75). När man placerar dem tillsammans 

smälter de nästan ihop. En färg från skalan har tagits bort och den ljusare färgen har gjorts 

ännu ljusare och den mörkare ännu mörkare. Detta har resulterat i nya färgskalor med starkare 

kontrast som ska fungera bättre på mindre yta. Den vänstra är den gamla färgskalan och den 

högra är den nya. Färgerna har placerats mot vit och svart bakgrund för att man ska se hur de 

uppträder mot de olika bakgrunderna.   
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fig.8 

 

Det mest komplicerade är när man måste färgkoda många olika enheter. Då behöver man 

lägga till färger från en annan färgskala. För att detta ska vara möjligt utan att skapa ett rörigt 

uttryck med för mycket färg har den gråa färgskalan lagts till.  

 

 

 

 

 

 

 

Vänster färgskala är den gamla färgskalan. 
Den högra är den omgjorda. 

Ekonomi Sport

Kultur & Livsstil STHLM

Världen

Ljusskalan

Så här uppfattas de mot mörk bakgrund. 

Ekonomi Sport

Kultur & Livsstil STHLM

Världen

Här har de ljusare färgerna i gråskalan bytts ut mot mörkare. 

Ljusskalan
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Förbättringsförslag av interaktiv grafik med hjälp av ny färgskala 

En karta har skapats med den nya färgkodningen.  
Bild 1 med gamla färgskalan                                                  Bild 2 med den nya färgskalan 

 
fig.9 

 

Manér och formgivning av informationsgrafik 

I detta förslag har jag utifrån samma innehåll tagit fram två versioner av en grafik om en 

skyddsväst. Denna grafik valdes ut i syfte att testa två förslag av formgivning och manér. Den 

första grafiken är originalet och har publicerats i tidningen under hösten 2015. Anledningen 

till den orangea färgen är att sportdelen i tidningen är orange och grafiken ska innehålla dessa 

färger. Illustrationen är avskalad. En ny version av grafiken har tagits fram där illustrationen 

har fått skuggningar och toningar. Den orangea färgen (som är sportdelens färg) har tagits 

bort och ersatts med färger som stämmer överens med alpina miljöer. En förklarande rubrik 

som berättar vad grafiken ska visa har lagts till. Rubriken har färgkodats i samma färg som de 

element som förklarar funktionen i illustrationen. Formgivningen av bild och text har ändrats 

där bildelementen kommer före texten.  

 

 
fig.10 
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Sporadisk förekomst
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Spridning i hela landet

Källa: ECDC      Grafik: Elin Lindwall
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Grafiklagret tillsammans med interaktionslagret 

Visualiseringsförslag av framsida av interaktiv grafik 

En framsida av en interaktiv grafik har tagits fram. Grafiken har visualiserats med tre olika 

manér som går från realism till abstrakt. I de tre grafikerna har tre olika visualiseringar av 

interaktiva knappar tagits fram. Färgskalan av illustrationerna är dämpade och har som syfte 

att skapa kontrast med de interaktiva medlen. Den starka kontrasten mellan rubrik och 

bakgrund ska vara en tydlig ingång men samtidigt inte förväxlas med ett interaktivt medel. 

Det som är syftet är att ta reda på vilket av förslagens illustrationer och visualisering av 

menyer som användaren upplever som mest tilltalande och vilket som känns mest informativt.   

 

 
fig.11 

 

Visualisering av menyknappar 

Ett förslag på hur aktiva och inaktiva menyknappar har tagits fram. Menyerna är visualiserade 

efter hur de ser ut på hemsidan. Detta för att det hjälper användaren att förstå om designen är 

konsekvent. Den menyknapp som är aktiv är svart och understruken med en gul linje. Den 

menyknapp som är klickbar är gul, konsekvent med att interaktiva medel ska vara gula och 

den ska starkast signalera interaktivitet. Här är skillnaden stor mellan menyknappar och 

rubrikens utseende.  
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fig.12 

 

Aktivitetslagret 

Visualiseringsförslag av interaktiva medel 

Förslag av visualisering av interaktiva medel har skapats utifrån en av de grafiker som 

studerats i analysen. Syftet med dessa förslag är att söka förbättring på bristerna med svag 

kommunikation om interaktivt medel. Sidindikatorn (som tillhör interaktionslagret) har fått 

vit färg och med det fått starkare kontrast mot bakgrunden. Svajp-symbolen (som tillhör 

interaktionslagret) har lämnats kvar som den var i ursprungsgrafiken.  

Bild 1 är ursprungsgrafiken, bild två till fyra är nya förslag. I förslag ett har gula ramar 

placerats runt de interaktiva medlen för att lyfta upp dem från bakgrunden. I förslag två har 

informationssymboler placerats på det interaktiva medlet och i förslag tre har en 

informationstext placerats på sidan som förklarar vad användaren kan göra. Samma princip 

gäller för de röda sidorna som för de gröna undre sidorna.  
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Ursprungsgrafik                               Förslag 1                                        Förslag 2                                         Förslag 3 

 

fig.13 

 

Informationsrutalagret 
Detta lager är det minst komplicerade och består av informationsrutor. Det som har saknats är 

tydliga instruktioner för hur dessa stängs ner. Åtgärden är att placera ut en kryss-symbol. 

Detta kommer att behandlas senare i rapporten.  

 

Resultat av användartester och kvalitativ intervju 
I testet med färgkodningen av Europakartan ansåg samtliga att den nya versionen var 

tydligast. Två stycken tyckte att den var ganska svår och behövde titta noga. De andra klarade 

att peka ut på kartan direkt.  

 

Jag har testat vilken av grafikerna av skyddsvästen som tilltalade användaren. Först det 

omedelbara intrycket sen det mer studerande. Resultatet blev jämt. Den abstrakta har 
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uppskattats lika mycket som den realistiska, både när det kommer till formgivning och 

illustration. Det som testpersonerna har varit överens om är att de uppskattar tydlighet. De har 

dock inte samma uppfattning om vad som är tydligt. Tydlighet är viktigare än ett vackert 

uttryck.  

 

I testet med de tre olika visualiseringarna av Junografiken var resultatet att sju av åtta ansåg 

att den realistiska var den mest tilltalande. En person ansåg att den mest abstrakta var mest 

tilltalande. Fyra personer ansåg att den realistiska var mest informativ. Tre personer ansåg att 

den mest abstrakta var mest informativ och en person gillad blandvarianten. Fyra personer 

ansåg att menyerna i den mest abstrakta versionen var mest tilltalande och skulle få dem att 

klicka vidare. Tre personer gillade menyerna i mellanvarianten, den som är gul med 

pilsymbolen. Det som dessa menyer har gemensamt är att de har blivit tilldelade fler objekt, i 

dessa fall en pilsymbol.  

 

I grafiken med sverigekartan om Villor och Hyresrätter blev resultatet att alla förstod att de 

kunde växla mellan menyerna. Det var fyra personer som såg att det var den svarta som var 

aktiv, två personer tolkade det som att den gula var aktiv och två personer viste inte.  

 

I testerna med den interaktiva grafiken av självmordsbombarna var information-symbolen det 

bästa medlet för att informera att man kan klicka på bilderna.  

De var tre personer som ansåg att ringarna som visar att det finns fler sidor signalerade tydligt 

att det går att svajpa.  Det var tre personer som tyckte att svajp-symbolen var förvirrande för 

att det redan finns en symbol för att svajpa (sidindikatorn).  

 

Gestaltning  
Utefter de resultat av de metoder som utförts har interaktivgrafik tagits fram som ska fungera 

som grafikexempel i den grafiska manualen. Grafikens innehåll har inte bestämts av 

författaren.  

 

Deckarresan 

Den första grafikens innehåll har bestått av ett informationsmaterial om platser i den engelska 

landsbygden som har koppling till deckarromaner. Grafiken ska bestå av en karta med 

klickbara markeringar där användaren ska kunna titta på filmer om platserna. Information 
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som ska vara med är kartan, ortens namn och titeln på den roman som har koppling till 

platsen. Dess främsta uppgift var att locka deckarentusiaster till läsning. 

I framtagandet av grafiken har flera idéer testats och resultatet är baserat på hur väl idén 

fungerar med den insamlade empirin och resultat av de tidigare användartesterna.  

Två förslag togs fram. 

Förslag 1                                      Förslag 2                                   Resultat 

  
fig.14 

I första förslaget skulle rubriken hamna över grafiken. När användaren skrollar igenom 

artikeln som grafiken är placerad i kommer rubriken först och sen får användaren skrolla ner 

en bit för att se hela grafiken och då kommer rubriken ha hamnat utanför skärmen. Detta för 

att få så mycket plats som möjligt för illustration av kartan. Resultatet av användartesterna 

visade att människor har olika behov. Därför har grafiken fått en förklarande text som säger 

till användaren att klicka på markeringarna. För att hjälpa de som inte allt förstår, eller lägger 

märke till text lika lätt, har texten fått samma gula färg som markeringarna och ska då enligt 

likhetslagen och styra ögats sakadiska ögonrörelser (Ware 2008 s.52). I förslag ett har denna 

text placerat i en rund bakgrundsplatta med en pil som pekar mot en gul markering. I det 

andra förslaget har denna text placerats allra högst upp till vänster. Detta för att läsriktningen 

börjar där och den gula färgen leder användaren direkt till det som är viktigast i grafiken. I det 

första förslaget var idén att locka med miljöbilden men det blev alldeles för mycket detaljer 

och svårt att urskilja olika element, helt enligt Cairo (2013 s 145-146). I det andra förslaget 

lades fokus på deckarromanen och dess attribut samt kartan. Färgskalan i rött och blått är 

dämpad och kontrasterar mot den gula signalfärgen, vilket hjälper till att urskilja element åt 

(Ware 2008 s.66-71). Kartans funktion att visa exakt vart man befinner sig i England 

fungerade inte för att de områden som visas upp ligger för nära varandra så området 
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zoomades in och  det blev avstånden och förhållandena mellan områdena som blev tydligt. En 

text har lagts till som säger att markeringarna innehåller film och ljud. Texten är gul och 

ligger på en svart platta. Den är placerad tillsammans med markeringarna. Placeringen ska 

hjälpa användaren att förstå att de hör ihop. Detta för att förtydliga vad man kommer att få 

uppleva om man klickar på en markering. Det andra förslaget var det som gick vidare till 

slutproduktion. Färgkodningen och läsriktningen fungerade bättre och kontrasten mellan 

bakgrund och förgrund var tydligare både i färger och i detaljnivån. I slutresultatet har 

fotspåren tagits bort och förstoringsglaset med kartan i har fått mer plats, detta för att 

markeringarna behöver ett visst avstånd mellan sig för att de ska vara möjliga att trycka på 

mobilskärmen samt att skapa ett så tydligt uttryck som möjligt.  

 

När man har klickat på en markering kommer ett informationstutafönster fram som ska 

informera användaren om vad filmen kommer att visa. En play-knapp är placerad mitt i 

fönstret för att vara så tydlig som möjligt. Användaren kan här välja att titta på filmen eller 

klicka på krysset och komma tillbaka till kartan.  

 

 Informationsruta-fönster 
fig.15 

Grafiken publicerades på Dagens Nyheters hemsida under kulturdelen resor, helgen den 28-29 

maj 2016. Genom att ta del av läsarmejl visade sig grafiken vara lyckad och att läsare förstod 

hur de skulle integrera grafiken.   
http://www.dn.se/resor/storbritannien/lotta-olsson-i-de-engelska-deckarnas-spar/ 

Lotta Olsson befinner 
sig i Peak District som 
hon upplever som en 
trolsk värld, likt George i 
”Dödsdomen” .  

Bok: Dödsdomen
Författare: Val McDermid

Se och hör om hennes 
upplevelse och lyssna på 
citat från boken.  
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Resan till Jupiter 

Vetenskapsredaktionen beställde en interaktiv grafik av Junos resa och uppdrag till Jupiter. 

Grafiken ska innehålla interaktiva knappar som ska visa upp filmer om Jupiter, Uppdraget och 

Resan.  

I denna grafik var det, som i deckarresan, filmer som användaren kan titta på. Grafikens 

uppgift var att presentera de tre filmerna och få användarna att förstå menyerna och att locka 

dem till att vilja se filmerna. Jag har även i detta fall valt att färgkoda verbet som förklara vad 

användaren ska göra i den inledande texten. Denna grafik syftar till att ta fram ytterligare 

förslag på hur menyer som är aktiva och inaktiva ska se ut. Eftersom att bakgrunden är svart 

kan jag inte använda den svarta rutan som jag gjort i grafiken med hyresrätter utan här finns 

det ingen bakgrundsruta. På första sidan är alla menyknappar gula. Illustrationen föreställer 

Jupiter med solen i bakgrunden och Saturnus i oskärpa i förgrunden. För att skapa spänning 

roterar Jupiter. En stor play-knapp är placerad mitt på grafiken för att skapa en tydlig ingång 

till användaren. Användaren kan välja att klicka på någon av menyknapparna och då välja 

vilken film den vill se. När en film spelas och är aktiv är knappen understruken med ett 

orange streck. Det är så det ser ut på resterande hemsida när en meny är aktiv och det är enligt 

Inostroza och Ruso (2014) fördelaktigt att vara konsekvent i designen. När användaren har 

tittat klart på en film blir menyknappen orange. Användaren får feedback att ett steg är 

avklarat och nu har nästa film börjat. Nästa film börjar spelas upp automatiskt för att 

underlätta för användaren. Ett kryss är placerat längst upp i högra hörnet så att användaren 

enkelt kan avbryta filmen. Användaren kommer då tillbaka till startsidan. När användaren har 

satt igång en film spelas filmen upp direkt och ger ett intryck för användaren att den är kvar 

på samma ställe. Detta för att navigeringen ska vara så enkel och tydlig som möjligt. Filmerna 

innehåller gula element av samma gula nyans som den signalerande gula som används för 

interaktiva medel. Den gula färgen används mycket i de filmer som tas fram på 

grafikavdelningen. Detta diskuteras i analysavsnittet.  
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Framsida                               Första filmen spelas              Andra filmen spelas              Tredje filmen spelas 

 
fig.16 

Grafiken publicerades den 26 juni samt den 5 juli. Jag har även i detta fall kunnat ta del av 

läsarmejl som visar att de förstått grafiken.  
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/juno-i-omloppsbana-kring-jupiter/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 37 

Analys 
I de formalanalyser som utfördes av hemsidan och tre interaktiva grafiker upptäcktes det 

brister och styrkor i de interaktiva grafikerna. Det hittades interaktiva medel som inte hade ett 

tydligt syfte, andra kommunicerade inte till användaren om vilken typ av funktion de var till 

för och vissa syntes det inte på att de var ett interaktivt medel. I exemplen fanns det 

interaktiva medel som såg likadana ut som dekorativa objekt. Det finns sammanfattningsvis 

en mängd brister i hur interaktiva medel visualiseras. Det hittades även brister i formgivning 

med otydlig ingång och avsaknad av förklarande texter till grafikens möjligheter. Det 

upptäcktes även att det var svag kontrast i färgskalan och att det fanns element med svag 

kontrast mot bakgrunden. Informationsrutor saknade i vissa fall information i hur de stängs 

ner. Formalanalysen som gjordes av hemsidan resulterade i kunskap i hur man arbetar med 

interaktiva element och som hjälpte till i framtagningen av menyer för den interaktiva 

grafiken. Den var viktig eftersom att grafiken är en liten del av hela hemsidan och användaren 

har då bekantat sig med hur interaktiva medel ser ut och beter sig och de förväntar sig att de 

ska bete sig på liknande sätt när de kommer till grafiken. 

Designprocessen gick ut på att hitta svar på forskningsfrågorna och ta fram riktlinjer för hur 

man bör visualisera interaktiv grafik för att se till att dessa brister inte uppstår. För att kunna 

arbeta effektivt och kommunicera på ett smidigt sätt om detta komplicerade material har det 

skapats fyra olika lager som behandlar varsina delar av den interaktiva grafiken. Lagren är 

döpta till grafiklagret, aktivitetslagret, interaktionslagret och informationsruta-lagret. Dessa 

lager är lika viktiga och därför måste de synas lika mycket och samtidigt ha tydlig kontrast 

mellan sig. Dessa lager var en lyckad uppfinning för designprocessen då de förtydligade vad 

det är som behöver tas fram och de olika riktlinjerna kan smidigt delas upp mellan de olika 

lagren. 

Grafiklagret är det lager där informationsgrafiken hamnar. I de interaktiva grafiker som 

analyserats hittades problemen med svagkontrast i färgskalan och otydlig formgivning av 

grafiken. En del av forskningsfrågan gick ut på att ta fram kunskap i hur illustrationer bör 

visualiseras för att passa den lilla ytan på mobilskärmen. Illustrationer hamnar i grafiklagret. 

Nya färgskalor togs fram där alla fem färgskalorna fick starkare kontrast mellan sig. Den 

svartvita färgskalan fick också starkare ljuskontrast i sig. Färgskalorna har placerats på en vit 

och en svart bakgrund för att visa hur olika de tolkas beroende på bakgrund. Det togs fram en 

karta för att testa en av skalorna och se ifall den var mer tydlig än den gamla färgskalan. 

Användartestet visade att färgskalan var lyckad och testpersonerna ansåg att det blev lättare 
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att särskilja färgerna i den nya färgskalan. Fördelen med att ha färgskalor som fungerar för sig 

själva är att det går att dra ner antalet färger i grafiken så att den blir minimalistisk och mer 

tydlig. Detta är fördelaktigt när man ska blanda in ytterligare en färg som ska signalera att 

interaktivt element. Här skulle det vara bra att testa alla färgskalor och även ta fram kartor 

med många fler kategorier så fler färger måsta användas tillsammans. Resultatet visade dock 

att en färgskala med starkare ljuskontrast är enklare att se skillnaderna i och det är 

betydelsefullt när man skapar färgkodning för mobilskärm.  

 

En annan grafik skapades för att söka svar på hur man bör visualisera och formge grafik 

anpassad för mobilskärm. En äldre grafik av en skyddsväst för alpina sporter användes för 

arbetet. Syftet var att testa ifall illustration som är mer realistisk är mer tilltalande än den mer 

abstrakta. Illustrationen fick mer skuggningar och färger som stämmer överens med en alpin 

miljö. Formgivningen ändrades och bakades in med illustrationen så att text och bild kommer 

närmare varandra och tillsammans skapar en rektangulär form. En förklarande rubrik lades till 

med samma färg som de abstrakta element som finns i illustrationen. Resultatet av 

användartestet visade att testpersonerna var oense om vilket illustrationsmanér som var mest 

tilltalande samt informativt. De var överens om att det är tydlighet som gör att något är 

tilltalande. Detta liknar det resultat som Joanna Silvennoinen i sin forskningsrapport 

Experiencing Visual Usability and Aesthetics in Two Mobile Application Context (2014) 

kommer fram till, att användare uppskattar tydlighet. Samma sak var det med formgivningen. 

De var oense om vilken av de två förslagen som var tydligast. Det som uppskattades i den 

senare varianten var att det fanns en tydlig ingång och läsriktning. Men de som föredrog den 

första varianten sa typiskt nog samma sak. Detta visar att det, enligt Cairo, är fördelaktigt att 

dela upp grafik i rektangulära former antagligen fungerar bättre när man formger ett stort 

uppslag med många olika element och ingångar. I mobilskärm ser man en del i taget och 

därför fungerar inte samma designprincip för de olika plattformerna. Resultatet blir svårt att 

använda. Det alla uppskattade var tydlighet så det man kan arbeta efter i formgivning för 

interaktiv grafik är att formge så tydligt och strukturerat som möjligt och tänka hierarkiskt. 

Detta bör forskas vidare på. Illustrationer bör illustreras efter syfte. Ska det informeras om 

något är det fördelaktigt att använda ett mer abstrakt manér och ska de visa hur något ser ut 

bör de illustreras i ett mer realistiskt manér.  

 

Interaktionslagrat är det lager där typiska interaktiva medel hamnar, så som menyer och pilar 

och vanligt förekommande symboler. Här var ett problem att menyerna inte såg ut som 
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menyer och att de placeras långt ifrån varandra. För att skapa tydlighet i grafiklagret samt i 

interaktionslagret bör olika färger användas i de olika lagren. I de tidigare interaktiva grafiker 

som analyserats upptäcktes det att den signalgula färgen används frekvent. Det är fördelaktigt 

att fortsätta använda den då användarna troligtvis vant sig vid att den gula signalerar 

interaktivitet. Därför valdes den gula färgen till menyerna. Den gula färgen blir den 

interaktiva färgen och får därför bara användas i interaktionslagret och aktivitetslagret som 

också består av interaktiva medel. En grafik togs fram där interaktiva medel skulle placeras på 

en bakgrundsbild. Här behandlades innehållet i både grafiklagret och i interaktionslagret.  

Grafiken som handlade om rymdfarkosten Juno togs fram i tre versioner för att testa i vilken 

av dessa som som användaren känner sig mest tilltalad av och i vilken som användaren ansåg 

mer informativ. Menyknapparna såg olika ut i de tre versionerna i syfte att ta reda på vilken 

som kändes mest interaktiv för användaren. Grafiklagren bestod av illustrationer i olika manér 

där den första var mer realistisk och den sista var mer abstrakt. Resultatet av användartestet 

skiljde sig här från resultatet av skyddsvästen. Testpersonerna var överens om att 

illustrationen i det mer realistiska förslaget var mer tilltalande och fyra av sju ansåg att den 

var mest informativt. Tre personer ansåg att den abstrakta var mer informativ. Detta kan 

stämma med att tolkningen ovan, att det har att göra med syftet för illustrationen. Om syftet är 

att visa hur något ser ut så bör man använda ett mer realistiskt manér. Detta går emot det som 

Silvennoinen kommer fram till i sin forskning att användare för mobila applikationer vill ha 

element visualiserade i 2D. Resultatet av menyknapparna visade att fyra av sju ansåg att 

menyknapparna i förslag tre var tydligast och signalerade att de är menyknappar och tre 

personer ansåg att menyknapparna i förslag två tydligast signalerar att de är menyknappar. 

Det kan tolkas att när man lagt till ett ytterligare element som pilen i dessa fall så signalerar 

det att någonting mer är möjligt och att syftet med att lägga ett ord där inte bara är att beskriva 

ett innehåll utan även signalera att interaktivitet är möjligt. I förslag ett tolkades de tre 

menyerna som rubriker som lagt på ett uppslag och att de inte var interaktiva. I förslag tre låg 

pilen i en egen knapp och var ännu tydligare än i förslag två.  

Ytterligare ett förslag togs fram av visualisering av menyknappar i grafiken med villor och 

hyresrätter. Detta var ett förbättringsförslag av en av grafikerna som hade analyserats. 

Menyknapparna flyttades närmare varandra och typsnittets storlek och utseende skiljer sig 

från rubrikens. De fick den gula signalfärgen. I detta fall är en rubrik aktiv och den andra är 

inte aktiv. Testet skulle svara på om användarna förstod att de kunde klicka på menyerna och 

vilken av menyerna som var aktiv. Resultatet visade att alla användare förstod att de kunde 

klicka mellan menyerna och att de flesta förstod att den svarta var aktiv. Detta kan tolkas som 
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att eftersom ett ytterligare element har lagts till, att ordet är understruket, signalerar det att det 

är något extra med just den knappen. Eftersom att den är mörkare så kan det troligtvis ge ett 

intryck av att den är intryckt. Dessa menyer är visualiserade efter hur menyerna ser ut på 

resterande hemsida.  

Ett stort problem är hur man bör visualisera interaktiva medel som inte är självklara att de är 

interaktiva.  Det är interaktiva medel som hör hemma i aktivitetslagret. Tre förslag togs fram 

av grafiken med självmordsbombarna. Förslagen bestod av att markera med konturlinje, 

informationssymbol eller förklarande text. Resultaten visade att användarna hade olika 

uppfattningar om vilka av dessa som var tydligast men en knapp majoritet ansåg att 

informationssymbolen var tydligast. Detta bör ta hänsyn till att folk är olika och att en lösning 

inte fungerar för alla. Informationssymbolen är bra men det kan bli för mycket om en grafik 

innehåller en stor mängd interaktiva medel. Informationssymbolen är ett bra verktyg och bör 

användas när det fungerar med resterande grafik. Det kan vara fördelaktigt att kombinera 

förklarande text med informationssymbol.  

 

Resultatet av användartesterna visar att tydlighet är det viktigaste elementet för att skapa ett 

gott första intryck. Informationssymbolen är en symbol som de flesta förstår. Man ska inte 

använda flera symboler för samma funktion. Menyerna fungerade bra i kartgrafiken. Alla 

förstod tillräckligt för att kunna integrera med grafiken. Realistiska visualiseringar som 

stämmer överens med användarens mentala bilder känns tilltalande. Resultatet av 

illustrationerna och formgivningen i skyddsvästgrafiken visar att det finns olika uppfattningar 

om vad som ger ett positivt första intryck. I fallet med Junografiken var det den mer 

realistiska illustrationen som användarna föredrog. Detta kan tolkas att illustrationens syfte 

var i det fallet att visa upp hur det ser ut vid Jupiter och användarna fann det mer intressant. 

När fokus ligger på vilken som är mer informativ kommer den abstrakta illustrationen i kapp 

vilket kan tolkas i att när användaren vill få något beskrivet för sig vill den ha ett mer abstrakt 

uttryck. Detta går helt överens med Cairos redogörelse för illustrationens manér kontra dess 

syfte (2013 s.145-146). Menyerna med pilelementet fungerade bäst. De flesta förstod den 

tredje varianten bäst som bestod av en svart fyrkantig knapp med en gul knapp med en 

pilsymbol på.  

 

Användartesterna som gjordes gav många bra resultat med det finns en del otydligheter. I 

frågan om de anser att något är informativt borde frågan ha varit en uppgift som de skulle ha 

utfört i likhet med uppgiften att peka ut på en karta. Menyknapparna i Junografiken har 
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placerats på olika platser och det kan påverka hur användaren tolkar dessa. De har placerats 

mot olika bakgrund vilket också kan påverka resultatet. Menyknapparna och illustrationen 

borde ha testats var för sig för att få ett tydligare resultat.  

 

Användartesterna var intressanta för de gav kunskap om att det inte finns ett bra svar på hur 

visualisering av illustration och interaktiva medel bör se ut och att människor har olika behov 

och tolkar på olika sätt. Detta är en viktig kunskap och grafik bör anpassas så att den kan 

stödja olika behov.  

 

Slutgestaltningen som bestod av två interaktiva grafiker. Den första grafiken, Deckarresan, 

bestod av interaktiva markeringar på en karta. Grafiklagret innehöll en karta med ett 

förstoringsglas som zoomade in ett område i England. Den innehöll namn på platser på kartan 

och en streckad linje mellan platserna. Grafiken hade en inledande text som förklarade för 

användaren vad grafiken bestod av, det låg en bild på journalisten Lotta Olsson. I arbetet med 

framtagningen av grafiklagret testades olika visualiseringar. Med det empiriska materialet 

samt resultaten av användartesterna bestämdes det att förslag två var bäst. Fotografiet i förslag 

ett hade som syfte att ge en miljöbeskrivning och det engelska landskapet skulle locka 

intresse. Det blev dock för otydligt i mobilskärmen, de interaktiva markeringarna i 

aktivitetslagret försvann mot den detaljrika bakgrunden i grafiklagret. Detta visar att trots att 

realistisk illustration kan fungera för sig själv på mobilskärm så fungerar det mindre bra i 

kombination med interaktiva medel. Förslag två blev mycket tydligare i mobilen och det gav 

ett mer ordnat och tilltalande intryck. De interaktiva medlen i aktivitets lagret visualiserades 

med den gula signalfärgen. I denna grafik valdes informationssymbolen bort för att undvika 

ett plottrigt intryck. Istället användes färgkodning och ordet klicka fick bli gult. Tanken var att 

det första användaren ser ska vara ordet klicka och när den läser det ska ögat automatiskt dras 

till de gula markeringarna enligt lagen om ögats mönstersökande. Det lades också till en gul 

text mitt i grafiken tillsammans med de gula markeringarna som förklarar markeringarnas 

innehåll. Grafiken fick en tydlig ingång, ögat leds sen ner till de gula markeringarna och till 

texten som förklarar vad användaren får genom att klicka på markeringen. När användaren 

har klickat på en markering kommer informationsfönstret upp med playknappen och krysset 

som tydligt visar att användaren kan välja att sätta igång filmen eller stänga ner fönstret. På 

sidan finns information om vad filmen innehåller. Programmeraren kunde i efterhand gå in 

och titta på hur användarna har klickat i grafiken och det visade sig att användarna har förstått 

de olika funktionerna. Detta skulle kunna med fördel göras med mer strukturerade 
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användartester och intervjuer på för att ta reda på hur snabbt användaren förstår och hur den 

upplever grafiken. Det som kunde ses i mätningar hos programmerarna var att användarna har 

klickat på markeringarna och har lyckats integrerat med grafiken. I de olika förslagen blev det 

tydligt att en grafik med många element kräver en mer avskalad illustration och det kan vara 

problematiskt med fotografier i den typen av grafik.  

Den andra grafiken som togs fram var en Resan till Jupiter. Grafikens innehåll bestod av tre 

filmer. Grafiken skulle ha en menyknapp för varje film och en playknapp där användaren 

snabbt kan sätta igång filmen. Syftet var att göra grafiken så enkel som möjligt för 

användaren. Playknappen lades i mitten av grafiken. Användaren hade valet att själv 

bestämma vilken film den ville se först och därav ge mer kontroll till användaren. 

Menyknapparna markeras när det är den filmen som ses och de markeras när filmen har 

spelats. Så även om användaren väljer att bara klicka på playknappen har den nytta av de tre 

menyknapparna. De visar också för användaren hur stort material som finns. Knapparna 

visualiserades efter hur de såg ut i villor och hyresrätt grafiken. Den knapp som är aktiv blev 

understruken. Här finns det tre olika lägen och de visualiserades med gult för interaktiv 

klickbar knapp, understruken knapp för aktiv och mörkorange för redan visad. Även i denna 

grafiken så har färgkodning används i den förklarande texten. Här fick de inledande orden 

Titta på filmerna den gula signalfärgen. Detta för att förtydliga för användaren att det är 

filmer som kommer att spelas upp och att det är under menyknapparna som filmerna visas. I 

denna grafik spelas filmerna upp direkt i det fönster man redan befinner sig i. Det finns ett 

kryss i det övre högra hörnet så användaren kan stänga av filmen om den önskar. Allt detta för 

att det ska vara så enkelt för användaren som möjligt och att den hela tiden tydligt ska se vart 

den befinner sig. Mätningarna visade att användarna har förstått menyerna och att de har tittat 

på filmerna. Det skulle behövas göra mer användartester av menyer. Resultatet av 

Junografiken med menyerna som fått extra element bör studeras vidare på. Frågan kvarstår 

om det räcker att särskilja menyer med ett annat typsnitt och färg eller om det skulle behövas 

extra element som förstärker att det är en knapp. I filmen används den gula signalfärgen för 

att förtydliga textinformation. I dessa fall är det tydligt att det är film och borde inte kunna 

missförstås i att det är ett interaktivt medel. Dock kan kopplingen till att alla interaktiva medel 

är gula försvagas. Detta är en pågående diskussion och enligt denna forskning borde inte 

något annat än interaktiva medel få ha den gula signalfärgen.  

 

Detta arbete har inte resulterat i bestämda lösningar för hur den interaktiva grafiken ska se ut 

men den har bidragit till ett inledande arbete i att komma fram till en lösning. Vissa delar i 
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arbete som de olika informationslagren och färgskalorna har tillämpats i det dagliga arbetet på 

grafikavdelningen på Dagens Nyheter. De designprinciper som tagits fram för de olika lagren 

har även de tillämpats och står som grund för fortsatt arbete i utvecklingen med den 

interaktiva grafiken. Utseendet av menyer är, i denna stund som arbetets skrivs, inte bestämt 

men resultaten av arbetet med menyer och interaktiva medel i aktivitetslagret står som bas i 

workshops och har bidragit till grundstomme i arbetet med utvecklingen av menyer och 

interaktiva medel.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 44 

Slutsats 
Baserat på de resultat jag fått har jag sammanställt de designprinciper som bör användas för 

interaktivgrafik. Designprinciperna är fördelade till de olika informationslagren.  

 

Designprinciper för grafiklagret 
För att öka kontrasten mellan grafiklagret och de interaktiva lagren bör man vara sparsam 

med färg. De nya färgskalorna har starkare kontraster i sig och kan kombineras med en till 

färgskala och den svartvita färgskalan. För att den interaktiva grafiken som finns i 

aktivitetslagret och i interaktionslagret ska kunna ha en pop-out effekt krävs det att 

grafiklagret har minimalt med färger och att de färger som är i de olika lagren kontrasterar 

mot varandra. Fotografier eller mer detaljrika illustrationer fungerar bra att använda när syftet 

är att beskriva hur någonting ser ut. De fungerar även bra i syfte att skapa ett positivt intryck. 

Dessa detaljrika bilder bör undvikas när det ska kombineras med en större mängd interaktiva 

medel och istället bör man använda en mer avskalad bild. Ju större kontrasten är mellan 

objekt ju lättare är det att skilja dem från varandra (Cairo 2013 s.112). En tydlig ingång och 

läsriktning måste formges så att det blir enkelt för användaren att ta sig till informationen. Det 

ska alltid finnas förklarande texter till all grafik. Gula signalfärgen får inte användas. 

 

Sammanfattning: 

Minimalistisk design med lite detaljer och färger, tydlig ingång och tydligt strukturerad 

formgivning. Illustrationer ska anpassas efter hur mycket interaktiva medel som ska placeras i 

grafiken och syftet.  

 

Designprinciper för aktivitetslagret 
Interaktiva ikoner ska vara visuellt upplyfta från grafiklagret. Eftersom att användarna har 

olika behov bör man båda förtydliga interaktiva element visuellt och med förklarande text. 

Tester visar att vissa förstår interaktiva medel som är upplyfta med hjälp av konturlinje, andra 

förstår informationssymbolen och vissa förstår förklarande text. Det är fördelaktigt att 

kombinera dessa medel om möjligt.  Färgkodning bör användas för att hjälpa användaren att 

koppla ihop förklarande text och interaktivt element. Utseendet av interaktiva medel i detta 

lager får inte användas som dekorativa medel i grafiklagret.  
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Sammanfattning: 

Interaktiva ikoner ska vara visuellt upplyfta 

Använd förklarande text som ska färgkodas 

Var konsekvent och använd aldrig samma element till olika funktioner 

 

Designprinciper för interaktionslagret 
När en design för menyer har valts ska den användas konsekvent. Tester visar att menyer som 

är placerade nära varandra är lättare att första än när de är placerade långt ifrån varandra. Om 

man placerar in ett objekt, som pilen, tolkar de flesta det som att någonting mer är möjligt. 

När ytterligare element lagts till en menyknapp, som exempel en understruken linje så tolkar 

man att den är aktiv. När menyer med liknande utseende men i olika färg ligger bredvid 

varandra förstår man att det är olika lägen. Startläget i menyer ska ha den interaktiva 

signalfärgen. En aktiv meny ska vara understruken. Man ska inte använda flera symboler för 

samma funktion. 

 

Sammanfattningsvis: 

Alla interaktiva medel ska vara i den gula signalfärgen 

Menyer ska placeras nära varandra 

När menyer har fler än två lägen ska det särskiljas i färg, förslagsvis i mörkare färg.  

Den menyknapp som är aktiv ska vara understruken 

 

Designprinciper för informationsruta-lagret 
Det ska alltid finnas information om hur man stänger ner informationsrutorna.  
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Förslag till vidare forskning 
Detta arbete har syftat till att hitta grundläggande designprinciper för hur interaktiv 

informationsgrafik ska visualiseras. Arbetet har tittat på alla delar i interaktivgrafik och nosat 

lite på ytan på flera problemområden. Det finns ett stort behov av att mer ingående titta på alla 

dessa områden. Exempelvis så skulle det vara bra att titta närmare på hur många färger som 

grafiklagret kan innehålla innan interaktiva medel blir otydliga, hur detaljerade illustrationer 

kan vara innan interaktiva medel blir otydliga och hur påverkas grafiken när det dyker upp 

rörliga element. Hur benägna är användarna att integrera med grafik nu när utvecklingen av 

rörlig bild har gått framåt är ett annat område som forskare borde titta närmare på. Hur många 

val kan en användare hantera i en interaktiv grafik är ytterligare ett.  
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Bilagor 
Formalanalys av Dagens Nyheters Mobilapplikation 
Yvonne Eriksson presenterar metoden formalanalys i Bildens tysta budskap (2009) för att 

analysera bilder. Det är en metod som går ut på att analysera hela kompositionen och hur 

innehållet är placerade i förhållande till varandra. Man gör detta för att kunna formulera vad 

det är exakt som finns på sidan. Vi ser det som vi känner igen och för att identifiera alla delar 

på hemsidan krävs det att man gör en analys (2009 s.66). Detta gör jag huvudsakligen för att 

tydliggöra hur man arbetar med interaktiva medel på hemsidan. Syftet med detta är att kunna 

skapa interaktiva medel i grafiken som ska vara konsekvent med hur de interaktiva medlen på 

sidan fungerar och då stödja inlärningen för användaren (Galitz 2007 s44). 

 

Vilka olika typer av komponenter finns med på sidan? 

Svar: (Bild 1)Längst upp ligger en panel som är svart med DN.SE loggan i mitten, till höger 

en symbol för mitt DN och till vänster en symbol för meny. Under denna panel finns en plats 

för annons och sen ligger det tre menyknappar, nyheter, ekonomi och innehåll. 

Menyknapparna är vita med svart text som är centrerad i knappen. Menyknappen innehåll har 

en liten pil. Om jag trycker på innehållsknappen rullas det ut en ytterligare en meny med 

många menyval. Pilen är en indikation att någonting mer finns at hämta. Dessa knappar är 

gråa med vit ram och svart text. Under den översta menyn ligger det en vit panel med en röd 

text som säger just nu: som följs av en rubrik med blå text.  

Efter detta kommer Just nu nyheterna och sedan Dagens toppnyheter. Just nu nyheten 

uppdateras ofta. Efter detta kommer nyhetsflödet med artiklar som presenteras med rubrik och 

inledande ingress. Flertalet artiklar har bilder. Om det är en serie med många artiklar 

presenteras dem med en sammanfattande rubrik och sen flera inledande ingresser för de olika 

artiklarna. All text är vänsterställd och bild material är placerade till höger och i vissa fall 

ligger bilderna över artiklarna. Hemsidans uppbyggnad är ett flöde där de senaste nyheterna 

hamnar överst på sidan. Rubrikerna har stor teckenstorlek och är i fet stil. Med hjälp av att 

kontrasten mellan dem och resterande text är fungerar de ett starkt signalerande element 

(Holsanova 2012 s.91). Rubrikerna skapar ett tydligt visuellt mönster som hjälper användaren 

att skanna genom materialet (Ware 2008 s.12). 
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Bild 1                              bild 2                                bild3  

 
fig.1 

 

 (Bild 2) Längst ner på sidan finns det ytterligare menyer som är de samma som de längst upp 

under innehållsmenyknappen. (Bild 3) Om en meny är aktiv syns det genom att den är vit och 

är understruken vilket går i linje med designprincipen om att aktiva knappar ska skiljas ut mot 

inaktiva knappar (Galitz 2007 s.668).  Efter dessa kommer den avslutande delen med 

information om redaktörer och ansvarig utgivare. Mellan artiklarna ligger det annonser och 

länkar till andra delar på hemsidan.. (DN.se, version 3.3.5) 

 

Hur ser de interaktiva medlen ut? Hur ser de interaktiva medlen ut? 

Det finns flera olika typer av interaktiva medel på sidan. Jag börjar med de som är placerade i 

artiklarna (se bild nedan). Artiklarna som presenteras i nyhetsflödet har som jag nämnde en 

rubrik och sen en kort inledande ingress och ofta en bild. 1: Rubriken är ett interaktivt medel 

som leder till artikeln. 2: I den inledande ingressen är en del eller hela ingressen i fet klarblå 

text. Den är en länk som leder till artikeln. 3: Även bilder är interaktiva och leder till artikeln. 

Det finns en del på sidan som heter Senaste nytt. Den presenteras med en röd panel med vit 

text. Under panelen ligger rubriker utan ingress eller bilder. 4: Dessa rubriker är länkar i 

samma klarblåa typsnitt som leder till en artikel.  
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Fig 2.  

 

Paneler som är interaktiva är utmärkta med en pil som i exemplet för toppnyheterna (1). 

Rubriken (2) är ett interaktivt medel och den klarblå texten (3) är ett interaktivt medel. Man 

använder sig av sidindikatorer för att kommunicera att det finns flera sidor och att användaren 

kan svajpa mellan dessa sidor (4). Fotografier är interaktiva medel (5). I  bild tre (ovan) finnas 

bildexempel på hur menyer ser ut när de är aktiva och inaktiva. När en meny är aktiv syns det 

genom att den är vit och understruken. 

 

 
fig.2 

 

Länkarna till de andra delarna i tidningen presenteras med en färgglad panel och vit fet text 

med en vit pil. Den vita pilen visar att om man trycker på panelen och komma till sidan som 

texten hänvisar till. Färgen på panelen varierar beroende på vilken del den hänvisar till. 

(DN.se, version 3.3.5) 

Interaktivt medel: Interaktivt medel:

1

2 3

4
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Analys av interaktiva informationsgrafiker 
Grafikavdelningen har bistått med länkar till elva stycken tidigare arbeten av interaktiv grafik 

för analys. Tre stycken av dessa valdes ut på grund av dess olikheter i uppbyggnad och 

innehåll. Många av de andra bestod av liknande beståndsdelar därför innefattat analysen tre av 

grafikerna. Analysen har skett genom kritisk granskning i syfte att hitta styrkor och svagheter 

i artefakterna. Detta har skett med hjälp av de teorier och designprinciper som tas upp under  

kapitlet teorier.  

 

Grafik 1 

Den första grafiken jag analyserar berättar om självmordsbombarna i tunnelbanan i Bryssel. 

Grafikens syfte är att presentera gärningsmännen och visa vart och när dådet inträffade.  

 

Grafiken är placera mitt i artikeln. Den är färgstark med ett flygfoto på platsen som är starkt 

röd. Rubriken längst upp i vänstra hörnet ligger på en svart bakgrundsplatta med vit fet stil. I 

mitten av bilden ligger en svart linje som går i horisontell riktning. På bakgrundsplattan ligger 

det fem stycken fotografier av gärningsmännen, förutom den sista som är en okänd 

gärningsman, där har man lagt en siluett av ett huvud. Fotografierna är i en gulgrön ton och 

har stark kontrast mot bakgrunden. De har en svart ram som ökar kontrasten ytterligare. Tre 

stycken symboler av explosioner är utplacerade på bilden. Längst ner på sidan ligger det en 

sidindikator som visar att det finns två sidor. Den är svart och har svag kontrast mot den 

mörkröda bakgrunden. Då hjärnan har en inbyggd konturextraherande mekanism som gör att 

vi kan urskilja objekt från dess bakgrund kan variation i ljus, färg och tydliga konturer på 

objektet göra det lättare att urskilja objekt från dess bakgrund. Ju större kontrasten är mellan 

objekt ju lättare är det att skilja dem från varandra (Cairo 2013 s.112). Detta borde ha tagits 

hänsyn till i visualiseringen av sidindikatorerna.  
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Den andra sidan är gulgrön i färgen. Det ligger en bakgrundsbild som består av ett flygfoto av 

staden, den är mycket mer ut zoomad än fotografiet på första sidan. Efter några få sekunder 

animeras det fram tre symboler av explosioner på två platser på kartan. De animeringarna 

loopar och skiftar i storlek. Dessa är utplacerad där explosionerna ägde rum. Även 

klockslagen kommer fram. Ett flygplan är utplacerat där flygplatsen är. Längst ner på sidan 

ligger de två cirklarna som nu bytt plats så att man ser att man är på den sista sidan. Vid den 

ena explosionen ligger en karta i en rund cirkel. Man arbetar mycket med kontrast mellan 

objekten och bakgrunden som skapar signalerande element som styr uppmärksamheten hos 

användaren (Holsanova 2012 s.90,91. 

 

Interaktiva medel  

När man först kommer in på sidan är hela grafiken nedtonad. Mitt på sidan har man placerat 

en animation som består av en gul cirkel med en pil på (1 se bild nedan). Man måste klicka på 

den för att få den att försvinna och att grafiken ska tonas fram. Den är väldigt tydlig med sin 

starka gula färg och den loopande animering och man är tvungen att trycka på den för att få 

tillgång till grafiken. Syftet med den är oklart. Den går i emot designprincipen att designen 

ska sträva mot enkelhet och ta bort onödig information (Galitz s.469). Det är ett moment som 

inte ger någon information till användaren.   

För att skapa signalera att man kan svajpa mellan två sidor har man lagt in en till animerad 

symbol (2 se bild nedan). Den dyker upp så fort man kommer in på första sidan och den 

animeras fram i ca fyra sekunder. Sen försvinner den. När man går in på nästa sida dyker den 

inte upp. Den är tydlig och symbolen med en hand och två pilar visar att man kan dra med 

fingret i två riktningar. Dock borde symbolen ligga kvar, det är mycket att titta på när man 

kommer in på sidan och det är inte säkert att man ser den direkt. Den syns under fyra sek när 

Första sidan Andra sidan
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man kommer in på första sidan, sedan tonas den bort. Det går emot designprincipen om att 

låta viktig information vara tillgänglig för användaren. (Galitz 2007 s.46) 

Användaren har inte heller någon kontroll som enligt Galits (2007 s.46) är viktigt för att öka 

en positiv användarupplevelse. Genom att animera bort saker utan att användaren kan påverka 

har den inte kontroll över när den kan läsa informationen. Det finns ingen möjlighet att ta 

tillbaka informationen när den har försvunnit.  

Fotografierna på första sidan är interaktiva (3 se bild nedan), vilket inte informeras. Om man 

trycker på nån av dem kommer det upp en rund informationsruta med information om 

gärningsmannen. Det finns inget signalerande element att man kan trycka på fotografierna (4 

se bild nedan). När är man väl har lyckats trycka fram informationsrutan saknas information 

om hur man tar bort den, vilket kan öka känslan av att inte ha kontroll (Galitz 2007 s.46).  

 

 
 

Symbolerna för explosionerna på andra sidan är interaktiva (5). Om man klickar på 

explosionen kommer en rund informationsruta fram som berättar om hur många som dog och 

skadades mer ingående information om när och hur explosionen gick till. Det finns ingen 

information om att de är interaktiva och innehåller information. Informationen om plats och 

tidpunkt finns redan på sidan så det saknas ingen självklar information till användaren. 

Symbolerna ser lika dana ut som de gör på första sidan där de inte är interaktiva. Det som 

skiljer dem åt är att de är animerade. Det stödjer inte principen om att arbete konsekvent 

vilket försvårar inlärningen för användaren (Galitz 2007 s.46).  När man väl har lyckats trycka 

fram informationsrutan saknas information om hur man tar bort den (6). Den runda lilla 

kartan är interaktiv och likt fotografierna på första sidan signalerar man inte till användaren 

att de är det (7).  

3
2

4
1
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Resultatet presenterat i punktlista  

• Interaktiva medel utan logiskt förklaring påträffas i början i form av den gula cirklen 

med pil.  

• Den gula runda symbolen som visar att man kan svajpa mellan sidor är tydlig.  

• Man arbetar inte enligt designprincipen att låta viktig information vara tydlig för 

användaren 

• Man tar bort kontrollen från användaren genom att animera bort saker utan att 

användaren kan vara med och påverka. 

• Sidindikatorn som berättar att det finns fler sidor att titta på är en standard symbol som 

är allmängiltig och enkel att förstå.   

• Svag kontrast mellan informativa medel och bakgrund 

• Interaktiva medel saknar information om att de är interaktiva.   

• Samma utseende för olika typer av funktioner påträffas.  

• Informationsplattorna saknar information om hur man trycker bort dem.  

• Den starka kontrasten mellan objekten och bakgrunden skapar tydliga vägar genom 

materialet.  

 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/minst-tva-garningsman-i-t-banesprangningen/ 

 

Grafik 2 

Grafikens syfte är att visa hur det går för kandidaterna till presidentvalet i USA 2016.  

5

6

7
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Längst upp i vänstra hörnet ligger en gul cirkel med en pil på. Till höger om pilen, en aning 

längre ner har man placerat fyra fotografier av kandidaterna på varsin rund bakgrundsplatta. 

På varje bild ligger en siffra. Under kandidaterna ligger en karta över USA med alla delstater. 

Delstaterna är färgkodade efter hur de röstat.  På sidan av karta ligger förklaring till färgkoden 

som berättar vilka val som är avklarade. Vissa delstater i kartan är vita. Dessa saknar 

förklaring i färgkodningen.  

Grafiken saknar helt och hållet textinformation om vad den handlar om. Man får gissa sig till 

vad siffror betyder. Ingen rubrik, ingress eller förklarande informationsrutor. Detta tar bort all 

känsla av kontroll. Rubriker är ett medel som kan hjälpa till styra orienteringen och öka 

förståelsen i multimodala budskap (Holsanova 2012 s. 91). Enligt Galitz ska bildelement ha 

förklarande texter för att förtydliga för användare (2007 s.672) 

 

Interaktiva medel 

Det tydligaste elementet för interaktiva medel som finns på sidan är den gula cirkeln med en 

pil uppe i vänstra hörnet (1). Eftersom att det är en knapp som tar fram information borde 

pilen bytas ut mot en informations symbol. Den är inte uppenbar i vad den är till för vilket är 

viktigt för att öka en positiv användarupplevelse (Galitz 2007 s.658). 

Det finns ingen information om hur man stänger informationsfönstret. Om man klickar på en 

delstat i kartan kommer ett informationsfönster fram om när primärvalet i den delstaten 

kommer att äga rum (2). Samma sak här, det finns ingen tydlig signifier om hur man stänger 

ner informationsfönstret.  

 
 

Resultatet presenterat i punktlista  

1

2
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• Avsaknad av textinformation om vad grafiken 

• Avsaknad information om vilka möjliga interaktiva medel som finns  

• Symboler som inte är självklara med vad de är till för påträffas 

• Misslyckad färgkodning, den vita färgen saknar förklaring. 

• Avsaknad av information om hur informationsfönster stängs ner.  

http://www.dn.se/nyheter/usa-valet/kasich-klamrar-sig-fast-med-hopp-om-konventstrid/ 

 

Grafik 3 

Den tredje grafiken handlar om bostadspriser i Stockholm. 

Grafiken består av en sida med en interaktiv karta. Överst finns en förklarande rubrik. Under 

rubriken ligger en gul textplatta med vit text där det står Villor.  

På samma rad med längst till höger på sidan ligger en svart textplatta med vit text där det står 

Bostadsrätter. Under textplattan Bostadsrätter ligger en svart cirkelformad textplatta som 

säger, Klicka ovan för att visa annat lager. Denna informationsplatta har ett kryss i övre 

högra hörnet som indikerar på att man kan ta bort informationen.  

Kartan tar upp nästan hela sidan. Länen i kartan är turkosa i olika nyanser. Längst ner i högra 

hörnet ligger en färgkodning med en färgskala från ljust grått till svart med mellan liggande 

färger i turkost. Färgkodningen hänvisar till kartan. Det ljusast är 0% och det svart 30.1% Det 

finns ingen text information om vad skalan visar. I det nedre vänstra hörnet ligger ett 

interaktivt medel i form av en gul cirkel med informations symbolen på. Om man klickar på 

den får man fram information om att statistiken är hämtad från mars 2015.  

 

Interaktiva medel 

De två övre textplattorna som säger Villor och Bostäder är interaktiva (1). Det är den gula 

som är aktiv. Om man klickar på den svarta blir den aktiv och färgerna i kartan flyttas. 

Typsnitt och teckenstorlek är exakt samma i rubriken som i menyerna, vilket gör att när 

menyn inte är aktiv och svart ser menyn likadan ut som rubrik (2). Visualiseringen av 

menyknappen saknar signalerande medel vilket förvårar för användaren att upptäcka möjlig 

interaktion (Norman 2013 s.14). Eftersom de ligger så långt ifrån varandra och att knappen 

för bostadsrätter saknar ett signalerande utseende kan det vara svårt att koppla ihop dem. 

Enligt gestaltlagen närhetslagen bör element som hör ihop placeras nära varandra (Holsanova 

2007 s.92).  Länen på Sverigekartan är interaktiva och det kommunicerar man inte till 

användaren (3).  
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Om man klickar på ett län kommer en informationsruta upp. Dessa informationsrutor har ett 

kryss uppe i högra hörnet som visar att man kan stänga ner rutan (4).  

 

 
 

 

 

Andra sidan

1 1 2

3

Andra sidan

4
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Resultatet presenterat i punktlista  

• Menyer saknar signalerande element som kommunicerar att de är interaktiva 

• Menyer som hör ihop är placerad för långt ifrån varandra och skapar otydlighet 

• Interaktiva medel saknar information att de är interaktiva.  

• Bra information om hur man stänger ner informationsrutor.  

• Avsaknad av textinformation som förklarar grafiken.  

http://www.dn.se/ekonomi/nytt-rekord-for-borattspriser-i-stockholms-innerstad/ 
 

 

 

Användartester följt av kvalitativa intervjuer 
2016 05 10  

25 år, kvinna, bor i Bromma utanför Stockholm 
Universitetsutbildad 

Medievanor: Använder Instagram dagligen. Läser nyheter oftast på datorn. Tycker att det är 

lite krångligt att titta på mobilen om det inte är en väldigt tydlig sida. 

 

Första bilderna med skyddsvästen.  

Den orangea var med tilltalande. De visades först väldigt snabbt. Hon fick säga vilken av dem 

som hon ansåg var mest tilltalande och hon valde den orange. När vi senare diskuterade så var 

det att den hade tydligare läsriktning, och tydligare ingång som gjorde att hon kunde 

organisera sig i materialet. Den andra var svår för att läsriktningen blev förvirrad med den 

mörka rubriken över grafiken.  

Den vita rubriken försvann. Det var svårt att läsa vit text på mörk bakgrund. Hon vill ha 

tydligt formgiven text. Det blir automatiskt mer positivt när information är tydlig och 

lättillgängligt.  

 

I testerna med de interaktiva medlen blev resultatet att de runda knapparna med info 

symbolen var tydligast. Det blev missvisande och förvirrande med två symboler för svajpa, 

det räcker med de runda formerna längst ner på sidan. De tillsammans med infosymbolen är 

standardiserade och man förstår direkt. Hon förstod inte den första grafiken med 
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konturlinjerna. Hon ansåg att den tredje var svår också på grund av hon ofta inte läser texten 

utan mer scannar av hela sidan.  

 

När vi tittar på grafiken med sverigekartan så ser hon att hon kan trycka på infosymbolen. 

Hon förstår inte menyerna fullt ut men hon förstår att hon kan trycka på den gula, eftersom att 

den är samma gula som informationssymbolen.  

 

I testerna med hur väl färgkodningen fungerar så var resultatet att färgkodningen på den högra 

kartan var enklast och tydligast.  

 

De tre varianterna av grafiken av Juno gav svar att den med den mest realistiska illustrationen 

var mest tilltalande i det första intrycket men den sista kändes mest informativ. Hon tyckte att 

man ville ha en mer informativ bild som bakgrund och en den realistiska bilden av Juno. Den 

drar till sig uppmärksamheten medan den informativa bakgrunden informerar vad man vill se. 

 

På dessa grafiker ansåg hon att visualiseringen av menyknappar var absolut tydligast i version 

tre. Det är den rund formen som så tydligt indikerar att den är en interaktiv knapp.  

De andra var inte lika tydliga.  

 

2016 05 10  

25 år, man, utbildad väktare, bor i förort till Stockholm 
Medievanor: använder Instagram dagligen. Är sällan ute på webben. Tittar aldrig på 

nyheterna. 

 

Hans första intryck av de två grafikerna av skyddsvästen var att den mest realistiska är 

snyggast. När han fick titta under lite längre tid ändrar han sig. Han anser att den första är mer 

intresseväckande. Den är mer informativ och han tror att om han läser om den så kommer det 

att handla om säkerhet eller om skyddsvästens teknik. När han tittar på den andra anser han 

att det händer för mycket och informationen handlar om skidåkning i alperna.  

 

På testerna med de interaktiva medlen i grafiken om självmordsbombarna så upplevde han att 

i den fösta grafiken var det tydligt att man kan trycka på bilderna på grund av den gula 

konturlinjen. På variant två  med informationssymbolen var det tydligast. På variant tre var 
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det inte lika tydligt. På den gröna sidan var inte konturlinjen lika tydlig. 

Informationssymbolen var väldigt tydlig och det är bra att den är placerad i bilden. Det 

signalerar direkt att det är bilden som är interaktiv. Den tar inte heller för mycket fokus. Den 

tredje sidan var inte lika tydlig. Det var jobbigt med textplattorna i den tredje för de tar för 

mycket fokus, detta gäller för både den röda och den gröna sida. Han tänkte inte alls på att 

han kunde svajpa. 

 

När jag frågade han vad han tror att kan kan göra på kartgrafiken svarade han att han tror att 

han kan klicka på länen. Informationssymbolen tar troligtvis fram information om sidan. 

Senare så påpekar jag att han inte nämnt att man kan trycka på menyerna. Jag frågar om han 

förstod att det är knappar. Han svarar att han ansåg att det var självklart så han tänkte inte på 

att nämna det. Han såg direkt att den svarta var aktiv och den gula går att trycka på.  

 

Färgkodningen fungerade bättre i den högra varianten. Där kunde han hitta det jag frågade 

efter. I den vänstra varianten gick det inte alls. 

 

När vi tittade på de tre grafikerna med Juno så var hans första intryck att den första mer 

realistiska grafiken var mest tilltalande.  

När vi tittade igen under lite längre tid så ändrade han sig. På frågan – vilken vill du titta 

vidare i så svarar han den tredje som är mest abstrakt. Den ger ett intryck av att innehålla 

information. Den realistiska ser ut som en första sida för ett vetenskapsmagasin. Menyerna i 

den första ger inte ett intryck av att man kan ta till sig informationen just där utan det är något 

som kommer komma senare. Kanske längre ner i flödet. Han anser alltså att den första 

illustrationen är snyggast men den sista är mer intresseväckande på grund av sitt informativa 

intryck.  

 

2016 05 12  

Användartest och kvalitativ intervju 

53 år, kvinna, Redaktionsassisten 
Medievanor: Användare Instagram och Facebook. Tittar på nyheterna varje dag på webben. 

Tittar båda på datorn och mobilen. 

 

Det första intrycket av grafikförslagen av skyddsvästen var att den andra var mest tilltalande. 
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När vi senare tittar noga och så anser hon fortfarande att den är den tydligaste. Hon tycker att 

den vita texten lyser upp från den blåa bakgrunden och hon tycker att den är tydlig i 

formgivningen.  

 

När vi tittar på de tre grafikerna om självmordsbombarna ansåg hon att grafik nr 1 var 

intresseväckande. Hon upplevde att den gula ramen lyfte upp bilden och skapade nyfikenhet.  

Grafik nr2 var tydlig och hon förstod direkt. I grafik nr 3 såg hon direkt texten som säger att 

man kan trycka på bilden. När vi tittar på andra sidan med den gröna bakgrunden så hade 

konturlinjen inte samma effekt. Här är den inte lika tydlig. Nr 2 är tydlig med info 

symbolerna. Nr 3 är tydlig men det är inte säkert att hon förstår att det går att klicka på alla 

explosioner. Hon såg inte att hon kunde svajpa. Kände inte igen symbolen och kopplade inte 

att det finns fler sidor.  

 

På grafiken med kartan där man kan välja mellan bostad och hyresrätter såg hon att hon kan 

välja läge i menyerna, att man kan zooma in och ut och att man kan trycka på infoknappen.  

När jag senare frågade henne om vilken som är aktiv och vilken vi tittar på nu så trodde hon 

att den gulla var aktiv och att den svarta ska man trycka på. Hon tyckte att det kändes som att 

den var aktiv på grund av att den lyser starkare.  

 

När vi tittade och testade färgkodningen så kunde hon inte utföra uppgiften att hitta i kartan nr 

1. Hon tyckte att alla färger såg likadan ut. I karta nr 2 klarade hon av att slutföra uppgiften.  

 

I testet om vilken maner som tilltalar henne mest så svarade hon att hon gillade det realistiska 

maneret. När vi sen tittade mer noggrant var hon av samma uppfattning. Hon tyckte att 

menyerna var bäst i grafik nr 2.  

 

2016 05 13 

Användartest och kvalitativ  

30 år, kvinna, Butiksbiträde 
Medievanor: Ständigt uppkopplas på sociala medier som Instagram och Facebook. Tittar ofta 

på nyhetsklipp som delas på Facebook.  

 

Det första intrycket av skyddsväst grafikerna var att den första var mest tilltalande.  
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När hon senare får titta igen under längre tid anser hon fortfarande att den är bäst. Hon gillar 

den orangea varma färgen som får grafiken att kännas spännande. Hon tycker att den 

dämpande mörka känns ointressant i den andra grafiken.  

 

I testet med de interaktiva medlen var resultatet att den första var otydlig i att man kan klicka 

på bilderna, den andra är även den otydlig och i den sista är hon säker. Hon tycker att det är 

förvirrande med de två symbolerna för att svajpa. De runda symbolerna är tillräckligt för att 

informera att det finns fler sidor. Svajpa symbolen gjorde att det kändes som att det finns en 

ytterligare funktion som hon inte förstår.  

I den gröna varianten var resultatet att den första är otydlig och hon tror inte att hon kan göra 

någonting, den andra är lika otydlig och den sista är tydlig.  

När jag senare frågar henne om hon tror att hon skulle klickat på alla explosionerna i den sista 

så tror hon inte det. Meningen behöver formuleras om.  

 

I grafiken med sverigekartan om Villor och hyresrätter förstår hon att hon kan klicka på 

menyerna. Hon tror även att hon kan klicka på landskapen. Hon ser att hon kan zooma in och 

ut. Hon kan inte svara på vilken av menyknapparna som är aktiv, hon skulle testa sig fram.  

 

I testet med färgkodningen förstår var resultatet att den första är omöjlig och den andra 

fungerar bra.  

 

I testet med de olika visualiseringarna av Juno grafiken var hennes första intryck att den första 

tilltalade henne mest. Hon gillar färgerna och hon anser att den är tydlig. Hon tycker att den är 

spännande. Hon tycker att visualiseringen av menyerna är bäst i den sista. Där förstår hon att 

hon kan klicka sig vidare och läsa mer. 

 

2016 05 13 

Användartest och kvalitativ intervju  

54 år, kvinna, Butiksbiträde 
Medievanor: Läser papperstidningar och tittar på TV. Hon läser nyheter på webben ibland och 

då genom mobilen.  
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Det första intrycket av skyddsvästgrafiken var att den andra var mest tilltalande. När vi senare 

tittar igen under längre tid anser hon fortfarande att den andra är mest tilltalande. Hon anser 

även att den är mest informativ och spännande. Hon tycker att formgivningen i den andra är 

bättre och det är en tydlig läsriktning. Den orangea säger henne ingenting.  

 

I testet med de interaktiva medlen var resultatet att i den första tror hon att hon kan klicka på 

explosionerna. Hon ser symbolen för fler sidor och tror att hon kan svajpa. Hon tolkar den 

gula svajp-symbolen som ett medel för att få information om explosionerna.  I den andra 

grafiken ser hon direkt att hon kan trycka på informationsknapparna och få information om 

människorna på bilderna. I den tredje förstår hon direkt att hon kan klicka på bilderna.  

I de gröna varianterna blev resultatet att i den första trodde hon att hon kan trycka på 

överblicksbilden med vit konturlinje och att hon skulle testa att trycka på explosionerna. I den 

andra såg hon direkt att hon kan trycka på informations symbolen. Samma sak i den tredje, 

där såg hon direkt och hon förstod att hon kan trycka på alla explosionerna.  

 

I grafiken med sverigekartan om Villor och hyresrätter förstod hon att hon kunde växla 

mellan menyerna, att man kan zooma in och ut och att man kan klicka på informations-

symbolen. Hon tror att den gulaknappen för hyresrätter är aktiv.  

 

I testet med färgkodningen var resultatet att den första var omöjlig och att i den andra kunde 

hon peka ut rätt.  

 

I testet med de olika visualiseringarna av Juno grafiken var hennes första intryck att den första 

tilltalade henne mest. Hon anser att menyerna i den sista är tydligast och att de får henne att 

vilja klicka vidare. Hon tycker att visualiseringen av den första är både mest intresseväckande 

och informativ.  

 

2016 05 13 

Användartest och kvalitativ intervju  

63 år, man, Fotograf 
Medievanor: Ständigt uppkopplas på sociala medier som Pintrest och Facebook. Tittare på 

nyheter i mobilen, datorn och på nyheterna på TV. Han kollar mycket på Youtube.  
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Första intrycket av Skyddsvästgrafiken var att den första är mest tilltalande. När vi tittar igen 

senare ändrar han sig och anser att den blåa är mer tilltalande. Han gillar de signalerande 

elementen och att den är placerad i sin naturliga miljö. Den stämmer överens mad hans 

mentala bild av skidåkning. Han anser att den har tydligare läsriktning och att den är tydligare 

och renare i formgivningen. Han tycker att det är bra uppdelat med rubrik ingress och 

information.  

 

I testet med de interaktiva medlen var resultatet att i den första förstod han direkt att han 

kunde klicka på bilderna. Informationssymbolerna i den andra var tydlig. Han såg inte texten i 

den tredje och tyckte att den var svår och otydlig. I den gröna varianten ansåg han att den 

första var otydlig, den andra var tydlig och den tredje var tydlig med textinformationen. Han 

förstod inte ringarna som ska symbolisera att det finns fler sidor. Han tyckte att svajp-

symbolen var tydlig och bra.  

 

I grafiken med sverigekartan om Villor och hyresrätter förstod han att han kunde växla mellan 

menyerna men han tyckte att det var otydligt vilken som var aktiv. Han såg att han kunde 

zooma in och ut.  

 

I testet med färgkodningen var resultatet att den första var omöjlig och att i den andra kunde 

var det fortfarande ganska svårt men han kunde peka ut rätt länder.  

 

 I testet med de olika visualiseringarna av Juno grafiken var att hans första intryck var att den 

första var mest tilltalande. Han ansåg att den andra och tredje var mest informativ. Han ansåg 

att de gula symbolerna i menyerna i den tredje varianten var för plottriga. Han föredrog 

menyerna i den andra varianten. Han skulle klicka sig vidare i den andra varianten, han tycker 

att den tredje är har för mycket element.  

 

2016 05 14 

Användartest och kvalitativ intervju  

32 år, man, yrkeshögskoleutbildad och arbetar som ingenjör.  
Medievanor: Använder Instagram och Facebook. Tittar ofta på Aftonbladets 

mobilapplikation. Läser Metro. 
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Det första intrycket av skyddsväst grafiken var att den andra tilltalade honom mest. När vi 

senare tittar igen så anser han fortfarande att den andra är mest tilltalande. Han upplever den 

som mer tydlig och informativ. Den stämmer mer överens med hans mentala bild.  

 

I tester med den interaktiva grafiken var resultatet att i den första grafiken såg han att han 

kunde svajpa. I den andra trodde han att han kunde klicka på bilderna. I den tredje var det 

självklart att han kunde trycka på bilderna. I den gröna grafikerna så blev resultatet att i den 

första grafiken trodde han att han kunde  klicka på överblicksbilden med vit konturlinje. I den 

andra så såg han att han kunde trycka på informationssymbolerna, men det var av erfarenhet 

av de tre första röda grafikerna. I den tredje så ansåg han att det var självklart.  

 

I grafiken med sverigekartan om Villor och hyresrätter såg han att han kunde växla i 

menyerna, klicka på de olika länen i kartan. Han tolkade det som att den svarta är aktiv.  

 

I testet med färgkodningen var resultatet att den första var omöjlig och att i den andra kunde 

han peka ut rätt.  

 

I testet med de olika visualiseringarna av Juno grafiken var att hans första intryck var att den 

första var mest tilltalande. Han ansåg att den kändes mest informativ. Menyerna i de andra är 

tydligare.  

 

2016 05 14 

27 år, kvinna, universitetsutbildad i statsvetenskap  
Medievanor: Använder Instagram, Facebook och Twitter. Tittar på SVTplay 

 

Det första intrycket av skyddsvästgrafiken var att den första tilltalar henne mest. När vi senare 

tittar så känner hon likadant. Hon anser att den har tydligare ingång och läsriktning. Hon är 

mer van med vart text mot vit bakgrund och tycker att det är enklare att läsa. Hon anser att 

den blå har otydlig läsriktning och att den är svår att följa.  

 

I tester med den interaktiva grafiken var resultatet att i den fösta såg hon att hon kunde svajpa, 

i den andra förstod hon informationssymbolerna och i den tredje tyckte hon att det var 

otydligt. I de gröna varianterna så blev resultatet att i den första förstod hon ingenting, i den 
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andra förstod hon informationssymbolerna och i den tredje förstod hon att hon kunde klicka 

på det som pilen visar. Hon skulle inte förstå att hon kan klicka på de andra explosionerna.  

 

I grafiken med sverigekartan om Villor och hyresrätter förstod hon att hon kunde växla 

mellan villor och hyresrätter, hon förstod inte färgskala. Hon såg informationssymbolen men 

förstod inte vad för slags informations hon skulle få av att klicka på den. Hon tolkade det som 

att den svarta var aktiv för att den var svart och för att den ligger till vänster och att man 

börjar till vänster när man läser.  

 

I testet med färgkodningen var resultatet att den första var omöjlig och att i den andra kunde 

hon peka ut rätt.  

 

I testet med de olika visualiseringarna av Juno grafiken var resultatet att hennes första intryck 

att den tredje var mest tilltalande. Den mest abstrakta. Hon gillade färgerna och manér. Hon 

tyckte att den var mest informativ. Den första grafiken tyckte hon såg ut som en framsida av 

en tidning och kändes inte som att den var till för att ge mer information. Den är bara 

dekorativ.   

 


