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Sammanfattning

Detta examensarbetes huvudsakliga syfte är att undersöka användbarhet i 
interaktiv grafik. Grafikens uppgift är att informera om det kommande 
motorevenemanget Power meet i Västerås för en utvald målgrupp. Den färdiga 
grafiken kommer nå ut till målgruppen genom dagstidningen Vestmanlands Läns 
Tidnings webbplats. Den vetenskapliga frågeställningen är således: Hur kan 
interaktiv grafik över Power meet skapas utifrån ett användbarhetsperspektiv? 

 Under arbetes gång har jag främst förlitat mig på litteratur som behandlar 
begreppet ”Användbarhet” som sätter användarens perspektiv i centrum. 
Samtidigt gjordes en analys av befintlig grafik på nätet för att bättre förstå hur 
interaktiv grafik ser ut i dagsläget och hur upphovsmännen handskas med 
användbarhet. Eftersom begreppet är så omfattande är arbetets struktur uppdelad 
efter följande områden: Navigation och struktur, Klickbart eller ej klickbart, Färg 
och grafisk form, Bilden och textens utformning och samspel. 

Slutligen utprovades den färdiga grafiken för att ge insikt i hur den 
vetenskapliga frågeställningen kan besvaras. Resultatet visade att designen 
uppfattades till stor del så som de avsågs av majoriteten av testdeltagarna. 
Resultatet visar också om hur en design kan förefalla självklart för vissa medan en 
annan mottagare istället upplever designen som förvirrande. Det visar tydligt hur 
olika människor uppfattar informationsdesign.   

Grafiken finns på: http://www.m-hoglind.net/HTML/interaktivt.htm  
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Introduktion

Citat ur ”Tredje språket” om internet: ”Möjligheten att integrera både ljud, rörlig bild och 
interaktivitet har gjort mediet oslagbart ur pedagogisk och kommunikativ synpunkt” 

(E.Ander s.105).

Inledning 
Denna del behandlar examensarbetets bakgrund och syfte. Vidare formuleras 
examensarbetets problemområde samt avgränsning. Avsnittet ger också kortfattad 
information om examensarbetets uppdragsgivare, ämnesval och målgrupp.   

Bakgrund
När information görs av människor på platser runt hela jorden med olika 
erfarenheter och åsikter om hur information ska utformas varierar resultaten också 
mycket. Detta skapar en mångfald som i många fall är positiv men riskerar också 
förvirra mottagaren. Hur uppfattar mottagaren designen, är den användarvänlig?  

I detta examensarbete har jag valt att fokusera på användbarhet grafik i 
kombination med  interaktivitet. För att se olika lösningar på interaktiv grafik och 
se potentiella problem i användbarhet granskade jag tre olika exempel av grafik på 
internet. Det föreföll väldigt olika hur dessa presenterade informationen. När 
digital information ska utformas uppstår flera användbarhetsproblem som måste 
lösas. Hur ska informationen struktureras och länkas samman? Finns det en tydlig 
ingång och läsriktning? Förstår mottagaren den information som ges?

Problem
Hur kan interaktiv grafik över Power meet skapas utifrån ett 
användbarhetsperspektiv? Denna fråga avser jag att svara på i denna rapporten. 
För att precisera frågeställningen har jag valt dela upp arbetet i ett antal områden. 
Dessa är Navigation och struktur, Klickbart eller ej klickbart, Färg och grafisk 
form, Bild och textens utformning och samspel. Med stöd i litteratur om 
användbarhet avser jag sedan att skapa interaktiv grafik om motorevenemanget 
Power meet i Västerås till min uppdragsgivare Vestmanlands Läns Tidning.

Syfte och målsättning
Kortfattat är syftet med detta examensarbetet att delvis ge svar på den 
vetenskapliga frågeställningen. Strävan efter användbarhet kan inte nå ett 
slutligt mål eftersom det hela tiden finns utrymme för förbättring. Det är 
således olämpligt att försöka ge heltäckande och definitiva svar på de 
komplexa problem som ryms inom begreppet användbarhet. I praktiken 
innebär examensarbetet att genom skapandet av interaktiv grafik som bygger 
på insamlad kunskap och egna teser skapa en prototyp för att sedan utprova på 
ett antal testpersoner. Utprovningens syfte är att öka kunskaperna inom 
området interaktiv grafik ur ett användbarhetsperspektiv. Testpersonerna som 
ska ta del av grafiken måste kunna navigera, förstå bilderna och läsa texten.  
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Slutligen avser jag med denna rapport att dokumentera mitt examensarbete. 
Vilka motiv som ligger till grund för resultatet, vilka källor som använts osv. 
Avslutningsvis presenterar jag det slutliga resulatet med diskussion och slutsats. 

Avgränsning
I denna del redogör jag för vad jag inte behandlar i examensarbetet. Jag avser inte 
till att göra några kvantitativa undersökningar. Arbetet är alltså inte inriktat på att 
ta reda på målgruppens personliga åsikter och uppfattningar. Min tyngdpunkt i 
detta examensarbete ligger på hur information designas i interaktiv grafik samt 
hur den görs användbar, inte vad informationen handlar om. Jag avser inte heller 
att undersöka hur grafik på internet generellt sett uppfattas av läsare. 
Utprovningen skall istället ge en inblick i hur den färdiga produkten mottages av 
ett antal personer. Således kommer kvaliteten, inte kvantiten att vara det 
huvudsakliga måttet på vilket jag mäter resultatet. Avsikten är därmed inte heller 
att resultatet ska fungera som en manual för hur interaktiv grafik på internet ska 
utformas. Arbetet syftar till att redovisa hur ett antal mottagare upplever 
användbarheten i de valda områdena av designen.

Om Vestmanlands Läns Tidning
VLT ingår i en koncern som utöver tolv lokala morgontidningar även bedriver 
verksamhet inom tryckeri och elektroniska medier. Även med satsningar i nya 
affärsområden utgör tidningar merparten av koncernens omsättning med knappt 
75%. VLT är idag en växande liberal tidning som konkurrerar med de 25 största 
dagstidningna (www.ts.se). Den tryckta tidningen gick över till tabloidformat 
under 2004. Mellan 2006 och 2007 genomgick tidningen också en omarbetning av 
sin grafiska design av designgurun Ole Munk (www.vlt.se). Därefter följer 
tidningen tydligt uppsatta riktlinjer för exempelvis hur typsnitt och färgskalor ska 
användas. Dessa riktlinjer omfattar dock inte vlt.se som idag saknar samma 
tydliga grafiska profil.  

Om Power Meet
Evenemanget har kommit att bli ett av de största i världen för bilintresserade och 
hålls varje år i Västerås. Utbudet består i huvudsak av gamla 
amerikansktillverkade bilar men bland de drygt 10 000 besökande fordonen finns 
även andra slags bilar. Det huvudsakliga evenemanget hålls i juli på Johannisbergs 
flygfält i utkanten av staden. Där hålls tävlingar i olika bilkategorier och en 3,9 
km  lång bytesmarknad för motorintresserade. Intresset har ökat och idag är 
evenemanget en internationell tillställning med en stor mediebevakning även 
utanför Sveriges gränser. Storleken på Power Meet har inneburit att en rad 
kringaktiviteter vuxit fram. En av dessa är den s.k Cruisingen. Under Power Meet 
dagarna kör gamla amerikanska och andra klassiska modeller runt Västerås och 
visar upp sina bilar. Denna del av evenemanget organiseras inte av Power Meets 
arrangörer men har kommit att växa till en stor händelse i samband med 
evenemanget. Under 2006 besökte 100 000 personer cruisingen enbart under en 
kväll. Power Meet har kommit att innebära en folkfest som sätter Västerås på 
kartan. Numera arrangerar Västerås Mälarveckor egna aktiviteter på Lögarängen i 
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Västerås i samband med Power Meet. Där finns konserter, tivoli, resturang och 
försäljningstält för evenemangets besökare. Detta år firar Power Meet 30-
årsjubilemum och besökarantalet väntas bli upp till 250 000 personer. Därmed är 
också intresset från befolkningen i Västerås och Västmanland mycket stort kring 
detta evenemang.1   

Målgrupp
När man skapar information i någon form är det en vanlig metod att definiera 
målgruppen för informationen. Syftet med att skapa en målgruppsundersökning är 
att få fram underlag för hur designen av informationen skall kunna anpassas 
därefter. En målgruppsundersökning måste anpassas efter det specifika projektet 
men frågorna kan exempelvis vara ”Känner målgruppen till fackuttryck?” och 
”Vilka webbläsare använder målgruppen?” (molich, 2002, s.45).

Vad går att säga om målgruppen?
I det yttersta perspektivet är det VLTs nätupplagas läsare. Enligt statistik från Sifo 
har vlt.se i dagsläget mellan 60 000 - 75000 unika besökare per vecka2 

(www.Sifomedia.se). Men vad går det att få ut för information om dem? Denna 
frågan ställde jag min kontaktperson, Mats Wikman på VLT. Svaret var att det 
inte går att säga något specifikt om målgruppen. Det som gå att säga är vad som 
intresserar läsarna. Detta eftersom det enkelt går att få fram siffror över vad folk 
klickar på. Andra former av tekniska uppgifter som skärmupplösning, webbläsare 
och vilken typ av uppkoppling läsarna har, går också att ta reda på. Utifrån denna 
information kan VLT lägga större resurser på det som engagerar många, 
exempelvis Power meet. 

Detta kännetecknar målgruppen
Eftersom det inte går att få fram uppgifter eller underlag för en tydlig målgrupp 
har jag baserar målgruppen efter det jag anser vara rimliga antaganden.   

Målgruppen bor i Västmanland. VLT behandlar i synnerhet lokala nyheter som 
rör Västeråsborna och Västmanland. Majoriteten av besökarna av VLT.se har 
därmed någon slags koppling till Västmanland. 

Målgruppen avser att befinna sig i eller kring Västerås under Power meet. 
Power meet är dock en så omfattande tillställning att oavsett om de boende i 
Västerås väljer att delta eller ej kommer de att påverkas i någon form.

Det finns ett allmänt intresse för evenemanget och besökaren har frågor 
rörande vad som händer samt när det händer. Grafiken kommer att publiceras på 
en extern sajt som helt är avsedd för Power meet. De som besöker sajten har 
därmed någon form av intresse att få information kring evenemanget. Vad händer 
i centrum? Vad händer längs Lögarängen? Vid vilka platser går det att se 
cruisingen? Detta är frågor som intresserar målgruppen. Således bör också 
grafiken informera målgruppen om dessa frågor.   

Målgruppen vet vad Power meet är och har sett Cruisingen innan. Av tidigare 
punkter framgår det att målgruppen har någon form av koppling till Västmanland. 

1. Uppgifterna är hämtade från www.bigmeet.com, www.malarveckor.se

2. Statistiken gäller mätningen av unika besökare mellan vecka 14 och vecka 19 2007
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Utifrån denna kunskap har målgruppen med största sannolikhet insikt i vad Power 
meet är. I synnerhet eftersom evenemanget nu är inne på sitt 30:e år. 

Målgruppen har en låg till medelmåttig kunskap om bilar och motorer. De vill 
dock lära sig om vad t.ex Hot Rod är. Men de är ej bekanta med innebörden av 
uttryck som ”individuell hjulupphängning” och ”kardanaxel” etc. eftersom 
majoriteten av befolkningen (inklusive Västmanlänningar) inte är utbildade 
mekaniker eller konstuktörer. Detta bör information ta hänsyn till. Det behöver 
inte finnas någon koppling mellan intresset för Power meet och bilkunnighet. En 
rad aktiviteter sker samtidigt som Power meet, dessa är mottagarna också 
intresserade av. 

Målgruppen har olika vana vid internet men läser VLT regelbundet. 
Dagstidningars webbplatser uppdateras ofta, mycket av den information som ges 
är aktuell endast för stunden. Därför finns det anledning för målgruppen att 
återkomma ofta. Det är därför sannolikt att mottagarna vet var de hittar olika slags 
information.  

Teori

Litteratur    
Här beskriver jag de fyra böcker jag  huvudsakligen förlitat mig på under 
examensarbetet.   

Steve Krug
Konsult i ”användbarhet” och har arbetat med bl.a Apple, Netscape, AOL. I boken 
”Don't make me think” angriper S.Krug problematiken kring användbarhet utifrån 
en övergripande lag. Denna lag utgår ifrån att informationsdesignern ska sträva 
efter att skapa uppenbar design. Mottagaren ska inte behöva fundera över hur 
webbsidan ska användas.

Jacob Nielsen 
Har specialiserat sig på användbarhet på webben. Granskar webben i böckerna 
”Användbarhet på webben” och ”Homepage usability” utifrån deras 
användbarhet. Genom att ta konkreta exempel från verkligheten förklarar han vad 
i exemplen som försämrar användbarheten. J.Nielsen tar samtidigt upp vad som 
underlättar användbarheten utifrån sin egen praktiska erfarenhet.

Jan-Erik Ander
Har bakgrund som tidningstecknare, journalist, grafisk formgivare och 
informationskonsult. J-E.Ander skriver om betydelsen av en större integration 
mellan ord, bild och form. I boken ”Tredje språket” tar J-E.Ander upp förebilder i 
informationsdesign tillsammans med resonemang kring deras verk. Därigenom 
skapar han riktlinjer för hur informationdesign skapar välfungerande integrerad 
kommunikation.   
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Helena Englund och Karin Guldbrand
H.Englund är språkkonsult och fil.kand i svenska. K.Guldbrand är webbredaktör 
och användbarhetsexpert. I boken ”Klarspråk på nätet” tar författarna upp 
användbarhet på nätet med fokus på textens utformning. Boken ger konkreta tips 
för hur webbsidor kan skapas effektiva att använda. Samtidigt redogör boken för 
stilmallar,skrivregler, textyper m.m.

Analys av befintlig grafik
För att bättre förstå hur design av interaktiv grafik kan se ut gjordes en mindre 
analys av grafik på tre spanska dagstidningar. Hur löser grafiken problemen kring: 
navigation och struktur, klickbart eller ej klickbart, färg och grafisk form, bildens 
utformning och textens omfattning? Anledningarna till varför spanska och inte 
svenska tidningar används i analysen är flera. Utbudet av grafik är betydligt större 
hos de spanska tidningarna och de granskade tidningarna har särskilda webbsidor 
för grafiken. Grafiken i sig är också mer omfattande och utnyttjar teknikens 
möjligheter i större grad än de exempel som gått att finna bland svenska tidningar. 
För att kunna göra ett urval från en större mängd grafik, som liknar den typ av 
grafik jag siktar mot att åstakomma under detta projekt, var jag således tvungen 
att leta på internationella sajter.

Tidningarna som valdes är El Pais, El Mundo och Diario de Navarra. Jag 
behärskar inte spanska språket och kommer inte att granska textens innehåll. Jag 
avser överhuvudtaget inte att göra någon granskning av fakta/innehållet som 
grafiken handlar om. Jag är endast intresserad av att granska presentationen, alltså 
exemplens olika designlösningar samt skillnader däremellan. Analysen avser 
heller inte att utnämna någon av exemplen som bra eller dåliga. Granskningen 
underbyggs också med referenser från litteratur i användbarhet. 

El Pais – grafik om Airbus 380
El Pais är den största tidnigen i denna analysen vilket reflekteras i grafikens 
omfattning och detaljnivå. Den valda grafiken visar Airbus kommande 
flygplansmodell 380 och finns på adressen: 
http://www.elpais.com/graficos/economia/Airbus/A380/elpgraeco/20050422elpep
ueco_1/Ges/

Navigation och struktur

Grafiken följer en kronologisk disposition där informationen är tydligt uppdelad 
längs en tidslinje. På så sätt kan grafiken förklaras likt en animation med stopp 
längs vägen. Navigering sker med hjälp av fram- och bakåtpilar i grafikens övre 
högra hörn. På tidslinjen finns en punkt som visar hur långt bak/fram mottagaren 
befinner sig i grafiken. På så sätt ser mottagaren tydligt vart han/hon befinner sig 
samt hur stor del som är kvar. Punkten på tidslinjen fungerar också som knapp 
vilket gör att mottagaren har möjligheten att själv dra i tidslinjen istället för att 
klicka på pilen.(se bilaga 1:2)

Klickbart eller inte klickbart

I några delar av animationen finns möjligheten att klicka i animationen för att få 
ytterligare information. För att förklara vad som är klickbart och inte klickbart rör 
sig ikonen för klickbart (pekande hand) över skärmen och stannar till vid de ytor i 
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grafiken som är klickbara. Mottagaren får på så sätt snabbt insikt om vilka 
valmöjligheter som ges i grafiken.(se bilaga 1:2) 

Färg och Grafisk form

Det övervägande intrycket är att det grafiska uttrycket är mycket sparsamt och 
enkelt. Vit bakgrundsfärg och svart text utan några grafiska komponenter. Textens 
placering hålls genomgående uppe till vänster och i närheten av bilden. 
Bildspråket håller hög detaljnivå och känns genomarbetad. Vid ett tillfälle visas 
flygplanets två våningar med dess planering och fördelning av flygstolar. Ytorna i 
bilden är tydligt uppdelade med färgkodning och visar extra information när 
muspekaren placeras ovanpå. 

Bildens utformning och textens omfattning

Texten är mycket kort och tyngdpunkten ligger på det visuella. Texten är delvis 
också integrerad med bilden med benämningar på delar av flygplanet placerade i 
bilden. Mycket av bilderna visar ren teknisk data som exempelvis mått och 
passagerarkapacitet. Förklarande linjer och bildernas perspektiv har anpassats till 
den information som skall visas. Måttet på flygplanskroppen jämförs med en 
fotbollsplan (se bilaga 1:4). Motsvarande jämförelse saknas dock för måttet i 
höjdled. 

El Mundo – grafik om skolmassakern i Virginia
El Mundo har ett stort utbud av interaktiv grafik som är sorterad efter ämne. Den 
valda grafiken behandlar skolmassakern i Blacksburg, Virginia. Grafiken finns på: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/graficos/abril/s1/matanza_virginia.html

Navigation och struktur

Likt föregående exempel följer grafiken en kronologisk disposition och styrs av 
bak- och framåtknappar i övre högra hörnet. Grafiken är uppbyggd efter 
händelseförloppet i tidsföljd vilket visas med en tidslinje som är integrerad i 
grafiken. När mottagaren klickar sig fram visas en röd linje som stäcker sig vidare 
längs tidslinjen och visar ny information vid det specifika klockslaget (se bilaga 
2:2). Grafiken utgörs huvudsakligen av kartor över universitetsområdet. 
Informationen har uppdelats i tre avsnitt vilka går att hoppa direkt till i form av 
flikar i grafikens överkant.

Klickbart eller inte klickbart

Grafiken innehåller ingen klickbar information. Hela grafiken styrs av 
navigeringspilarna. Dessa är tydligt utsatta och placerade i grafikens högra hörna 
vilket kan uppfattas som korrekt ur en intuitiv synvinkel med tanke på 
läsriktningen. De klickbara flikarna har inte samma utformning som knapparna 
och är diskreta i sitt utförande. 

Färg och Grafisk form

Färgskalan går i en grågrön ton medan utmärkta delar har en klar röd ton vilket 
skapar en kraftfull kontrast (se bilaga 2:1 och 2:2). Den grafiska formgivningen är 
även här mycket enkel och är så sparsam som möjligt. Samtidigt ligger 
föregående information kvar när mottagaren går vidare i grafiken.

Bildens utformning och textens omfattning
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Texten ges uppdelad efter tidslinjen i en kortfattad mening för respektive 
klockslag. Samtidigt visas karta under den aktuella området. I början av grafiken 
visas fyra kartor i samma fönster. Från övre vänster hörn syns först en signalkarta 
som visar var i världen Amerika finns. Under denna visas var Virginia ligger. 
Bakom denna visas en karta över Virginia och dess intilliggande stater samt 
Blacksburg. Kartan under denna som upptar större delen av bildytan visar 
universitetsområdet med de två aktuella byggnaderna tydligt markerade i rött. 

Diario de Navarra – grafik om tomografi
Likt de övriga webbplatserna har Diario de Navarra ett särskilt avsnitt där samtlig 
grafik på sajten går att finna. Det är dock endast, i skrivande stund, fem 
publicerade exemplar av flashgrafik och Diario de Navarra är därmed också den 
tidning som innehåller minst grafik av de tre tidningarna i denna analys. Finns på: 
http://www.diariodenavarra.es/graficosFlash/ArteriasCoronarias/index.asp

Navigation och struktur

Grafiken är uppdelad i två huvusakliga avdelningar. Grafiken följer sedan en 
hierarkisk disposition vilket betyder att strukturen är uppdelad efter huvudsidor 
och undersidor. Ett välkomstfönster sammanlänkar grafikens två huvuddelar. 
Länkarna till de två alternativen finns sedan tillgängliga i övre högra hörnet 
oavsett vilket av alternativet mottagaren väljer. Det första alternativet 
(konventionella metoden) består endast av ett fönster. Mottagaren har därefter 
valet att klicka på ”Continuar”, alltså gå vidare, eller klicka på nästa rubrik (i övre 
högra hörnet) som leder till det andra alternativet. Båda länkarna leder alltså till 
samma alternativ (se bilaga 3:2). I nästa alternativ visas ytterliggare grafik och 
även här har mottagaren två valmöjligheter. Att klicka på ”Continuar” eller att gå 
tillbaka till föregående grafik genom att klicka på rubriken i övre högra hörnet. 
Om mottagaren dock väljer att klicka på ”Continuar” kommer han/hon få 
ytterligare grafik över samma alternativ. I det andra alternativet däremot förvisas 
mottagaren istället ytterligare ett steg under samma rubrik.

Klickbart eller inte klickbart

Den första grafiken som möter mottagaren är enkel och direkt. Innehållet består 
av en korta texter samt en illustration av ett hjärta (se bilaga 3:1). De två klickbara 
röda rubrikerna sticker ut från den övriga texten som är svart. De är också 
placerade en bit under texten. Går vi vidare till den första rubriken syns dock 
rubriker med röd text som inte är klickbara. Den röda färgen är genomgående över 
hela ytan med röda ramar och röda tonplattor. Det enda klickbara i detta fönster, 
utöver rubrikerna i övre högra hörnet, är länken ”Continuar” i nedre högra hörnet 
(se bilaga 3:2). Länktexten har en mindre punktstorlek i förhållande till den övriga 
texten. Även denna är röd vilket gör den enhetlig med layouten i övrigt. I den 
andra delen av grafiken har dock ”Continuar” flyttats till en helt annan plats i 
grafiken. Nu dyker den istället upp i övre delen av grafiken (se bilaga 3:3). 

Färg och Grafisk form

Den grafiska formgivningen är sparsmakad och enkel. En skillnad mot föregående 
exempel är att grafiken har använt ramar och tonplattor i betydligt högre grad. Det 
mest påtagliga särdaget hos grafiken är dock den genomgående färgskalan. 
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Majorieten av grafiken så som rubriker, länkar, tonplattor och illustrationer är 
gjorda i röd färg.

Bildens utformning och textens omfattning

Illustrationerna och animationerna är enkla och innehåller få detaljer. Manéret är 
stilistiskt och oprecist med linjer som smälter samman. Under det första 
alternativet som handlar om den konventionella metoden finns ett par animationer 
i grafikens underkant.

Sammanfattning av analys
Vad går då att säga om användbarheten i exemplen från denna analys? För att 
sammanfatta olika aspekter ur exemplen redogör jag här för respektive rubrik.

Navigation och struktur
Jacob Nielsen (2001, s.188) skriver i ”Användbar webbdesign” att ett 
navigationsgränssnitt måste besvara tre grundläggande frågor: Var är jag?, Var 
har jag varit? Och vart kan jag gå? I interaktiv grafik blir detta extra komplicerat 
eftersom möjligheterna är så många. Mottagaren kan navigera genom att klicka i 
bilderna, dra i tidslinjer eller klicka på knappar. De tre olika exemplen i denna 
analys hade kontrollfunktioner i övre högra hörnet av grafiken. Med 
kontrollfunktioner menar jag knappar för att navigera i grafiken. Dessa var dock 
olika utformade i de olika exemplen. El-Pais hade knappar med pilar samt en 
tidslinje som också gick att klicka och dra i. Tidslinjen är en lämplig komponent i 
fallet eftersom tidsaspekten är en användbar utgångspunkt när det gäller att förså 
händelseförlopp. ”Genom att placera ut olika händelser på en skala får vi snabb 
överblick och ser i vilken ordning och hur tätt de inträffar” (Ander, J-E. 2003, 
s.186). 

Det är viktigt att ha mottagarens intressen i åtanke när informationen 
struktureras. ”Att ha en struktur som stödjer användarens syften ger nio gånger 
högre användbarhet enligt flera tester”(Englund.H, Guldbrand.K, 2004, s.28). 
Vilka är då användarens syften i interaktiv grafik? Dessa är naturligtvis 
annorlunda beroende på vem mottagaren är. I grafiken om skolmassakern 
handlade det om ett händelseförlopp. Detta har visats genom en kronologisk 
struktur. Enligt Englund, Guldbrand lämpar sig denna dispositionsform sällan på 
internet eftersom den begränsar navigeringen (2004, s.31). I exemplet med 
skolmassakern ges dock den överhängande strukturen i form av flikar i övre delen 
av grafiken (se bilaga 2:1). Dessa dyker dock upp först i andra delen av grafiken.

Klickbart eller inte klickbart
”Ett navigeringsgränssnitt måste visa alla tillgängliga alternativ samtidigt, så att 
användarna kan fatta välgrundade beslut om vilka alternativ de bör välja” (2001, 
Nielsen, J. s.196). Av exemplen är det endast El-Pais som har utformat ett sätt att 
visa mottagaren vad som är klickbart. För att guida mottagaren i grafikens 
valmöjligheter åker ikonen för klickbar länk (en pekande hand) över de ytor i 
grafiken som är klickbara. På så sätt får mottagaren snabbt en indikation över var 
grafikens länkar är placerade. De länkade ytorna får även färg när muspekaren 
placeras över dem. Steve Krug har en annorlunda infallsvinkel till problemet. 
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Klickbara ytor skall signalera att de är klickbara i sig. Det ska alltså vara 
uppenbart vad som är klickbart bara genom ytans design. ”The point is, when 
we're using the web every questionmark adds to our cognitive workload, 
distracting our attention from the task at hand”(2006, s.15). Problematiken blir 
svårare i interaktiv grafik. Designern bakom grafiken i El-Pais ville exempelvis att 
mottagaren ska förstå att överdelen av flygplanet skulle vara klickbar. Det är 
därmed inte ett så lämpligt alternativ att placera en stor knapp över hela flygplanet 
eftersom detta skulle täcka bilden. Informationen om vad som är klickbart måste 
vara tydlig nog att uppmärksammas men måste samtidigt vara subtil nog att inte 
störa informationen.

Länkarna Diario de Navarra är istället enhetliga med designen. Inga årgärder 
har tagits för att uppmärksamma var mottagaren kan klicka. I strävan efter 
enhetlighet i färgsättningen har också alla länkar samma röda färg som rubrikerna 
och övriga grafiska komponenter. Länken har dessutom samma typsnitt, 
punktstorlek som icke klickbar text (se bilaga 3:3). Det enda som signalerar länk 
är ordets betydelse continuar = gå vidare (2007, http://lexin.nada.kth.se/sve-
spa.html).

Färg och Grafisk form
Hur kan färgsättning öka användbarheten i interaktiv grafik? Diario de Navarra 
hade en enhetlighet färgsättning medan El-mundo varierade med färgkodning. 
Peter Johansson skriver ”Färg kan med fördel användas för att understryka och 
förstärka det budskap man vill förmedla” (2004, Bild och Form för informations-
designern s.79). Färgsättningen kan därmed användas för att markera vad som är 
klickbart. S.Krug skriver ”Several eye-tracking studies of web page scanning 
suggest that users decide very quickly wich parts of the page are likely to have 
useful information and then almost never look at the other parts-almost as though 
they weren't there.”(2006 s.37). Designern måste alltså med tydliga medel 
signalera om någon specifik del är av större vikt än övrig information. Med 
kunskapen om att vissa färger drar till sig uppmärksamhet kan dessa användas för 
att försöka leda mottagarens uppmärksamhet. Denna kunskap har otvivelaktligen 
skaparen bakom grafiken över skolmassakern i El-Mundo. Genom att använda en 
diskret färgskala i samband med rött visas vad det är i grafiken som är intressant 
(se bilaga 2:1,2:2). Färgsättningen måste däremot anpassas efter de förutsättningar 
som finns i det specifika fallet.

Hur ska den grafiska formgivning se ut i interaktiv grafik? Ska text och bild 
placeras efter samma riktlinjer som webbplatser i allmänhet? Det finns många 
frågor att ställa rörande den grafiska formgivningen. I både El-mundo eller El-
Pais var den grafiska formgivningen likartad. Texten placeras i huvudsak i 
närheten av bilden men placeringen i förhållande till bilden varierar i de olika 
exemplen. I El-Pais grafik ges texten kontinuerligt uppe till vänster. Texten är 
kortfattad och bilderna utgör majorieten av innehållet. Den asymmetriska layouten 
känns igen på grund av den diagonala rörelsen i läsrikningen (se bilaga 1:3). 
”Denna typ av arrangemang ger ett dynamiskt och intressant formspråk och man 
blir ganska flexibel i sitt layoutarbete”(Frank, L. 2004, Bild och form för 
informationsdesignern, s.204). Denna layout följer läsriktningen och dessutom 
samspelar den med det avbildade flygplanets riktning. Flexibilitet i layouten kan 
anses extra betydelsefull i interaktiv grafik just eftersom den är interaktiv. Saker 
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måste kunna röra sig och ny information läggas till och tas bort vartefter grafiken 
fortskrider. I Diario de Navarra är layouten annorlunda upplagd (se bilaga 3:5). 
Efter textstycket överst till vänster är det tänkt att mottagaren ska gå ner till punkt 
1 som är placerad under punkt 2. Detta beror på att animationens utformning är 
sådan att den börjar underifrån och går uppåt. För att förtydliga att den understa 
textrutan ska läsas först uppenbarar sig den före den andra när animationen spelas 
upp. Dessutom är textfälten numrerade. Jan-Erik Ander tar upp ett alternativ som 
han menar fungerar bra till information där bild och text är nära integrerade. Han 
kallar detta för ”lexivisuell läsning” och medger att en tydlig läsriktning måste 
finnas även här, men även att tillåta ögat att undersöka själv. ”Vi ska kunna gå 
från helhet till detaljer. Eller tvärtom. Vi ska kunna välja att läsa och fördjupa våra 
kunskaper om det vi är intresserade av”(2003, s.37). Oavsett hur designern väljer 
att arbeta med den grafiska formen och layouten måste det finnas en tanke på hur 
mottagaren ska läsa informationen.

Bildens utformning och textens omfattning 
I exemplet med grafi ken över skolmassakern bestod grafiken av kartor och 
förenklade bilder över hur byggnaderna såg ut. Tyngdpunkten i bilderna ligger 
alltså i att ge mottagaren information kring området och de aktuella byggnaderna. 
Genom att börja med en överblick av området skapas en tydlig inledningen i 
ämnet. När mottagaren sedan klickar sig vidare zoomar grafiken in på ett av husen 
och en tidslinje dyker upp. Samtidigt ges ytterligare information strax nedanför 
var, det på tidslinjen, inträffar vilket ger mottagaren en tydligare inblick. På detta 
sätt har designern kombinerat två vedertagna sätt att visualisera information för att 
skapa en helhet. Rörelseaspekten som med fördel kan användas i interaktiv grafik 
har också designern tagit fasta på. I detta sammanhang har det använts för att 
simulera förflyttning mellan de olika platserna. 

Metod 

Metodkritik
Jag har använt litteratur som behandlar användbarhet och grafisk formgivning. Jag 
har inte lyckats finna litteratur om användbarhet i interaktiv grafik. Om sådan 
hade använts som underlag i rapportens hade det sannolikt påverkat utfallet av 
designen. Således har arbetet applicerat användbarhetsprinciper av litteratur som i 
huvudsak utgår från HTML-baserade webbplatser och inte grafikverktyg som 
Flash.

Utprovningen gav kvalitativa resultat över vad testpersonerna hade för 
synpunkter. Samtliga av dessa synpunkter har av utrymmesskäl ej kunnat återges i 
sin helhet. I urvalet har främst kritik som av mig anses negativ för användbarhet 
särskilt lyfts fram. Detta urval är emellertid helt gjort av mig. Därmed kan 
resultatet som presenteras i rapportens anses som ett utsnitt av den totala 
utprovningen.  
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Arbetsmodell

Arbetet följde metoden som modellen ovanför illustrerar. Eftersom arbetets 
planering är beroende av flera faktorer t.ex andra människors tidsmöjligheter, 
väderlek och tillgänglighet hos informationskällor, följdes inte modellen exakt. 

Projektbeskrivning
Det första stadiet ”projektbeskrivning”går i hög grad ut på att besvara frågor som 
beskriver vad som ska göras. Vad är uppgiften/problemet? Vad för slags 
information ska visas? Vilka ska den visas för? Med vilka medel ska 
informationen nu ut? o.s.v. Dessa frågor syftar till att skapa en grundläggande 
förståelse för uppgiftens mål. Här kan också krävas research för att ta reda på 
vissa förutsättningar. Kan tryckeriet hålla vår deadline? Är viktiga personer 
tillgängliga under projektet? Kommer alla att kunna ställa upp i projektet? o.s.v.

Planeringen
 När detta är gjort måste arbetet planeras. Planeringen kan inte ske absolut först i 
projektet eftersom deltagarna inte då har en bild över vad som ska göras. Därför är 
det också svårt att disponera tiden för de olika momenten. När projektet har en 
tydligare bild av vad som skall åstakommas kan en första planering göras. I denna 
avlägger man tid efter hur mycket de olika momenten uppskattas ta. Detta är 
beroende av flera faktorer, vissa faktorer går exempelvis inte att råda över. Därför 
kan det vara svårt att hålla en planering exakt. Planeringen syftar till att fungera 
som stöd för att veta vad som behöver göras samt ungefär hur lång tid som det får 
ta. Därefter kan planeringen göras mer exakt när olika aspekter av projektet blivit 
tydligare. 

Definiera projektet
När planeringen är klar måste en tydligare definition av projektet göras. Här 
besvaras frågor som rör hur informationen ska se ut. Hur ska texten utformas? 
Hur ska bilderna utformas? Hur skapar vi hög användbarhet i informationen?  Hur 
mycket information ska visas? Det är först en bit in i projektet som en tydlig bild 
går att få över de mer detaljerade frågorna. Detta beror på att arbetet med att 
besvara frågor som, vad som ska visas? vilken målgruppen är? och med vilka 
informationsmedel? Något som upptar en stor del av det inledande arbetet.
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Research
När sedan definitionen för projektet är klart för deltagarna måste ofta research 
göras kring den information som ska ut. Intevjuer med sakkunniga, sökningar på 
internet och i böcker för att få fram korrekt information. Detta moment är extra 
viktigt eftersom det kan skapa stora problem om inte rätt information erhålls. Det 
är därför också viktigt att stödja informationen på flera källor. Därmed minimeras 
också risken för att arbetet måste göras om.

Designprocessen
Designprocessen innefattar det praktiska arbetet med att ta fram den färdiga 
produkten. Texterna skrivs, fotografier och  illustrationer tas fram och slutligen 
sätts allt samman till en produkt. Produkten behöver inte nödvändigtvis vara klar 
utan projektet kan gå vidare till utprovning för att kontrollera materialet. 

Utprovningen
Utprovningen kan ske på mottagaren eller sakkunniga i ämnet beroende på vilka 
uppgifter som är intressanta att få fram. Om arbetet endast ska faktagranskas är 
det t.ex lämpligt att utprova materialet på personer som är kunniga i ämnet. Det 
kan också vara bra att prova ut t.ex hur målgruppen uppfattar komplexiteten på 
texten eller om gränssnittet fungerar som det är tänkt. Oavsett om utprovningen 
sker under designprocessen eller efteråt är det en mycket viktig del i projektet. 
Genom att utprova produkten innan publiceringen kan man få indikationer på om 
något inte fungerar som det ska. Ändringar innebär därmed ofta också mindre 
komplikationer än om ändringarna sker efter publiceringen.                  

Användbarhet

Vad är Användbarhet?
Rolf Molich förklarar användbarhet med att (2002, s.20) ”En användbar 
webbplats är en webbplats som är lätt att lära sig, lätt att komma ihåg, effektiv att 
använda, begriplig, tillfredsställande att använda.”. Därmed ligger begreppet 
användbarhet nära enkelhet i det avseende att kommunikationen måste vara enkel 
för att användaren (mottagaren) på ett effektivt sätt ska kunna ta till sig 
informationen. Inom begreppet användbarhet är målsättningen därmed att 
kommunikationen mellan sändare och mottagare ska utformas efter mottagarens 
villkor. En viktig del i användbarhet är därför att definiera och samla kunskap om 
användarna. Utifrån denna kunskap skapas sedan principer och riktlinjer för hur 
informationen ska designas för att effektivt nå mottagaren. Kunskapen används i 
praktiken för allt som rör designprocessen gällande t.ex textutformning, bildens 
innehåll och placering i layouten, färgsättning osv. För att tydligt förklara 
användbarhet kan exempel ofta lätt tas från verkliga situationer. Obegripliga 
symboler på diskmaskinen, Fackuttryck i dagstidningar som inte förklaras men 
även digital information med hög filstorlek (vilket bidrar till långa 
laddningstider), är exempel på dålig användbarhet i vardagen.
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Konventioner
I radioprogramet Tekno förklarade, läraren på institutionen för Innovation, design 
och produktutveckling, Thomas Porathe varför ljusknapparnas design i 
klassrummen inte utformats efter användarna. Ett knapptryck tänder och släcker 
medan samma knapp fungerar som en dimmer när den hålls inne. ”Dimmern är ju 
numera en ganska känd konstruktion, varför inte använda den? Varför skapa en ny 
typ av konstruktion?”(SR P1 tekno 15-11-06) . Detta exempel belyser vikten av 
konventioner inom användbarhet. Att använda allmänt vedertagna sätt att utforma 
design kan vara mycket effektivt för att förhindra förvirring hos mottagaren. 
Samma principer för användbarhet gäller för andra former av kommunikation t.ex 
över internet. Sedan internets början har olika webbdesigners återanvänt metoder 
för att kommunicera med sina användare. Text eller ram i klarblå färg betyder ofta 
länk och lila betyder att länken har besökts redan. Webbplatser för exempelvis 
företag och organisationer placerar ofta logotypen uppe till vänster vilken även 
brukar fungerar som länk till förstasidan. Det finns många exempel på dessa 
konventioner.

Jakob Nielsen skriver om vikten av konventioner i designen i förhållande till 
den tid och vilja en mottagare har att vilja utforska en ny sajt. Vidare menar han 
att webbplatsen måste signalera värde direkt och möjliggöra för mottagaren att 
finna relevant information inom ett fåtal sekunder. ”Both of these requirements 
imply that the homepage has to follow standard user interface design conventions, 
because the user won´t have time to learn anything new”(2001, Homepage 
Usability s.38). Varför är då konventioner så viktiga för användbarhet? Eftersom 
det med varierande grad då går att säga att betraktaren kommer uppfatta det som 
bygger på konventionen. Konventioner är centrala även i vardagslivet och kan 
vara otroligt effektiva ur en kommunikativ synvinkel. Vita ränder i gatan betyder 
övergångställe, röd eller gul prismärkning signalerar extrapris. Många 
konventioner är så självklara att de uppfattas blixtsnabbt och mottagaren tänker 
inte ens på det. Konventioner är därmed extra viktiga att känna till som 
informationdesigner. Innehållet kan därmed sättas i centrum och överföras med 
hjälp av konventioner. 

Enligt J.Nielsen hade så mycket som 84 procent av 50 undersökta sidor 
logotypen placerad uppe till vänster på sidan. Eftersom den naturliga läsriktningen 
(i västvärlden) går uppifrån och ner samt från vänster till höger säger det oss att 
logotypen är sannolikt bland det första mottagaren ser på sidan. Med andra ord är 
det ej utan betydelse vad som placeras i den ytan yta på en webbplats. I 
informationsmaterial är ofta en intressant och engagerande rubrik viktigare än att 
signalera avsändaren i första hand.

Interaktivitet    
Mycket återstår att utforska av den teknik som finns tillgänglig idag när det gäller 
informationsdesign. Ett sådant exempel är programvaran Flash som ökat i 
förekomst på internet. En av de möjligheter som gör programmet så eftertraktat är 
möjligheten att kombinera multimedia med interaktivitet. Det sistnämnda ordet 
har kommit att få en mycket vid betydelse. ”Interaktion kan definieras som två 
parter involverade i en dialog med varandra. Du 'talar' till datorn och datorn 'talar' 
tillbaka till dig och du är den part som har initiativet” 
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(http://w3.msi.vxu.se/Multimedia/km/forf/texter/interakt.htm, 05-07). Så 
definierar Matematiska och systemtekniska institutionen på Växjö universitet 
ordet interaktivitet. Nationalencyklopedin beskriver begreppet som en 
dialogliknade påverkan mellan människa och dator vilket bidrar till att den 
önskade uppgiften utförs (1992, s.504). Begreppet kan, på internet, ibland även 
förekomma för att beskriva annonser som täcker skärmen och flash-intron som 
spelas upp för besökaren på en webbplats. Med dessa definitioner i beaktande kan 
inte detta projektet betecknas som interaktivt. Grafiken erbjuder knappast något 
dialogliknade förhållande till mottagaren. Jag har dock inte för avsikt att reda ut 
vilken den egentliga betydelsen av interaktivitet är. När jag använder begreppet 
interaktivitet i denna rapport syftar jag på de valmöjligheter som ges i grafiken. 
Den slutliga grafiken kommer vara utformad på ett sådant sätt att mottagaren i 
hög grad väljer vad som skall visas. Detta i förhållande till andra 
informationformer där majoriteten av informationen ges direkt utan någon 
påverkan av mottagaren. Slutligen använder jag begreppet interaktiv för att 
särskilja grafiken i detta projektet från mycket av den grafik som publiceras på 
nätets dagstidningar idag. Majoriteten av den grafiken är inte klickbar och är ofta 
en kopia av den grafik som publiceras i papperstidningen. Den är således inte 
anpassad eller konstruerad efter de möjligheter som internet erbjuder.

Designprocessen 

Projektbeskrivning
I samråd med min uppdragsgivare på VLT har vi kommit överens om att grafiken 
ska handla om Power meet och cruisingen genom Västerås. Grafiken måste också 
vara tillräckligt omfattande och utvecklad för att jag ska kunna undersöka min 
vetenskapliga frågeställning. Detta eftersom jag ska kunna prova ut använd-
barheten inom de olika områdena: navigation och struktur, klickbart, eller inte 
klickbart, färg och grafisk form samt bild och textens utformning och samspel.

Grafiken består av två delar, en karta över cruisingen och en del som förklarar 
hur en klassisk bil blir till en hotrod. 
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Cruisingkartan

Cruisingkartan har en hierarkisk disposition.

Denna del består av en interaktiv översiktskarta. Kartan visar den aktuella rundan 
genom Västerås samt vad som händer längs rundan. Punkterna i rött och grönt är 
klickbara och representerar någon form av information över respektive område. 
Vid klick visas informationen till höger om kartan. Informationen består av 2 
komponenter. Det översta fönstret visar en översiktskarta av området. Vid ett 
flertal av punkterna finns möjligheten att se fotografi från den aktuella platsen. 
Nästa fönster är placerat nedanför den ovannämnda. Detta fönster ger information 
i form av text som kompletterar kartan och fotografierna. 

Den andra funktionen som fönstret har är att visa en tydligare bild av det 
närliggande området för att förtydliga exempelvis vägavspärrningar.
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Hot Rod delen har en kronlogisk disposition.

Hotrod
”Från Classic till Hotrod”. Denna del är tänkt att visa hur en klassisk amerikansk 
bil från tidigt 1900-tal förvandlas till en Hotrod. Genom att klicka sig vidare får 
mottagaren se och läsa om olika stadier som är viktiga i byggandet av Hot Roden. 
Animationen syns till höger och texten ges kortfattat till vänster. Mottagaren 
klickar sig sedan vidare med knapparna strax nedanför. Första delen visar endast 
endast en Ford Deluxe i ett slitet skick. När mottagaren klickar sig vidare tonas 
karossen ner och delar inuti bilen synliggörs. Första delen handlar om chassit och 
beskriver kortfattat i text dess betydelse för Hot Rodens prestanda. Nästföljande 
delar tar upp hjulen, motorn, och interiören samt vad som gäller för respektive 
delar. Efter de inre delarna synliggörs karossen igen, men nu i ett stadium där den 
genomgår restaurering. Därefter visas den sista delen då Hot Roden är lackerad 
och därmed i sitt färdiga skick.
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Navigation och struktur

Den överhängande strukturen följer en hierarkisk disposition. En huvudsida 
fungerar som en meny över grafikens två delar. Hot Rod delen följer en 
kronologisk disposition eftersom informationen visar en process. De olika sidorna 
går endast att följa genom att utgå från första början av strukturen. Detta beror på 
att de individuella sidorna inte har någon betydelse om de inte är placerade i sitt 
sammanhang. På så sätt tvingas mottagaren följa den naturliga ordningen, hur 
detta uppfattas av mottagaren återstår för utprovningen att visa. Det går emellertid 
att avbryta och återgå till huvudsidan oavsett var mottagaren befinner sig. I den 
delen som behandlar cruisingen är det istället tänkt att mottagaren bestämmer 
vilken information han/hon vill ta del av. Därmed är den hierarkiska strukturen ett 
lämpligt alternativ. ”Det är oftast den struktur som samspelar bäst med 
webbtekniken och passar för de flesta syften”(Englund, H., Guldbrand, K.2004, 
Klarspråk på nätet s.83).      

Cruisingkartan
Mottagaren besöker denna sida med önskemål om att ta reda på specifika detaljer 
om cruisingen eller så vill han/hon endast undersöka vad som händer längs 
cruisingen. Cruisingkartan måste därmed försöka tillfredsställa båda dessa viljor. I 
detta avseende spelar strukturen på informationen en mycket viktig roll. Genom 
att få en överblick av cruisingen ges också möjlighet att markera var händelserna 
finns. Mottagaren som är ute efter specifik information kan på så sätt göra ett 
urval av vilka områden på kartan som är intressanta. Mottagaren som istället vill 
få en generell inblick av vad som sker längs cruisingen kan klicka sig runt längs 
rundans punkter. Personen kanske inte är intresserad av trafikinformation utan vill 
få reda på hur nöjesutbudet ser ut och av den anledningen är informationen 
uppdelad i två områden. Röda punkter representerar trafikinformation medan 
gröna representerar evenemangsinformation. Detta underlättar mottagaren att 
gallra ut den information som är av intresse.     
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Hot Rod
Strukturen för Hot Rod delen följer en enkel kronologisk disposition. Detta beror 
på att mottagarens syfte inte är att göra ett urval likt cruisingkartan. Mottagaren 
har här inte ett intresse för specifik information. Snarare rör det sig om ett allmänt 
intresse för vad en Hot Rod är. Därmed finns det inte någon anledning att bygga 
upp en hierarkisk struktur där mottagaren går från generell information till 
information om specifika detaljer. Istället får mottagaren en allmän genomgång av 
centrala delar i ett Hot Rod bygge. 

Klickbart eller inte klickbart
Detta område influeras i väldigt hög grad av de övriga områden. Jag har dock valt 
att särskilja dem och lägga extra vikt vid denna aspekt av användbarhet. S.Krug 
tar upp problematiken i ”Don't make me think” (2006 s.101)och menar att det 
måste vara uppenbart vad som är klickbart. Men vad är då uppenbart för 
användaren?

Steve Krug skriver att det måste vara uppenbart för mottagaren vad som går att klicka på eller ej. 
Knappen till höger signalerar detta tydligare genom sitt formspråk. Men hur görs detta i grafik? 

I detta projekt har jag valt olika metoder för att signalera till mottagaren vad som 
är klickbart. Jag har använt mig av både färg, rörelse och form. Eftersom grafiken 
innehåller olika komponenter som ska länkas finns inte möjligheten att skapa en 
enda sorts knapp för alla länkar. Målet är istället att skapa en design där det 
klickbara signalerar till mottagaren på ett sådant sätt att han/hon försår att det är 
klickbart. Problematiken kring detta området innefattas av begreppet ”affordans”. 
C.Ware skriver ”Translating the affordance concept into the interface domain, we 
might construct the following principle: to create a good interface, we must create 
it with the appropriate affordances to make the users task easy”(2004, information 
Visualizations.19). En naturlig följfråga blir således: vad är lämplig affordans? 
Kan t.ex en blinkande symbol signalera klickbart på samma vis som en knapp? 
Grafikens huvudsida frångår till stor del principerna bakom affordans. Det finns 
inget som liknar typiska knappar. Det finns inte någon text där det står ”klicka 
här” eller några blåa länkar. Hur vet då mottagaren var han/hon ska klicka? 
Motivet bakom detta är att mottagaren intutivt söker sig till de två rubrikerna i 
mitten för att klicka sig vidare. Därför behöver dessa inte utmärkas som klickbara. 
Varför kan inte fotografiet eller rubrikerna uppe till vänster uppfattas som 
klickbara? Dessa signalerar inte representationen av ett innehåll lika tydligt som 
komponenterna i mitten. Komponenterna består både av ett visuellt utsnitt från 
respektive del samt en rubrik. Därmed konkurrerar dessa ut det övriga på sidan 
som potentiellt klickbart. Detta är motivet bakom huvudsidan. Utprovning 
kommer sedan ge svar på hur mottagarna tolkar det.     
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Huvudfönster och meny.

Cruisingkartan
          
Problematiken kring vad som är klickbart var som tydligast under arbetet med 
cruisingkartan. Flera olika sorters länkar måste representera information av olika 
typer. Länkar ska beskriva ”Visa fotografi”, ”Evenemangsinformation”, 
”Trafikinformation”, ”Visa detaljer”, ”Till Förstasidan”(huvudsidan) o.s.v. Under 
arbetet har jag arbetat med två aspekter av vad jag anser fungera som ”lämplig 
affordans”. Dessa är färgkontrast och ljuskontrast. De färgade punkterna på 
översiktskartan är klickbara. Dessutom representerar allt som blinkar, klickbara 
länkar(se bild nedan). Det är därmed också lätt missta exempelvis cruisingstråket, 
som är i orange färg, för att vara klickbart. Eftersom den ligger i anslutning till de 
klickbara punkterna utgör detta inte något problem. Det finns dock flera 
komponenter i grafiken som kan uppfattas som länkar. E18 och tågstationen är 
utsatta med symboler vilka kan uppfattas som länkar. Av den anledningen är 
dessa nedtonade till skillnad från de klickbara symbolerna. Om mottagaren anser 
att kartan är för mörk och otydlig har han/hon möjligheten att klicka på ”visa 
detaljer” vilket gör kartan ljus. Detta försämrar dock kontrastverkan. 
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Cruisingkartan innehåller utöver röda och gröna punkter även länkar som blinkar.

Blinkande länkar för tydlig navigation. 
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Hot Rod
På Hot Rod delen är det betydlig mindre än i cruisingkartan som går att 
missuppfatta som klickbart. Informationsmängden är inte lika kompakt och saknar 
symboler och annat som ofta uppfattas som länkar. Alla länkar på denna sida 
blinkar för att påkalla uppmärksamhet och samtidigt vara konsekvent till övriga 
länkar. Problematiken här är att bilden kan uppfattas som klickbar. Den är centralt 
placerad på sidan och har högt uppmärksamhetsvärde p.g.a sin färg och 
detaljrikedom.    

Färg och Grafisk form
Den överhängande färgerna som används är gråskalan. Anledningen till detta är 
att de delar som är av mest betydelse ska få ett större uppmärksamhetsvärde 
genom sin färgsättning. Denna metod underlättar för mottagaren att veta vilka 
delar han/hon ska fokusera på. 

Den grafiska formgivningen följer formatets vågräta riktning. Formgivningen har 
här inget egenintresse och är därmed diskret i sin utformning. R.Pettersson skriver 
”in my view the graphical form should basically be simple and 'transparent' in 
information design”(2002, Information Design - an introduction, s.157). 

Cruisingkartan
I Cruisingkartan finns mycket detaljer för mottagaren att fokusera på. Av den 
anledningen kommer färgskalan här väl till pass genom att det som inte är 
klickbart eller av direkt betydelse för mottagaren, saknar färg. Färgerna skapar 
därmed en slags hierarki på sidan vars syfte är att vägleda mottagaren. 
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Ingången i cruisingkarta är cruisingstråket. Mottagaren väljer där fritt vilka punkter 
han/hon vill ta del. Detaljerad information läser mottagaren sedan till höger. 

Översiktskartan är utgångspunkten i cruisingkartan och den är därmed också 
placerad först i läsrikningen. Mottagaren kommer själv utforska karta likt den 
princip J-E.Ander kallar ”lexivisuell läsning” (2003, Tredje språket, s.37). Till 
höger ges sedan detaljerad information om de olika punkterna.  Det är dock viktigt 
att komma ihåg att människor läser olika beroende på vilka mål och 
förutsättningar dessa har. Det har visat sig finnas stora skillnader i hur information 
designas och hur mottagarna verkligen läser. S.Krug menar att mottagarna istället 
för att läsa, oftas bara ”skannar” igenom en sida. ”What they actually do most of 
the time (if we´re lucky) is glance at each new page, scan some of the text, and 
click on the first thing that catches their interest or vaguely resembles the thing 
they´re looking for”(2006, Don´t make me think, s.21). Cruisingkartan är väl 
anpassad till denna typ av läsning eftersom mottagaren genom översiktskartan 
direkt hamnar i ett vägskäl han/hon känner igen. Mottagaren vet att det är en karta 
över Västerås och ser samtidigt att det finns punkter utsatta som går att klicka på.  

Hot Rod
Hot Roden har ett spartansk och konventionellt upplägg som är tänkt att påminna 
om ett bokuppslag. Bilden ges till vänster och texten till Höger. Bildens funktion 
är att ge en signal vad informationen handlar om vilket sedan texten beskriver. 
Upplägget är konventionellt och mottagaren ska inte här själv ska göra ett urval 
utan tillhandahållas informationen. Mottagares syfte är inte att aktivt söka 
information därför presenteras den centralt på sidan. Formgivningen är fokuserad 
på att mottagaren snabbt ska förstå upplägget och ta del av informationen.
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I Hot Rod delen gör inte mottagaren ett aktivt urval som i cruisingkartan och läsrikningen 
är därmed också lättare.

Layouten innehåller inte några ramar eller andra överflödiga komponenter. Detta 
beror delvis på att information ska lätt kunna ändras utan att behöva ta hänsyn till 
formgivningen. Dessutom är information portionerad längs sju sidor och varje 
sida innehåller inte så stora mängder information att den grafiska formgivningen 
behöver anpassas för att strukturera delarna.  

Bild och Textens utformning och samspel
Englund, H., Guldbrand, K. skriver ”Generellt kan sägas att ljus text på mörk 
botten inte är att rekommendera eftersom man får intrycket av att den ljusa färgen 
flyter ut och textens kontur blir otydlig och orolig”(2004, Klarspråk på nätet, 
s.168). Betyder detta att informationsdesignern helt skall avstå från sådana 
alternativ? Det är ett välkänt faktum att svart text mot ljus bakgrund, helst gul, ger 
den bästa kontrastverkan och ökar textens läslighet (2003 J-E.Ander, Tredje 
språket, s.147). Detta ställer till problem för detta projektets grafiska utförande. 
Eftersom den genomgående färgen i grafiken är svart måste då ett undantag göras 
för bakgrunden till texten. En ljus tonplatta under texten skapar förutsättningen för 
en mer lättläst text. Detta måste dock ställas i kontrast till den utstickande effekt 
detta får vilket bryter mot den tilltänkta designprincipen grafiken är uppbyggd av. 
När exempelvis en tonplatta placeras under ett textstycke riskerar denna att 
konkurrerar (se bilexempel) med bilden. Problemet med den vita textens konturer 
mot mörk bakgrund blir tydligare med textens förminskning. Av denna anledning 
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är texten något uppförstorad samt skriven i fetstil. Egna observationer visar att 
dessa enkla tillämpningar ökar textens läslighet avsevärt.    

De flesta människor läser ogärna långa texter på skärm. Faktum är att det är 
betydligt jobbigare att läsa på skärm. ”Bokstävernas dåliga upplösning gör 
kontrasten mellan bokstav och bakgrund sämre, och ögat måste anstränga sig mer 
för att uppfatta ordbilderna.”(Englund, H., Guldbrand, K.2004, s.83) Av denna 
anledning hålls texten kort och koncis. Det kan därmed också anses av större 
betydelse att följa konventioner och riktlinjer för exempelvis färgval i samband 
med text när det är fråga om längre textstycken. 

Cruisingkartan
Ur Bild och form ”För att göra informativa kartor krävs både kartkänsla, bildsinne 
och förståelse för vad som kan väljas bort. En karta bör varken vara för plottrig 
eller så spartansk att den inte visar vad den ska visa” (2004 s.181).

Kartor är vanligt förekommande i det dagliga nyhetsflödet. Ovanstående citat 
belyser det problem en nyhetsgrafiker ofta ställs inför. Vad skall visas och inte 
visas? Olika illustratörer kan sannolikt komma fram till helt olika resultat i dessa 
sammanhang. För att ytterligare förtydliga detta använder jag här ett exempel.

Ett byggarbete pågår på Linnégatan i Västerås och den lokala tidningen skall 
visa att gatan därför är avstängd för allmän trafik. Nyhetsgrafikern beslutar att ta 
med ett par kvarter runt den aktuella gatan. Det blir alltså en karta där mestadels 
bebyggelsen runt det aktuella området syns. Utan gatunamnen skulle det således 
var omöjligt även för en person född och uppvuxen i Västerås att med stor 
säkerhet se vilket område i Västerås kartan visar. En person som bott större delen 
av sitt liv är osäker på var Linnégatan i Västerås ligger men förstår dock vilken 
gata det gäller eftersom en bit av den större Vasagatan syns. På så sätt kan 
personen lokalisera platsen på kartan. En annan person har bott i Västerås i 3 år 
och har ett betydligt mer begränsat lokalsinne än föregående person. Således är 
kartan inte till någon större hjälp eftersom den inte innehåller några 
referenspunkter från personens lokalsinne.

I cruisingkarta har mottagaren möjligheten att snabbt gå från överblick till 
detaljerad information och får därmed en helhetsbild som en enstaka karta inte 
kan förmedla. I den mindre detaljerade kartan som visas till höger om 
översiktskartan är det aktuella området utmärkt med röd färg (se föregående bild). 
Detta markerar tydligt vad som är intressant för mottagaren att se i kartan. Båda 
kartorna erbjuder dock mottagaren endast en vy över platsen. Colin Ware skriver 
om egocentriska och exocentriska vyer i sin bok ”Infromation Visualisation”. 
Enkelt förklarat betyder egocentrisk vy vår subjektiva vy av världen. Exocentrisk 
betyder således en extern vy. ”according to this classification, a map is only one 
of many exocentric views” (s.333). Av denna anledning ges mottagarna 
möjligheten att se fotografier från de aktuella platserna. På detta vis får 
mottagaren ett komplement till detaljkartan som ytterligare säkerställer att 
han/hon förstår vilken plats det gäller. Målgruppen inkluderar som tidigare nämnt 
även västmanlänningar. Det är därmed också natuligt att alla mottagarna inte har 
ett lika välutvecklat lokalsinne för Västerås. I synnerhet för dessa personer kan 
fotografierna vara en viktig förekomst i grafiken. 

När mottagaren för första gången besöker cruisingkartan är ingen punkt vald 
och därmed är båda fälten till höger om översiktskartan tomma. Detta fält 
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fungerar därmed som en kortfattad instruktion över kartan. 

Instruktionerna ges direkt när mottagaren går in i cruisingkartan. När mottagaren klickar 
på en punkt i kartan försvinner dessa. Därav finns även de tillgängliga under 
”information”. 

Instruktionen utgörs av en bild med ikonen för klickbart (pekande hand) som 
pekar på en punkt. Samtidigt behöver symbolerna i kartan förklaras. Därför är 
dessa uppradade med förklaringar. S.Krug menar att instruktioner på webben bör 
undvikas i den mån det är möjligt. ”Your objective should always be to eliminate 
instructions entirely by making everything self-explanatory, or as close to it as 
possible”. De instruktioner som måste visas bör vara så korta som möjligt för att 
mottagarna ska ta del av dem (2006, ”Don´t make me think”, s.47). Frågan är 
därmed hur självförklarande cruisingkartan är? För de som anser att kartans 
design inte är tillräckligt tydlig finns instruktioner tillgängligt. Ett alternativ till de 
färgkodade punkterna skulle kunnat vara symboler i sig som förmedlar 
trafikinformation samt evenemangsinformation. Dessa måste dock förstås av en 
klar majoritet av målgruppen för att anses som ett bra alternativ. Mottagarna 
avgör här själva huruvida de vill ta del av instruktionerna eller direkt klicka på 
karta. Informationen finns tillgänglig i en länk i nedre kanten av översiktskartan 
(se föregående bild).     

Hot Rod
Hot Rod delen är uppbyggd av stegvisa animationer som kompletteras med 
textstycken. Avsikten är att ge mottagaren en inblick i processen för hur en Hot 
Rod blir till. Stegvis visas nya detaljer i animationen så som chassi-nya däck-
motor-interiör osv. För att illustrera informationen tydligt är bilen samt alla delar 
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ritade i ett och samma parallelperspektiv. Perspektivvalet lämpar sig väl eftersom 
det inte finns någon förminskning i bilderna; delarna behåller sin proportion även 
längre bort i bilden. Perspektivriktningen ges snett ovanifrån för att ge bästa 
överblick av bilens delar. Detaljnivån är hög i syfte att skapa trovärdighet, och 
intresse för informationen.    
När mottagaren klickar sig vidare i animationen tonas karossen ner och den 
aktuella delen framträder. På så sätt simuleras en röntgeneffekt samtidigt som 
mottagaren upplever delarna klart och tydligt. Denna animeringsmetod är ett bra 
sätt att diskret skifta mellan detaljinformation och samtidigt behålla helhetsbilden. 
Lisa Graham skriver i The principles of interactive design ”Simple dissolves and 
fades are subtle and can be used over and over again unobtrusively to link topics 
screen together”(1999, s.157).

Texten följer bildernas struktur och hålls mycket kortfattad och allmän. 
Styckena består endast av två till tre meningar och ger information om den 
aktuella delen som visas i animationen. Jacob Nielsen skriver i Användbar 
webbdesign: ”I en studie som John Morkes och jag gjorde, upptäckte vi att 79% 
av användarna ögnade igenom de nya sidor de kom till, medan bara ett fåtal läste 
texten ord för ord ”(2001). Genom att skriva kortfattat är avsikten därmed att öka 
chanserna för att mottagaren ska läsa texten. Textstyckena saknar också rubriker 
inte bara p.g.a styckenas korta längd utan för att texten ska kunna läsas löpande.  
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Resultat

Feedback
Grafiken visades upp för uppdragsgivaren vid ett flertal tillfällen. Grafiken 
redovisades även inför en grupp som arbetar med VLT:s kommande Power meet 
sajt. Gruppen bestod av omkring 6 personer  med olika yrkesområden. Denna del 
tillhör inte utprovningen utan sammanställer arbetsgivarens synpunkter kring 
grafiken. Gruppens uppgift var att faktagranska och ge synpunkter på ändringar. 
Under denna rubriken sammanstället jag deras synpunkter av grafiken.

Nya Rubriker 

Rubrikerna är inte tillräckligt lockande och talande. ”Cruisingkarta” borde istället 
ersättas med ”Här går Cruisingen”, ”Allt om Cruisingen” eller ”Här ser du 
cruisingen bäst”. Problemet med dessa alternativ är att de inte innfattar det som 
cruisingkartan ska visa. Eftersom kartan innehåller både evenemangsinformation 
och trafikinformation borde rubriken signalera detta.

Ljud

Önskemål om Musik eller motorljud i grafiken framfördes av två personer i 
gruppen. Användandet av ljud är något som i skrivande stund inte fått ett 
definitivt beslut. Jag avser inte utveckla frågan vidare eftersom min vetenskapliga 
frågeställning inte innefattar aspekter kring ljud.

Etiketter  

En person ansåg att Etiketter borde läggas till över punkterna så att mottagaren ser 
platsen eller gatan. Etiketterna skulle vara en s.k ”mouseover” funktion och endast 
visas när muspekaren är placerad ovanför. I samråd med de andra i gruppen lades 
denna funktionen till i grafiken. 

Nya symboler

Det framkom synpunkter om att E18 och Centralstationen borde vara utsatta på 
cruisingkartan. Denna punkt har även jag haft i åtanke under designprocessen och 
innebär både för- och nackdelar. Fördelarna består givetvis av att ytterligare 
information som kan vara av värde för målgruppen tillförs. Målgruppen innefattar 
västmanlänningar som inte nödvändigtvis själva hittar tågstationen eller E18 på 
kartan. 

Nackdelarna är bl.a att mer information betyder också att kartan riskerar att 
upplevas som rörig. Kartan innehåller redan relativt mycket information som 
sinsemellan slåss om mottagarens uppmärksamhet. En annan nackdel är att 
mottagaren kan tro att symbolerna är klickbara. Även om detta kan tyckas vara ett 
litet problem är en av målsättningarna i detta projektet att komma till rätta med 
denna problematiken i grafiken.
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Utprovning
Syftet med utprovningen är att undersöka testpersonernas synpunkter om 
användbarheten. Detta för att jag ska få indikationer på om mina referenser och 
motiv bakom grafiken har stöd hos testpersonerna. På så sätt får jag underlag till 
min vetenskapliga frågeställning. Enligt J.Nielsen är det inte antalet testpersoner 
som är det viktigaste. Endast den första testpersonen avslöjar en tredjedel av alla 
användbarhetsmisstagen i designen. Att testa mer än fem personer är onödigt 
eftersom samma misstag kommer dyka upp. Därefter kommer designern få 
tillräckligt med underlag för att kunna förbättra användbarheten. ytterligare 
utprovning måste dock göras efter att de nya ändringarna gjort för att kontrollera 
att även dessa fungerar (www.useit.com 05-07).

Utprovningsmetod  
Jag har valt att använda ett frågeformulär för utprovningen av grafiken. Ett fråge-
formulär kan användas för både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. En 
av de stora nackdelarna med min metod är att det inte går att betrakta deltagarna 
när de använder grafiken. På så sätt kan man uppmärksamma  olika företeelser 
som deltagarna själva inte märker. Att använda ett frågeformulär innebär dock 
vissa fördelar. En fördel är att deltagarna inte påverkas av en testledare eller 
observatör (R.Molich, 2002, s.195). Deltagarna kan i lugn och ro svara på 
frågorna i sin hemmiljö när det passar dem. Därmed behöver de inte känna någon 
stress över att bli bevakade.

Frågorna i formuläret är uppdelade efter de områden som jag tidigare behandlat 
i både analys och min egen designprocess. Frågorn rör alltså: navigation och 
struktur, klickbart, eller inte klickbart, färg och grafisk form samt bild och textens 
utformning och samspel. Frågorna kommer att ge utrymme för deltagarna att ge 
utförliga svar.”Ett bra frågeformulär innehåller fält där deltagarna kan skriva 
kommentarer i fritext”(R.Molich, 2002, s.194). Eftersom jag syftar till att 
undersökninga kvalitativa värden och inte kvantitativa passar detta bättre än 
skalor. Frågorna är fördelade till mellan två och fem per område. ”Ett fråge-
formulär bör inte vara mer än en sida (högst två sidor) för att säkra en hög 
svarsprocent”(R.Molich, 2002, s.194).  För att få utförliga svar krävs ett färre 
antal välplanerade frågor för att inte trötta ut deltagarna.

Utprovningen är uppdelad på två tillfällen med sammanlagt sex personer. Tre 
personer kommer att genomgå det första testet. Enligt J.Nielsen graf över 
användar-problem kontra testpersoner kommer omkring 68% av 
användanbarhetsproblemen att upptäckas på första testet (05-2007, 
www.useit.com/alertbox/20000319.html). Detta test syftar till att ge indikationer 
på hur användbarheten fungerar samt vilka ändringar som kan bli aktuella. Det 
andra testet utförs på resterande tre personer och avser att kontrollera om 
ändringarna fungerar korrekt. Sannolikt tillkommer även andra problem som de 
första testpersonerna inte kommenterat, att framkomma. Beroende på hur det 
andra testet utfaller kommer eventuellt ett tredje test att behövas för att 
särkerställa att ytterligare ändringar fungerar.
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Testpersonerna  
Personerna består av både män och kvinnor i åldrarna 20 till 30 år. För att spegla 
målgruppen användes testpersoner med olika intressen och internetvana. 
Personerna är också bosatta på olika orter i Sverige. Användbarhet är något som i 
detta aveendet rör alla som surfar på internet. Det är därmed oväsentligt om 
testpersonen exempelvis bor i Västmanland eller inte. En förutsättning för 
testpersonerna var att de skulle kunna kontaktas för ytterligare frågor. Likaså gavs 
testpersonerna möjligheten att kontakta mig  för att ställa eventuella frågor. Detta 
gjorde att jag kunde ställa följdfrågor vid de tillfällen då testpersonerna gav 
otydliga eller mycket kortfattade svar.      

Utprovning 1
Här sammanfattar jag resultatet av utprovning 1 och analyserar resultatet. Jag 
redovisar materialet efter samma struktur som frågorna. Först presenteras frågan 
och därefter en sammanfattning och analys av svaren. 

Vad fick du för spontant intryck av grafiken? 

Samtliga tre testpersonerna har här uttryckt sig i positiva ordalag om utseendet av 
grafiken.  Frågans syfte var att fånga de spontana reaktioner testpersonerna hade 
innan de gick vidare med frågorna. Avsikten var på så sätt att fånga upp 
testpersonens egna intryck så att de inte glömmer bort dessa under testet.

Navigation och struktur

Hur anser du att det var att hitta till olika platser i grafiken?

Två av testpersonerna upplevde inga problem med att hitta i grafiken. En av 
personerna uttryckte det som ”Ganska lätt”. Jag bad därför personen utveckla 
detta: ”länkarna som inte tillhörde slingan var lite utspridda, känns som att de 
borde varit mer samlade bredvid varandra, för övrigt så var det bra.”. Personen 
anser alltså att länkarna borde vara samlade i cruisingkartan. Utöver punkterna 
finns länken ”visa detaljer”, ”förstasidan” och ”information”. Alla dessa befinner 
sig på olika platser i grafiken. Detta beror på att de representerar olika saker.  

Hur upplevde du strukturen på sajten, anser du att placeringen av informationen var 
fördelad på ett för dig begripligt sätt? 

Samtliga tre testpersoner uttrycker sig i endast positiva ordalag om strukturen. 
Syftet med frågan var att undersöka om testpersonerna upplevde strukturen som 
ologisk eller svårbegriplig.

Finns funktioner eller information som du anser onödig eller som borde omplaceras i 
grafiken?

Ingen ansåg att det fanns onödiga funktioner eller information. Frågan syftade till 
att undersöka om testpersonerna exempelvis ansåg att funktionen ”visa detaljer” 
eller instruktionerna ansågs onödiga eller överflödiga.

Klickade du någon gång på länken “visa detaljer”? Om du svarat JA, hände det du 
förväntade dig skulle hända? Om NEJ, var det för att du inte uppmärksammade den?

Samtliga tre testpersonerna klickade på länken. En av testpersonerna angav att 

34



hon inte läste länken utan endast klickade och hade därmed inte några särskilda 
förväntningar. Resterande testpersoner ger inte uttryck för att vara övertygade i 
sina förväningar. Anledningen till denna frågan var att testa om benämningen på 
funktionen ansågs korrekt i förhållande till vad som sker. ”Visa detaljer” kan 
anses vilseledande eftersom funktionen ändrar kontrasten och inte direkt tillför 
någon information. En mer representativ rubrik skulle exempelvis kunna vara 
”ljus karta” eller ”ljus bakgrund” alternativt en symbol med glödlampa. 

Klickbart eller ej klickbart

Upplevde du några problem att förstå vad som gick att klicka på?

Denna utprovning visar att problematiken med vad som är klickbart inte ugör 
något uppenbart problem i denna grafiken. Tvärtom skriver en av testpersonerna: 
”Nej lätt att förstå då det var starka färger på länkarna eller att de blinkade.”. 
Detta tyder på att personen uppfattat signalerna helt efter den tilltänkta 
designprincipen. Denna utprovning utesluter dock inte att någon mottagare 
upplever problem med detta.  

Minns du något tillfälle då du klickade på något som visade sig inte vara en länk? Om du 
svarar JA så ange vart.

Samtliga tre testpersoner svarar nej. Frågan syftar till att säkerställa att den 
föregående frågan inte missar de fall då personerna kan ha klickat på oklickbara 
komponenter i grafiken.

Färg och grafisk form

Vissa symboler/länkar blinkade, vad anser du om detta?

Samtliga tre ansåg att det var bra. En person skriver: ”Bra, blinkade med lagom 
långa intervaller. Tyckte också att det var bra att bara vissa länkar blinkade.” En 
av mina invändnignar till att använda blinkande länkar var att de skulle kunna 
upplevas störande. Personer skulle eventuellt kunna anse det som svårt att läsa en 
text med blinkande ikoner i grafiken som distraherar. Av denna anledning pulserar 
blinkningarna i längre intervaller. För att undersöka att detta inte försämrar 
användbarheten i grafiken ställde jag denna fråga.

Var det tydligt vad symboler och färger representerade? 

Samtliga tre svarar ja. En testperson har invändningen: ”Kanske borde ha lite 
större kontraster mellan den pilgula och den ljusgula”. Personen syftar på likheter 
mellan färgerna på cruisingrundan och Power meet området i översiktkartan.

Förstod du att de röda ringarna på kartan representerade trafikinformation?

Samtliga tre svarar ja, vilket tyder på att de antingen läst instuktionerna eller insett 
sambanden mellan de röda punkterna genom att klicka sig runt. 

Upplevde du grafiken som rörig? Om du svara JA, vilken del av grafiken upplevde du som 
rörig?

Samtliga tre svarar nej. Cruisingkarta är den del som innefattar mest information 
och grafiken skulle därmed kunna upplevas som rörig av mottagaren. Av denna 
anledningen utfrågades testpersonerna om detta var fallet.  
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Bild och texts utformning och samspel

Hur upplevde du det vara att läsa texten?

Alla tre testpersoner angav att texten var lättläst. I rapportens tar jag upp 
problematiken med ”läslighet” med ljus text på mörk botten. Textstyckena i 
grafiken är emellertid kortfattade och testpersonerna upplevde inga läslighets-
problem.

Hur upplevde du det var att förstå vad texten menade?

Ingen upplevde problem med detta. I denna fråga undersöker jag ”läsbarheten”, 
alltså hur väl personerna förstår innehållet av texten.

Var kopplinen mellan Text och bild tydlig?

Samtliga tre testpersoner såg kopplingen mellan text och bild. Avsikten med 
frågan var att undersöka så att text och bild uppfattas komplettera varandra istället 
för att motsäga varandra.

Hur upplever du mängden text och bild?

Alla tre testpersoner använder begreppet ”lagom” i sina svar. Det kan därmed 
anses att längden på texten är i enighet med vad testpersonerna anser vara 
acceptabelt.

Anser du att benämningar och rubriker förklarade innehållet väl?? 

Även här finns det inga invändnignar av testpersonerna.

Övrigt

Har du övriga synpunkter på grafiken? (ex. saknar du något i grafiken?)

En person uppger här att hon gärna skulle se de runda ringarna (punkterna på 
cruisingkartan) ifyllda istället. Sannolikt syftar personen på att ringarna blir 
synligare om de är ifyllda. Anledningen till att ringarna inte är ifyllda är att de 
ska täcka så lite av kartan som möjligt.  

Sammanställning av Utprovning 1
Den första utprovningen visar att det inte finns några större uppenbara 
felaktigheter i grafikens användbarhet. Flera av de motiv och principer som 
grafiken byggts upp efter har fungerat som tänkt eller passerat obemärkt. Ingen av 
aspekterna som togs upp ansågs innehålla problem av samtliga testpersoner. 
Synpunkterna som framkom handlade i huvudsak om cruisingkartan och dess 
layout samt designen av vissa komponenter. Knapparna var utspridda och därmed 
var det svårt att överblicka valmöjligheterna. Det framkom dessutom synpunkter 
på att kontrasten mellan färgkodningen kunde vara tydligare i ett fall. 
Benämningen ”visa detaljer” gav tveksama reaktioner hos testpersonerna och 
ansågs inte vara tillräckligt representativ för funktionen. Slutligen framfördes 
uppfattningen att ringarna på kartan skulle vara ifyllda. 

Anmärkningsvärt är hur väl navigeringen fungerande samt problematiken kring 
vad som upplevdes klickbart av testpersonerna. Ingen av testpersonerna 
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missuppfattade vad som var länkar trots att dessa inte var utformade enligt 
konventionella knappar. Att länkarna i vissa fall blinkade upplevdes inte som ett 
problem hos mottagarna.

Utprovning 2

Ändringar inför utprovning 2
Ett antal smärre ändringarna gjordes inför den andra utprovningen. En av 
synpunkterna från första utprovningen var att länkarna i cruisingkartan bör vara 
samlade. Av denna anledningen flyttades länken ”visa detaljer” till nedre högra 
hörnet brevid länken ”information”. Samtidigt omarbetades länken till att 
efterlikna ”information” länken för att skapa enhetlighet. ”visa detaljer”  kan, av 
utprovningen att döma, anses vara en tveksam rubrik. Därför ändrades detta till 
”Ljus karta” respektive ”Mörk karta” vilket signalerar funktionen bättre. Rest-
erande synpunkter berörde färgkontrasten samt ifyllda ringar på kartan. Dessa 
synpunkten ger inte upphov till uppenbara anledningar för förändringar. Jag avser 
att avvakta resultatet på Utprovning 2 för eventuellt likartade synpunkten.

Utöver dessa förändringar besämde jag att utöka rubriken ”Cruisingkarta” till 
”Cruisingkarta – detta händer längs cruisingrundan”. Detta grundar sig på 
feedback från VLT:s projektgrupp som ansåg att det behövdes en bättre rubrik på 
cruisingkartan.  

Sammanställning av Utprovning 2
Den andra utprovningen utfördes på de resterande tre testpersonerna och under 
samma förutsättningar som utprovning 1  innefattade samma frågor med en 
enstaka korrigering efter första utprovningen. Därför sammanfattas här resultaten 
under respektive rubriker utan frågorna.

Navigation och struktur
Navigeringen ansågs vara tydlig av samtliga deltagarna. En av personerna 
uttrycker sig dock i något mer tveksamma ordalag (se rubriken klickbart...). 
Strukturen ansågs begriplig av samtliga deltagare. En testperson nämner ”Det var 
ju uppdelat i två ganska distinkta delar så det var inte så mycket att ta fel på.” Den 
nya benämninen “Ljus karta” respektive “Mörk karta” mottogs väl av 
tespersonerna. Alla klickade och uppgav att funktionen motsvarade vad de 
förväntade sig skulle hända.

Klickbart eller ej klickbart
Två av deltagarna upplevde inga problem med att förstå vad som var klickbart. En 
av testdeltagarna hade problem och förstod inte vad som var klickbart i 
cruisingkartan. Hon skriver: ”Jag upptäckte tyvärr inte från början att man kunde 
klicka på vägbeskrivningarna (cirklarna) och kameran för vidare information.” 
ytterligare en person tillägger: “Jag saknade information om 'kamera symbolen' i 
informationsrutan där det framgår tydligt vad alla andra symboler betydde.” 
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Färg och grafisk form
Ingen av deltagarna upplevde grafiken som rörig. Inte heller upplevde någon att 
de blinkande länkarna var något problem. Tvärtom uttryckte testpersonerna att 
detta förtydligade länkarna. En person betonade att han nästan ej märkte att de 
blinkade. ”Precis lagom för att man skall förstå att man kan interagera med dem 
utan att de verkar distraherande.” skrev han.   

Bildens och textens utformning och samspel
Ingen av deltagarna uttrycker några invändnignar mot bilderna. Samtliga anser 
också att mängden text är ”Lagom” och ”Måttligt”. En av deltagarna skriver dock 
”Bilderna tycker jag var tillräckliga och bra men på kartbeskrivningen kanske 
skulle det vara lite mer beskrivet, att man t.ex. kunde klicka på de röda cirklarna 
så att säga.”

Sammanställning av utprovning 2
En första anmärkningsvärd iakttagelse är att Hot Rod delen i grafiken passerat 
utan  negativ kritik. Ingen uppges ha upplevt problem med någon aspekt av den 
delen. Inte oväntat har denna del framkallat mest synpunkter av testpersonerna. 
Denna del är både mer omfattande och har en mer komplicerad struktur än Hot 
Rod delen. Trots detta har 5 av de 6 testpersonerna inte upplevt några större 
problem i denna del heller. En av personerna uttrycker det såhär: ”Kartsidan var 
mycket snygg och enkel. Lättförståelig och snabb, bilder och detaljkartor dök upp 
snabbt och självklart.”. 

Det var framförallt en av testdeltagarna som upplevde navigationen och 
problematiken kring klickbart som ett problem. För att förstå bättre vad som inte 
fungerade i designen utfrågades denna person ytterligare efter utprovningen. Jag 
bad henne först att beskriva problemet som uppstod. Testdeltagaren uppgav att 
hon först läste igenom instruktionerna som visas vid cruisingkartan. Därefter 
försökte hon klicka på cruisingrundan, i detaljkartan ovanför. Efter detta försökte 
hon klicka på symbolerna i instruktionerna och sedan på den gula cruisingrundan i 
översiktskartan. Sedan för hon muspekaren över en av punkterna och ser etiketten 
med gatunamnet på. Testpersonen anger att hon då uppfattar etiketten som den 
”information”, instruktionerna hänvisar till.     

Testpersonen förklarar att hon upplevde instruktionstexten ”Klicka på kartan 
för information” som förvirrande. Detta eftersom hon sedan klickade på kartan 
strax ovanför och inte på den tilltänkta kartan till vänster. Hon provade sedan att 
klicka på olika ställen utan att få någon respons. På frågan vad hon ansåg kunde 
förtydliga informationen svarade personen att instruktionstexten borde 
omformuleras. Det skulle upplevas tydligare om det exempelvis stod ”klicka på 
punkterna/cirklarna på kartan för information”.

Förändringar efter utprovning 2
För att förtydliga vad som är klickbart omformulerades instruktionstexten i 
samråd med en av testpersonerna. I det nya stycket står ”Klicka på cirklarna på 
kartan för information”. Utöver detta grupperades även symbolförklaringarna i 
klickbara respektive ej klickbara.
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Avslutning

Diskussion
Detta examensarbete har för mig bidragit med nya viktiga insikter och kunskaper 
om användbarhet i interaktiv grafik.  
Utprovningen visade att fem av sex testpersoner förstod hur grafiken var 
uppbyggd och hur den skulle användas. En av tespersonerna hade dock stora 
svårigheter att använda grafiken. Utprovningen visade hur grafiken inte lyckades 
förmedla designens signaler till mottagaren. Denne medgav att hon mycket sällan 
använder internet och har ingen tidigare erfarenhet av liknande grafik. Detta kan 
anses vara en bidragande faktor till varför enbart hon och inte de andra 
testpersonerna inte förstod navigationen. Målsättningen har dock varit att skapa en 
design med så hög användbarhet som är  möjligt att uppnå under rådande 
förutsättningar. Navigeringen ska vara så pass tydlig att en person med mycket 
liten internet- och datorvana ska kunna nyttja grafiken.

Hot Rod-delen innebar emellertid inte några problem i användbarhet hos någon 
av testpersonerna. Denna del av grafiken följde en tydlig linjär struktur och 
innebar därmed inte lika stora utmaningar som cruisingkartan. Testpersonerna 
förstod hur navigeringen fungerade. De ansåg att texterna var lätta att förstå och 
bilderna tydliga. 

Aspekter av designen som befarades kunna leda till problem visade sig dock 
inte vara föremål för testpersonernas anmärkningar. En av dessa aspekter var den 
ljusa texten på mörk bakgrund. Ett annat exempel var huruvida mottagarna skulle 
förstå färgkodningen och vad som var klickbart. Menyn signalerar exempelvis 
inte med hjälp av blåa länkar eller färgkontrast vad som är klickbart. Trots detta 
angav inte testpersonerna att det var otydligt vad som var klickbart. 

Avslutningsvis gavs en tydlig inblick i hur färgsättning och ljuskontrast 
effektivt kan hjälpa mottagaren fokusera på de avsedda delarna i designen. Genom 
att förstärka länkar och viktig information vägleddes testpersonerna i designen. 
Klickbara delar av designen utmärktes bl.a genom att de blinkade. Detta 
uppfattades uteslutande som positivt ur användbarhetssynpunkt.

Förslag till Framtida forskning
Genom utprovningen uttryckte flera av testdeltagarna entusiasm över denna typ av 
grafik. Målet har dock inte varit att undersöka vilken uppfattning målgruppen eller 
människor i övrigt har om denna typ av information. Kvantitativa undersökningar 
om människors synpunkter kring interaktivitet och grafik hade varit intressant att 
se. Finns det en vilja från konsumenterna att se mer interaktiv grafik? Varierar 
åsikterna om interaktiv grafik beroende på ålder, kön, intressen osv? Vad vill de i 
så fall helst se interaktiv grafik på?  

Det skulle även vara värdefullt att undersöka människans perception ur en 
interaktiv synvinkel. Vad uppfattar människor som klickbart? Varför uppfattar vi 
vissa ytor som klickbara. Och varför uppfattar vi det olika vad som är klickbart? 
En applikation skulle kunna utformas för utprovningar av detta slag. Att ge 
exempelvis testpersonerna ett antal alternativ att klicka på. Vilka alternativ klickar 
flest personer på? Varför klickar de på just dessa alternativ? osv. 
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Slutsats 
Den vetenskapliga frågeställningen var: Hur kan interaktiv grafik över Power 
meet skapas utifrån ett användbarhetsperspektiv? Utprovningen bekräftade att 
även en genomtänkt design kan innehålla brister i användbarhet. Slutsatserna här 
grundar sig på småskalig utprovning och kan betraktas som rekommendationer. 
Svaret på den vetenskapliga frågeställningen går att finna i de olika områden som 
granskats under arbetet. Därför redovisas detta under respektive rubrik nedan. 

Navigation och struktur
Av exemplen i analysen följde två av tre en kronologisk disposition. Detta sätt att 
strukturera information lämpar sig mycket väl för olika typer av grafik. Dels är 
den i sig det naturliga valet för att visa processer och tidsflöden. Navigeringen blir 
också betydligt lättare eftersom den endast sker åt två håll vilket utprovningen 
bekräftar. I en hierarkisk disposition erbjuds mottagaren fler valmöjligheter. 
Därmed bör informationsdesignern också ägna extra uppmärksamhet åt att 
förtydliga informationens uppbyggnad för mottagaren. Utprovningen visade även 
vikten av att organisera exempelvis knappar i motsats till att associativt placera 
dem på olika platser i grafiken. 

Klickbart eller ej klickbart
I interaktiv grafik är det svårt att skapa enhetlighet mellan knapparna eftersom de 
representerar olika ting. Då exempelvis delar av en bild ska vara klickbar är det 
inte lämpligt att placera en stor knapp ovanpå som skymmer bilden. Det gäller 
därmed att vara tydlig i vad som är klickbart eller inte. Länkar kan markeras ut 
genom att ge dessa en viss färgkontrast. Det går också att skapa blinkande länkar 
som inte upplevs irriterande om de blinkar i tillräcklig långa intervaller. Även om 
majoriteten av mottagarna anser att det är självklart vad som är klickbart finns det 
personer som behöver tydliga instruktioner. Alla har inte samma erfarenheter och 
i de fall där det inte kan anses vara uppenbart vad som är klickbart är det viktig att 
vara tydlig i designen. Genom att signalera vad som är klickbart och vad som inte 
är klickbart ökar användbarheten. Mottagaren slipper då leta sig runt i designen 
och riskerar samtidigt inte att gå miste om information.   

Färg och grafisk form
Grafikens huvudsakliga färgsättning baserade sig på gråskalan. Detta mötte inga 
negativa synpunkter ur användbarhetssynvinkel. En klar majoritet tolkade 
färgkodning och kontraster mellan viktiga och oväsentliga delar av grafiken som 
det var avsett. Testpersonerna såg det också som uteslutande positivt att 
bildspråket var precist och väldetaljerat.    

Av litteraturen framgår det att mottagarna betraktar en sida med avsevärt stor 
skillnad mot hur designern tänkt sig. Utprovningen undersökte huruvida 
testpersonerna uppfattade grafiken som rörig. Ingen av personerna ansåg detta. 
Det kan därmed sägas att trots kompakt information upplevde testpersonerna att 
layouten som organiserad och tydligt strukturerad. Att planera informationen på 
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sidan i ett tidigt skede samt beakta sidans tilltänkta läsriktning kan därmed minska 
risken för att grafiken upplevs som rörig.    

Bild och textens utformning och samspel
I boken ”Klarspråk på nätet” avråder Englund och Guldbrand mot att använda ljus 
text på mörk botten(2004, s.168). I grafiken användes just denna kombination 
vilket inte föranlett några negativa synpunkter hos tespersonerna. Textstyckena 
var skrivna i ett typsnitt framtaget för skärmvisning och dessutom i fetstil. 
Utprovningen visar emellertid inte om personer i allmänhet upplever 
kombinationen som svårläst.  

Rubriker och benämningar är viktiga för designens förutsättningar. Även en 
tillsynes självklar rubrik kan bidra till stor förvirring. Utprovningen visade på hur 
i princip hela cruisingkartan blev obegriplig för en testperson till följd av att 
instruktionerna missuppfattades. 
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