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Abstract 
Newspapers are today adapted to mobile format and printed format. In this 
thesis in information design, it is examined whether there are differences in 
how a reader understands and remembers an article with graphics in a mobile 
format compared to a printed format. 
 
The study first consists of a theoretical part and then a practical method part 
that consists of a user test. The theory part presents theories that are linked to 
images and the interaction of the text to each other. In the theory part, 
knowledge is gathered about how the multimodal in an information graphics 
can increase knowledge by consisting of text, image and diagrams in 
collaboration with each other, in order to increase knowledge and make a 
subject more informative. The user tests are there to see if there are differences 
in how the user understands and remembers an article in printed format 
compared to a mobile-adapted format. 
 
The degree project resulted in the conclusion that in a printed format the reader 
remembers more from the graphics. The testpersons perceived the article in the 
mobile as more textual and repetitive. The understanding was quite equivalent, 
but the persons who read the printed format took more help from the graphics 
to understand the content of the article and studied it for a longer time. 
      
A design proposal emerged through user tests, theories and previous research. 
The proposal contains the positive parts of the printed format and the positive 
parts of the mobile-adapted format that have been merged. The advantages of 
the two different formats were applied to the mobile-adapted format. 
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Sammanfattning  
Tidningar är idag anpassade till både mobilt format och tryckt format. I det här 
examensarbetet inom informationsdesign, undersöks om det finns skillnader i 
hur en läsare förstår och minns en artikel med grafik i ett mobilt format jämfört 
med ett tryckt format. 
 
Undersökningen består först av en teoridel och sedan en metod del som 
beskriver de användartester som genomförs. I teoridelen presenteras teorier som 
är kopplade till bild och textens samverkan till varandra. I teoridelen samlas 
teorier om hur det multimodala i en informationsgrafik genom samverkan 
mellan till exempel text, bild och diagram kan öka kunskap och göra ett ämne 
mer informativt. Användartesterna är till för att se om det finns skillnader i hur 
användaren förstår och minns en artikel i tryckt format jämfört med ett 
mobilanpassat format.  
 
Examensarbetet resulterade i slutsatsen att i ett tryckt format minns läsaren mer 
från grafiken. Testpersonerna uppfattade artikeln i mobilen som längre och mer 
upprepande. Förståelsen var relativt likvärdig, men testpersonerna som läste 
artikeln i det tryckta formatet tog mer hjälp av grafiken för att förstå artikelns 
innehåll och de studerade grafiken under längre tid. 
 
Ett gestaltningsförslag utarbetades utifrån användartester, teorier och tidigare 
forskning. Förslaget innehåller det tryckta formatets positiva egenskaper och 
det positiva med det mobilanpassade formatet, dessa har lagts ihop. Fördelarna 
från de två olika formaten applicerades till det mobilanpassade formatet.  
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1. Inledning 
”Jag har läst Arbetarbladet i 65 år, den ingår i min morgonrutin. När den är 
försenad någon gång blir dagen inte så bra. Som ni säkert har förstått har jag 
varken dator, smartphone eller surfplatta. Jag är så nöjd med min tidning!” 

 Insändare i Arbetarbladet 5 oktober 2018 (Arbetarbladet, 2018) 

För många människor har papperstidningen varit helig, precis som för 
författaren till insändaren. Under lång tid har papperstidningar varit en viktig 
källa för att få de senaste nyheterna. I och med Internets uppkomst och 
utveckling är det allt fler som väljer att läsa artiklar på Internet istället för att få 
hem en papperstidning i brevlådan. Dagens nyheter presenterade i sitt resultat 
för 2017 att tidningens digitala intäkter ökade med 25 procent, samtidigt som 
intäkterna från papperstidningar minskade med 4 procent (Dagspress, 2018). 
Antalet digitala prenumeranter under år 2018 ökade från 111 000 till 155 000 
(Dagens Nyheter 2019). 
      
Tidningsredaktioner behöver lägga resurser på att utveckla det mobilanpassade 
formatet så att det blir tydligt och tilltalande för läsaren. När det gäller grafik är 
det skillnad att utforma grafik till en artikel i tryckt format jämfört med en 
artikel i mobilanpassat format. I mobilanpassat format finns möjlighet att 
använda rörlig bild eller rörlig grafik, i tryckt format är det endast möjligt att 
använda statisk grafik. I mobilanpassat format är läsningen linjär och läsaren 
scrollar upp och ner för att läsa. I tryckt format är läsriktningen åt höger och 
läsaren kan fort få en överblick över artikelns omfattning.  
      

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att, genom att studera en utvald artikel i tryckt format och 
i mobilanpassat format, försöka urskilja om det är någon skillnad i läsarnas 
förståelse för artikeln samt hur mycket läsaren minns från artikeln. Följande 
frågeställningar kommer att finnas med genom studien: 
 

● Är det skillnad gällande hur väl läsare förstår en artikel med grafik i 
mobilanpassat format eller tryckt format? 

● Är det skillnad gällande hur mycket läsare minns efter att ha läst en 
artikel med grafik i mobilanpassat format eller tryckt format? 

● Om det finns styrkor med tryckt format och mobilanpassat format - går 
det att kombinera dessa?  
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1.2 Definitioner 

Här finns definitioner av ord och begrepp som är centrala i studien. 
 
Informationsdesign  
Begreppet innebär att skapa design/information utifrån en specifik målgrupp. 
Det är viktigt att som designer ha en medveten designprocess enligt Rune 
Pettersson (2010, s.168)  
 
Grafik 
Grafik är redaktionellt material som ska publiceras i exempelvis dagspress. 
Grafiken skapas av en nyhetsgrafiker.  
 
Statisk grafik  
Grafik som inte innehåller rörliga element. 
 
Tryckt format 
Med tryckt format avses tidningsartikel i tryckt format på papper. 

Mobilanpassat format 
Med mobilanpassat format avses att artikeln är anpassad till ett format som är 
anpassat efter mobiltelefoner.  
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2. Bakgrund 
 
2.1 Minnet 
En del av det som undersöks i användartestet är testpersonernas minne efter att 
ha läst artikeln. Därför följer här en kort bakgrund gällande människans minne.  
 
Minnet är uppdelat i tre delar. En av dessa delar är arbetsminnet som gör att vi 
minns enkla saker i vardagen och fungera i vår omgivning. Arbetsminnet 
innehåller en liten mängd information som byts ut flera gånger varje sekund. 
Minnet bygger på välkända sinnesintryck. (Illustrerad vetenskap, 2018) 
 
De två andra delarna är korttidsminnet och långtidsminnet. Korttidsminnet kan 
beskrivas som en vänthall, därifrån går minnen antingen vidare till 
långtidsminnet eller rensas ut. I långtidsminnet sparar vi minnen som har berört 
oss och som vi kan behöva en längre tid framöver. Både korttidsminnet och 
långtidsminnet behövs för att vi inte ska glömma det första ordet i en mening 
innan vi har kommit till punkt. Det gör också att vi kan lära oss en text och 
sedan minnas den nästa dag eller flera år senare. 
 
Forskning har visat att ord som finns lätt tillgängliga i vårt ordförråd är lättare 
att minnas än ord som används sällan. Det finns också forskning som visar att 
teckningar som föreställer något är lättare att minnas än abstrakta motiv. 
(Illustrerad vetenskap, 2018) 
 
Hur bra minne en person har beror på arv och miljö. Minnet förändras när vi 
åldras. Hur stor försämringen blir skiljer sig mellan olika personer. En del får 
en kraftig försämring av minnet och andra har nästan oförändrad 
minnesprestation trots hög ålder. (Hjärnfonden, 2018) 
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3. Teori 
 
3.1 Multimodalitet  
Holsanova (2010, s. 19) skriver att nyare texter för det mesta är multimodala. 
Hon förklarar att det innebär att texterna innehåller visuella moment som skapar 
mening tillsammans med skriften, till exempel bilder, grafer, kartor och 
diagram. Holsanova (2010, s.36) förklarar att läsaren möter olika paratexter 
som leder ögat genom ett tidningsuppslag. Exempel på paratexter är rubriker, 
ingresser, grafer, tabeller, faktarutor, foton och andra grafiska element. 
Holsanova menar att läsaren aktivt skannar ett uppslag på jakt efter nya 
infallsvinklar som sedan kan leda till djupare läsning.  
 
3.2 Multisekventiella 
Holsanova (2010, s.19) skriver att texter idag är multisekventiella. Det innebär 
att texterna inte ger läsaren en färdig läsordning. Det är till exempel inte tydligt 
i vilken ordning som läsaren ska läsa en artikel. Det medför att läsaren behöver 
vara mer aktiv i sin läsning. 
      
3.3 Narrativ teori  
Narrativ teori går tillbaka till antikens Grekland på Aristoteles tid, enligt Carina 
Andersson (2007, s.36). Den narrativa teorin bygger på en strukturell karaktär. 
Teorin menar att en berättelse ska ha en början, en mitt och ett slut. Andersson 
beskriver att visuella element, till exempel symboler så som pilar, kan vara till 
stor nytta för att driva en berättelse framåt. 
 
3.4 Gestaltteori och gestaltpsykologi 
Enligt Ware (2008, s.58) är gestaltningsteori läran om hur en användare läser av 
en yta. Det finns olika gestaltlagar som förklarar hur människan kopplar hur 
innehållet i en design hänger ihop, hur vi ser en helhet, delar och olika mönster. 
Exempel på olika lagar är: närhetslagen, slutenhetslagen/konturlagen, 
erfarenhetslagen och likhetslagen.  
      
3.5 Semiotik 
Semiotik är läran och teorier om tecken (Chandler, 2002, s.1). Tecken och 
symboler kan användas för att förtydliga en rörelse eller förklara en text. Teorin 
om symboler och tecken bygger på att det vi känner igen minns vi bättre. Till 
exempel förstår de flesta hur de ska tolka en pil och många känner igen hur ett 
stapeldiagram ser ut. Detta eftersom att de har sett dessa i andra sammanhang. 
 
3.6 kognitionsteori  
Yvonne Eriksson (2009, s. 17) förklarar att kognitionsteori handlar om hur 
människan utifrån tidigare erfarenheter uppfattar och kategoriserar objekt; så 
som föremål, symboler eller färger. Till exempel vet du vad ett bord är och vad 
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det kan användas till, att du vet det beror på att du tidigare har sett eller använt 
ett bord. Eriksson (2009, s.96) förklarar att kognition handlar om att känna igen 
någonting. När vi får mer erfarenhet av till exempel bord kan vi kategorisera 
vilken sorts bord det är; till exempel matbord eller soffbord. Eriksson menar att 
vi söker i minnet efter likheter och mönster med det vi har sett tidigare och det 
som vi har erfarenhet av. Varje person utgår alltid från sina egna erfarenheter. 
När en bild tolkas görs kategoriseringar, design kategoriseras in i olika fack. 
 
Objektet kan vara verkligt, till exempel ett bord, men det kan också vara en 
representation av verkligheten som användaren har lärt sig vad det föreställer 
och hur den fungerar. För att kunna förstå en design så sätts minneskrav på att 
användaren ska minnas vad det går att göra med objektet.  
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4. Tidigare forskning  
      
4.1 Ögonrörelsestudier av läsning i nätbaserade tidningar 
Jana Holsanova och Kenneth Holmqvist har skrivit forskningsartikeln Med 
blick på nätnyheter. Ögonrörelsestudier av läsning i nätbaserade tidningar. 
(2004). Syftet med deras forskning var att undersöka hur läsare läser en artikel 
på nätet och hur de läser ett tidningsuppslag. De använde sig av ögonrörelse-
studier och studerade läsarens ögonrörelser vid läsning av ett uppslag i en 
papperstidning jämfört med en nättidning. Forskning visade (2004, s.14) att 
läsaren av tidningsuppslaget inte kom in i samma djupläsning. Läsaren av 
tidningsuppslaget skannade av sidan för att sedan gå vidare till nästa bild, grafik 
eller rubrik. Studien visade att de som läste tidningen på webben inledde till 75 
procent mer djupläsning.  
 
Enligt Holsanova och Holmqvist (2004, s. 13) visar papperstidningens 
förstasida innehållet i tidningen, sedan får läsaren bläddra fram till artikeln som 
den vill läsa. I en papperstidning kan läsaren fort få en överblick över 
artiklarnas innehåll och längd. Läsaren skannar av artiklarnas bilder, text och 
rubriker för att hitta en intressant ingång för fortsatt läsning. Tidningen är taktil, 
vilket gör att det går att få en känsla av hur tjock den är.  
      
Holsanova och Holmqvist (2004, s.16) förklarar att nättidningens förstasida 
fungerar mer som ett navigeringsnav. De menar (2004, s.11) att läsaren inte har 
samma överblick i en nättidning. Läsaren kan inte direkt få en uppfattning om 
hur lång artikeln eller tidningen är. Holsanova och Holmqvist (2004, s.16) 
förklarar att läsaren behöver en kort sammanfattande rubriktext, till exempel en 
länk som förklarar vad grafiken handlar om. Den får inte vara missvisande eller 
skapa fel förväntningar.  
 
Holsanova och Holmqvist (2004, s.16) förklarar att genom forskningen går det 
att se vad läsaren väljer att läsa och gå ner till ett läsdjup. De förklarar att 
användaren läser det som hen anser vara intressant. De artiklar som drar till sig 
flest läsare är vanligen nyhetsartiklar som handlar om olyckor, skandaler eller 
naturkatastrofer. 
 
4.2 Forskning kring hur användaren studerar en webbsida 
Den danska forskaren Jakob Nielsen (1997) menar att läsare på webben inte 
läser ord för ord. Läsaren skannar av och väljer ut intressanta ingångar. Nilsen 
forskade i hur människor läser en webbsida. I ett användartest som Nilsen 
gjorde kom forskarna fram till att på webben skannade 79 procent av läsarna av 
varje sida. Det var16 procent som läste ord för ord.  
      
Nielsen (1997) menar att det är viktigt att ha en idé för varje nytt stycke. Det 
nya stycket med ny information kan behöva till exempel en bild som förtydligar 
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innehållet. Läsaren kommer sluta läsa texten om det inte finns sammanhang 
mellan de första orden och resten av texten i stycket. Han menar att det är bra 
att hålla texten kort och endast ta med det viktigaste. Då blir läsningen mer 
fokuserad och läsaren har mer kontroll över informationen. Nilsen vill visa att 
det går fortare att skriva information på ett särskilt vis samtidigt som läsaren har 
lättare att förstå innehållet.  
 
Det är viktigt att tänka på rubrikens betydelse. Är den meningsfull eller gör den 
att läsaren känner sig besviken och lurad över informationens innehåll? Att 
markera ingångar till meningar i en annan färg kan hjälpa läsaren att hitta rätt.  
      
4.3 Tidigare observation av grafik för mobilanpassat format 
och tryckt format 
Rörliga bilder anses vara mer realistiska och närmare verkligheten. Holsanova 
(2010, s. 81-84) menar att den mänskliga hjärnan är begränsad när det gäller att 
ta in information som visas på skärmar, till exempel mobiltelefoner eller 
datorer. Hjärnan kan bara fokusera på en del av informationen åt gången. Hon 
menar att en stillbild kan inspekteras och tolkas under en lång tid. Holsanova 
menar att det går att styra användarens uppmärksamhet med hjälp av visuella 
ledtrådar som till exempel pilar, kontraster och färgkodning. Läsaren får stöd av 
de visuella ledtrådarna för att förstå vilka delar som är viktiga och när de ska 
uppmärksammas.   
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5. Metod 
 
5.1 Designprocessen - beskrivning av metod 

Bilden visar hur arbetet har planerats och delats in i olika delmoment. 

 
Bild: Bildlig visualisering av min designprocess.  
 
Delmoment 1. Frågeställning och syfte 
Arbetet började med att syfte och frågeställningar formulerades.  
 
Delmoment 2. Informationsinsamling 
Det samlades in information om ämnesområdet, teorier och tidigare forskning 
på området. 
 
Delmoment 3. Val av metod 
Olika metoder jämfördes för att se vilken som passade bäst för uppsatsens syfte. 
Valet gjordes att använda en kvalitativ metod, eftersom att det ger mer 
djupgående information. Efter överväganden beslutades det att genomföra 
semistrukturerade intervjuer i form av användartester. Enligt Dalen (2015, s. 
44) är en semistrukturerad intervju ett samtal inriktat på bestämda ämnen som 
forskaren har tagit fram i förväg.  
 
Delmoment 4. Förberedelse av användartester 
Arbete påbörjades med att förbereda användartesterna. På tidningen Dagens 
Nyheters grafikavdelning studerades olika typer av grafik. Med stöd av 
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anställda på grafikavdelningen valdes en artikel ut till användartesterna. Det var 
viktigt att den artikel som valdes hade grafik som fungerade för användartester 
både i tryckt format och i mobilanpassat format. En statistiker på Dagens 
nyheter informerade om vilka målgrupper som läser artiklar i tryckt format 
respektive i mobilanpassat format.  
 
Den artikel som valdes ut för användartestet var Kvinnor är förlorare i 
Stockholms arbetsliv (se bilaga 1). Artikeln trycktes i Dagens Nyheter den  
2 april 2019 och publicerades på DN.se. Artikelns syfte är att informera om att 
kvinnor har högre utbildningsnivå, men ändå tjänar mindre än män när de 
kommer ut i arbetslivet. Artikeln är delad i tre delar. Grafiken innehåller 
diagram som visar statistik på kvinnors och mäns utbildningsnivå och 
årsinkomst. Artikeln valdes eftersom att den innehåller flera olika element. Den 
innehåller till exempel stapeldiagram, symboler och pilar. Grafiken i artikeln är 
statisk, vilket innebär att grafiken inte har några rörliga element.  
 
För att få tag på personer till användartesterna gick ett mail ut till en grupp på 
Dagens Nyheter, genom grafikchefen. De i gruppen ombads lämna förslag på 
testpersoner. I mailet stod att testet skulle innehålla läsning av en artikel och en 
intervju, samt att testet beräknades ta max 30 minuter. Testpersonerna som 
sedan valdes ut hade olika ålder, kön och utbildningsnivå. De personer som 
valdes ut var mellan 19-84 år. Det var fem män och fem kvinnor.  
 
Ett manus, intervjufrågor och observationspunkter förberedes till 
användartesterna (se bilagorna 2, 3 och 4).  
 
Inför observationstestet förberedes en krysslista som den som utförde testet 
kunde kryssa ”ja” eller ”nej” på när observationen av testpersonen pågick. 
 
Inför intervjudelen förbereddes intervjufrågor som delades upp i kategorierna 
helhet, grafik, text och minnet. Syftet med frågorna om artikelns helhet var att 
studera användarens förståelse för artikeln som helhet. Frågorna om grafiken 
syftade till att ta reda på användarens förståelse för grafiken och grafikens hjälp 
för att förstå artikeln. En fråga formulerades gällande textens upplägg. Det togs 
med några frågor om minnet för att få reda på vad användaren mindes från 
grafiken och hur väl testpersonen studerade grafiken.  
 
Häger (2007) beskriver hur den som intervjuar ska bete sig emot sin 
intervjuperson. Häger (2007, s.224) tar upp att den som intervjuar ska undvika 
att ställa motfrågor som till exempel ”vem säger det?” eftersom att 
intervjupersonen då kan bli osäker. Häger förklarar också att intervjupersonen 
endast ska ställa frågor som hen vill få svar på. Det är viktigt att fråga vad den 
som blir intervjuad menar om den som utför intervjun inte förstår, istället för att 
göra antaganden. När intervjun genomförs är det viktigt med ögonkontakt och 
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att uppmuntra personen som blir intervjuad att fortsätta prata. Det här var 
utgångspunkten när intervjuerna genomfördes med testpersonerna. 
 
Delmoment 5. Användartester - observation och intervju med testpersoner 
Användartester genomfördes med tio personer. Fem av personerna fick göra 
användartest på en artikel i tryckt format och fem på den mobilanpassade 
artikeln på DN.se. Användartesterna utfördes med en användare åt gången.  
 
Varje användartest inleddes med en kort introduktion (se bilaga 2). Alla 
deltagare fick samma information. Det gjordes ett val att inte berätta vilket 
program som intervjuaren studerar, detta för att inte leda in testpersonerna allt 
för mycket på grafiken. Det är viktigt att testpersonen känner sig trygg och 
säger det som hen tycker, inte det som testpersonen tror att den som intervjuar 
vill höra.  
 
Testpersonen fick ut artikeln föra att läsa igenom den. Testpersonen fick ta den 
tid på sig som hen behövde för att studera artikeln. Under tiden som 
testpersonen läste artikeln genomfördes observation av testpersonen. Den som 
utförde intervjun satt snett mittemot testpersonen för att kunna observera hur 
testpersonen läste artikeln. Under observationen studerades hur användaren 
integrerade, scrollade och läste igenom artikeln. Intervjuaren använde en 
krysslista med frågor som kunde besvaras med ”ja” och ”nej” (se bilaga 5). 
 
Efter att testpersonen hade läst klart artikeln la intervjuaren undan artikeln och 
ställde frågor till testpersonen (se bilagorna 3 och 4). Artikeln lades undan för 
att testpersonen inte skulle se artikeln när det ställdes frågor om minnet. Innan 
den sista frågan fick testpersonen åter tillbaka artikeln för att i sitt svar kunna 
visa hur hen menade. 
      
Delmoment 6. Sammanställning av resultat  
Genom observationen och intervjun fick den som intervjuade fram information 
gällande hur testpersonerna studerade, förstod och mindes den tryckta artikeln 
jämfört med artikeln i mobilanpassat format. Resultatet sammanställdes genom 
att intervjuerna skrevs ner i text (se bilagorna 5 och 6). Efter det jämfördes 
användarnas svar på de olika frågorna och resultatet från observationen. 
 
Delmoment 7. Diskussion och teorianknytning 
Resultatet kopplades till teorier och tidigare forskning på området. 
 
Delmoment 8. Slutsats och gestaltningsförslag 
I slutsatsen presenteras vad studien har kommit fram till kopplat till syfte och 
frågeställningar. Det presenteras också ett gestaltningsförslag med 
förbättringsförslag för det mobilanpassade formatet. 
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5.2 Avgränsningar 
Studien behandlar statisk grafik, den behandlar inte rörlig eller interaktiv grafik. 
Eftersom det här är en uppsats inom ramen för inriktningen informativ 
illustration kommer störst fokus vara på grafik. Valet gjordes att låta 
testpersonerna få del av hela artikeln med både text och grafik. Anledningen är 
att tidningar använder sig av det multimodala, vilket innebär att text, bilder och 
grafik i samverkan till varandra ska informera och utbilda läsare. Att ta bort en 
av dessa delar skulle ge en felaktig bild av artikeln. 
 

Valet har gjorts att utföra användartester på en utvald artikel för att kunna få 
djupare förståelse och kunna jämföra användarnas svar. I framtida studier går 
det att göra jämförelser mellan flera olika artiklar. 

 
5.3 Etik 
Intervjupersonen har ett stort ansvar när det gäller etik. Intervjupersonen ska se 
till att den som blir intervjuad känner sig trygg att dela med sig av information.  
 
Häger (2007, s.79) belyser att det är lagligt att spela in ett samtal som du själv 
deltar i. En person behöver inte förklara varför hen spelar in ett samtal, om inte 
den som blir intervjuad ber om det. Häger menar att det är bra att förklara att 
intervjun spelas in för att kunna citera korrekt, undvika missförstånd och för att 
det tar längre tid att anteckna. De intervjuer som genomfördes spelades in med 
mobiltelefon. Testpersonerna fick frågan om det gick bra att intervjun spelades 
in. Alla testpersoner angav att det gick bra. 
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6. Resultat  
I resultatdelen presenteras resultatet från användartesterna. Ett Användartest 
bestod av två delar; observationstest och intervju med testpersonen. 
 
6.1 Observationstest 
Observationstestet fylldes i av den som intervjuade under tiden som 
testpersonen läste artikeln. Resultatet från observationerna presenteras i fem 
stapeldiagram. I diagrammen redovisas antalet personer till höger om staplarna. 
 
Den första observationspunkten är olika beroende på om testpersonen läste 
artikeln i mobilanpassat format eller i tryckt format. Att observationsfrågorna är 
olika beror på att testpersonen som läser artikeln i tryckt format har en 
överblick av hela artikeln och därmed kan välja fritt var hen börjar, till exempel 
studera diagram eller läsa brödtext. I artikeln i mobilanpassat format scrollar 
användaren ner i artikeln för att läsa vidare, därmed är läsordningen mer 
förutbestämd av den som skapat artikeln. 

      
Resultatet från observationsfråga 1 visade att av de som läste artikeln i tryckt 
format var det fyra av fem testpersoner som tittade på grafiken innan de började 
läsa texten. Det var en person av fem som började läsa texten innan hen 
studerade grafiken i artikeln. För de som läste i mobilanpassat format var det 
två av fem av testpersonerna som scrollade tillbaka för att titta på grafiken efter 
att ha läst texten. Tre av fem testpersoner scrollade inte tillbaka till grafiken 
efter att ha läst texten. 
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Resultatet av observationsfråga 2 visade att av de som läste artikeln i tryckt 
format var det två av fem testpersoner som tittade igenom artikeln innan de 
började djupläsa brödtexten. Tre av fem testpersoner valde att först titta igenom 
artikelns upplägg och innehåll innan de började läsa brödtexten. I 
mobilanpassat format började alla fem testpersoner direkt läsa brödtexten. I 
artikeln i mobilformat låg diagrammen inbäddade i texten, vilket gjorde att de 
låg en bit ner. 
 

 
      
Resultatet av observationsfråga 3 visade att av testpersonerna som läste artikeln 
i tryckt format var det två av fem som fokuserade längst tid på grafiken. Tre av 
fem fokuserade längst tid på artikelns brödtext. Av de testpersoner som läste 
artikeln i mobilanpassat format la alla fem testpersoner längst tid på att läsa 
artikelns brödtext. De som läste artikeln i mobilanpassat format la inte så lång 
tid på att studera grafiken.  
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Observationen av fråga 4 visade att av testpersonerna som läste artikeln i tryckt 
format var det tre av fem som studerade grafiken mer efter att de hade läst klart 
artikeln. Två av fem tittade inte på grafiken efteråt. Av de som läste artikeln i 
mobilanpassat format valde två av fem av testpersonerna att scrolla tillbaka och 
studera grafiken igen. Det var tre av fem som inte scrollande tillbaka till 
grafiken efter läsningen.  
      

 
 
Observationsfråga 5 hade som syfte att ta reda på hur mycket läsaren tog del av 
rubrikerna i artikeln. Observationen av de som läste artikeln i tryckt format 
visade att två av fem skannade av och läste rubrikerna som fanns i artikeln. Det 
var tre av fem som inte gjorde det. Av de som läste i mobilanpassat format var 
det en testperson som scrollade och kollade efter rubrikerna, fyra av fem 
testpersoner valde att inte scrolla efter rubrikerna.  
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6.2 Intervjuer med testpersoner 
I den här delen presenteras resultatet av intervjuerna med testpersonerna i 
studien. Intervjufrågorna delades in i delarna; helhet, grafik, texten och minnet.  
Frågorna som ställdes finns i bilagorna 3 och 4. Alla svar finns sammanställda i 
bilaga 6. 
      
Introduktion 
Testpersonerna fick börja med att med egna ord sammanfatta artikelns innehåll. 
Alla sammanfattade artikelns innehåll på liknande vis. Det fanns ingen skillnad 
gällande förståelsen av artikelns huvudsakliga innehåll mellan de som läste i 
tryckt format eller i mobilanpassat format.  
      
Grafiken  
Testpersonerna fick en fråga gällande hur väl de förstod grafikens innehåll och 
vad artikeln handlade om. Av de tio testpersonerna var det ingen som sa att hen 
förstod all grafik. Alla var lite tveksamma eller förstod bara vissa delar av 
grafiken. En av testpersonerna som studerade grafiken i tryckt format uttryckte 
att hen var förvirrad av diagrammens design. Hen ville se hela diagrammen och 
all data. 
 
En del av grafiken i tryckt format innehöll siffror och kategorier, den var 
skapad som ett liggande stapeldiagram. En testperson som studerade artikeln i 
mobilt format menade att rörlig grafik hade dragit till sig mer uppmärksamhet 
än nuvarande grafik.  
 
En fråga ställdes gällande om det var någonting som testpersonerna reagerade 
på när de såg grafiken. Både personer som läste artikeln i tryckt format och i 
mobilanpassat format reagerade på den rosa färgen. Av de som hade studerat 
artikeln i tryckt format kommenterade några att det var svårt att förstå staplarna 
som behandlade årsinkomsten i diagrammet. Någon uttryckte att det blev rörigt 
att läsa av diagrammet eftersom att det var liggande och innehöll mycket data 
med olika kategorier.  
 
Testpersonerna fick svara på om de förstod grafikens innehåll och vad som, i så 
fall, bidrog till att de förstod. Testpersonerna från både tryckt format och 
mobilanpassat format uttryckte att de liggande och stående staplarna gav bra 
kontrast. Stapeldiagrammen gav en igenkänningsfaktor som bidrog till 
förståelse.  
 
En testperson som studerade artikeln i tryckt format sa att de olika färgerna 
bidrog till förståelse för grafiken. Samma person menade också att staplarna 
med mindre text bidrog till en bättre förståelse. 
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Testpersonerna fick en fråga gällande om det var någonting i grafiken som hade 
extra stor inverkan på dem. Tre av tio svarade att de inte visste om någonting i 
grafiken hade extra stor inverkan på dem. En testperson som läste artikeln i 
tryck format svarade att den gula cirkeln drog till sig blicken, men testpersonen 
kom inte ihåg vad det stod i cirkeln. Två personer som studerade artikeln i 
mobilanpassat format nämnde att färgerna gjorde störst inverkan på dem. En av 
dessa personer nämnde specifikt att färgen rosa gjorde inverkan.  
 
De fem som hade studerat artikeln i tryckt format hade mer utförliga svar på 
frågan gällande om någonting i grafiken hade extra stor inverkan på dem. Det 
var också de som läste artikeln i tryckt format som la längst tid på att studera 
grafiken. Av de som läste artikeln i mobilanpassat format var det ungefär 
hälften som scrollade förbi grafiken. De la inte lika mycket fokus på grafiken 
som de som läste artikeln i tryck format.  
      
Texten 

Av de som läste artikeln i tryckt format var alla testpersoner positiva till textens 
upplägg. De uppfattade texten som kortfattad och att den hade en slutpoäng 
med att ta upp utsatta områden. De ansåg att texten speglade förväntningarna 
från grafiken.  

De som studerade artikeln i det mobilanpassade formatet angav också att texten 
hade ett bra upplägg. En av testpersonerna kommenterade att hen gillade när 
grafiken kom en bit in i artikeln eftersom att det då hände någonting mer.  
      
Minnet 

De som blev intervjuade fick en fråga gällande vilken färg staplarna som visade 
data för männen hade. Rätt svar var att dessa staplar var svarat. Av de som läste 
artikeln i mobilanpassat format var det två av fem som mindes vad det var för 
färg på staplarna för männen. Tre av fem mindes inte färgen. Alla fem personer 
som läste grafiken i tryckt format mindes att staplarna var svarta, men några 
personer blev sedan osäkra på om de mindes rätt.  
 
Det ställdes en fråga gällande hur många procent av kvinnorna som hade 
uppnått eftergymnasial utbildning som var längre än tre år. Av testpersonerna 
var det en av tio som mindes att det var 41 procent. Testpersonen som mindes 
procentsatsen läste artikeln i mobilanpassat format. I grafiken för mobilanpassat 
format var det en separat bild på den här grafiken, se nedan. Grafiken visar 
skillnaden mellan män och kvinnor på ett sammanfattande vis. I det tryckta 
formatet fanns inte den bilden, där var det en av staplarna i stapeldiagrammet 
tillsammans med många andra staplar, se nedan. Testpersonen som mindes 
procentsatsen förklarade att hen mindes resultatet eftersom att hen hade scrollat 
upp till grafiken ytterligare en gång.  
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 Bild: Introduktionsbilden för den mobilanpassade artikeln 

Bild: Grafiken i tryckt format 
 

            Av de som studerade artikeln i det mobilanpassade formatet svarade två av fem 
att de inte kom ihåg. Av de som studerade det tryckta formatet var de fyra av 
fem som gissade hur många procent det var. Det var två av dessa som gissade 
relativt nära den rätta procentsatsen. De som gissade efter att ha läst artikeln i 
det mobilanpassade formatet var längre ifrån det rätta svaret.  

 
Testpersonerna fick frågan om det fanns några symboler med i grafiken. Det 
var en av tio testpersoner som nämnde att det fanns pilar. Alla de som hade läst 
artikeln i tryckt format nämnde att det fanns könssymboler. Av de som läste 
artikeln i mobilanpassat format var det tre av fem som mindes att det fanns 
könssymboler med i grafiken. Två av de fem testpersonerna som läste artikeln i 
mobilanpassat format svarade att de inte mindes några symboler. 
      
Testpersonerna fick frågan om de kom ihåg artikelns rubrik. Det var ingen av 
testpersonerna som kunde återge rubriken ordagrant. Av de som studerade 
artikeln i tryckt formatet var det två personer som sa hur de trodde att rubriken 
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var, men det var inte ordagrant rätt. Resterande tre personer sa att de inte 
mindes rubriken, en av dessa sa att hen mindes den som ganska lång och att den 
därför var svår att minnas. Av testpersonerna som läste artikeln i mobilanpassat 
format var det tre av fem personer som sa att de inte mindes rubriken. En 
chansade och en av testpersonerna uttryckte att hen inte läste rubriken till 
artikeln. 
 
Testpersonerna fick svara på om de mindes vilka färger som fanns med i 
grafiken. Det var endast en av de tio personerna som hade rätt på alla färger, 
den personen studerade artikeln i tryckt format. Den person som mindes alla 
färger var den enda som mindes den gula färgen som fanns med i artikeln. Alla 
mindes den rosa eller röda färgen i grafiken, sedan var det några som mindes 
svart och andra som mindes grått. Två av testpersonerna som studerade artikeln 
i mobilanpassat format menade att färgen blå fanns med i grafiken, vilket den 
inte gjorde.   
      
Artikelns helhet 

Testpersonerna fick svara på vad som hjälpte dem mest att förstå artikelns 
innehåll, om det var texten eller grafiken. Av de personer som läste artikeln i 
mobilanpassat format ansåg tre av de fem testpersonerna att texten var det som 
hjälpte dem att förstå artikelns innehåll. Av dem som läste artikeln i tryckt 
format svarade fyra av de fem testpersonerna att grafiken var det som bidrog till 
förståelse för innehållet i artikeln. Flera angav att texten och grafiken 
kompletterade varandra.  
 
Testpersonerna fick ange sina egna tankar gällande formgivningen av artikeln. 
Av de som hade läst artikeln i tryckt format var det två av testpersonerna som 
kommenterade att diagrammet med liggande staplar till höger kändes svårt och 
förvirrande. En av testpersonerna föreslog bredare staplar som skulle göra det 
lättare att jämföra. En testperson som läste artikeln i det mobilanpassade 
formatet ansåg att artikeln var upprepande och att den skulle gå att komprimera 
när det gäller texten. 
 
Testpersonerna fick svara på hur de upplevde artikeln. Tre av de fem 
personerna som läste artikeln i mobilanpassat format svarade att de upplevde 
den som lång. Flera förmedlade att de upplevde artikeln som upprepande och 
mastig. Av de som läste artikeln i tryckt format var det ingen som 
kommenterade lika tydlig att artikeln kändes lång. De uttryckte att artikeln var 
intressant. 
 
Testpersonerna fick svara på hur det kändes när de studerade artikeln. En 
skillnad var att testpersonerna som läste den tryckta artikeln gick ner mer på 
detaljer när de förklarade hur det kändes att studera artikeln, de hade mer 
konkreta exempel. De som studerade artikeln i mobilanpassat format utgick mer 
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från textens innehåll.  
 
Inför den sista frågan fick testpersonerna tillbaka artikeln framför sig. De fick 
frågan om det var någonting som de skulle vilja ändra på i artikelns utformning. 
 
Tre av personerna som studerade artikeln i mobilanpassat format svarade att det 
nedersta stapeldiagrammet var otydligt och förvirrande på grund av att det var 
mycket siffror i det. En av personerna föredrog stående stapeldiagram, istället 
för liggande stapeldiagram. En annan av testpersonerna hade önskat att det 
fanns en bild med lite förklarande text som beskrev grafiken mer. Personen 
menade också att det förstorade citatet inte behöver upprepas i texten. Citatet 
kunde ha flyttats upp lite för att undvika upprepning. Det framkom också att det 
skulle vara bra med en kort slutsats eller sammanfattning i slutet av artikeln.  
 
Av de som läste artikeln i mobilanpassat format framkom att artikeln var lite 
lång och att texten kunde ha komprimerats. En testperson hade förslag på att 
göra en tidslinje. Det fanns önskemål om att grafiken skulle ha blandats in mer i 
texten. Personen uttryckte att: ”Det känns som att när man kommer till grafiken 
så tror man att det är klart.” 
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7. Diskussion 
I den här delen kopplas resultatet till de olika teorierna och tidigare forskning 
som presenterats. 
 

7.1 Terorianknytning 
Holsanova beskrev multimodalitet, vilket innebär att text och grafik 
tillsammans bidrar till ökad förståelse. Flera av testpersonerna angav i 
användartestet att de behövde både grafik och text för att förstå artikeln. Dessa 
två delar stärkte och skapade förståelse för varandra. 
 
Holsanova förklarade att dagens texter ofta är multisekventiella. Artikeln i 
tryckt format har inte en lika tydlig och förutbestämd läsordning som den 
mobilanpassade artikeln. I den tryckta artikeln kan läsaren välja om hen vill 
studera grafiken eller börja med att läsa texten. Det innebär mer frihet för 
läsaren och ställer samtidigt högre krav på aktiv läsning. 
 
Den narrativa teorin, som Andersson beskrev, kan kopplas till artikeln i det 
mobilanpassade formatet. Den artikeln är uppbyggd med en tydlig struktur som 
läsaren scrollar sig igenom. Det kan vara bekvämt för läsaren att veta artikelns 
läsordning. Samtidigt medför det också att läsaren inte får någon uppfattning 
om artikelns längd och när grafiken kommer, om det finns någon grafik. Flera 
personer som läste artikeln i mobilanpassat format upplevde att artikeln kändes 
lång. Det kan bero på att det inte fanns någon tydlig början, mitt och slut, vilket 
enligt den narrativa teorin är viktigt. Två personer som läste artikeln i 
mobilanpassat format efterfrågade en tydlig sammanfattning av hela artikelns 
slutsats.  
 
Grafiken och artiklarna i de olika formaten utgår från det som Ware beskriver 
som gestaltningsteorin. Artikeln är färgkodad i enlighet med likhetslagen, vilket 
innebär att det som har samma färg och form hör ihop. Testpersonerna kunde 
koppla att den rosa färgen stod för kvinna och den svarta för man. Färgerna 
bidrog till en tydlighet i grafiken. Testpersonerna kände igen flera symboler 
som fanns i grafiken på grund av att de tidigare hade sett dem och lärt sig vad 
de betyder. Det går att koppla till erfarenhetslagen och kognitionsteorin, enligt 
vilka vi tidigare tagit del av och lärt oss vad till exempel en symbol står för. 
Den kunskapen har vi sedan med oss när symbolen dyker upp nästa gång.  
 
För att förstå grafiken sätts minneskrav på användaren enligt kognitionsteorin. 
Det är inte självklart att läsaren förstår ett stapeldiagram eller en visuell symbol 
om hen inte har sett det tidigare. Det är enklare att förstå hur grafik ska tolkas 
och att minnas en design om läsaren känner igen den sedan tidigare. 
Testpersonerna som deltog i studien hade sett till exempel stapeldiagram i 
tidigare sammanhang. Några hade mer erfarenhet än andra av att läsa av 
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diagrammet. För en van läsare av diagramtypen var det lättare att tolka och 
minnas den information som framkom i diagrammet. 
 
Testpersonerna som genomförde användartesterna var mellan 19-84 år. I 
tidigare forskning kring minnet (Hjärnfonden, 2018) förklaras att hur bra minne 
en person har beror på arv och miljö. Av användartesterna framgick att det inte 
fanns någon tydlig koppling mellan ålder och hur mycket testpersonerna 
mindes från artikeln. Testpersonerna mindes ungefär lika mycket, men lyfte 
fram olika aspekter. Det som tydligt framgick var att testpersonerna mindes och 
lyfte fram det i artikeln som de själva tyckte var mest intressant.  
      
Semiotik är, som Chandler förklarade, läran om tecken. I grafiken användes 
både könsymboler och pilar. Symbolerna ledde till en ökad informations-
upptagning hos testpersonerna som studerade grafiken. Testpersonerna drogs 
till symbolerna för att de kände igen dem. De kunde därför fort förstå vad 
symbolerna hade för funktion i grafiken.  
 
Forskaren Nielsen menar att det är viktigt att ha en idé för varje nytt stycke. För 
varje nytt stycke med ny information kan det behövas till exempel en bild som 
förtydligar ämnets innehåll. Nielsens teori bidrar till att läsaren på ett mer 
effektivt sätt kan koppla ihop texten och grafiken. Det var en testperson som 
beskrev att hen skulle tycka att det var lättare att förstå grafiken om den låg 
precis över det ämne i brödtexten som grafiken handlade om. 
 
Nilsen har också en teori om att det kan vara bra att minska textens omfång och 
endast ta med det viktigaste. Han menar att läsningen då blir mer fokuserad och 
att användaren får mer kontroll över informationen. Flera av testpersonerna som 
studerade den mobilanpassade artikeln tyckte att den var tung och upprepade. 
Den mobilanpassade artikeln skulle kunnat vara kortare, valt att fokusera mer 
på vissa stycken och plockat bort andra stycken. 
 
I det mobilanpassade formatet är det svårare att få en känsla för hur lång 
artikeln är. I tryckt format går det snabbt att få en överblick. Därför kan det vara 
bra i det mobilanpassade formatet med en sammanfattning. Holsanova och 
Holmqvist förklarar att det kan vara bra att ha en kort sammanfattande del för 
att leda in läsaren på rätt spår.  
      
Personerna som inte scrollade tillbaka i artikeln i det mobilanpassade formatet, 
blev mer låsta i sina svar. Testpersonerna som studerade den tryckta artikeln 
gav mer kreativa svar gällande grafiken. De som läste artikeln i tryckt format 
upplevdes som mer engagerade i ämnet och gav mer utförliga svar på frågorna.  
Det kan bero på att personerna som läste artikeln i mobilanpassat format kände 
sig mer låsta av artikelns struktur. 
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7.2 Vidare forskning 
Många tidningar går från papperstidning till ett mobilanpassat format. Det är 
olika metoder som krävs för att skapa grafik till tryckt format och till 
mobilanpassat format. Därför behövs mer forskning på området under en längre 
tid. Ett gestaltningsförslag skulle kunna göras till en prototyp, och ännu ett 
användartest skulle kunnat genomföras på prototypen.  
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8. Slutsats 
I den här studien har det undersökts om det är någon skillnad hur läsaren förstår 
och minns en artikel med grafiskt innehåll i tryck format jämfört med 
mobilanpassat format.  
 
Genom användartester, bestående av observationer och intervjuer, framkom att 
testpersonerna som studerade den mobilanpassade artikeln la mer tid på att läsa 
texten än på att studera grafiken. Grafiken i den mobilanpassade artikeln fanns i 
mitten av artikeln och testpersonerna la kort tid på att studera den. De visste 
inte att artikeln innehöll grafik eller när i artikeln grafiken skulle komma. Av 
den anledningen kan det vara bara att grafiken finns högre upp i artikeln så att 
användaren har en chans att ta del av den tidigt i läsningen och kunna återgå till 
den vid behov. Testpersonerna som läste artikeln i tryckt format använde 
grafiken mer som ett hjälpmedel och växlade mer mellan grafik och text under 
tiden som de läste artikeln.  
 
Det har också utretts om det var någon skillnad mellan de olika formaten 
gällande vad testpersonerna mindes från artikeln. Genom observationerna och 
intervjuerna som genomfördes framkom att testpersonerna som läste artikeln i 
tryckt format mindes mer utav grafiken. De som läste artikeln i tryckt format 
hade till exempel lättare att minnas grafikens färger och återge dem. 
Testpersonerna som studerade det mobilanpassade formatet mindes inte 
färgerna i grafiken lika bra. Det kan bero på att testpersonerna inte studerade 
grafiken lika lång tid, de kom bort från den när de scrollade för att läsa vidare. 
Det testpersonerna hade lättast att minnas från artikeln, oavsett format, var 
sådant som de själva upplevde som intressant. 
 
Utifrån användartesterna går det att utläsa att de båda formaten har olika styrkor 
och svagheter. En styrka med det tryckta formatet är att det går fort att få en 
överblick och helhetsbild. De som studerade artikeln i det mobilanpassade 
formatet upplevde mer stress över hur lång artikeln var, eftersom att de inte 
hade någon överblick över artikeln.  
      
En styrka med grafiken i det mobilanpassade formatet var att det fanns en 
grafik högst upp i artikeln som fungerade som en sammanfattning. Den hade 
delar av huvudgrafiken, men med en annan utformning och färre siffror. Den 
grafiken var stilrenare och gjorde det lättare för testpersonerna att förstå och 
kunna ta till sig siffrorna.  
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8.1 Gestaltningsförslag 
Utifrån användartesterna, kopplat till teorier, har ett gestaltningsförslag 
utarbetats. Förslaget är till för att ge stöd till grafiker och grafiska formgivare i 
hur en läsare lättare kan ta in information i en artikel i ett mobilanpassat format. 

 
Bild. Gestaltningsförslag på ändringar till det mobilanpassade formatet  
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Gestaltningsförslaget är utformat som ett mobilanpassat format där olika 
element förklaras. Förklaringarna ligger i det gröna och grå fälten mitt i bilden.  

I början av en artikel kan det finnas fördelar med att ha en bild som direkt visar 
vad artikeln handlar om. Introduktionsbilden är till för att presentera 
artikelinnehållet.  

 
Bild. Introduktionsbild till artikel 
 
Av användartesterna framgick att ingen av testpersonerna mindes rubriken på 
artikeln. Flera mindes rubrikens innehåll, men ingen kunde återge den 
ordagrant. Rubriken behöver kortas ner för att få mer tyngd och för att läsaren 
ska lägga den på minnet. Se bilden nedan. 

 
Bild. Rubrikens längd 
 
Av användartesterna framgick att testpersonerna som läste artikeln i det 
mobilanpassade formatet kände sig mer stressade när de läste. De upplevde 
också artikeln som längre än de som läste artikeln i tryckt format. Läsarna i det 
mobilanpassade formatet fick ingen överblick och uppfattning om hur lång 
artikeln var. Därför kan det vara bra att skiva ut hur lång tid artikeln beräknas ta 
att läsa. Se bilden nedan. 

 
Bild. Ge läsaren en tidsuppfattning för att förstå artikelns omfattning 
 
Den gula bubblan, pop-out, är till för att dra till sig läsarens uppmärksamhet. 
Av användartesterna framkom att testpersonerna nästan inte uppmärksammade 
den gula symbolen med text. En av testpersonerna kommenterade att hen 
mindes att det fanns en rund symbol med text i grafiken, men att hen inte hade 
läst det som stod där. Den gula bubblan fungerar bäst om det står någonting 
kort i den. Grafiken som användes i användartestet innehöll även färgen rosa, 
det är också en stark färg. Det kan ha varit så att den rosa färgen tog över och 
att den gula färgen då kom i skymundan. Om det är flera starka färger i grafiken 
kan den gula färgen i bubblan bytas ut mot till exempel svart.  
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Bild: Den gula bubblan med textinnehåll 
 
Grafik som innehåller flera element bör ligga högt upp i artikeln för att läsaren 
ska kunna ta del av grafiken och återgå till den vid behov. Grafiken fungerar då 
som ett komplement till texten och ökar läsförståelsen. Se bilden nedan. 

 
Bild. Grafik med flera element bör ligga högt upp i grafiken 
 
Det mobilanpassade formatet har en linjär berättarstil. Det innebär att artikeln 
byggs upp som en berättelse och det går inte att överblicka hela artikeln. 
Testpersonerna scrollade oftast inte tillbaka till grafiken igen. Därför kan det 
vara bra att dela upp grafiken i mindre delar, istället för att ha en stor grafik i 
början av artikeln. Det kan vara bra att vid varje stycke lägga grafik som är 
kopplad till stycket. Se bilden nedan. 

 
Bild: Grafik vid varje nytt stycke  
 
Användartesterna visade att det kunde finnas behov av en sammanfattning av 
artikeln innehåll. Sammanfattningen skulle kunna innehålla de viktigaste 
punkterna och vad artikeln kom fram till. Sammanfattningen kan ligga i början 
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av artikeln, så att läsaren kan överblicka vad hen kommer få ta del av. 
Sammanfattning kan också ligga i slutet av artikeln och då knyta ihop artikeln. 

 
Bild. En sammanfattning 
 
I det mobilanpassade formatet försvinner överblicken av artikeln jämfört med i 
tryckt format. Därför finns ett förslag på en utzoomnings-funktion som skulle 
kunna hjälpa läsaren att se artikelns omfattning. Om läsaren klickar på 
”Utzoomning här” kommer hen kunna se hela artikeln. Sedan kan läsaren klicka 
på ”zooma tillbaka” för att återgå till artikeln.  
 

 
Bild. Utzoomings-funktion av artikel 

 
Bild. Utzoomings-funktion ger en överblick över artikeln 
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Bilaga 1. Artikel till användartest  
Dagens Nyheter den 2 april 2019: Kvinnor är förlorare i Stockholms arbetsliv 
 
Artikeln visas nedan i tryckt format, på nästa sida finns artikeln i mobilanpassat 
format.  
 
Artikel i tryckt format  
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Artikel i mobilanpassat format  
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Bilaga 2. Manus till användartest 
 
Introduktion 
Jag heter Johanna Pettersson 
Jag studerar på Mälardalens högskola i Eskilstuna 
Gör min kandidatuppsats i samarbete med Dagens Nyheter 
Det känns jättekul att du vill vara med som testperson 
Ingenting i testet kommer kunna kopplas till dig som person, du kommer alltså 
vara anonym 
Jag kommer inte ge så mycket återkoppling idag, men du kan få ta del av mitt 
slutresultat  
Är det okej om jag spelar in vårt samtal? Kommer bara använda det för att 
skriva rent, sedan kommer det raderas. 
      
Observation av testperson 
Tidningsartikel i tryckt format 

● Hur hoppar testpersonen i läsningen av artikeln mellan diagram och 
text? 

Artikel i mobilanpassat format 
● Hur scrollar testpersonen? 
● Läser testpersonen en linje eller scrollar hen upp och ner för att kolla på 

grafiken igen?  
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Bilaga 3. Intervjufrågor för användartest, tryckt format 
Artikel: Kvinnor är förlorare i Stockholms arbetsliv 

      
Helhet 

● Kan du sammanfatta artikelns innehåll kortfattat? 
 
Grafiken  

● Förstod du grafikens innehåll? (vad handlar grafiken om?) (ja eller nej) 
● Var det någonting du reagerade på när du såg grafiken? (ja eller nej) 

Om ja, Beskriv gärna vad! 
● Vad bidrog till att du förstod grafikens innehåll? 
● Hade någonting i grafiken extra stor inverkan på dig?  

 
Texten 

● Hur upplevde du textens upplägg? 
 
Minnet 

● Vilken färg hade staplarna som visade data för männen?  
● Hur många procent av kvinnor har uppnått en eftergymnasial utbildning 

som är tre år eller längre?  
● Fanns det symboler med i grafiken?  
● Kommer du ihåg rubriken på artikeln? 
● Vilka färger fanns med i grafiken? 

 
Artikelns helhet 

● Vad hjälpte dig mest att förstå artikelns innehåll, texten eller grafiken?  
● Har du några egna tankar gällande formgivningen av artikeln? 
● Hur upplevde du artikeln? 
● Hur kändes det när du studerade artikeln? 
      Lägg fram artikeln 
● Finns det något som du skulle vilja ändra på i artikeln?   
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Bilaga 4. Intervjufrågor för användartest, mobilanpassat 
format 
Artikel: Kvinnor är förlorare i Stockholms arbetsliv 
 
Helhet 

● Kan du sammanfatta artikelns innehåll kortfattat? 
 
Grafiken  

● Förstod du grafikens innehåll? (vad handlar grafiken om?) (ja eller nej) 
● Var det någonting du reagerade på när du såg grafiken? (ja eller nej) 

Om ja, Beskriv gärna vad! 
● Vad bidrog till att du förstod grafikens innehåll? 
● Hade någonting i grafiken extra stor inverkan på dig?  
● Scrollade du för att titta på grafiken igen?  

 
Texten 

● Hur upplevde du textens upplägg? 
 
Minnet 

● Vilken färg hade staplarna som visade data för männen? 
● Hur många procent av kvinnor har uppnått en eftergymnasial utbildning 

som är tre år eller längre?  
● Fanns det symboler med i grafiken?  
● Kommer du ihåg rubriken på artikeln? 
● Vilka färger fanns med i grafiken? 

 
Artikelns helhet 

● Vad hjälpte dig mest att förstå artikelns innehåll, texten eller grafiken?  
● Har du några egna tankar gällande formgivningen av artikeln? 
● Hur upplevde du artikeln? 
● Hur kändes det när du studerade artikeln? 
      Lägg fram artikeln 
● Finns det något som du skulle vilja ändra på i artikeln?   
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Bilaga 5. Tabell av observationstest  
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Bilaga 6. Intervjuer av tio testpersoner 
Testpersoners svar för tryckt format: 1, 2, 3, 4, 5 
Testpersoners svar för mobilanpassat format: 6, 7, 8, 9, 10 
      
Helhet 
Kan du sammanfatta artikelns innehåll kortfattat? 
Användarna sammanfattade vad artikeln handlade om i några meningar. 
1. Att kvinnorna är förlorarna i löneutvecklingen i systemet för hur det ser ut i 

Stockholm.  
2. Mm, artikeln pratar om att kvinnor har lägre medianinkomst i 

genomsnittslön, i förhållande till män trots att de har samma utbildning. 
Trots att kvinnor överlag har högre utbildning än män. Det är mer kvinnor 
som går långa utbildningar rent procentuellt än män.   

3. Handlar om män och kvinnors medieinkomster förhållande till 
utbildningsnivå. Det visar att kvinnor har lägre medieinkomst, trots 
utbildningsnivå. Och socioekonomiska förhållanden spelar roll, det syns 
tydligt. 

4. Män har högre inkomst än kvinnor trots att de har samma utbildning. 
5. Artikeln handlar om, framför allt, artikeln trycker på att mäns och kvinnor 

inkomsten skiljer sig åt väldigt mycket. Men egentligen handlar studien om 
sysselsättningar 1985, där man kollade två tillfällen 2000 och 2016. 
Landade i slutsatsen att det är kvinnor utan gymnasieutbildning som har 
svårast att komma in på arbetsmarknaden och män som har svensk 
bakgrund och inte har vuxit upp i utsatta förhållanden har det bäst ställt 
inkomstmässigt. 

6. Att den handlar om att kvinnor får lägre lön, även om de har utbildat sig 
längre så får de en lägre än män. Och folk i utsatta områden också, det 
handlar om vem som får mest lön. 

7. Kortfattat handlar den om en undersökning av människor i Stockholms län, 
1985. Skillnader i löneinkomst per år mellan kön, social, utsatthet och 
organisitet er och skillnaderna som var däromkring.  

8. Ja det är ju en jämförelse mellan kvinnor och mäns inkomst. Andra 
förhållanden. 

9. Handlade om kvinnor och män på arbetsmarknaden. Vem som tjänade mest 
och minst, 1985 till 2000 

10. Att det finns orättvisor mycket beroende på socioekonomisk bakgrund, 
också beroende på kön och var personen är uppvuxen.  

      
Grafiken  

Förstod du grafikens innehåll? (vad handlar grafiken om?)  
1. Ja, fast jag tänkte också att det kan vara lite vilseledande då man inte ser en 

helhet. Med till exempel, man kan bli lurad av diagram när man inte ser en 
helhet. Det kan se värre ut än det är.  

2. Ja, nästan allt. Om det var nått som var lite otydligt så var det den vänstra 
delen. Den högra kolumnen med medianinkomsten var svårare att ta till 
sig.  

3. Ungefär, kollade inte exakt, ville inte fastna i detaljer. Tittade översiktligt. 
4. Ja, jo det förstod jag 
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5. För det mesta 
6. Ja, asså lite, den handlade om procent och hur mycket aa… 
7. Lite halvt. Tycker att grafik är skitsvårt som person. 
8. Ja, det gjorde jag. Det var mycket siffror. 
9. Ja, det mest. Det i mitten av artikeln var lite svårare att fatta. 
10. Jag kollade faktiskt inte så länge i det här fallet, jag dök in i texten. 

            Hade den varit mer interaktiv och rörlig så hade jag kanske lagt mer tid på 
den.  

 
Var det någonting du reagerade på när du såg grafiken?  
Om ja, Beskriv gärna vad! 
1. Ja, först att män var svart och att kvinnor var rosa.  
2. Bra val av färger, lite så här kvinnorna fick rosa. Men det bidrar till att man 

fattar snabbt.  
3. Först reagerade jag på utbildningsnivå. Såg att det var procenttal, handlade 

om. Litar på tidningen DN.  
4. Att de som har lågutbildade föräldrar går det sämre för 
5. Ja, det gjorde jag. Jag tyckte det var lite svårt att förstå grafen till höger. 

Svårt att förstå grafen till höger där det var olika linjer. Svårt att förstå hur 
man hade delat in männen i de olika grupperna. Männen var en spalt, 
kvinnorna en spalt och där emellan var det en grupp med odefinierat kön.  

6. Mm, nej. Fattade inte riktigt alla staplar, dem som var längst ned. Förstod 
inte vad alla betydde.  

7. Typiskt att rosa var kvinnor och män var blått. 
8. Ja, att det är ganska stor skillnad, det borde inte va så stor skillnad. 
9. Det var så mycket årtal och siffror. Det kan vara svårt att ta in så mycket 

siffror och årtal. Det var rosa för kvinnor och blått för män. 
10. Det var en pil som såg ut som en snurra som var lite annorlunda. 

 
Vad bidrog till att du förstod grafikens innehåll? 
1. Mm, jo men texten, man läste och kunde se skillnad genom texten. 
2. Sådana här diagram är ofta lätta att förstå, de grafiska staplarna var bra att 

ha där. Cirkeldiagram hade inte varit lika tydligt, därför att man inte ser 
kontrasten på samma sätt. Tydligare med staplar när det är två grupper som 
jämförs.  

3. Stora diagram. När det gäller det grafiska var det inte för plottrigt, svart 
och röd skala. Bra med rena diagram, som inte innehåller för mycket roliga 
figurer. Igenkännande diagram. Liggande och stående staplar på ena. Bra 
kontrast.  

4. Med hjälp av staplarna förstod man vilka som tjänade mest. 
5. Jag tror att det är olika färger som gör det. Det var bra med en grafik som 

hade färg och lite förklaringar. Text bredvid varje spalt.  
6. När det är tydligt, det är lättare att se som i den första diagrammet, att man 

jämför. Det blir tydligare. 
7. Att det fanns på olika sätt, stapplar år olika hål. Olika typer av element.  
8.  Vet inte riktigt, bilderna hjälpte till. 
9. Att det upprepades så många gånger. Det var tydliga stapeldiagram, mans 

och kvinnor symbolen bidrog också till att förstå.  
10. Jag vet faktiskt inte, det var en pil som en snurra som var lite annorlunda. 
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Hade någonting i grafiken extra stor inverkan på dig? 
1. Mm, nej. 
2. Jag tror att den här gula cirkeln, det är lite konstigt. Den sög till sig blicken, 

men jag kommer inte ihåg vad som stod där.  
3. Storleken på diagrammet. Lite störande med liggande staplarnas bred, 

tycke jag var lite plottrigt. Med de liggande staplarna, det kunde ha varit 
lite renare. Jag fick leta innan jag hittade rätt att männen var överst, sedan 
totalen och kvinnor underst. 

4. Nja, de manliga har högre inkomst trots lägre utbildning. 
5. Jag tror att det var färgerna och texten såklart bredvid. 
6. Jag vet inte. 
7. Jag vet inte. 
8. Svårt, inget speciellt.  
9. Det var rosa för kvinnor, att män tjänar så mycket mer än kvinnor.  
10. Nej 

      
Scrollade du för att titta på grafiken igen? (Endast till de som studerade 
artikeln i mobilt format) 

      6. Nej  
      7. Ja, scrollande läste och kollade tillbaka igen. 
      8. Nej 
      9. Nja, inte mycket, scrollade tillbaka en gång.  
     10. Nej, faktiskt inte 

 
Texten 

Hur upplevde du textens upplägg? 
1. Jag tyckte den var bra, kortfattat. Det fanns ju, det kändes som att det kom 

med en slutkläm med utsatta områden, det tyckte jag var bra. Inte bra hur 
kvinnorna påverkades. 

2. Det kändes väldigt tydligt. Mer känslan kring texten. Har yrken fått mer 
lön för att det är kvinnor eller män som jobbar där. Har att göra med hur 
pengarna fördelas i samhället. 

3. Den var bra, speglade förväntningarna man fick ifrån diagrammet. Det 
hängde samman med diagrammet. Sedan det här med socioekonomisk 
bakgrund. Den var bra. 

4. Den var bra. 
5. Den var bra. Rätt mängd tecken och ord.  
6. Jag tyckte den var tydlig. Först berättade de, sedan kom det en bild hur 

mycket procent det var. Det är störigt att det är så. 
7. Tänkte inget särskilt om den, så den var bra. Rätt så lättläst och tog till mig. 

Jag läste och tog till mig. 
8. Det var bra, men ganska mycket text. Citatrutan med den större texten var 

bra.  
9. Den kändes lång, mycket text.  
10. Jag upplevde att man tog en grupp i taget. Jag tänkte på att man lag mycket 

energi på kön, att det var det viktigaste.  
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Minnet 

Vilken färg hade staplarna som visade data för männen?  
(Rätt svar: svart) 
1. Svart. 
2. Svart, eller grå. Nej, svart. 
3. Svart, var totalen svar röd. 
4. Svart. 
5. Svart eller grått. 
6. Rosa kanske…har för mig att det var rosa. Där det var kvinnor var det 

starkare färg, minns inte vad männen hade.  
7. Typ svart eller grå. 
8. Svart eller grå.  
9. De var blå. 
10. Tror att det var blått, rosa var det som jag la märke till. 

 
Hur många procent av kvinnor har uppnått en eftergymnasial utbildning 
som är tre år eller längre?  
(Rätt svar: 41 %) 
1. 5 procent tror jag. 
2. Oj, det har jag helt glömt. Jag har för mig att när det var tre år eller längre var 

det fler kvinnor än män. Och när det var tre år var det ungefär lika många.  
3. 48 procent var nått jag kommer ihåg. 
4. Det vet jag inte. 
5. 42 procent, 46 procent, nä ta 44 procent 
6. Asså siffror är jag sämst på. 33 procent stod någonstans. 
7. Det kommer jag inte ihåg. 
8. Kommer inte ihåg. 
9. Det var 41procent av kvinnorna säger vi. 
10. Kanske 55 procent. 

 
Fanns det symboler med i grafiken? (Till exempel: pilar, könssymboler m.m.) 
1. Man- och kvinnosymbolen.  
2. Mm, symbol för man och symbol för kvinna. Eh, pilar någonstans också.  
3. Män och kvinnor 
4. En ring och en stapel 
5. Klassiska kvinnosymbolen och den klassiska manssymbolen.  
6. Aa, kvinnosymbolen. Sedan minns jag inte. 
7. Könsymbolerna är de jag minns. 
8. Kommer inte ihåg. 
9. Ja, det var det en för män och en för kvinnor. 
10. Det vet jag inte, inget jag uppmärksammade.  

 
Kommer du ihåg rubriken på artikeln?  
(Rätt svar: Kvinnor är förlorare i Stockholms arbetsliv) 
1. Kvinnor har sämre lön än män. 
2. Kommer ihåg vad den handlade om, men ej rubriken.  
3. Ungefär: Kvinnor har högre utbildning än män, men tjänar minder. 
4. Nej, det gör jag inte. 
5. Nä, den var rätt lång, det kanske är därför jag inte minns den. 
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6. Jag tror inte ens jag läste den. 
7. Den stod där uppe också. Nä, det kan jag inte. 
8. Nej. 
9. Vem som tjänar mest. 
10. Nej, inte ordagrant, men det handlar om att kvinnor ligger långt efter 

männen i lön. 
 
Vilka färger fanns med i grafiken? 
1. Röd eller rosa, svart och grå.  
2. Grå, gul, svart och rosa.  
3. Svart, röd, kanske någon gråskala. 
4. Rött och svart. 
5. Rosa, svart och grått.  
6. Rosa, typ alla nyanser av rosa. Det är så jag minns det. 
7. Rosa, svart och grått. 
8. Rosa, svart och vit. 
9. Rosa, blå, rött och svart. Rosa, blå och svart text. Någon liten röd.  
10. Rosa och blått, kanske vit som bakgrund. 

      
Artikelns helhet 

Vad hjälpte dig mest att förstå artikelns innehåll, texten eller grafiken?  
1. Texten. 
2. Grafiken till vänster var bra. Kan inte välja det var kompletterande. Kanske 

ändå grafiken, den var mer pedagogisk. 
3. Grafiken, tror jag. 
4. Grafiken, därför att det var uppställt så bra att man såg procenten. 
5. Grafiken definitivt, eeh, det är återigen det här att man får en helhet. En hel 

studie, med resultatet av studien. Sen kan man välja själv, vad man tittar på 
vad.  

6. Det var ju tydligt det man läste det, men siffrorna förstärkte det. Utan 
grafiken, det blir tydligare. Svårare att bara ha en grafik utan en text 
kanske. Det är lättare att se siffror på det sättet. 

7. Texten om jag ska välja en, men det bästa att få båda. Då förstod jag mer.  
8. Grafiken, det är enklare att se skillnaden tycker jag. 
9. Det är lättare med bilderna än texten. När man ser siffrorna i staplarna så är 

det lättare att förstå. 
10. Texten. 

      
Har du några egna tankar gällande formgivningen av artikeln? 
1. Mm, ja men asså, inte rent spontant.  
2. Jag vet inte, stör mig fortfarande på något i grafiken till höger. Pilarna 

kommer jag inte ihåg vad dem tjänade för syfte.  
3. Någonting hade jag skapat, jag tycker om att göra staplar som inte är för 

smala. Jag tycker om när man kan se en massa.  
4. Nej, det har jag inte. 
5. Det var väldigt bra att det inte var för mycket ord. Det var lämplig längd på 

artikeltext. Man kan fråga sig om man just ska köra på rosa och svart.  
6. Nej, först berättare dem, sedan var det grafik och sedan text igen. 
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7. Nej, ingenting jag tänkte på nu. Fokuserade på innehållet och försökte 
förstå det. 

8. Det var bra att ha en bild i mitten. 
9. Man kan trycka ihop det lite mer. Det var väldigt mycket upprepningar och 

färre ord.  
10. Nej, det finns alltid utmaningar när man jobbar med design på en liten 

skärm, Det är läsbart. Jag tror att det är en del. 
 
Hur upplevde du artikeln? 
1. Den var intressant, bra att man tar upp skillnaden. Det går långsamt i 

utvecklingen.  
2. Iögonfallande, man ser den och vill läsa den. Att man adresserar 

motargument. 
3. Intressant, intresseväckande, det går in. Det är sen gammalt.  
4. Det var intressant att se hur olika det är. 
5. Informativ, jag tyckte om rubriken med fakta. I det stora hela var det bra. 

Två till tre bullet points.  
6. Störig att det är sant, det är störigt att det är så. Den förklarade bra, med 

siffror och bra fakta. Ganska lättläst och tydlig. 
7. Lite rörig. Kommer låta flummigt, undersökningen hade kollat på många 

olika vinklar. Lite svårt att ta in allt. Förstod, men fick läsa om och scrolla 
tillbaka till visa stycken och kolla på samma bild igen. Var lite väl mycket 
information att ta in. Helt plötsligt hade de kollat på något annat. Då fick vi 
det här svaret. Skulle varit skönare om de tagit en sak i taget.  

8. Den var bra, ganska lång. 
9. Den var lång och rätt mycket siffror, vissa grejer var rörigt. Det stod 

mycket samma sak, väldigt upprepande.  
10. Den upplevdes rätt så lång. 

      
Hur kändes det när du studerade artikeln? 
1. Inget särskilt. 
2. Ja men asså, hade ändå klart och tydligt. Grafiken till höger och pilarna var 

förvirrande. Fastnade på detta.  
3. Ehm, återigen, jag tycker att grafik är intresseväckande. Läsupplevelsen är 

bra. DN är trovärdigt och välarbetat.  
4. Det var intressant.  
5. Bra fråga, det kändes som att jag ville läsa den genuint. Det var intressant, 

ganska tungt. Man fick fokusera när man gick igenom procentsatserna.  
6. Det kändes bra, glömmer av när jag ska fokusera. 
7. Ämnet, blir lite störd att det är så. Kände irritation, men ingen förvåning. 

Bra att man uppmärksammar det.  
8. Inget speciellt. 
9. Rätt intressant, att kvinnor tjänar så mycket mindre än män. Det var det här 

med siffrorna att det var så mycket.  
10. Ämnet kändes rätt så uttjatat, det gav inget nytt till debatten. 
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Finns det något som du skulle vilja ändra på i artikeln? (visa artikeln) 
1. Kanske det, stapeldiagram kan vara vilseledande. Det är tydligt, kan se 

skillnad mellan män och kvinnor, dra inte in andra grejer i det.  
2. Aa, det är texten här, vad menas med fördel. Borde finnas ett bättre ord. 

Missande 1000-tals kronor. Kvinnor får inte tillbaka det de har fått i sin 
utbildning. Man och kvinna borde vara bredvid varandra, borde ha samma 
kategorier under kvinna och man.  

3. Huvudfokus blir på det här (högra diagrammet). Ja kanske nått om yrken. 
Det saknas några graderingar. Skulle vara intressant att följa detta längre. 
Tappade fokus hela tiden på den gula pop-out symbolen, förstod inte 
innehållet i den. Rubrikerna ligger i mellan staplarna, bra lösning. Jo 
kvarboende, hakar upp mig på den.  

4. Rätt så lätt att förstå. Det liggande diagrammet är lite svårare att förstå.   
5. Jag skulle vilja förtydliga lite hur man har delat upp grupperna. För mig 

kändes den inte självklar. Rubriken går nog inte att göra enklare, för att 
temat är ju som det är. Kanske en till bild där nere (det tomma utrymmet).  

6. Nu ser jag att det är svart, det var så mycket rosa som tog över, det är 
intressant. Tyckte den nedersta stapeln var otydlig, det var så mycket 
siffror i den. Kul med symboler, det blir mer estetiskt så att det händer nått. 
Det är bra att det är mycket färg. Och att det är samma färgmönster så att 
det blir tydligt. 

7. Jag tycker att siffror är svårt, vill ha en bild med en liten förklarande text 
som beskriver grafiken mer. Kopplar inte alltid när jag bara ser en bild. När 
man förstorar upp citat, behöver det inte komma precis när det sägs igen. 
Nu är det ett nytt stycke, Flytta upp citatet lite. Skulle vilja ha en liten 
sammanfattning i slutet av artikeln, vad man har kommit fram till. Jag har 
förstått att det är orättvisa, men inte riktigt vad dem har kommit fram till.  

8. Det är mycket fakta. Såg cirkeln, men glömde bort att den var gul. Det 
kanske är enklare att förstå den liggande grafiken om det är staplar uppåt.  

9. Kunde ha fått ihop det lite, dragit ner på texten.  
10. Pilen fastnade jag lite på, den drog till sig uppmärksamhet. Den gula 

cirkeln fastnade jag inte vid för att jag kände att den inte tillförde nått mer. 
Kunde ha dragit till sig mer olika faktorer. Blanda in lite mindre grafik i 
texten. Om man har med en liten grafik, ovanför ämnet så att grafiken 
kopplades till ämnet direkt. Det känns som att när personen kommer till 
grafiken så tror man att det är klart. Jag skulle vilja ha med en analys, så att 
man ser hur situationen såg ut före, under och efter. Typ ha med en 
tidslinje. Det är intressant hur man berättar något med data, visa lite mindre 
statistik i texten, mindre grafik ovanför själva ämnet så att det kopplar 
direkt. Fick en känsla av att artikeln var slut där grafiken var slut. Grafiken 
som är liggande känns lite grå, lite svårt att hänga med.  

 
 
      


