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Sammanfattning 

Användningsområden för 3D ökar hela tiden, och allt fler företag väljer att 
använda sig av 3D tekniken istället för av traditionella tekniker. Som avslutning 
på mina studier har jag byggt en 3D-karta över Stockholm för Dagens Nyheters 
grafikavdelning. 3D-kartan ska fungera som ett verktyg när de skapar grafik. 
Under framställningen av den här rapporten har min huvudfrågeställning varit hur 
man framställer en informativ 3D-karta.  

Utifrån den frågeställningen har jag sedan genom stöd i litteratur byggt 3D-
kartan och testat materialet på tre olika fokusgrupper. 

Utprovningarna visade att kartan i dagsläget ligger på en tillräckligt hög 
detaljnivå för att kunna lokalisera sig på ett visst avstånd. Vill man använda kartan 
för närmare zoomningar bör detaljnivån utvecklas. Annars var fokusgrupperna 
överlag nöjda med färgerna i kartan och tyckte att färgskalan bidrog med en större 
förståelse. 
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Inledning 

I det här kapitlet tar jag upp bakgrunden till mitt examensarbete, kort fakta om 
tidningen Dagens Nyheter samt mina frågeställningar som har hjälpt mig driva 
arbetet framåt. Jag skriver även om mina avgränsningar, informationsgrafik och 
aktuell målgrupp för kartan.  

Bakgrund 
Som avslutning på mina studier har jag gjort ett examensarbete för Dagens 
Nyheters grafikavdelning. På förfrågan av grafikavdelningen har jag byggt en 3D-
karta över Stockholm i SketchUp.  

SketchUp är en programvara där man kan skapa 3D modeller i objektgrafik. 
När man skapar nyhetsgrafik använder man sig gärna av medier där man kan 
arbeta med objektgrafik. Detta eftersom möjligheterna med objektgrafik passar 
bra vid skapande av dataproducerad grafik som kartor och diagram, då man vill ha 
möjlighet att lätt skala om sin bild utan att tappa i kvalitet. 

Lennart Strand skriver i ”Bild & Form för informationsdesign” (2004) att 
objektgrafik kan förstoras eller förminskas obegränsat utan att förlora i kvalitet, 
förutsatt att den inte innehåller fotografiska bitmappade bilder som Photoshop-
filer. (Pettersson, 2004, s.200) 

Det här är en karta grafikavdelningen pratat om att skapa sedan länge, men inte 
haft tid att producera. Kartan kommer att fungera som ett verktyg för att skapa 
nyhetsgrafik till både tryck och webb. 

Nyhetsgrafik 
På grafikavdelningen jobbar de främst med nyhetsgrafik, såsom kartor, diagram 
och händelseförlopp. Nyhetsgrafik redovisar sådana nyheter som är lämpliga att 
presentera i visuell form, i tv, i dagstidningar och även på Internet. Det kan handla 
om nästan allting, bara det är nyheter och intressant för tidningsläsarna och för tv-
publiken. Ofta handlar nyhetsgrafik om naturkatastrofer, konflikter och olyckor. 
Avsikten är att ge svar på frågor som: 

• Vem gjorde något? 
• Vad var det som hände? 
• När hände detta? 
• Var hände detta? 
• Hur kunde det hända? 
• Varför har detta inträffat? 
Läsaren ska få en intuitiv koppling genom en aktiv rubrik, färgsignaler och 

renodlad grafisk form. Detta ska tillsammans på ett lättbegripligt sätt berätta om 
nyheten. Det skriver Rune Pettersson i boken Bild & Form för 
informationsdesign. (Pettersson, 2004, s.168) 

Sådan här grafik produceras vanligen under stor tidspress eftersom nyheten 
helst ska presenteras i nästa upplaga av tidningen eller i nästa tv-sändning. 
Väderrapporter uppfyller dessa krav men brukar räknas som en egen grupp inom 
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informationsgrafik. Andra former av grafik kan vanligen produceras under 
betydligt lugnare former och under mindre tidspress. (2004, s.169) 

Lennart Strand menar att vad det gäller nyhetsgrafik över huvud taget så krävs 
känsla och förståelse för nyheter, och det är inte något som uppstår över en natt. 
För att nå den goda förmågan att producera bra nyhetsgrafik krävs både fallenhet, 
allmänbildning, nyhetskänsla och övning. (2004, s.181)  

Bra grafik är grafik som mottagaren har lätt att förstå. Detta är inte minst 
viktigt i nyhetssammanhang, eftersom man inte kan räkna med att människor har 
tid att fundera över vad grafiken ska visa. (2004, s.184) 

Tidningen Dagens Nyheter 
Dagens Nyheter (DN) är Sveriges största morgontidning. Tidningen grundades 
1864 och utges i hela landet men fokuserar på Stockholm. DN betecknade sig 
tidigare som ”oberoende” men har sedan 1998 övergått till beteckningen 
”oberoende liberal”. DN ingår i Bonnierkoncernen, ett av norra Europas ledande 
medieföretag. 

Dagens Nyheters målsättning är att vara en huvudstadstidning som förvaltar 
upplysningstraditionen, och att vara ”Sveriges viktigaste sociala och demokratiska 
torg, DN ska mer än någon annan tidning spegla livets och samhällets mångfald, 
ge orientering, bidra till förklaring, värden och riktning samt tillhandahålla 
värdefulla verktyg”.  

Redaktionen var vid grundandet belägen vid Regeringsgatan, men flyttade 
1901 till Klarakvarteren. 1964 flyttade redaktionen till det nybyggda höghuset i 
Marieberg, den så kallade DN-skrapan. Numera har redaktionen och övrig 
personal lämnat höghuset och sitter i ett angränsande hus med ingång från 
Gjörwellsgatan, mitt emot den ryska ambassaden. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Dagens_Nyheter) 

Dagens Nyheters papperstidning läses dagligen av omkring en miljon 
människor. Varje månad besöker omkring 1,8 miljoner människor DN.se. DN är 
samtidigt landets största annonsmedium på tidningssidan. Deras utgångspunkt är 
att människor, oavsett social bakgrund, ska ha möjlighet att delta i och förstå 
gemensamma angelägenheter. Dagens Nyheter verkar i en upplysningstradition 
som vill bidra till att svenskarna är ett läsande och tänkande folk. Därför är det 
bland annat viktigt att använda de distributionsformer som, enskilt eller i 
samverkan, bäst når fram till mottagaren. De slår vakt om objektivitet och en 
oberoende verksamhet på alla plan. 
(http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=2713&previousRenderType=
6) 

DN omsätter ungefär 1,7 miljarder varje år, varav 65 procent kommer från 
annonser. En helsidesannons på sidan tre kostar ungefär 250.000 kr eller som en 
ny Volvo. 

DN har cirka 580 anställda, varav hälften arbetar på redaktionen där 
könsfördelningen är 50-50 och det förekommer inga löneskillnader mellan män 
och kvinnor. (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=493183) 
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Grafikavdelningen på Dagens Nyheter 
På grafikavdelningen är de totalt åtta grafiker med Anders Bolling som grafikchef. 
Grafikavdelningen är en del av redaktionen på Dagens Nyheter där man 
producerar all nyhetsgrafik som trycks i tidningen samt publiceras på webben.  

Objektgrafik kontra pixelgrafik 
Logotyper, nyhetsgrafik och illustrationer är exempel på bilder som oftast består 
av objektgrafik. Objektgrafik kan bestå av enkla kurvor, raka linjer, cirklar, 
kvadrater, teckensnitt och andra grafiska objekt. Dessa kan i sin tur ha olika feta 
konturer och fyllningar i olika kulörer, mönster och toner. Objektgrafik kan ibland 
felaktigt kallas för vektorgrafik. Beteckningar har följt med från den tiden då 
vektorkurvor användes. En vektor är lite förenklat en rät linje mellan två punkter. 
För att skapa mjuka former läggs många korta raka linjer i följd. När man 
förstorar en sådan bild blir de räta linjerna synliga och mjuka former upplevs som 
hackiga. Objektgrafik baseras idag på bezierkurvor. De består, i motsats till 
vektorer, av mjuka böjda kurvor som kan anta vilken bågform som helst. Flera 
kurvor läggs efter varandra för att skapa mer komplicerade former. 

Beziergrafik består av fyllda ytor med konturer. Egentligen är det bara fråga 
om matematiska värden, som säger åt datorn hur den ska rita en viss typ av linje 
från en punkt till en annan i bilden. Man kan också uttrycka det så att beziergrafik 
består av matematiska objekt i ett koordinatsystem. Grafiken finns egentligen inte 
förrän den ritas upp på skärmen eller på skrivaren. Man får då mycket exakta 
figurer med absolut skarpa konturer som kan förstoras eller förminskas i princip 
hur mycket som helst utan att kvaliteten påverkas. 

Objektgrafik tar ofta mycket lite minne i anspråk eftersom det enda som 
behöver anges för varje objekt är placering och information om utformning; ett 
par enkla värden. (Johansson m.fl., 2001, s.56) 

Pixelgrafik däremot är bilder som består av pixlar, det vill säga kvadratiska 
små bildelement, i olika kulörer och toner. När man läser in fotografier eller 
illustrationer med en scanner skapar man pixelbaserade bilder. Ordet pixlar 
kommer från engelskans Picture Element. 

Om man utgår från att en pixelbaserad bild ska tryckas i en viss storlek 
kommer bilden att bestå av ett visst antal pixlar per centimeter eller tum (det vill 
säga pixlar per längdenhet). Måttet antal pixlar per längdenhet kallas upplösning 
och mäts i ppi (pixels per inch). Det anger hur många och hur små pixlar bilden 
består av. Om upplösningen är låg kommer man tydligt se att bilden består av ett 
mosaikliknande rutmönster. Är upplösningen däremot lagom hög kan ögat inte 
uppfatta att bilden i själva verket består av pixlar. För hög upplösning ger ingen 
högre kvalitet – bilden tar bara mer lagringsutrymme. (2001, s.59) 

Syfte 
Syftet med mitt examensarbete har varit att undersöka hur man skapar en 
tredimensionell karta. För att ta reda på det har jag undersökt min 
huvudfrågeställning utifrån tre delfrågor. 
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Jag har, i samråd med grafikavdelningens chef Anders Bolling, stått för alla 
steg i utvecklandet av kartan. Arbetet har innefattat att granska befintliga kartor, 
bygga den tredimensionella kartan och bestämma det grafiska utseendet för 
kartan. Jag har fokuserat på att undersöka vad det är för attribut som behövs i en 
tredimensionell kart miljö för att det ska gå att lokalisera sig. Men också var man 
bör man lägga detaljnivån i en tredimensionell karta och vilka färger som lämpar 
sig för att kartan ska bli så informativ som möjligt. 

Avgränsningar 
För att avgränsa mitt arbete har jag i samråd med Anders Bolling (grafikchef DN) 
valt att modellera så mycket jag hinner under dessa veckor examensarbetet 
fortgår. Dessa veckor har också avgjort detaljnivån för kartan. En 3D karta över 
Stockholm är ett arbete som alltid går att utveckla, och nu finns det möjligheter 
till det efter examensarbetets slut.  

Peter Johansson skriver att detaljnivån på bilderna man producerar ska tänkas 
igenom noggrant. Har man tid att arbeta med detaljer? Kräver uppgiften att 
detaljer visas? (Pettersson, 2004, s.69) 

Eftersom kartan kommer att fungera som ett verktyg för grafikavdelningen har 
det inte funnits något specifikt användningsområde för den. Istället finns det 
möjligheter att utnyttja kartan i olika sammanhang, till exempel att visa en 
bildserie över vart en olycka ägt rum i tryck eller att visa vilka utställningar som 
är aktuella på olika museer i en webb applikation. Jag har valt att testa 
informationen i kartan mot tre olika fokusgrupper som består av målgruppen. 

Frågeställning 
3D-kartan som jag har producerat under dessa veckor ska fungera som ett verktyg 
för grafikavdelningen. Kartan har potential att användas i nyhetsgrafik för både 
tryck och webb. Den har också möjligheter till vidare utveckling.  

Min huvudfrågeställning under arbetets gång har varit följande: 

• Hur framställer man en informativ 3D-karta över 
Stockholm?  

 
För att förenkla detta har jag delat upp min frågeställning i följande delfrågor: 
• Vad behöver man använda sig av för attribut i miljön för att kunna 

lokalisera sig? 
• Hur detaljerad bör man vara? 
• Vad bör man använda sig av för färger? 

Informationsgrafik 
Det finns många olika definitioner för informationsgrafik, men vad som är 
gemensamt för alla är att det handlar om den integrerade helheten av ord, bilder 
och former som mottagaren möter. (Pettersson, 2004, s.150)  
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Nyhetsgrafik är en form av informationsgrafik, men vad som är utmärkande för 
just nyhetsgrafiken är att den redovisar nyheter som är lämpliga att presentera i 
visuell form. Nyhetsgrafik skapas också vanligen under stor tidspress. (2004, 
s.168) 

Rune Pettersson (professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola) 
skriver i ”Bild & form för informationsdesign” (2004) att de vanliga 
beståndsdelarna i en informationsgrafisk gestalt är rubrik, ingress, brödtext, 
bildtext, text i bild, foto och teckning. Men även karta, tidslinje, diagram, tabell 
och olika former av grafiska signaler och symboler förekommer. Grafiken ska inte 
bara vara en dekoration på sidan eller på bildskärmen, den ska berätta något, visa, 
förklara och öka förståelsen för ett budskap eller meddelande. (2004, s.150) 

Informationsdesign, som är det övergripande samlingsuttrycket för 
informationsgrafik, är ett svårdefinierat begrepp som ofta går under andra namn, 
det skriver Pettersson i sin bok ”Information Design – An Introduction” (2002). 
(Pettersson, 2002, s.iii) 

Men enligt Pettersson själv kan termen informationsdesign beskrivas på 
följande sätt: 

Informationsgrafik, infografik, det tredje språket, eller ibland enbart grafik är 
en informationsgrafisk gestalt som består av text, bild och grafisk form som 
integrerats till en väl avgränsad och strukturerad yta. (Ofta används tyvärr 
termerna informationsgrafik och det tredje språket synonymt med infografik, 
vilket är förvirrande.) Informationsgrafik ger läsaren snabbt och lättvindigt en 
helhetsuppfattning av ett budskap och är därför mycket lämplig såväl som 
introduktion till och som sammanfattning av ett ämnesområde. För analys, 
diskussion och studier av detaljer är emellertid konventionellt illustrerad text 
bättre. (Pettersson, 1991, s.123) 

För att kunna tillfredställa informationsbehoven för den uttänkta målgruppen 
omfattar informationsdesign analys, planering, presentation och förståelse för 
meddelandet. (Pettersson, 2002, s.iii) 

Användningsområden för kartan 
För Dagens Nyheters grafikavdelning kommer användningsområdet för kartan 
vara att använda den som ett verktyg när de skapar nyhetsgrafik till tryck eller 
webb. 

I tryck kan man utnyttja möjligheten att få ut fler bilder av en händelse, till 
exempel en bildserie med bilder från olika vyer. Detta kan vara välanvänt vid till 
exempel olyckor då man vill visa händelseförlopp och olika grader av 
zoomningar. 

Till webb kan man utnyttja 3D modellen till sin fullo och den djupkänsla en 3D 
modell tillför. Det finns möjligheter att skapa flash applikationer där man kan 
snurra och vrida på modellen, samt att visa specifik information om Stockholm. 
Ett exempel är att man kan märka ut alla museum och ha informerande text som 
beskriver vad som pågår på respektive museum för tillfället. Detta är ett förslag 
som går att anpassa till efterfrågan. Det går även att skapa interaktiv nyhetsgrafik 
över händelser eller olyckor. 



 11

Mattias Meldert menar att man har fler aspekter att arbeta med när man skapar 
grafiskt material för skärmvisning än vad man har vid trycksaksproduktion. På 
skärm kan vi visa rörlig bild och vi har också möjlighet att använda ljud i 
produktionerna. (Pettersson, 2004, s.254) 

När man jobbar med skärm har man fler möjligheter men också fler 
begränsningar, fortsätter Meldert i diskussionen tryck kontra webb.  

Några exempel på skärmmediets begränsningar: 
• Bandbredd 
• Upplösning 
• Färgsystem 
• Typografi 

Målgrupp 
LarsÅke Larsson definierar målgrupper i sin bok ”Tillämpad 
kommunikationsvetenskap” som den grupp eller de grupper man vill nå med sitt 
budskap från en organisations sida. (Larsson, 2001, s.121) För ett företag är 
målgruppen de som företaget vänder sig till. (2001, s.123) 

Det gäller det att etablera goda relationer till de olika betydelsefulla grupperna 
och att för dessa exempelvis visa vad organisationen står för. Dagens Nyheters 
målgrupp är deras läsare, och därför blir även målgruppen för kartan läsarna av 
Dagens Nyheters tidning. 

Enligt Dagens Nyheters egna mål och visioner ska DN in på 2000-talet vara 
Sveriges största dagstidning och i tillväxt. I Stockholmsregionen ska DN vara den 
mest lästa tidningen, läst av mer än hälften av befolkningen en vanlig dag. I 
Sverige som helhet ska DN vara dominerande tidning för läsare intresserade av 
kultur, politik, debatt, ekonomi och samhällsfrågor. 
(http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=4514) 

DN:s upplaga var under 2006 345.000 exemplar per utgivningsdag, varav 2 
procent är lösnummer, som säljs på ungefär 5.000 försäljningsställen. 
Under samma period lästes tidningen av 881.000 personer varje dag. Alltså över 
tio procent av landets befolkning mellan 15 och 79 år läser tidningen varje dag. 
I Stockholm läser 582.000 invånare, eller över 40 procent, tidningen varje dag. 

DN.se besöks av 527.000 stockholmare varje månad. I hela landet besöks 
DN.se av 1.165.000 varje månad. Det betyder att DN är etta bland 
papperstidningarna och tar andra plats på nätet bland stockholmarna efter 
aftonbladet.se. 
(http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=493183) 

Termer och Begrepp 

Utprovning 
Med utprovning menar jag att undersöka hur 3D-kartan fungerar genom att låta 
personer ur målgruppen observera, diskutera och svara på frågor om den. 
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Projekt 
Med projekt menar jag en plan eller ett utkast för något stort arbete. Ett projekt 
betecknar förutom planeringen även genomförandet av det praktiska arbete som 
planerats. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Projekt) 

Verktyg 
Med ordet verktyg syftar jag på ett naturligt eller tillverkat föremål (redskap) som 
används för att underlätta arbete. En snävare men allmänt vedertagen definition är 
”redskap för bearbetning av material”. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Verktyg)  

Outlines 
När jag talar om begreppet outlines syftar jag på ett objekt i Adobe Illustrator som 
har konturlinjer. 

Informationsgrafik 
Denna term används i rapporten som en generell term för alla typer av 
informationsgrafik. Jag har valt att använda termen nyhetsgrafik i de partier där 
jag berör Dagens nyheters grafikavdelning, då de främst arbetar med nyhetsgrafik. 
Nyhetsgrafik är en gren under informationsgrafik som i sin huvudsak behandlar 
nyheter.  

IDP 
När jag nämner förkortningen IDP menar jag Informationsdesign vid Institutionen 
för Innovation, Design och Produktutveckling vid Mälardalens högskola i 
Eskilstuna. 

Metod 

Den här delen av rapporten beskriver inledningsvis olika typer av metoder för att 
sedan beskriva den metod jag använt mig av under arbetet med examensarbetet. 

Kvantitativa och Kvalitativa metoder 
I strikt mening betecknar termerna kvantitativ och kvalitativ endast egenskaper 
hos de data man samlat in i ett forskningsprojekt. Traditionen har dock gett dessa 
ord en helt annan innebörd, stundtals olika betydelser i olika sammanhang. Av 
detta skäl bör termerna kvantitativ och kvalitativ användas endast för att beskriva 
de data som samlats in, inte för att beteckna en viss verklighetsuppfattning 
(ontologi), kunskapsansats (epistemologi) eller analysmetod. 
(http://www.infovoice.se/fou/bok/10000002.htm) 

Alan Bryman skriver om den kvantitativa metoden som att den har en logisk 
struktur, där teorin bestämmer vilka problem och frågeställningar forskarna ska ta 
sig an. Dessa formuleras som hypoteser som härletts utifrån generella teorier. 
Dessa hypoteser förmodas alltid anta formen av förväntningar om kausala 
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samband mellan de begrepp som utgör beståndsdelar i hypoteserna. (Bryman, 
1997, s.29) 

Nationalencyklopedins Internettjänst beskriver den kvantitativa metoden som 
ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna. Ett arbetssätt där forskaren 
systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i 
statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar utfallet med 
utgångspunkt i testbara hypoteser. 
(http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_sea
rch=false&t_word=kvantitativ) 

Enlig Bryman är en kvalitativ metod deltagande observation, som innebär att 
forskaren under lång tid ägnar sig helt åt undersökningspersonerna. Detta i syftet 
att få en heltäckande och djupgående bild av gruppen. (1997, s.58)  

Det mest grundläggande draget i kvalitativ forskning är den uttalade viljan att 
se eller uttrycka händelser, handlingar, normer och värden utifrån de studerade 
personernas eget perspektiv. Ett sådant synsätt innebär helt uppenbart en 
beredskap att ställa sig empatisk (men inte nödvändigtvis sympatisk) med de 
personer man studerar. Det innefattar också förmågan att tränga sig in i det 
betydelsesammanhang dessa personer finns i och som de utnyttjar för att skapa 
mening i det som sker. (1997, s.77) 

Fokusgrupper 
Fokusgrupper är en intervjuform där en liten grupp åsiktsfyllda människor 
samtalar runt ett förbestämt ämne. Gruppdeltagarna har något gemensamt (ålder, 
kön, erfarenheter, sjukdomar etc.) och frågestunden leds av utfrågare/moderatorer. 
Till stöd har gruppledarna en intervjuguide.  

Resultaten kan sammanställas på olika sätt. Intervjun kan spelas in på band 
eller skrivas ut i löpande text för att sedan analyseras utifrån olika värde ord, de 
vanligaste kommentarerna eller åsikter som speglar förutbestämda områden. Ett 
annat sätt är att under intervjun föra anteckningar och bara ta med sådant man 
särskilt söker efter. Det hela avgörs av intervjuns syfte - vad man vill ha ut av sin 
fokusgrupp. Resultat kan användas för att söka idéer till förändringar, som ett sätt 
att följa upp genomförda förändringar, inför enkäter för att hitta bra frågor, som 
ett komplement till andra undersökningar eller för kvalitativ forskning. 

Fördelar med fokusgrupper 
Med hjälp av samtalet breddas perspektivet på ämnet då deltagarna kan föra fram 
sina åsikter samtidigt som de andra lyssnar och fyller på med sina egna 
erfarenheter. Denna interaktion mellan deltagarna ger ett stort djup i svaren på 
frågorna som blir belysta ur en mängd perspektiv, trots få deltagare. 
Intervjupersonerna uppskattar också ofta den delaktighet som intervjun erbjuder. 

Andra fördelar är att de är lätta och billiga att genomföra och att de enkelt kan 
formas för att passa aktuella frågeställningar. 

Nackdelar med fokusgrupper 
Deltagarnas sammansättning och bekvämlighet med varandra, gruppens interna 
dynamik, moderatorernas förmåga att leda intervjun och frågeguidens utformning 
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är faktorer som kan leda till begränsat resultat av intervjun. Sättet som frågorna 
ställs på är också avgörande och ställer krav på moderatorn. Ibland kan även 
bearbetningen av dokumentationen upplevas jobbig. Det är därför bra om den kan 
förenklas så mycket som möjligt utifrån undersökningens syfte.  

Hur genomförs en fokusgruppsintervju?  
Viktiga steg i utformningen av en fokusgruppsintervju är att bestämma syfte och 
mål med undersökningen, formulera en intervjuguide, rekrytera deltagare och 
moderatorer samt ordna en lokal. Sedan bestäms hur intervjun ska sammanställas 
(anteckningar, inspelning) samt hur resultaten ska redovisas och framför allt 
användas.  
(http://www.skane.se/upload/Webbplatser/Utvecklingscentrum/dokument/fokusgr
upper_memeologen.doc) 

Använd metod i examensarbetet 
Utöver inledande litteraturstudier har jag i examensarbetet använt mig av 
utprovningar med fokusgrupper som metod, vilket är en typ av kvalitativa 
metoder. Dessa har inneburit utprovningar av kartan med tre olika fokusgrupper 
där målgruppen ingick. Här har oklarheter i mitt arbete framträtt eftersom det har 
funnits ett öppet samtal med målgruppen. Missförstånd i utformningen av min 
karta har här diskuterats och nya idéer har uppkommit. Jag har objektivt tagit del 
av de åsikter målgruppen förmedlat och försökt sätta mig in i deras perspektiv, för 
att få ett övergripande intryck. 

Jag har skapat mina fokusgrupper genom att dela upp dem efter ålder och kön i 
tre olika grupper. Jag har även poängterat för mina fokusgrupper att jag uppskattar 
deras ärlighet och att den gärna får vara hård. Med det har jag försökt få 
fokusgrupperna att inte tänka på mina personliga känslor angående kartan utan 
säga vad de tycker även om det är negativt. 

Designprocess 
Att visualisera data i en karta är en förutsättning för att presentera geografisk 
information på ett övertygande sätt. Figuren här efter beskriver den kartografiska 
kommunikationsprocessen jag har valt att använda som vägledning i 
framställandet av min karta. Modellen grundas i frågan ”How do I say what to 
whom and is it effective?” 
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”How do I say what to whom and is it effective?” 

 
                  Designprocess 1.1 Kartografisk kommunikationsprocess. Kraak & Brown (2001). 

             
How – Hur  
Avser vilka kartografiska metoder samt att hänsyn tas till vilket 
presentationsmedium som ska användas. 
 
I – Jag  
Representerar kartografen eller utvecklaren av kartan. 
 
What – Vad  
Vilken typ av data som ska visualiseras. Kvantitativ eller kvalitativ. 
 
Whom – Vem  
Refererar till vilken användare eller målgrupp kartans syfte ska uppfylla. 
 
Effective – Effektivt  
Att informationen till mottagaren uppfattas på rätt sätt. 

Metodkritik 
Jag har försökt att vara objektiv under mina samtal med fokusgrupperna. Genom 
att fråga testpersonerna om deras ålder och sysselsättning tycker jag mig få en viss 
uppfattning om deras förutsättningar att se på kartan. Däremot har jag inte frågat 
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testpersonerna huruvida de har studerat på högskolenivå eller har tidigare 
erfarenhet inom informationsdesign. Vilket kan bidra till vissa svårigheter för mig 
att få en uppfattning om hur de upplever kartan utifrån deras perspektiv.  

Uppmaningen eller kravet att förhålla sig empatisk och se världen genom 
aktörernas ögon kan i vissa avseenden ge upphov till problem för kvalitativa 
forskare. (Bryman, 1997, s.89) 

Men hur lätt eller genomförbart är det att uppfatta saker och ting på det sätt 
som andra uppfattar dem? Antagandet att ett tolkande synsätt på studiet av social 
handling är möjligt står ofta oemotsagt, ibland i den utsträckningen att vi kan 
omvandla Cicourels (1964) berömda fras ”mätning på kommando” till ”tolkning 
på kommando” för att beskriva den oftast obestridda tilltron till antagandets 
trovärdighet. (1997, s.90) 

Eftersom jag har lett samtalen med fokusgrupperna själv och varit tvungen att 
beskriva lite om vem jag är och vad jag gör kan detta ha relaterat till att deras 
beteende blivit påverkat och styrt i en viss riktning.  

Teori 

Detta avsnitt inleds med en kort beskrivning av den litteratur jag i huvudsak 
använt mig av i formgivningsarbetet. Sedan följer övergripande teori om 
framställning av kartor och användningsområden för 3D. 

Litteratur 
Den litteratur jag valt att använda som vägledning under framställningen av kartan 
har främst varit ”Bild & form för informationsdesign” som är skriven av lärarna 
på IDP/Mälardalens högskola och ”Kommunikation med kartor” skriven av Lars 
Brodersen. Här följer en kort presentation av de båda böckerna. 

Bild & Form för informationsdesign (2004) 
Den här boken berättar om bild och form för informationsdesign, som också titeln 
avslöjar. Färg och form, naturvetenskaplig och teknisk illustration, 
informationsgrafik och grafisk form för tryckta och digitala medier behandlas. 

Författarna är Rune Pettersson (red.), Lasse Frank, Jan Frohm, Sven Holmberg, 
Peter Johansson, Mattias Meldert och Lennart Strand. De är alla verksamma som 
lärare och forskare på avdelningen för Informationsdesign vid Institutionen för 
Innovation, Design och Produktutveckling vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. 
Därför får denna bok anses som tillförlitlig litteratur. 

Kommunikation med kartor (2002) 
Boken beskriver de metoder och regler som ligger till grund för utformningen av 
en karta – och för kommunikationen. Boken beskriver hur kartframställaren bör 
förbereda, genomföra och utforma kommunikationsprocessen så att 
kommunikationen får den önskade effekten på mottagaren. 
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Denna får anses som tillförlitlig då Brodersen under 24 år har jobbat med 
kartor. Han är från 1999 anställd som forskare i kartografi vid Kort & 
Matrikelstyrelsen. Censor vid lantmätarutbildningen på Aalborg Universitet från 
1994. Medlem av styrelsen för Dansk Kartografisk Selskab och senare Geoforum 
Danmark från 1994. 

Framställning av kartor 
Lars Brodersen inleder sin bok ”Kommunikation med kartor” med att förklara att 
när man framställer en karta så inleder man en kommunikation från en 
”avsändare” till en ”mottagare”. Kartan är inte en avbild av verkligheten! Kartan 
är en grafisk återgivning av information, som någon vill förmedla. 
Kommunikation sker alltid i ett bestämt syfte och kan förvisso falla väl ut – men 
också misslyckas. Så förhåller det sig även med kartor. (Brodersen, 2002, s.11) 

En karta skapas för att någon tycker att det finns ett behov av att förmedla en 
viss information. I mitt fall Dagens Nyheters grafikavdelning.  

Kartor har en förunderlig egenskap i det att det är möjligt att presentera samma 
information på olika sätt (på grund av att det saknas ett formellt uttryckssätt), och 
utan att det ena sättet är bättre än det andra. Beroende av hur man väljer sitt 
uttrycksmedel styr man läsarens tolkning i en bestämd riktning. Därför skall man 
välja sina ord och karttecken med omsorg så att man presenterar och förmedlar 
informationen på ett sätt som gör att läsaren kan ta till sig den efterfrågade 
informationen. (2002, s.16) 

Processen kan återges i en enkel kommunikationsmodell: 

 
Modell 1.1 Kommunikationsmodell. Brodersen (2002). 

 
Brodersen skriver att utifrån modellen definieras de grundläggande elementen i 

kartografisk kommunikation – data, information och kunskap. I denna modell kan 
vi i viss mån mäta kvaliteten på den kartografiska förmedlingen genom att 
observera hur kartläsaren uppfattar kartan. (2002, s.21) 

Inom informationsteorin talar man om tre nivåer av kunskapsförmedling (här 
med exempel ur en telefonkatalog): 
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Exempel 1.1 Exempel ur telefonkatalog. Brodersen (2002). 

 
Det är nästintill hopplöst att finna något man söker bland en mängd 

ostrukturerade data. Däremot har vi en chans att göra det när data är organiserade 
(t.ex. alfabetiskt sorterade). Användaren kan få svar på sin fråga, och därmed får 
hon kunskap, som är detsamma som insikt och energi att fortsätta. (2002, s.22) 

Kommunikationen underlättas betydligt om mottagaren omedelbart förstår 
avsändarens språk (ord, tecken eller signaler) som kräver det minsta möjliga av 
mottagaren vid tolkningen. Ju mer förklaring som krävs för att bli förstådd, desto 
besvärligare blir kommunikationen. (2002, s.28) 

Kartframställning är i varje enskilt fall ett arbete som inte bara kan genomföras 
med hjälp av rutiner, eftersom det alltid finns något speciellt förhållande som gör 
sig gällande. Det är klokt att alltid använda sina erfarenheter. På grund av att varje 
karta har speciella förhållanden kan man aldrig göra en detaljerad lista baserad på 
erfarenheter för hur man skall bära sig åt med just denna karta. Därför bör 
kartframställningen i varje enskilt fall betraktas som ett unikt projekt som 
genomförs med hjälp av en beskriven metod.  

En metod garanterar: 
• att man analyserar samtliga aspekter av projektet 
• en riktig ordningsföljd, och 
• att man under arbetets gång får ta de logiska konsekvenserna av den. 

(2002, s.17) 
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Brodersen fortsätter med att beskriva framställningen av en karta som en 
långdragen arbetsprocess. Projektet skall sättas igång, man skall formulera målet 
och målgrupperna, data skall samlas in, data skall generaliseras, den grafiska 
presentationsformen skall bestämmas, det praktiska ritningsarbetet skall utföras, 
kartan skall tryckas och till slut skall den marknadsföras och säljas. (2002, s.18) 

Att ”generalisera en kartas innehåll” betyder i praktiken att slå samman 
informationen i grupper, förenkla och reducera mängden, förenkla former, 
överdriva, jämna ut och anpassa data så att kartan återger bara den nödvändiga 
informationen. (2002, s.64)  

Kartografisk generalisering sker på två nivåer: 
• Innehållsmässig generalisering. Förenkling, reduktion, överdrift, 

utjämning och anpassning av informationen i förhållande till sitt 
innehåll. Vilken information skall återges? Vilken information skall 
slås samman i en grupp? 

• Grafisk generalisering. Förenkling, reduktion, överdrift, utjämning 
och anpassning av informationen i förhållande till den grafiska 
presentationen. Kraftigt överdriven grafisk återhämtning av 
betydelsefull information och kraftig underdrift av den mindre 
betydelsefulla informationen. (2002, s.65) 

Att använda sig av färg i framställandet av kartor är främst för att visa en 
skillnad. Det händer ganska ofta att användningen av färg missbrukas på så sätt att 
man arbetar mera med svärtningsgraden än den egentliga färgen. Därför är det 
viktigt att man är noggrann med att de använda färgerna på en karta har samma 
svärta. 

Fördelar med färg: 
• den bästa variabeln för att beskriva skillnad 
• mycket lämplig att kombinera med andra variabler, såsom riktning, 

form och struktur 
• färger är lätta att komma ihåg 
• färger är attraktiva 
• färger kan vid vissa tillfällen ha en symbolik i sig 

 
Nackdelar med färg: 

• höjer reproduktionskostnaderna 
• problem för färgblinda 
• att använda färg innebär begränsningar av kontrastomfånget 
• svåra att reproducera (2002, s.99) 

För att göra informativa kartor krävs både kartkänsla, bildsinne och förståelse 
för vad som kan väljas bort. En karta bör varken vara ansträngande plottrig eller 
så spartansk att den inte visar vad den ska visa. (Pettersson, 2004, s.181) 
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Användningsområden för 3D  
Med hjälp av 3D-tekniken kan vi idag visualisera historiska miljöer, maskiner, 
byggnader och svårbegripliga processer på ett mycket levande sätt. 

Vissa miljöer är också omöjliga att återskapa på andra ställen än i datorn, pga. 
ekonomiska, tekniska eller etiska skäl. 

Det som behöver visualiseras på något sätt och som inte är tekniskt eller 
ekonomiskt möjligt att filma med vanlig filmkamera lämpar sig särskilt väl för 
3D-tekniken. 

För kulturinstitutioner kan 3D-tekniken användas på många olika sätt. 
• att visa historien 
• att återskapa miljöer 
• att visa processer 
• ett hjälpmedel för ombyggnad, rekonstruktion, nybyggnation 
• ett hjälpmedel för pedagogiska syften 
• ett hjälpmedel att nå nya besöksgrupper 
• ett hjälpmedel för reklam- och marknadsföringssyfte 
• ett hjälpmedel att skapa bilder/illustrationer som inte finns i arkiv 
• en modellverkstad för forskning 

 
Exempel på branscher som upptäckt 3D-teknikens fördelar: 

Medicin: Inom medicinsk forskning ökar användandet av 3D-teknik både i 
forskningssyfte och för pedagogiskt utbildningsmaterial. 
Industri: Ingenjörer tar hjälp av denna teknik för att beskriva svårbegripliga 
processer och uppfinningar. 
Arkitektur och byggindustri: Arkitekter har alltid arbetat med 3D modeller för 
att förverkliga byggnader. Dagens teknik ger möjligheten att även uppleva 
modellen inuti. I byggindustrin kan ritningar i ett tidigt skede kontrolleras och 
planeras. 
Formgivning: På ett enkelt och snabbt sätt kan nya kreativa produkter växa fram. 
Reklam: Reklambyråer tilltalas av den virtuella 3D-tekniken för att skapa bilder 
och filmer som är omöjliga att fotografera eller filma på vanligt sätt. 
Film och Dataspel: Underhållningsbranschen är den dominerande beställaren av 
3D-teknik i dagens läge. (http://user.tninet.se/~zfy383h/3d/3frame.html) 

Arbetsgång 

I denna del av rapporten beskrivs, med stöd i teori, hur 3D-kartan utformats 
och utprovningarna genomförts. 
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Möte med Dagens Nyheter/Val av examensarbete 
Under kursen Informativ bild B3, som fortskred under veckorna 9-13 år 2007, 
gjorde jag min praktik på Dagens Nyheters grafikavdelning som nyhetsgrafiker. 
Jag hade redan innan kursens start varit i kontakt med Anders Bolling angående 
att göra mitt examensarbete för dem. Vi hade då inte bestämt vilket projekt jag 
skulle utföra under dessa veckor, utan det var något vi kom fram till under 
praktiken. 

Jag var angelägen om att få utföra något som kunde komma till användning för 
dem, jag ville gärna att både grafikavdelningen och jag kunde dra nytta av dessa 
veckor jag skulle lägga på mitt examensarbete. 

Tisdagen den sjätte mars 2007, under ett möte med Bolling, kom vi fram till att 
jag skulle bedriva projektet ”en 3D karta över Stockholm” under dessa veckor. Vi 
insåg redan då att detta var ett projekt som skulle sträcka sig över fler veckor än 
vad som är beräknat för examensarbetet, men att jag skulle bygga så mycket jag 
hinner av kartan under de avsatta veckorna (läs Avgränsningar). 

Val av innehåll 
Valet av vad kartan skulle innehålla är baserat på vad som är mest aktuellt för 
grafikavdelningen. Därför har jag valt att fokusera på Stockholms innerstad som 
innebär stadsdelarna; Södermalm, Gamla Stan, Norrmalm, Östermalm och 
Kungsholmen. Viss omnejd finns med men inte med samma detaljnivå. Mest 
detaljerat är Gamla Stan, samt delar av Norrmalm och Södermalm. Här har jag 
ritat ut husen istället för kvarter.  

Faktainsamling 
Fakta om kartor och framställning av kartor har jag hämtat från Lars Brodersens 
bok ”Kommunikation med kartor” (2002), jag har även sökt mycket på Internet 
och tittat på grafikavdelningens tidigare kartor.  

Grafiska programvaror 
Allt grundmaterial till kartan har framtagits i Adobe Illustrator och all 3D är 
producerad i SketchUp, båda är program som behandlar objektgrafik. 

Kartans framställande 
Under framställandet av kartan har jag lutat mig tillbaka på Lars Brodersens teori 
om förberedelser för förmedling. Han menar att man bör följa en viss 
arbetsordning för att nå det bästa resultatet. 

Här är Brodersens förslag på arbetsordning som jag har tillämpat i mitt arbete 
med kartan: 

• Syfte. Syftet definieras som orsaken till att man sätter igång och anges 
som svaret på frågan ”varför?”. I mitt fall har det varit att skapa ett 
verktyg för grafikavdelningen på Dagens Nyheter. 
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• Målgrupp. Målgruppen måste definieras för att kunna framställa en 
karta som uppfyller användarens behov eller förväntningar. I mitt fall 
har målgruppen varit Dagens Nyheters läsare men även till viss del 
grafikavdelningen. 

• Mål. Målet är en beskrivning av hur det hela ska se ut vid en bestämd 
tidpunkt.  

• Användarsituation. Hur skall kartan användas? Vad skall man få ut av 
kartan? Ska kartan användas i tryck eller på webben? 

• Frågor. Användaren hämtar information från kartan genom att först 
ställa frågor och därefter leta efter svaren i kartan. Det yttersta målet för 
kartografen är att kartan ger användaren möjligheter att snabbt och 
säkert få korrekta svar på relevanta frågor. Med frågor får vi kännedom 
om målgruppens behov. (Brodersen, 2002, s.39) 

Grundarbete 
Till att börja med samlade jag information om kartor genom att titta i kartböcker 
och söka på Internet. Jag studerade lantmäteriets - och Eniro.se kartor, samtidigt 
som jag hade i bakhuvudet hur grafikavdelningen mallar sina kartor.  

För att sedan sätta igång med min karta använde jag mig av en detaljerad karta 
jag fått av Stockholms stadsbyggnadskontor som grund. Där fanns alla hus, vägar 
och grönområden utritade. Kartan tog jag sedan in i programmet Adobe Illustrator 
för att rita av den, detta var ett steg i processen jag var tvungen att göra för att få 
ut kartan i objektgrafik. 

 
Bild 1.1 Karta steg 1. 

Bild 1.1 visar hur min karta såg ut när jag nästan var klar i programvaran 
Adobe Illustrator. 
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För att sedan ta in mitt grundarbete av kartan i SketchUp på bästa sätt var jag 
tvungen att spara ut varje del för sig med enbart outlines. Med det menar jag att 
vattnet sparades i en separat fil med bara outlines, landet i en annan separat fil 
med bara outlines osv. Dessa filer exporterade jag sedan till AutoCAD Drawing 
(*.DWG) från Adobe Illustrator. 

Filerna sparas ut var del för sig eftersom det blir mest behändigt i ett senare 
skede då de importeras till SketchUp. I SketchUp blir de då grupperade på en 
gång och hamnar på ett eget lager. Det är smidigare då man måste aktivera varje 
objekt i SketchUp efter importering för att kunna arbeta med dem. Skulle jag 
importera alla lager på en gång skulle de förvisso hamna i samma lagerstruktur 
som i Adobe Illustrator men de skulle inte vara grupperade. Grupperingen 
underlättar arbetet då det går att flytta hela grupperingen samtidigt istället för att 
flytta varje objekt för sig. Det är också smidigt då man kan arbeta i en grupp och 
vara säker på att man inte flyttar eller råkar komma åt något utanför grupperingen. 

 

 
                                                                                               Bild 1.2 Karta steg 2. 

Bild 1.2 visar ett exempel på hur varje del sparades för sig med bara outlines (i 
det här exemplet visas landet). 

Efter att varje del var sparad som en AutoCAD Drawing fil importerades de till 
SketchUp i tur och ordning med vattnet först, sedan land, vägar, gräs och 
byggnader. 
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Bild 1.3 Karta steg 3. 

Bild 1.3 visar hur det ser ut när mina olika filer importerats till SketchUp. När 
AutoCAD Drawing filerna importeras till SketchUp består de fortfarande av 
outlines, sedan måste man aktivera varje objekt med ritverktyget för att kunna 
modifiera dem. När objekten är aktiverade så kan man börja jobba i 3D. Det är nu 
mycket monotomt arbete som följer i SketchUp.  

 
Bild 1.4 Karta steg 4. 

Bild 1.4 visar hur min SketchUp fil såg ut när jag börjat aktivera mina objekt 
och landet är upphöjt. Här börjar 3D känslan infinna sig.  
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Bild 1.5 Karta steg 5. 

Bild 1.5 visar hur kartan ser ut när husen börjar höjas upp.  

 
Bild 1.6 Karta steg 6. 

Bild 1.6 visar hur kartan ser ut när den börjar inta sin rätta form. 
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Bild 1.7 Karta steg 7. 

I bild 1.7 ser vi hur det blir när de gröna områdena har kommit på plats. 

 
Bild 1.8 Karta steg 8. 
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Bild 1.9 Karta steg 8 inzoomad. 

Bild 1.8 och bild 1.9 visar hur kartan ser ut i dagsläget, med viktiga byggnader 
utmärkta i en mörkare färg. 

Den grafiska formen 
Lasse Frank, studierektor vid IDP/Mälardalens högskola, skriver att grafisk form 
handlar om att visuellt berätta och förmedla information, underhållning eller 
budskap av olika slag. Den grafiska formen är för ett innehåll vad retoriken är för 
språket. Ett medel att förtydliga, förstärka och övertyga med. Den ska hjälpa 
sändaren att nå fram med sitt syfte och innehåll till en tänkt mottagare och 
målgrupp. (Pettersson, 2004, s.201) 

Vad som är gemensamt för all grafisk form är att den bygger på kontraster. Vi 
är mentalt programmerade att registrera skillnader och förändringar i vår 
omgivning. Genom att variera utseendet på innehåll och former ökar betraktarens 
intresse för materialet. En allt för likformig och kontrastlös formgivning ger en 
ointresserad publik. Dessa principer gäller grafisk form såväl som arkitektur, 
möbeldesign, konst och andra uttrycksformer. (2004, s.202) 

I huvudsak kan man säga att det finns fyra grundläggande kontrastprinciper 
som formgivaren kan arbeta med (2004, s.203): 

Formkontrast 
Genom att låta mjuka runda former kontrastera mot raka och hårda, uppnås 
spänning i ytorna. Med olika teckensnitt skapar man kontrast eller genom att låta 
objektsformerna ha olika skepnader som runt mot kvadratiskt och så vidare. 

Storlekskontrast 
Att variera de olika grafiska objekten i storlek är en nödvändighet för att bibehålla 
intresse för formen. Om alla ytor är lika stora så upplevs materialet kontrastlöst 
och ointressant. Genom att göra vissa bilder större, kanske till och med låta bilden 
täcka en hel sida blir formen mer dramatisk och intressant. Även typografiskt 
måste det finnas storlekskontraster i texten för att skapa struktur på innehållet. 
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Styrkekontrast 
En annan variant är att använda olika mörka och ljusa partier för att skapa 
kontrast. Man kan använda en kraftigare och kontrastrikare variant av teckensnitt 
för att utmärka vissa delar i en text. Inom bildkonsten är det vanligt att man styr 
ögonrörelserna i en bild genom de olika ljusa och mörka partierna. 

Färgkontrast 
Genom att sätta färg på vissa delar av innehållet, till exempel ett ord i en rubrik 
eller genom att ha ett färgat fält för att markera specifika delar av innehållet, 
skapas kontrast mot det övriga. Man kan också förändra uppfattningen om formen 
på en yta genom att låta vissa delar vara helt täckta av en bakgrundsfärg. 

 
I mitt arbete med kartan har det varit svårt att bidra med egna idéer om 
formkontrast, då det redan finns givna objekt som hus och land. Men de är ju 
objekt som i sig står i kontrast till varandra då husen oftast är hårda och kantiga 
och landet är mer mjukt och runt i sin form.  

Storlekskontrasten har jag använt mig av när jag har valt att ha en standardhöjd 
på alla hus förutom speciella hus och kyrkor som är högre och fungerar som 
riktmärken.  

 
Här följer den storlekstabell mina byggnader är mallade efter: 

 
                   Tabell 1.1 Storlekstabell över byggnaderna. 

 
I lokaliseringssyfte behövs det en styrkekontrast för speciella byggnader. Det 

misstänkte jag redan från början men det blev också understruket under mina 
utprovningar. Därför har jag valt att utmärka viktiga byggnader i en mörkare färg. 

När man arbetar med kartor måste man använda sig av färgkontraster för att 
kunna urskilja olika viktiga objekt, till exempel vad är hus och vad är vatten? Lars 
Brodersen skriver att färgens primära uppgift är att visa den kvalitativa skillnaden. 
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Om färgerna återges med en svärtningsgrad är variabeln färg, som ingen annan 
grafisk variabel, ytterst bra för att bestämma och markera en klasstillhörighet. 
(Brodersen, 2002, s.98) 

Brodersen skriver också om hur viktigt det är att skilja olika ytor åt med färg. 
Man skall noga beakta förhållanden som (2002, s.104): 

• för stora ytor används ljusa färger 
• för små ytor används starka färger 

 
Här följer den tabell över de färger som jag använt mig av i kartan: 

 
Tabell 1.2 Färgkarta. 

 

När jag har byggt min karta och bestämt den grafiska formen så har jag haft 
gestaltningslagarna i åtanke. Lasse Frank skriver att gestaltningslagarna är ett 
grundläggande begrepp som kan vara till nytta för att få struktur och ordning på 
sitt material. De begrepp som brukar nämnas i grafiska sammanhang är 
(Pettersson, 2004, s.223): 

Närhetens lag 
Människan vill gärna para ihop saker och ting i grupperingar. Objekt som till 
synes ligger nära varandra tenderar att uppfattas som att de verkligen hör ihop. 

Likhetens lag 
Om objekt påminner om varandra i färg, form eller struktur uppfattar vi dem 
oftast som grupperingar eller att de hör ihop. 

Slutenhetens lag 
Om ett eller flera objekt omger sig med någon form av ram upplever vi det som 
om det inneslutna hör ihop. 

Ljussättning 
När man ljussätter i SketchUp kan man styra ljuset genom att skriva in vilken 
månad det är, vilken dag och vilket klockslag det är på dagen. Sedan anpassas 
ljuset efter det. Det är en väldigt smart funktion när man arbetar med nyhetsgrafik. 
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Har det inträffat något en viss dag och en viss tidpunkt så kan man återspegla det 
mer realistiskt i 3D modellen med hjälp av ljuset.  

 
Bild 1.10 Karta en solig dag kl.12.00. 

Exemplet i bild 1.10 visar min 3D-karta ur samma perspektiv under en solig 
dag kl.12.00 varje månad om året. 

Presentation av fokusgrupperna 
Jag har använt mig av tre fokusgrupper som är ihopsatta efter ålder och kön. 
Dessutom ville jag undvika att testpersonerna var informativa illustratörer. Detta 
av anledningen att informativa illustratörer har specifika kunskaper i ämnen inom 
informationsdesign. 

Min avsikt har varit att skapa jämställda grupper med lika många kvinnor som 
män i varje grupp eftersom ett av Dagens Nyheters mål är jämställdhet. Detta har i 
alla grupper inte varit realistiskt på grund av olika tillfälligheter som tid och plats 
för mötet. 

Steve Krug menar att det inte spelar så stor roll vem man utprovar sin produkt 
på, huvudsaken är att man gör det (Krug, 2006, s.139). Han menar att det är bra 
om man hittar testpersoner som tillhör eller påminner om målgruppen, men att det 
inte är nödvändigt om man inte riktar sig till en väldigt speciell grupp. (2006, 
s.140) 

Fokusgrupp 1 
Eva, kvinna, 15 år, student 
Erik, man, 22 år, jobbar på 7-eleven 
Susanne F, kvinna, 23 år, arbetslös, ej från Stockholm 
Susanne P, kvinna, 24 år, student, ej från Stockholm 

Fokusgrupp 2 
Veronica, kvinna, 25 år, hudterapeut, ej från Stockholm 
Henrik, man, 29 år, läkare 
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Mikael, man, 30 år, spärrvakt 

Fokusgrupp 3 
Patrik, man, 35 år, många olika sysselsättningar 
Lasse, man, 50 år, försäljare 
Gunilla, kvinna, 57 år, butikschef 
Siv, kvinna, 64 år, revisningskonsult 

Utprovning på målgruppen 
Utprovningen inleddes med att jag presenterade mig själv, vad jag gjort för 
examensarbete och för vem. Jag var noga med att poängtera syftet med 
utprovningen. Att jag ville veta vad som var bristande i min kartmodell och gärna 
förslag på förbättring. Jag underströk att det inte är testpersonen det är fel på om 
denne inte förstår. Jag träffade de olika grupperna vid olika tillfällen. 

Testpersonerna fick varsin enkät (se bilaga 1) jag förberett med mina 
huvudfrågor, och sedan visade jag olika utskrifter på kartan ur olika vinklar och 
zoomningar. De fick sedan tala fritt om utskrifterna med mina huvudfrågor som 
vägledning samtidigt som jag antecknade. Jag bad dem också att fylla i sin enkät, 
för att jag sedan lättare skulle kunna sortera svaren och jämföra dem med mina 
anteckningar. När det uppkom frågor eller oklarheter försökte jag att inte ge 
vägledande svar utan istället ge en motfråga. Dessa motfrågor kan säkert ha styrt 
testpersonen att svara på ett visst sätt, men jag försökte hålla mig objektiv och 
neutral som Alan Bryman rekommenderar i ”Kvantitet och kvalitet” (1997).  

Jag var noggrann med att tacka alla för deras medverkan och att alla 
synpunkter som kom upp var viktiga för mitt fortsatta arbete med kartan. Jag 
avslutade med att bjuda på godis som en belöning för mödan och för att visa min 
uppskattning. 

Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultaten från mina diskussioner med 
fokusgrupperna och grafikavdelningen. 

Fokusgrupp 1 
Alla i gruppen förstod vad kartan föreställde och kände igen sig. Helhetsintrycket 
var att de tyckte kartan var tillräckligt detaljerad, eventuellt att namn på 
stadsdelarna skulle bidra till större förståelse. Alla var överens om att färgerna 
hjälpte till att förstå kartan, att det var bra färger och att det var informativt att de 
speciella byggnaderna var utmärkta i en mörkare färg. 

Överlag var det här den oseriösaste gruppen, mycket skratt och annorlunda 
förslag. Till exempel föreslog Erik att husen skulle vara blårandiga som DIF 
(Djurgårdens Idrottsförening) eller att man byter ut allt grått till blått. Eva tyckte 
att husen såg ut som bokstäver om man tog bort gräsytan. Susanne F sa att hon 
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tycker att kartan är tillräckligt detaljerad men att hon är övertygad om att hon 
skulle känna igen sig om hon kände till mer om Stockholm. Kanske kunde de 
viktiga byggnaderna ha någon mer färguppdelning, t.ex. en färg för officiella 
byggnader. 

De var också mycket inne på att de ville ha mer realistiska hus och absolut en 
webbapplikation där man kan zooma in jättemycket, snurra och vrida på kartan. 
Det kändes som att många förslag kretsade kring vad som skulle kunna vara 
häftigt eller coolt. 

Jag blev glatt överraskad över att de som inte kom från Stockholm kände igen 
sig så pass bra med hjälp av kartan. 

Fokusgrupp 2 
Alla i gruppen förstod vad kartan föreställde och kände igen sig ganska bra. 
Henrik till exempel bor vid Odenplan och ville helst se kartan från andra hållet än 
vad jag visade. Då kom idén om att visa väderstrecken upp, det var alla överens 
om att det skulle bidra till en djupare förståelse för kartan. Veronica trodde det 
skulle vara enklare att lokalisera sig om en specifik plats var utpekad, till exempel 
Gamla stan.  

Henrik hade också förslag på markhöjdskillnader och höjdskillnader i större 
omfattning. Han tyckte att färgerna på kartan var okej i detta läge men ville gärna 
ha de verkliga fasaderna på husen och ett mer realistiskt intryck. 

Mikael var lite halvt nöjd med detaljnivån, han hade förslag på fönster på 
husen och att gatorna skulle synas mer. Kanske att man skriver ut alla gatunamn. 

Annars var de överens om att det var bra att speciella byggnader var utmärkta i 
en mörkare färg och att informationsvärdet ändå var bra. 

Om fokusgrupp 1 var den oseriösaste gruppen så var det här den seriösaste. De 
var överlag inriktade på funktionen och gav mig många värdefulla råd om vidare 
utveckling.  

Fokusgrupp 3 
Alla i gruppen förstod vad kartan föreställde och kände igen sig. Lasse ville gärna 
att tunnelbanestationerna var utmärkta och saknade ett bättre vägnät. Patrik ville 
också att gatunamnen skulle vara utsatta och ville ha fler alternativ på färger. 
Gärna en färgkodning för varje stadsdel. Gunilla ville ha ett specifikt syfte för 
kartan innan hon kunde bestämma sig för om detaljnivån var bra eller om den 
skulle utvecklas. Siv som vuxit upp och bott i innerstaden hela sitt liv tyckte inte 
att det var några problem alls att lokalisera sig. 

Gruppen var överens om att det var bra att speciella hus var utmärkta i en 
mörkare färg och tyckte överlag att informationsvärdet i kartan var bra. 

Den här gruppen var den lugnaste och pratade mycket om syftet med kartan 
och att det utifrån det går att fastställa mer specifika förslag på förbättring. 
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Grafikavdelningen 
Jag träffade grafikavdelningen den nionde maj 2007 och visade hur långt jag 
kommit med kartan. De fick utöver mina utskrifter se 3D filen.  

De var överlag nöjda med vad jag åstadkommit hittills och var mycket positiva 
över vad de såg. Men självklart hade de synpunkter och förslag på förbättring. 

Till exempel så ville de ha lägre höjd på standardhusen så att gatorna kommer 
fram bättre, och skriva ut gatunamnen på kartan. De ville ha torn på kyrkorna, de 
tyckte inte att jag behövde bygga varje kyrka efter hur de ser ut i verkligheten 
men istället skapa en symbol för alla kyrkor. Varje kyrka kan med andra ord ha 
likadana torn. De ville också gärna se pendeltågsspåren där det går. 

Källkritik av referenser 

De flesta av mina skriftliga källor anser jag vara tillförlitliga då de är godkända 
som kurslitteratur och används flitigt inom programmen på IDP/Mälardalens 
högskola. Viss del av den litteratur som ingår som kurslitteratur är också skriven 
av lärare och forskare vid högskolan med lång erfarenhet inom ämnet 
Informationsdesign.  

Övriga skriftliga källor måste även de anses som tillförlitliga då de har ingått 
som kurslitteratur vid andra högskoleutbildningar i Sverige. Författarna till dessa 
är personer av lång erfarenhet inom respektive ämnen. De kan dock kritiseras 
utifrån att jag inte vet hur flitigt de används inom respektive utbildningar eller hur 
starkt de rekommenderas av institutioner.  

Däremot kan man ifrågasätta tillförlitligheten på Internet och Wikipedia. 
Internet överlag använder sig oftast inte av referenser och man kan inte vara säker 
på vem som har skrivit eller lagt ut vad om det inte anges eller att sidan anses 
tillförlitlig. 

Juha Takkinen skriver i sin artikel ”Kvalitetsgranskning av Internetkällor – om 
publicering och sökning av information på webben” (1999) att Internet – numera 
synonymt med webben – ofta används som informationskälla, men att det är en 
källa med uppenbara kvalitetsproblem. Sökningar som ger relevanta resultat är 
svåra att göra. Bedömning av webbdokuments relevans och kvalitet kräver 
mycket av användaren.  

Takkinen fortsätter i artikeln att beskriva de problem som finns med 
informationen på webben: 
• Publicering och presentation: vem som helst kan ge ut (publicera) information 
och en webbsida kan verka seriös bara för att den är professionellt designad. 
• Sökning och hämtning: många gånger är det som att leta efter en nål i en 
höstack när man letar information på webben, det finns många 
distraktionsmoment och själva nedladdningen av informationen till den egna 
datorn kan ta tid och vara besvärlig på grund av olika lagringsformat m.m. 
• Organisering och navigering: en webbsidas layout och läsvänlighet kan vara 
dålig och strukturen kan göra det svårt att hitta på sidan, innehållsförteckning kan 
saknas o.s.v. 



 34

Wikipedia är en internetbaserad encyklopedi med öppet innehåll som utvecklas 
av sina användare. Detta kan bidra till viss osäkerhet eftersom upphovspersoner 
eller referenser oftast inte anges. Däremot är det i användarnas intresse att 
informationen som presenteras på sidan är tillförlitlig och korrekt.  

DN.se måste anses som tillförlitlig då det är en av Sveriges största 
morgontidningars hemsida och det är i deras eget intresse att rätt information når 
deras läsare. 

Diskussion 

Mitt projekt med 3D-kartan har krävt tid och det jag hunnit producera under dessa 
veckor har till största delen bara varit det slitsamma grundarbetet. Det har gått åt 
mycket tid till att sätta mig in i SketchUp och bygga grunderna. Det är egentligen 
nu som det roliga arbetet med kartan börjar. Eftersom grafikavdelningen inte har 
en utsatt deadline för projektet med 3D-kartan går det att fortsätta arbeta med den 
efter examensarbetets slut.  

Det vore intressant att utveckla en flash produktion för att se hur 3D-kartan gör 
sig i en webbanpassad miljö. Det skulle vara en produktion där man kan vrida, 
vända och zooma i kartan. I en sådan produktion skulle 3D känslan få större 
utrymme och man skulle kunna dra nytta av 3D:n på ett annat sätt än i tryck. 

Förslag till vidare forskning 
Utifrån vad fokusgrupperna diskuterat skulle vidare arbete med kartan vara att ta 
kartan ett steg djupare i detaljnivån. Exempel på detta är fler detaljer på husen 
som tak, fönster, exakta höjder och eventuellt de verkliga fasaderna. Man kan 
även utveckla fler symboler för att utmärka olika byggnader som museum, 
bibliotek, biografer, kyrkor osv. Markhöjdskillnader skulle också vara intressant 
att utveckla för ett mer realistiskt intryck. 

Om användningsområdet för kartan ökar kan man tänka sig att bygga ut den 
eller skapa kartor över fler städer. 

Eftersom kartan har fördelen att vara tredimensionell så vore det intressant att 
arbeta vidare och testa dess potential och fördelar i olika medier. Till exempel 
vore det intressant med en webb baserad kartnavigering, likt Eniro.se eller Google 
Earth. Vilka ytterligare användningsområden kan tänkas finnas för kartan?  

Slutsats 

Min huvudfrågeställning under arbetets gång har varit följande: 

• Hur framställer man en informativ 3D-karta över 
Stockholm?  
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För att lättare kunna svara på den har jag delat upp min frågeställning i tre olika 
delfrågor: 

Vad behöver man använda sig av för attribut i miljön för att kunna 
lokalisera sig? 
Under mina diskussioner med fokusgrupperna kom det fram förslag på att 
använda sig av väderstreck i samband med kartan, för att snabbt och smidigt få en 
uppfattning om vart på kartan man befinner sig. Eftersom alla har olika 
erfarenheter eller bor på olika ställen i eller utanför Stockholm har vi olika 
uppfattning om från vilket håll man kommer in eller befinner sig i stan. Under 
utprovningen kom det fram att det var relevant information för att få en 
uppfattning om vart i kartan man befinner sig. 

Det var relevant för lokaliseringen att använda sig av en mörkare färg på 
viktiga byggnader. Andra förslag på attribut att använda sig av i kartan för bättre 
lokalisering var att visa tunnelbanestationer, sjukhus och gatunamn. Det 
efterfrågades även namn på stadsdelar eller färgkodning för de olika stadsdelarna. 
Till exempel att Södermalm har en kulör och Gamla stan en annan. Att använda 
sig av färgkodning i kartor kan vara mycket bra men i fallet med 3D-kartan tror 
jag att en färgkodning för stadsdelarna snarare skulle förvirra än förhöja 
information. Då tror jag istället att ett väderstreck, gatunamn och 
tunnelbanestationer skulle bidra med förhöjning av information och förenkla 
lokaliseringen. 

Hur detaljerad bör man vara? 
För att utgå från mina fokusgruppers diskussioner var det olika uppfattningar om 
detaljnivån. Erik och Henrik efterfrågade en mer verklighetstrogen karta med de 
verkliga fasaderna på husen. Självklart skulle det vara jättesnyggt och häftigt att 
bygga upp Stockholm i en helt verklighetstrogen miljö, och det går även att 
utveckla i vidare arbete med kartan. Men för att fylla sin funktion som ett verktyg 
behövs det egentligen inte för grafikavdelningen i nuläget. 

Utprovningen av kartan har visat att detaljnivån som kartan ligger på nu är 
tillräcklig för att kunna urskilja alla attribut i miljön och få en förståelse för kartan 
på ett visst avstånd. Vill man använda kartan för närmare zoomningar bör man 
bygga upp detaljnivån. Förslag på detta är tak, fönster, träd och bättre vägar. Att 
lägga tid på att bygga upp detaljnivån skulle öka kartans användningsområden, 
men hinns tyvärr inte med under examensarbetet. 

Vad bör man använda sig av för färger? 
När jag beslutade mig för vilka färger som skulle användas på kartan, tittade jag 
väldigt mycket på Dagens Nyheters befintliga kart – och färgmallar. Lars 
Brodersens råd i ”Kommunikation med kartor” (2002) var också till stor hjälp. Jag 
vill att färgerna i kartan ska förmedla information och inte ta för stor plats utan att 
fylla sitt syfte. Därför har jag valt ganska diskreta färger som symboliserar vad de 
står för. 

Totalt har jag använt sex olika färger, där vardera färg har haft ett eget 
användningsområde (se tabell 1.2 Färgkarta). 
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Utprovningen med fokusgrupperna visade att de färger jag valt att använda 
bidrog till större förståelse för kartan och att de gav ett bra helhetsintryck. Överlag 
tyckte fokusgrupperna att det var en välbalanserad färgskala som fyllde sitt syfte. 
Under samtal med fokusgrupperna visade det sig att man bör använda sig av 
färger (som kan tyckas vara logiska) vid val av färger till kartan, som blått för 
vatten och grönt för grönområden. Utifrån dessa samtal drar jag slutsatsen att det 
skulle förvirra kartläsaren om vattnet var grönt och grönområden blåa. 
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Bilaga 1 

Enkät till möte med fokusgrupperna 
 
 
Namn:………………………………………………………………………………. 
 
Kvinna:……….     Man:………. 
 
Ålder:……………………………………………………………………………….. 
 
Arbete:……………………………………………………………………………… 
 
 
1) Vad föreställer bilden ? 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
2) Känner du igen dig? Om inte - vilka attribut saknar du? 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
3) Är kartan tillräckligt detaljerad? Om inte - vad saknar du? 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
4) Hjälper färgerna dig att förstå kartan? 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
5) Är det bra att viktiga hus är utmärkta i en mörkare färg? 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
6) Skulle du föredra någon annan färg på kartan? Vilka? 
 
……………………………………………………………………………………… 
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7) Gradera informationsvärdet i kartan genom att sätta en siffra mellan 1-6.  
    1 är lågt och 6 är högt. 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
8) Hur lätt är det att lokalisera sig med hjälp av kartan? Sätt en siffra mellan 1-6. 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 


