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Abstrakt

Denna studie syftar till att utifrån ett givet grafikuppdrag undersöka hur man kan 
gestalta en sjukdomsprocess. Problemet ligger i hur man kan strukturera och 
visualisera en komplex och stor mängd information så att den blir enkel att förstå 
samt intresseväckande. Grafiken ska fungera som en bro mellan svårtillgänglig rådata 
och läsaren, samt underlätta och väcka intresse för denna att ta till sig informationen.

Studien är utförd inom ramen för ett grafikuppdrag från Svenska Grafikbyrån. 
Grafiken ska redogöra för den virusepidemi som drabbade svenska knubbsälar för 25 
år sedan, den så kallade säldöden. 

Studien inleds med insamling av data till grafiken. Vidare utförs en analys på tidigare 
utförd informationsgrafik som beskriver sjukdomsförlopp. Med grund i teori och 
grafikanalys utformas en första version av grafikuppdraget. Denna version testas på 
målgruppen med intervjumetod. Resultaten från användartesterna resulterar i ett antal  
justeringar för att nå fram till en slutgiltig version av grafiken.

Slutsaten i studien är ett antal aspekter man som bör ha i beaktande för att utforma 
informationsgrafik om sjukdomsförlopp, så att grafiken blir enkel att förstå samt 
intresseväckande.
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1. Inledning

Då tidningar fungerar som bärare av samhällsinformation är det centralt att läsarna 
kan tillgodogöra sig innehållet på ett enkelt sätt, samt att informationen presenteras 
på ett vis som lockar till läsning. Kombinationen av ord och bild kan i många fall 
hjälpa läsaren att förstå ett komplext fenomen och informationsgrafik kan samtidigt 
vara ett kraftfullt verktyg för att locka till läsning. För att uppnå detta är det viktigt att  
grafiken är anpassad efter målgruppen och att innehållet är tydligt, intresseväckande 
och relevant.

1.1 Bakgrund

Examensarbetet har skett i samarbete med Svenska Grafikbyrån. Svenska 
Grafikbyrån är en del av TT-gruppen och gör nyhets- och informationsgrafik på 
aktuella händelser. Svenska tidningar prenumererar eller köper in grafiken för att 
publicera den. Anledningen är i många fall att det är för dyrt för mindre tidningar att 
ha en anställd nyhetsgrafiker. Svenska Grafikbyrån gör således grafik som många 
mediaaktörer kan vara intresserade av att publicera.

Till sommaren 2013 är det 25 år sedan hälften av knubbsälsbeståndet i Sverige dog av 
en virusepidemi. Händelsen är även känd som ”säldöden”. Svenska Grafikbyrån vill 
till sommaren 2013 kunna tillhandahålla en fristående tidningsgrafik som beskriver 
händelsen.

Till detta grafikuppdrag har Svenska Grafikbyrån formulerat ett antal 
informationsmål. Grafiken ska främst redogöra för själva sjukdomsprocessen. Utöver  
det ska grafiken även redogöra för i) anledningen till epidemin, ii) var epidemin slog, 
iii) hur stort antal sälar som blev drabbade, iv) hur miljögifter påverkade epidemin, v) 
allmän information om svenska sälar, samt vi) hur knubbsälar ser ut.

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att utifrån ett tydligt formulerat grafikuppdrag undersöka 
hur man kan gestalta ett komplext och mångsidigt informationsmaterial så att det blir  
enkelt att förstå samt intresseväckande. Denna studie fokuserar specifikt på hur man 
kan gestalta en sjukdomsprocess. Gestaltningen ska fungera som en bro mellan 
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svårtillgänglig rådata och läsaren, samt underlätta för denna att ta till sig 
informationen.

1.3 Problembeskrivning

Problemet ligger i hur kan man strukturera och visualisera en komplex och stor 
mängd information så att den blir enkel att förstå samt intresseväckande. 
Informationen som ska beskrivas i grafiken kan, beroende på hur den presenteras, av 
olika anledningar uppfattas som spretig, svårtillgänglig, ointressant, eller komplex. 
Denna studie syftar således till att undersöka hur man med ovan informationsmål på 
ett bra sätt bland annat kan utforma struktur, berättarteknik och informativ illustration 
för att uppnå tydlighet och intresse till läsning.

Problemområden

•Hur ser målgruppen ut?
•Hur visualiseras processer på ett informativt vis?
•Hur kan man göra struktur av data som stöds av teorier om arbetsminnets 
kapacitet?
•Hur visualiserar man abstrakta element, såsom till exempel luft?
•Hur styr syftet med visualiseringen valet av abstraktionsnivå?
•Hur väljer och anpassar man datan till målgruppen för att nå 
informationsmålen?
•Hur visualiserar man förändring över tid och storleksrelationer på ett 
informativt vis?

1.4 Frågeställning

Hur kan man utforma en informationsgrafik som beskriver ett sjukdomsförlopp så att 
man uppnår en hög nivå av läslighet, läsbarhet och läsvärde?
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1.5 Målgrupp

Målgruppen för grafiken är personer i Sverige som läser tidningar. Då många olika 
tidningar köper in grafik från Svenska Grafikbyrån, kan målgruppen beskrivas som i 
huvudsak läskunniga personer i Sverige. Målgruppen är således mycket bred. För att 
med denna breda målgrupp uppnå informationsmålen, måste gestaltningen anpassas 
till personer med olika stor förkunskap i ämnet.

1.6 Avgränsning

Min studie fokuserar som tidigare nämnt främst till att undersöka hur man 
visualiserar ett sjukdomsförlopp. Då uppdraget från Svenska Grafikbyrån innefattar 
en grafik som innehåller mer information om säldöden än själva sjukdomsförloppet, 
kommer jag utforma och motivera de andra delarna av informationsmålen som 
beskrivits i avsnitt 1.1 samt förhålla mig kritiskt till hela grafiken. Att redogöra och 
analysera för hela grafiken om säldöden skulle kräva en större studie än vad som 
ryms inom detta examensarbete. Då gestaltningen av sjukdomsförloppet står i relation 
till en mer omfattande informationsgrafik, innefattar även studien en undersökning av 
hur beskrivningen av sjukdomsförloppet förhåller sig till resterande delar i grafiken. 
Studien behöver därför innefatta en ett fullständigt genomförande av uppdraget.

Jag kommer inte resonera om vilken storlek som grafiken ska ha, då ett mått är i 
förväg bestämt av Grafikbyrån. Typsnitt är även bestämt på förhand så jag kommer 
inte heller att resonera kring vilka typsnitt jag använder eller vilken storlek de har. 
Grafikbyrån bistår även med textkorrigering. Jag utför endast urvalet av innehåll i 
texten samt ungefärlig textmängd.

Grafiken ska handla om säldöden ur ett svenskt perspektiv. Den kommer i första hand
publiceras i Sverige och utformas därför på svenska.
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2. Teori

I denna del redogörs för de teorier jag har jobbat utifrån, varför jag valt dem och 
eventuella problem med urvalet. Teorierna fungerar som en grund för 
gestaltningsarbetet och som en grund för att nå informationsmålen.

Då informationsdesign är ett tvärvetenskapligt ämne och relevanta teorier för denna 
studien har ett brett omfång, har ingen fullständig litteraturöversikt gjorts. Detta hade 
varit att föredra, men varit alltför omfattande inom ramen för detta examensarbete.  
Utvalda teorier utgår från litteratur som jag bedömer relevant för mitt uppdrag.

Sökningen efter teorier har delvis utgått från hur det är lämpligt att strukturera flöden 
och hur riktlinjer för arbetsminnets kapacitet kan appliceras på strukturen. Teorierna 
är baserade på hur berättartekniken påverkar läsordningen och intresse till fortsatt 
läsning samt förmåga att ta till sig materialet. För att utforma informativa 
visualiseringarna har jag sökt efter teorier kring läslighet av bilder. Fokus har varit på 
hur syftet med illustrationen styr valet av manér, detaljnivå och bakgrund. 
För att kunna gestalta ett omfattande informationsmaterial har jag sökt litteratur som 
redogör för hur man hjälper läsaren att navigera sig med hjälp av hierarki och 
kontrast. Då färgblindhet kan försvåra läsningen av en informationsgrafik, har jag 
sökt teori om färgsättning. Jag har även sökt ytterligare litteratur om kognitiva 
processer för att förstå hur vi tenderar att sortera intryck av information omkring oss 
för att hitta meningsfulla mönster. Inhämtningen av teori för visualisering av statistik 
grundades främst i hur man beskriver förändring över tid och storleksjämförelser. 

Teorier som inte är hämtade från forskningsartiklar är hämtade från kurslitteratur. 
Teorierna redogörs för i flera olika källor och då de har använts i utbildningen antas 
de vara relevanta. Författarna till kurslitteraturen har lång erfarenhet av arbete inom 
informationsdesign, vilket styrker att teorierna är trovärdiga och relevanta i detta 
sammanhang.
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2.1 Berättarteknik

Seriellt berättande

För att kunna utforma en informationsgrafik om ett sjukdomsförlopp behövde jag 
teori kring hur man beskriver en händelseutveckling. Jana Holsanova är docent inom 
kognitionsvetenskap. Hennes forskning fokuserar på kognition, visuell 
kommunikation och samspelet mellan språk och bild. Holsanova(2008) har gjort en 
studie på hur strukturen i en flödesgrafik påverkar mottagarens sätt att läsa den. 
Hon har med hjälp av ögonrörelsekamera studerat hur läsarens blick rör sig över 
informationsgrafik. Om grafiken är strukturerad utan en given läsordning, läser 
mottagaren bilden genom att söka fram och tillbaka över grafiken. Om man däremot 
har gjort en seriell struktur läser mottagaren den steg för steg. Genom att göra en 
grafik eller en del av en grafik seriell kan man alltså styra i vilken ordning mottagaren 
tar till sig informationen.

Testerna är utförda med en grafik som beskriver förkylning. Detta gör att resultaten i 
studien blir extra relevanta för mig, då jag studerar händelseutvecklingar med fokus 
på sjukdomsförlopp. Det Holsanova(2008) inte redogör för i artikeln är 
problematiken i om innehållet inte lämpar sig för att beskrivas i seriell form. Jag 
bedömer därför att resultatet av hennes studie går att applicera på en 
händelseutveckling, men borde användas med försiktighet när det gäller information 
som inte beskriver ett flöde.

2.2 Illustration

För att beskriva hur knubbsälen ser ut och vad som händer i sälen när den blir sjuk, 
har teorier kring val av manér varit till hjälp. När man konstaterat syftet med 
illustrationen kan man välja lämplig visualisering(Cairo 2013 s.146). 
V.S. Ramachandran(2011, citerad i Cairo 2013 s. 146), professor i neurovetenskap på 
University of California, beskriver i sin bok The Tell-tale brain att det i vissa fall kan 
vara mycket lämpligt att använda sig av en linjeteckning för att visualisera ett objekt.
En linjeteckning kan vara mer effektiv i vissa fall, då personens fokus inte blir 
distraherat av annat innehåll i bilden, såsom färger, texturer och detaljer.
Ramachandran menar vidare att hjärnan kan endast fokusera på en enhet eller en 
aspekt av en bild åt gången. Därför konkurrerar  olika delar av bilden om den 
begränsade tillgången på uppmärksamhet.
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Genom att reducera innehållet i visualiseringen till en linjeteckning riktas fokus på 
konturlinjen(Ramachandran, 2011, citerad av Cairo, 2013) som i sig är en bra 
informationsbärare för till exempel en funktion eller rörelse(Cario, 2013, s.146).

A. Cairo(2013 s.146) menar vidare att olika manér passar för olika innehåll och 
funktioner. Generellt kan säga att det är lämpligt med en högre nivå av realism och 
detalj när man ska visualisera hur något ser ut och en lägre nivå av detaljer och 
realism när man ska visa hur något fungerar. Ska man visa hur till exempel maskiner, 
mekanismer eller processer fungerar är inte realistiska bilder ultimata(Cairo 2013 s. 
146) Det finns dock lägen när man både vill beskriva hur något ser ut och fungerar. 
Det är då viktigt att väga vilka detaljer som verkligen behövs för att uppnå respektive 
syfte.

2.3 Ord och bild - Läsbarhet, Läslighet och Läsvärde

Att kombinera ord, bild och form kan bidra till att skapa ett intresseväckande och 
informativt informationsmaterial. För att lyckas med de informationsmål som finns 
uppsatta i samband med publicering behöver jag anpassa innehållet så att läsarna 
tydlig begriper det och samtidigt finner ett värde i att ta till sig informationen.
 
Genom att anpassa text och bild till mottagaren kan man uppnå läsbarhet. Läsbarhet 
avser således mottagarens möjlighet att uppfatta och förstå innehållet i text och bild 
(Petterson, 2003, citerad av Frank, 2004, s. 212). I mitt fall handlar det om att välja ut 
information som min målgrupp kan förstå. Det handlar om vilka förkunskaper 
målgruppen har och hur man kan anpassa ord och bild till dem. Terminologin behöver 
till exempel vara begriplig för målgruppen. 

För att materialet ska gå att ta in behöver man anpassa läsligheten. Det kan handla om 
hur man skapar layout, typografi och bildmaterial så att utformningen hjälper 
mottagaren att förstå innehållet (Petterson, 2003, citerad av Frank, 2004, s. 212). I 
grafiken är det viktigt att använda sig av visualiseringsmetoder som målgruppen kan 
tolka. Jag behöver hjälpa målgruppen att navigera sig genom materialet. Detta är en 
viktig del i mitt arbete, då en stor mängd information samspelar på en liten yta.

Läsvärde syftar till det intresse mottagaren får för materialet. Utformningen och 
substansen i materialet påverkar således läsvärdet. I en grafik hjälper kombinationen 
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av ord, form och bild läsare att finna ett intresse för innehållet(Pettersson 2002 s.81). 
Genom att ha information som beskriver olika aspekter av epidemin i synnerhet och 
sälar i allmänhet tror jag att man kan man locka många olika läsare. Olika 
visualiseringsmanér kan också locka ett större omfång av personer att ta till sig 
grafiken.

2.4 Kognition

Kognitiva processer spelar en viktig roll i att förstå hur man kan utforma en 
informationsgrafik så att den blir begriplig för mottagarna(Ware, 2008). Genom att 
försöka anpassa materialet till arbetsminnets kapacitet kan felsteg undvikas vad gäller 
mängden informationsenheter som kan processas samtidigt. 

I över 50 år har riktlinjerna för hur många steg arbetsminnet i regel kan processa varit 
sju (plus eller minus två) olika enheter, om man inte får repetition (Miller1956, 
citerad i Farrington, 2011). I en flödesgrafik borde man då alltså försöka ha runt sju 
steg för att minimera risken att mottagaren i slutet inte minns delarna av processen. 

Farrington(2011) menar dock att nya rön visar att riktlinjerna för antalet enheter 
borde sänkas till runt fyra stycken. I denna studien tror jag på ett lågt antal enheter i 
sjukdomsförloppet, för att fånga in så många som möjligt i målgruppen, då innehållet 
i enheterna har en viss komplexitet. Innehållet i de olika enheterna har såklart 
inverkan på hur enkelt det är att minnas dem. Därför anser jag att riktlinjerna borde 
följas med viss försiktighet. 

Jag tror att nio enheter(sju plus två) är för många för vissa personer men anser att det 
i denna studien borde fungera att hålla sig under sju enheter. Således blir det en 
kompromiss mellan Miller och Farrington.

Popout

Collin Ware(2008 s. 28-29) menar att popout-effekten består i att något med stark 
kontrast till omgivningen syns snabbare och tydligare än andra saker. Ett popout-
objekt går att se med en ögonfixering. Det kan till exempel vara en stark färg i 
relation till en neutral bakgrund, en stor bild eller text i förhållande till små bilder  
eller texter. Då det i informationsmålen uppsatta av Grafikbyrån finns en prioritering 
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på vad som är viktigast att framhäva anser jag att popouteffekten är en bra metod att 
använda sig av i mitt arbete. 

Gestaltlagar

För att skapa ordning och sortera grupperar vi automatiskt intryck i vår omgivning.Vi 
försöker sätta samman meningsfulla mönster för att urskilja samband bland alla de 
intryck som finns runt omkring oss(Bergström, 2010, s137). Medvetenheten kring hur 
hjärnan tenderar att strukturera intryck och skapa samband kan vara till god hjälp när 
man gestaltar innehåll i exempelvis en informationsgrafik. Det finns ändå en risk att 
olika personer skapar olika typer av samband, vilket man bör vara uppmärksam på. 
Genom att testa materialet på målgruppen kan man undvika felsteg. Nedan följer fyra 
gestaltlagar jag har jobbat utifrån.

• Närhetens lag innebär att man uppfattar saker som är nära varandra som att de 
hör ihop(Bergström, 2010, s.137). Detta är viktigt i just grafik där mycket 
olika faktainnehåll ska placeras på en liten yta. 

• Likhetens lag innebär att saker som liknar varandra upplevs som att de hör 
ihop. Man kan till exempel används sig av färglikhet eller formlikhet 
(Bergström, 2010, s.137). Med hjälp av begränsade färger och typsnitt kan 
grafiken hållas ihop, så att den upplevs som en helhet (Cairo, 2013, s.175).

• Slutenhetens lag innebär att objekt som är slutna från resten av kompositionen 
upplevs höra ihop (Bergström, 2012, s.138).

• Linjer kan användas för att hjärnan ska uppleva att objekt är relaterade till 
varann (Cairo, 2013, s.116). 

Färgblindhet

För att se till att en bred målgrupp kan ta till sig informationsmaterialet är det viktigt  
att ta hänsyn till färgblindhet. Dana M. Wong(2010 s.44) menar att de två vanligaste 
formerna av färgblindhet är att man har svårt att skilja på rött och grönt och på gult 
och blått. Genom att använda sig av hög ljuskontrast blir det enklare att skilja på 
färgerna, trots färgblindheten. För att testa kontrasten kan man konvertera färgerna till 
svart-vitt. Då ser man om kontrasten är tillräckligt hög för att se skillnad även utan 
färg.

12



2.5 Grafisk form 

Hierarki och kontrast

Då grafiken innefattar en stor mängd information behövs en tydlig läsordning samt en 
sortering av innehållet så att grafiken blir enkelt att navigera i. 

För att läsaren snabbt ska få en uppfattning om vad som är viktigast är hierarki 
användbart. Storlek eller densitetsskillnader kan signalera att vissa element är 
prioriterade(Baer 2008 s.98).
Ett sätt att få en person att finna en ingång i en grafik är att ha ett dominant objekt, så 
kallat fokusobjekt. Detta påvisar att det finns en startpunkt i grafiken(Bergström, 
2012, s. 35). Lasse Frank(2004, s. 202-203)menar att man genom att använda 
storlekskontraster får materialet att framstå som mer intressesant och dramatiskt. 
Storlekskontraster skapar även struktur på innehållet. Formkontrast kan bidra med att 
skapa spänning i ytorna. Färgkontrast kan bidra med att markera något som är extra 
viktigt. Kontraster är således bra för att hjälpa läsaren att navigera sig fram, men även 
för dynamiken och spänningen i informationsmaterialet(Frank, 2004 s.202-203).
För att skapa en intresseväckande grafik är det således lämpligt att använda 
kontraster.

2.6 Visualisering av statistisk data

Det finns mycket teori kring visualiseringar av statistisk data. Vad det är för typ av 
innehåll styr hur man gestaltar det(Wong, 2010). Nedan har jag valt ut teorier som 
lämpar sig för den datan som ingår i mitt arbete.

När man visualiserar data är det viktigt att se till att inte förenkla information, utan 
förtydliga. Förenklar man information blir resultatet inte sanningsenligt (Cairo2013, 
s.79). Cairo(2013 s. 40-41) beskriver vidare att om man använder sig av bubblor för 
att visualisera statistiska skillnader tenderar mottagaren att tolka höjden istället för  
ytan, vilket gör att jämförelsen bli missvisande. Använder man istället staplar är det 
enklare för mottagaren att göra en korrekt bedömning. 

Hjärnan är bättre på att upptäcka skillnader i nyanser än skillnader i form(Cairo, 
2013, s.113). Därför borde man välja färgkodning istället för formkodning i nycklar 
till diagram och kartor. 
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3. Metod

I denna del redogör jag vilka metoder jag har använt mig av och motiverar varför. I 
avsnitt fyra, fem och sex i rapporten beskrivs och problematiseras genomförandet av 
metoderna närmare.

Syftet med arbetet styr valet av metod(Holme och Solvang, 1997, s. 75). För att 
besvara min frågeställning har jag med hjälp av grafikanalys kompletterat min 
teorigrund. Utifrån denna grund har jag, med hjälp av skissmetod, utfört min 
gestaltning. Jag har sedan utfört användartester där jag har kunnat se om, och hur, 
materialet fungerar på målgruppen och därefter justerat efter testresultaten.

3.1 Intervjuer

Användartester

Det finns olika sätt att testa om grafiken når informationsmålen. I denna studien har 
jag valt att göra användarintervjuer för att testa hur användarna upplever och förstår 
innehållet i min grafik. Intervju är en lämplig metod om man vill förstå användarens 
upplevelser på djupet(Holme och Solvang 1997 s. 78)Testerna är upplagda så att 
personer ur målgruppen blir intervjuade medan de studerar grafiken. Intervjun är 
uppdelad i två delar. Bilaga 2 och 3 redogör för frågor och svar i intervjuerna.

Första delen av användartesterna innehåller ett antal faktafrågor som 
intervjupersonen, med hjälp av att titta på grafiken, ska hitta ett svar på. Jag har valt 
att använda en semi-strukturerad intervju med ett fast utgångsmönster i frågorna. 
Man har, enligt Hartman(2004) en högre grad av öppenhet i frågorna i en semi-
strukturerad intervju än i en enkät. Det innebär att man har planerat frågorna och i 
vilken ordning de ska ställas, men att intervjupersonen har möjlighet att formulera sig 
fritt och är inte bunden till fasta svarsalternativ.

Andra delen av användartestet består av ett öppnare samtal om hur sökningen efter 
svaren gick till och upplevelsen av det. Till denna del passade en kvalitativ 
intervjuteknik, då den ger intervjupersonen en chans att diskutera och resonera kring 
grafiken(Holme och Solvang 1997 s.78-79. Information som man får ut i en kvalitativ 
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intervju blir således mer djupgående än om man hade använt sig av en kvantitativ 
metod. (Holme och Solvang, 1997, s.78-79) 

Intervjuaren bestämmer vad samtalet ska kretsa runt, men den intervjuade påverkar 
också vad som tas upp i en kvalitativ intervju(Hartman, 2004, s. 281). Fördelen är att 
man får personen att själv ta upp vad den upplever är viktigt. Det öppnar även upp för 
att ställa följdfrågor och svaren kan på så vis mer bli djupgående (Holme, Solvang, 
1997, s.78). Som förberedelse för den ostrukturerade intervjun är det lämpligt att göra 
en intervjuguide. I denna tar man upp de saker man vill diskutera och i vilken ordning 
det ska ske (Hartman, 2004, s. 281).

Upplägget av intervjun, med faktafrågorna i första delen, gör så att personen inleder 
med att försöka ta reda på ett svar. Följdfrågorna kan sedan riktas mot hur sökningen 
gick till. 

I den första delen kan faktafrågor bidra till att se om jag når informationsmålen. 
Intervjupersonen känner inte till vad den andra delen av intervjun innehåller, vilket 
gör att sökningen inte påverkas av frågorna i den andra delen av intervjun. I den 
ostrukturerade delen kan jag sedan försöka förstå hur personen sökte efter svaret och 
tolkade innehållet. Då det var oklart vilka svårigheter intervjupersonerna skulle ha 
kunde jag inte strukturera och standardisera denna del utan ställde frågor med 
avstamp i intervjupersonens resonemang och tolkning. 

Urval - Användartester
Urvalet av intervjupersoner spelar en avgörande roll i de resultaten man får.
Det är viktigt att sträva efter att få en så stor spridning som möjligt på 
intervjupersonerna, då deras olikheter bidrar till kunskap om olika synsätt och 
upplevelser.(Holme och Solvang, 1997, s.104) 

För att lyckas med detta har jag intervjuat personer i olika åldrar och med olika kön. 
Jag har också försökt att ha spridning på allmänbildningsnivåer, för att testa 
förståelsen av informationen på personer med olika erfarenhet. Det har dock, med 
tanke på arbetes tidsomfattning, inte gått att uppnå en så stor spridning som jag hade 
önskat på intervjupersonerna.
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Det är, enligt Holme och Solvang(1997, s.104), viktigt att urvalet passar den 
undersökning vi tänker genomföra. Jag har i mina intervjuer använt mig av personer 
som är i min målgrupp för att resultatet av intervjuerna ska vara användbart.

Kritik - Användartester
Att utföra användarintervjuer för att få svar på hur ett material upplevs kan var 
problematiskt. I många fall är inte ens intervjupersonen medveten om vad den 
upplever och varför. Tolkningen av användartesten kan därför bli mycket svår och
resultaten blir därför mer en antydan på hur materialet fungerar än ett exakt svar. Det 
finns dock metoder för att mer exakt mäta hur en person studerar ett material.
 
Att utföra tester med ögonrörelsekamera är en metod för att med precision se hur en 
användarens blick har rört sig över ett material(Sternvik, 2004). Metoden är dock 
mycket tidskrävande och resultaten kan vara svårtolkade. Man kan behöva 
komplettera studien med till exempel en kvalitativ intervju för att kunna förstå 
testerna på djupet. På grund av tidsramen ansåg jag att det inte var möjligt att utföra 
denna metoden, trots att det hade varit mycket intressesant att se i detalj hur 
målgruppen läste grafiken. Vid användning av ögonrörelsetester ska man vara väl 
medveten om vad svaren säger någonting om och vad de inte säger. Hur blicken rör 
sig behöver till exempel inte säga någonting om hur informativt testmaterialet är.

Svaren från de tester som utförts i denna studie låg till grund för de justeringar som 
utfördes på grafiken. Det hade varit lämpligt att göra en ytterligare utprovning för att 
testa om de nya gestaltningarna var informativa. Ett första användartest tidigare i 
gestaltningsarbetet hade också kunnat bidra till att lokalisera eventuella problem, 
vilket hade sparat mig tid. Jag hade på det sättet kunnat testa olika utkast i skisstadiet 
för att inte bara få signaler ifall en versionen fungerade bra, utan vilken av skisserna 
som föreföll stödja läsbarhet, läslighet och läsvärde bäst. Användartesterna har varit 
en bra metod i mitt arbete, men ett upplägg med tidigare tester hade eventuellt  
fungerat bättre. 

Expertintervju

För insamling av fakta till grafiken utfördes en intervju med en forskare på knubbsäl.
Jag valde att använda mig av en semi-strukturerad intervju. Den semi-strukturerade 
intervjun har fasta frågor, men lämnar öppet för hur intervjupersonen svarar 
(Hartman, 2004, s. 281). Jag hade förberedda frågor, men inga svarsalternativ. Då 
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syftet i intervjun var att tillgodogöra mig kunskap där jag själv inte kunde formulera 
svarsalternativ, var det lämpligt att lämna utrymme för intervjupersonen att själv 
formulera svaren. Eftersom jag hade informationsmål som jag behövde förhålla mig 
till ansåg jag det lämpligt att ha planerat strukturen och frågorna på förhand.

3.2 Analyser

Grafikanalys
För att se hur olika visualiseringar av sjukdomsprocesser kan gestaltas har jag gjort 
en analys av befintlig grafik som redogör för sjukdomsförlopp(se bilaga 1). Analysen 
är bra för att för en överblick av hur sjukdomsprocesser brukar visualiseras. Jag anser 
att det är även relevant att vara medveten om hur liknande fenomen brukar 
visualiseras då det kan vara lämpligt att använda sig av berättargrepp som mottagarna 
är vana vid. Efter att ha studerat ett stort antal grafikobjekt som beskriver 
sjukdomsförlopp, valde jag ut fem stycken att analysera djupare.

Bergström(2010 s.154)menar att analys innebär att sönderdela en helhet för att förstå 
delarna och dess inverkan på helheten. För att konstatera vad som gör de utvalda 
analysobjekten informativa eller inte har jag således analyserat beståndsdelarna. I 
analysen har jag tagit avstamp i teoriramverket. Detta för att analysen ska fördjupa 
och problematisera implementeringen av teorin. 

Urval - Grafikanalys
Urvalet av undersökningsobjekt kan i stor grad påverka resultaten (Holme och 
Solvang, 1997, s.101).Genom att de enheter jag analyserat har samma funktion som 
den artefakt jag ska utforma kan urvalet rättfärdiga de slutsatser jag drar i analysen. 
Analysen är därför utförd på material som handlar om sjukdomsförlopp och som 
kräver ungefär samma nivå av förkunskaper från mottagaren.

Kritik - Grafikanalys
Det kan dock finnas ett inneboende problem med analys då den blir beroende av vem 
som utför den. Analysen säger ibland mer om personen som analyserar än materialet 
som blir analyserat(Bergström, 2010, s.154). Man bör därför ha ett kritiskt 
förhållningssätt till de resultat som kommer ur analysen. Jag kan också konstatera att 
urvalet av de objekt som jag analyserat är beroende av mina förutfattade meningar 
om vad som är lämpligt att analysera. Analysobjekten är utvalda för att jag tror att de 
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kan ge mig kunskap, urvalet blir således beroende av en idé om min kommande 
gestaltning. 

Analys av användartesterna

Då jag har haft konkreta frågor i första delen av användartesterna har jag kunnat 
konstatera om någon del i grafiken inte fungerar. Jag har således haft en naturlig 
ingång till vad som primärt behövde ändras i grafiken. I den andra delen av intervjun 
har de mindre styrda frågorna gett svar på varför delar av innehållet eventuellt har 
varit svårt att tolka. Jag har i analyserat svaren för att hitta en lösning som underlättar 
tolkningen. Urvalet av justeringar är grundat i de problemområden som upptäcktes 
under intervjun. 

3.3 Skissmetod

För att hitta lösningar och generera idéer användes skissmetod. Att iaktta och studera 
en skiss kan generera en mental bild. Med hjälp av den mentala bilden kan sedan fler 
skisser utvecklas som i sin tur skapar nya mental bilder. Denna omtolkningsprocess är 
en bra källa för nya oväntade idéer. (De Bono, 1970, Citerad i: Stones and Cassidy, 
2010 s. 441)

Resultaten av C. Stones and T. Cassidys(2010) forskning visar att omtolkning av 
skisser som leder till nya lösningar är vanligare med penna och papper än digitalt. Jag 
har valt att skissa fram grunden i grafiken för att på så sätt tänka effektivare. Vad 
deras data visar är att pappersskisser tycks ge rikare möjligheter för omtolkning som 
stimulerar nya idéer (Stones&Cassidy, 2010, s.439). Jag har med hjälp av skisserna 
snabbt kunna testa idéer och strukturer. 

Kritik - Skissmetod
En analog idégenerering fungerar mindre bra när ett digitalt illustrationsmanér 
utvecklas. I en designprocess förefaller det inte lämpligt att skissa för hand i hela 
processen. När materialet börjar formas mer exakt behöver idégenereringen ske i det 
medie som den färdiga artefakten ska vara. Skissmetoden är inom ramen för detta 
arbete begränsad till generellare idégenereringar i ett tidigt stadium.
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3.4 Källkritik

Under hela arbetet ha de källor som använts granskats kritiskt. Dean följer de 
riktlinjer som varit primära i granskningen.
Genom observation kan man enligt Holme och Solvang(1996, s.130-134) få en 
överblick av de källor som kan tänkas vara relevanta för studien. Ett stort antal källor 
med olika infallsvinkar ökar möjligheten för riktiga bedömningar i studien (Holme 
och Solvang, s.130-131). 

För att klargöra vem som står bakom källan ska ursprunget granskas. När den blev 
till, vilka syften källan hade och hur man fått tag på den är relevanta aspekter att  
undersöka. Det är även viktigt att försöka förstå vad upphovsmannen menat säga, 
men även viktigt att vara kritisk till den egna tolkningen av materialet. (Holme, s.134, 
138)

Vidare är det av stor vikt att källan användbar för de syften studien har. Om innehållet 
stämmer överens i olika källor, stärker det trovärdigheten (Holme, s. 135). 
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4. FAS 1: Förstudie

I denna fas redogörs för det förarbete som låg till grund för gestaltningen av grafiken. 

4.1 Tolkning av Informationsmål 

Förstudien inleddes med att tolka de informationsmål som på förhand var uppsatta av 
Grafikbyrån. (Se bakgrund kapitel 1.1)

För att kunna redogöra för sjukdomsförloppet behövde jag ta reda på hur sälarna blev 
smittade, hur viruset spreds i kroppen, vilka konsekvenser det fick och hur de dog. 
Jag behövde få en bild av viruset och vilka symptom som sälarna fick. I grafiken 
behövdes information om de områden som drabbades av epidemin och för att 
beskriva omfattningen av säldöden behövdes statistik på antalet sälar som påverkats, 
ställt i relation till åren utan säldöd. För att kunna redogöra för hur miljögifterna 
påverkade epidemin behövdes information om gifternas inverkan på sälarna. Jag 
behövde även hitta allmän information om svenska sälar, såsom hur de ser ut och var 
det lever, samt hur många de är i relation till varandra. För att kunna illustrera 
knubbsälar på ett realistiskt vis behövdes ett antal fotoförlagor.

4.2 Insamling av fakta

Som faktaunderlag till grafiken har tidnings- och  forskningsartiklar om säldöden 
samt allmän litteratur om sälar använts. Forskningsartiklarna har främst hämtats från 
svenska institutioner och tidskrifter. För att anpassa innehållet i grafiken har det varit 
viktigt att översätta svåra facktermer samt komplex information till termer och 
förklaringar som är enkla att förstå för personer utan förkunskaper. Insamlingen av 
innehållet har, inom ramen för informationsmålen, även styrts av hur invecklade 
redogörelser som är möjliga. Urvalet har således styrts av vilken information som går 
att redogöra för utan att förenklas för mycket. 

Expertintervju

För att styrka och resonera kring den information som jag ansåg mest trovärdig har 
jag kontaktat Naturhistoriska Riksmuseet. En halvstrukturerad telefonintervju (se 
bilaga 4) genomfördes med en forskare som heter Tero Härkönen. Frågorna var 
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sammanställda med grund i de brister jag såg i datan som tidigare samlats in. Jag 
hade även öppna frågor där forskaren själv fick beskriva relevanta aspekter. För att 
kunna använda mig av de svaren fick jag hans samtycke på att använda materialet 
samt skriva ut hans namn som källa. Innan publicering bestämdes att Tero Härkönen 
skulle kontrollerad att informationen jag gestaltat var korrekt. Detta var viktigt då 
hans namn stod som källa i grafiken.

4.3 Grafikanalys

Genom att studera befintlig grafik som beskriver sjukdomsförlopp eller epidemier 
fick jag en uppfattning om hur andra har valt att visualisera dessa. Med detta som 
grund valdes grafik ut för djupare analys(se bilaga 1). Jag valde fem stycken som var 
riktade mot en liknande målgrupp samt riktade för publicering i medier som liknar de 
jag har i mitt uppdrag. Jag har också valt analysobjekten då de är lite olika i 
utformningen samt har olika grad av komplexitet. Med hjälp av detta har jag kunnat 
se vilka konsekvenser utformningen har på begripligheten och berättandet.
Analysen är utförd med avstamp i de teorier som studien utgår ifrån. Fokus har varit 
grafik som beskriver ett sjukdomsförlopp eller en epidemi. Med grund i 
grafikanalysen har jag sammanställt en slutsats med vad som är viktigt för att 
sjukdomsförloppet ska bli enkel att ta till sig och att hela grafiken ska vara tydlig och 
intresseväckande.

Resultat - Grafikanalys

I detta avsnitt redogörs för resultaten i grafikanalysen.
  
Steg-för-steg förlopp ger en tydlig läsordning. Att ha siffror i processen förtydligar 
läsordningen. För att koppla ihop textinformationen med en illustration kan det vara 
lämpligt att märka stegen i illustrationen med siffror som stämmer överens med 
siffrorna i texten. Ett händelseförlopp där stegen ligger efter varandra ger också en 
naturlig läsordning. Fem steg med kort och koncis text konstaterades relativt enkelt 
att ta till sig. 

Att dela upp en längre process i olika delar kan fungera bra för att förtydliga 
innehållet och underlätta för arbetsminnet att ta till sig informationen.
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Hierarki och fokusbild bidrar till intresse att börja läsa samt skapar en tydlig 
läsordning. Att kombinera fokusbild och det det mest relevanta i grafiken kan fungera 
bra. Har man en informationstung grafik kan man med fördel strukturera den med 
tydliga avdelningar.

En sammanhållen färgskala är bra för att hålla ihop en stor och komplex grafik. Att ha 
en neutral bakgrund bidrar till att visualiseringarna hamnar i fokus. Färg som är 
informationsbärare i någon del borde betyda samma sak i resten av grafiken. 
Liknande textform bidrar till förväntningar om liknande innehåll.

För att visualisera abstrakta saker såsom till exempel känslor eller luft, kan ett 
streckat område med tonat avslut fungera bra. Att indikera att något är där, men inte 
rita ut det helt är en lösning på visualisering av abstraktion.

För att få en bra överblick i en grafik är det lämpligt att använda tydliga rubriker. Att  
samla relaterad information på ett och samma stället förenklar läsningen av grafiken.
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5. FAS 2: Gestaltning

Nedan följer resonemang och motiveringar till gestaltningsarbetet. Jag har utgått från 
teorin samt slutsatserna i grafikanalysen och resonerat kring konsekvenserna av 
tillämpningen av dessa på mitt material. 

5.1 Berättarstruktur i sjukdomsförloppet

För att hitta grunden i grafiken användes frihandsskisser då forskning visar att skiss 
med penna och papper genererar fler idéer än digitalt skissande. (Stones och T. 
Cassidys, 2010). Sjukdomsförloppet strukturerades i steg och få en tydlig läsordning 
och skapa en lättläst och tydlig seriell process(Holsanova, 2008). Då innehållet 
lämpar sig väl som flöde ansåg jag att Holsanovas teorier var relevanta i grafiken.
Då målgruppen är personer utan några speciella förkunskaper om säldöden, bör det 
inte vara för många enheter som ska processas samtidigt(Farrington, 2011). När jag 
ritade upp den information som beskrev processen framgick det att informationen var 
för omfattande för att ingå i en och samma flödesbeskrivning(se illustration 1).
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Illustration 1: Berättarstruktur i sjukdomsbeskrivningen  



I grafikanalysen drog jag slutsatsen att det i vissa fall kan vara bra att dela upp en 
lång process i mindre delar. I en grafik 5 i grafikanalysen(se bilaga 1) visualiserades 
bakgrunden till en epidemi och själva smittoprocessen i olika delar. Jag testade att 
skissa upp en liknande uppdelning i min sjukdomsprocess och kunde då konstatera att 
det borde fungera bra(se illustration 2). Genom att separera bakgrunden och 
virussmittan fick jag ner antal steg i min processbeskrivning, vilket stödjer 
Farringtons(2011) teorier om arbetsminnets kapacitet. Således fick sjukdomsförloppet 
inte för många och komplicerade steg vilket bidrar till att läsaren enklare kan hålla  
hela processen i huvudet medan denne läser. 

För att följa närhetens lag(Bergström, 2010, s. 137) placerades texten på det ställe i 
illustrationen som den beskrev. Det blev dock rörigt den tydliga läsordningen gick 
förlorad. Jag valde därför istället att, i enlighet med likhetens lag(Bergström 2010, 
s.137) sätta små siffror i illustrationen för att koppla till texterna. Detta för att 
undvika det lokaliseringsproblem som uppstod utan siffror i grafik nr 1 i 
grafikanalysen(se bilaga 1). Nackdelen blir att man måste hoppa mellan text och 
illustration. Detta kan i förlängningen bidra till att mottagaren inte kopplar att  
siffrorna i bilden hänger ihop med siffrorna i illustrationen. Jag bedömde dock att en 
tydlig läsordning var prioriterat. 

Textsättning utfördes i huvudsak i samarbete Grafikbyrån, men jag bestämde 
innehållet i texterna. För att göra grafiken läsbar för min målgrupp valde jag bort att 
använda mig av termer som till exempel inkubationstid. Jag valde att skriva ut 
betydelsen för till exempel inkubationstid med hur många dagar det tar för sälarna att 
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Illustration 2: Uppdelad berättarstruktur



insjukna. Vidare försökte jag gå runt komplicerade begrepp för att inte riskera att 
målgruppen, som är såpass bred, inte skulle förstå. På detta sätt kunde jag jobba fram 
ett innehåll som blir begripligt även för personer med olika nivå av allmänbildning. 
De slutgiltiga formuleringarna jobbades dock fram av Grafikbyrån.

5.2 Layout

För att skapa en tydlig ingång i grafiken användes en stor fokusbild(Bergström, 2010, 
s. 35). Då jag sjukdomsförloppet var centralt i innehållet föll det sig naturlig att 
kombinera fokusbild och sjukdomsförlopp. För att snabbt ge en bild av vad grafiken 
handlade om var det även passande att ha just en säl i centrum.
Jag arbetade delvis utifrån Cairos(2013) metod att skapa boxar för att fördela 
innehållet(se illustration 3). För att hitta grundstrukturen i grafiken gjorde jag skisser 
på fördelningen av innehållet. Jag gjorde avstamp i informationsmålen, med fokus på 
sjukdomsprocessen och grupperade sedan informationen med hjälp av närhetens lag. 
Genom att använda storlekshierarki försökte jag belysa relevansen i innehållet(Baer 
2008, s.98).
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Illustration 3: Layoutskisser



Jag valde ut en skiss (se illustration 4) med en central placering av 
sjukdomsförloppet. Med hjälp av hierarkin kunde jag följa prioriteringarna i 
informationsmålen. Genom att ha en stor yta för sjukdomsprocessen samt bakgrund 
blev relaterad information hopkopplad. I botten fanns sedan mer allmän information 
om sälar. I enlighet med närhetens lag(Bergström, 2010, s.137) kunde jag på så vis 
strukturera informationen så att layouten styrdes av innehållet. 

5.3 Illustration

För att illustrera hur viruset kom in i kroppen valde jag att endast visa de organen 
som drabbades. Detta för att hålla fokus på de delarna i sälen som berördes för att på 
så vis undvika brus i kommunikationen.

Jag inledde med att kombinera en illustration som beskriver hur sälen ser ut och en 
illustration som är tänkt att utvecklas till att beskriva vad som händer runt luftvägarna 
när sälen insjuknar. Kombinationen av dessa olika syften resulterade i att 
illustrationen inte fick ett tydligt fokus. 
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Illustration 4: Utvald skiss



För att använda det manér som passade bäst till syftet gjorde jag en ytterligare säl. 
Detta utifrån Cairos(2013 s.146) teori att det är bra att använda realistiska och 
detaljerade bilder för att beskriva hur något ser ut och enklare bilder, utan onödiga 
detaljer, för att beskriva hur något fungerar.

Att ha två sälar bredvid varann i illustrationen bidrog till att jag kunde visa hur 
sälarna smittade varann, då närhet till andra sälar bidrog till överföring av smittan.

Jag jobbade fram en bild på en säl i realistiskt manér för att visa hur knubbsälar ser 
ut. Jag valde sedan att endast göra en kontur av sälen i det område där jag senare 
skulle gestalta luftvägarnas påverkan av sjukdomen(se illustration 6). Jag tog avstamp 
i min grafikanalys med antagandet att det fungerar bra att ha en ganska neutral 
bakgrund (här i form av en konturlinje på vit grund) när man beskriver vad som 
händer inne i kroppen. Kontrasten mellan den röda lungan och den vita bakgrunden 
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Illustration 5: Säl visualiserad med lunga

Illustration 6: Fokus på lungan



gör att det blir enkelt för ögat att uppfatta lungan, då den får en popout-effekt(Ware 
2008 s.28-29).

För att beskriva omgivningen valde jag att lägga till vatten och en kobbe som sälarna 
vilar på(se illustration 7). 

Jag valde att illustrera omgivningen realistisk, för att visa hur den miljö sälarna lever 
i ser ut(Cairo, 2013, s.146). Miljön endast är antydd på vissa ställen. Detta för att 
framhäva fokus i grafiken. Men även för att ha en neutral bakgrund till all 
information, för att på så vis framhäva den(Cairo (2013 s. 175).

5.4 Färgsättning

Genomgående i sjukdomsförloppet har jag valt att ha en röd färg för visualiseringar 
som rör virusepidemin. Detta för att i enlighet med likhetens lag(Bergström, 2010, 
s.137) koppla ihop informationen. I grafiken kopplar man således de röda områdena 
till epidemin. Även i resten av grafiken har jag använt mig av röd för att markera 
knubbsäl och för att skapa ett tydlig samband med relaterade objekt i grafiken.
För att få helheten att hålla ihop har jag valt en begränsad färgskala(Cairo, 2013) med 
rött och blått som huvudfärger. Svårigheter att se skillnad på gul och blått samt rött 
och grönt att de vanligaste typerna av färgblindhet(Wong, 2010, s.44). Därför att blått 
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Illustration 7: Sälarnas miljö



och rött en bra utgångspunkt för huvudfärgerna i grafiken. Trots detta faktum behöver 
kontrasten i alla färger kontrolleras så att inte nyanserna bli för lika. Kontrasten 
minskar risken för att färgblinda inte ska se skillnad. För att testa om färgsättningarna 
är läsbara för färgblinda har jag sedan konverterat bilden till svart-vitt. Då får man en 
bra insyn i hur skillnaderna mellan färgerna ser ut för en person med 
färgblindhet(Wong 2010  s.44).

5.5 Visualisering av abstrakta objekt

I min grafikanalys har jag dragit slutsatsen att ett sätt att visualisera diffusa områden 
är att göra ett streckat område som tonas ut mot bakgrunden. I grafikanalysen(se 
bilaga 1) konstaterat jag att ett streckat område påvisade något som inte var synlig för 
ögat. För att visualisera luften som trängs ut utanför lungorna valde jag pilar ut ur 
lungan samt ett streckat område. Luften utanför sälarna har jag tonat ut mot 
bakgrunden för att påvisa att smittan var kopplad till sälarnas utandningsluft och 
blandades upp med den vanliga luften. Genom att ha röd färg på den smittade luften, 
som jag använder genomgående för virusrelaterade objekt, påvisade jag att luften runt 
en smittad säl innehöll virus(se illustration 9).

5.6 Visualisering av övrig grafik

I detta stycke motiverar jag de val jag har gjort i den delen av grafiken som inte 
handlar om sjukdomsförloppet. 

För att jämföra antalet gråsälar, knubbsälar och vikare i Sverige valde jag att använda 
mig av staplar. Enligt Cairo (2013, s. 40-41) är det enklare för ögat att bedöma 
skillnader i höjd än i yta. Jag valde således staplar, för att skapa en informativ 
jämförelse.

Informationen om hur sälarnas habitat ser ut i Sverige är geografisk. För att beskriva 
områdena använde jag mig av en karta. I första hand hade jag tänkt använda mig av 
färg eller nyanskodning eftersom det är lättare att uppfatta än formkodning(Cairo 
2013 s. 113). Då det finns områden i Östersjön där det lever både gråsäl och vikare 
var jag tvungen att hitta på en lösning som gjorde att båda sälarterna kunde märkas ut 
i samma område. Genom att ge vikaren en streckad kodning kunde både den gula 
färgen och den streckade markeringen synas. Jag använde samma teknik på de 
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områden där både gråsäl och knubbsäl finns. De streckade områdena blir således de 
områden med blandade sälarter(se illustration 8). 

Det är lämpligt att visa förändring över tid med en kurva då kurvan ger en bra 
överblick på hur ett värde har rört sig upp och ner(Wong, 2010). För att visualisera 
förändringen i knubbsälbeståndet valde jag därför att visa datan i kurvor. 

Jag strukturerade upp informationen i avsnittet i grafiken som beskrev bakgrunden 
till virusepidemin i sex enkla steg. Detta i enlighet med teorierna kring arbetsminnets 
kapacitet(Farrington, 2011). För att förtydliga informationen i bakgrunden gjorde jag 
en karta över hur grönlandssälarna rört sig, samt var knubbsälarna blev smittade. 
Genom att kombinera textbeskrivningen och  illustrationer kan man öka läsligheten i 
grafiken.(se illustration nio)
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Illustration 8: Visualisering av statistik



5.7 Gestaltningen, första versionen

I illustration nio visas första versionen av grafiken. Denna version användes i 
användartesterna.
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Illustration 9: Gestaltningen, första versionen(verkligt format dubbelt så stort)



6. Fas 3: Utprovning och justering

6.1 Genomförande

Den första versionen av grafiken testades med intervjumetod på målgruppen. Som 
tidigare nämnt var intervjun uppdelad i två delar(se metodavsnitt 3.1). Första delen 
bestod i faktafrågor som rörde innehållet i grafiken och andra delen bestod i ett 
samtal kring sökningen efter svaren(se bilaga 2). Intervjupersonerna studerade 
grafiken under hela intervjun. Testerna utfördes med fem personer. Tre män på 30, 70 
respektive 28 år och två kvinnor på 32 respektive 26 år.

Intervjuerna inleddes med att personerna informerades om att de när som helst fick 
avbryta studien, att de endast skulle benämnas med kön och ålder i rapporten och att 
det var ett användningstest och att det alltså inte deras förmåga att svara som bedöms. 
Intervjupersonen har efter detta har gett sitt samtycke till att delta. Jag redogör för att  
intervjun är indelad i två delar, en som består av faktafrågor som de ska besvara med 
hjälp av att studera grafiken, och en med lite öppnare frågor. För att inte påverka 
sökningen fick intervjupersonen ingen information om hur andra delen skulle 
genomföras.

Intervjupersonerna fick först titta en liten stund på grafiken för att få en överblick. 
Sedan ställde jag frågorna i bestämd ordning och avvaktade intervjupersonen tills 
denne var nöjd med sitt svar. Jag hade inga tidsramar för intervjupersonen att hitta 
svaret. När första delen var genomförd gick jag över på andra delen med öppnare 
frågor. I dessa frågor resonerade jag med intervjupersonen om hur denne hade sökt 
sig fram och hittat(eller inte hittat) svaret. Som stöd användes en intervjuguide. 
Svaret på frågorna i andra delen av intervjun varierade således från person till person. 
Alla frågorna i den andra delen av intervjun utformades så att de inte påverkade 
intervjupersonens svar. Det är viktigt att den intervjuade inte svarar det den tror 
intervjuaren vill höra. För redogörelse för svaren i intervjuerna se bilaga 3. 
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6.2 Testresultat och justeringar

Valet att göra användartester i form av en semi-strukturerad intervju med kvalitativa 
följdfrågor, visade sig ge bra överblick på vad som upplevdes svårt att ta till sig i 
grafiken. Dock insåg jag när jag utförde testerna att det fanns några inneboende 
problem i utformningen av intervjun. Då jag ställe faktafrågor där man skulle 
formulera ett svar blev konsekvensen att intervjupersonerna letade mycket i texten. 
Jag tror att detta beror på att man vill ha ett konkret svar, gärna ett eller några få ord. 
Jag upplevde att detta påverkade sökningen i grafiken. Det förefaller som att man 
söker efter nyckelord för att hitta ett specifikt svar. 

Överlag förstod intervjupersonerna grafiken bra. De hittade snabbt fram och svarade 
för det mesta rätt. Detta var då oftast med hjälp av texten. Några gånger svarade 
intervjupersonerna rätt även om vissa visualiseringar upplevdes otydliga och var 
svårtolkade. Rubriker var viktiga som nyckelord när intervjupersonerna sökte efter ett 
svar. 

Färgsättning och helhet upplevdes överlag positivt och intresseväckande. Alla 
intervjupersoner konstaterade att de blev sugna på att läsa grafiken. Tre personer 
konstaterade apropå ingenting att texterna var innehållsrika och lagom korta och att 
man stannade kvar i grafiken då det var såpass lite text, men så mycket innehåll. 

Efter intervjuerna fastställde jag delar i grafiken som behöver förbättras för att jag ska 
nå informationsmålen samt utformade nya idéer på lösningar. Jag baserade 
lösningarna på de resonemang som intervjupersonerna haft. I många fall beskrev 
intervjupersonerna vad det var som gjorde att tolkningen var svår. Med hjälp av detta 
kunde jag hitta lösningar som gick runt problemen. Dock är det oklart vilka nya 
problem som skulle kunna uppkomma då jag på grund av tidsramen i arbetet inte 
hann utföra ett andra användartest.

Följande aspekter behövde som resultat av användartesterna justeras:

• Förtydliga hur siffrorna i texten om sjukdomsförloppet och i illustrationen 
hänger ihop. 
Genom att göra en tydligare färgkodning kan kopplingen mellan siffrorna bli 
tydligare.
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• Nyckelorden borde förbättras för enklare avsökning.

För att överblicken ska bli bättre i grafiken behöver rubrikerna förtydligas.

• Förtydliga informationen om hur knubbsälarna dog.

Utöka sjukdomsförloppet till att ha ett steg fem.

• Förbättra illustrationen i sjukdomsförloppet så att den blir mer 
informationsbärande 
Genom att lägga till ord i illustrationen blir hänvisning till vad illustrationen 
visar tydligare.

• Förbättra de stora siffrorna så att de inte kopplas ihop med processen

Välj ett nytt typsnitt på siffrorna som beskriver antal döda sälar.

• Grönlandssälens väg söderut behöver förtydligas

För att förtydliga att pilarna som visar hur sälarna beger sig söderut kan 
illustrationen kompletteras med att rita ut grönlandssälens habitat, samt skriva 
ut ”grönlandssälens habitat” med ord i samband med visualiseringen.

• Förbättra kartan som visar spridningen av epidemin

Genom att göra kartan större och med utmärkta landgränser.

• Färgkodningen behöver förbättras i kartan över sälarnas habitat i Sverige

Använd inte en streckad förklaring för vikarnas habitat. Hitta istället tre färger 
och låt dem streckas endast när det betyder områden med blandade sälarter. 

• Kurvorna över knubbsälens utveckling i Sverige behöver förbättras

Genom en tydligare ingress till ”Antal knubbsälar i Sverige” kan jag förklara 
vad de olika kurvorna representerar. Färgerna i kurvorna kan vara tre nyanser 
av röd för att koppla till knubbsälen. De tre kurvorna kan få olika form för att 
skiljas åt, då de har samma färg.
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7 Resultat - Färdigställd grafik

Nedan visas den färdiga grafiken efter användaretesterna och justeringarna. Denna 
version ska gå igenom en extra textkorrigering, sedan läggs den ut för publicering via 
Svenska Grafikbyrån.
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Illustration 10: Gestaltningen – färdigställd (verkligt format dubbelt så stort)



8. Diskussion och slutsats

I denna del beskriver jag min arbetsgång och förhåller mig kritiskt till den. I 
slutsatsen sammanfattar jag resultatet i förhållande till min frågeställning. 

8.1 Diskussion

Arbetet inleddes med en förstudie för att samla in information och analysera befintlig 
grafik som beskriver sjukdomsprocesser. Utifrån teori och resultat i grafikanalysen 
utformade jag en gestaltning. Gestaltningen testades på målgruppen med hjälp av en 
semi-strukturerad intervju med kvalitativa följdfrågor. Därefter justerades grafiken 
för att färdigställas till Grafikbyrån. 

I förstudien utförde jag en grafikanalys, som gjorde att jag fick en djupare förståelse 
för teorin. Grafikanalysen blev ett sätt för mig se vilka konsekvenser 
implementeringen av teorin kunde ha på liknande processbeskrivningar. Då 
grafikanalysen baserades på mina upplevelser blir resultaten av analysen påverkade 
av mig. För att ytterligare stärka analysen hade utprovningar av grafiken på andra 
personer kunnat vara en lämplig metod. På grund av tidsramarna för arbetet var detta 
dock inte möjligt.

Med hjälp av användaretesterna fick jag viktig kunskap om problemområden i 
grafiken. I efterhand framstår användartesterna som en nödvändighet för att utforma 
en informationsgrafik som beskriver ett komplext fenomen för en bred målgrupp.

Jag testade grafiken på fem personer. Trots det låga antalet var resultaten mycket 
givande. Jag fick resonera med intervjupersonerna kring de svårigheter de hade när de 
tolkade grafiken. På så sätt kunde jag justera min grafik efter verkliga 
problemområden. För att verkligen fastställa resultat från användartester hade man 
behövt ha fler intervjuenheter med lite bättre spridning. På grund av arbetets 
tidsomfattning blev inte detta möjligt. Med ovanstående i beaktande är det alltså inte 
säkert att resultatet skulle bli desamma om man testade grafiken på ett större antal  
intervjupersoner. Enligt resultaten i intervjuerna var personerna relativt eniga om vad 
som var svårt att förstå och vad som fungerade bra. Man kan därför, efter 
intervjuerna, konstatera att enigheten talar för att resultaten har relevans.
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Trots att jag baserade utformningen av grafiken på teorin samt grafikanalysen fanns 
det delar i gestaltningen som inte fungerade i första versionen. Efter testerna justerade 
jag efter de brister jag upptäckt i min gestaltning. Det hade varit lämpligt att ha 
ytterligare ett användartest som följde upp de justeringar jag gjorde efter testet på 
första versionen. Användartestet hade inte kunnat ske med samma intervjupersoner då 
risken finns att de minns faktasvaren och på så sätt inte behöver förstå grafiken på 
nytt. 
 
Det finns såklart andra sätt att gestalta säldöden utifrån informationsmålen. Det går 
inte alltid att bestämma rätt och fel när man skapar grafik då gestaltningsarbetet är 
mycket kontextberoende. Detta gör att det kan vara svårt att hitta riktlinjer eller 
generalisera kring hur en bra utformning borde vara. 

Jag kan i min studie inte konstatera hur man bäst utformar en informationsgrafik om 
ett sjukdomsförlopp, men jag kan konstatera att det förefaller som om följande 
aspekter varit avgörande för en god läsbarhet, läslighet och läsvärde.

8.2 Slutsats

Mitt arbete har kretsat kring följande frågeställning.

Hur kan man utforma en informationsgrafik som beskriver ett sjukdomsförlopp så att  
man uppnår en hög nivå av läslighet, läsbarhet och läsvärde?

Min studie har visat att informationsgrafiken bör utformas med följande aspekter i 
åtanke:

• Seriell berättarteknik underlättar för mottagarna att ta till sig informationen 
kring sjukdomsförloppet. Genom att ha en tydlig ordningsföljd förenklar man 
för användaren att följa processen.

• För att ord och bild tillsammans ska förstärka kommunikationen krävs det att 
man kopplar ihop texten och illustrationerna så att det läses tillsammans. I 
annat fall kan finns risken att de tolkas som olika enheter med olika innehåll.
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• För att underlätta läsningen bör antalet steg i processen inte vara för högt. 
Korta och koncisa texter i kombination med ett lågt antal steg lockar till  
fortsatt läsning.

• Innehållet i grafiken bör ligga på en nivå där målgruppen förstår termer och 
begrepp, samt kan tolka visualiseringarna.

• Syftet med illustrationen styr valet av manér. Ett realistiskt manér är bra för 
att beskriva hur något ser ut. Ett avskalat manér utan onödiga detaljer är bra 
för att beskriva hur någonting fungerar.

• Illustrationerna behöver i många fall kompletteras med ord för att de ska bli 
enkla att tolka. 

• För att få fokus på något man vill lyfta fram är det lämpligt att ha en neutral 
bakgrund.

• Saker med samma färg eller form upplevs hänga ihop. Genom att använda 
färg eller formkodning kan man underlätta navigeringen i grafiken. 

• Rubriksättningen spelar en viktig roll för att ge en bra överblick om var man 
hittar vad i grafiken.

Genom att anpassa informationsgrafik som beskriver sjukdomsprocesser efter ovan 
nämnda aspekter har man bra förutsättningar att skapa en hög nivå av läsbarhet, 
läslighet och läsvärde.
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10. Bilagor

10.1 Bilaga 1 – Grafikanalys

Grafik 1

På grund av upphovsrättsliga skäl kan grafiken inte visas i arbetet.

Grafiken är seriell såtillvida att man med hjälp av siffror har beskrivit 
smittoprocessen. Stora siffror gör att det blir tydligt i vilken ordning man ska ta till 
sig texten. Texten är formgiven på samma sätt i alla steg, vilket gör att de blir 
likvärdiga. Enligt likhetens lag kan man då förvänta sig att det är samma "typ" av 
innehåll i text-styckena. (Bergström, 2010, s. 138)
Ett problem med grafiken är att texten och bilderna inte hänger ihop. Man tvingas 
hoppa fram och tillbaka mellan texten som beskriver vad som händer och 
illustrationen av processen. Man får inte heller veta vilken del i illustrationen som hör 
ihop med vilken text. Detta leder till att man får svårt att följa processens gång i 
illustrationerna.

Då räven och bebisen är i färg hamnar dessa i fokus. Det blir alltså fokus på start och 
slut i processen som beskrivs. Vad som händer i hunden hamnar i skymundan då det 
visualiseras i svart-vitt. Man lurar således läsaren att fokusera på fel saker i grafiken. 

Hunden är illustrerad med för mycket detaljer och för lite kontraster. Hundens 
utseende och sjukdomsförloppet konkurrerar om fokus. Detta gör att illustrationen 
blir svår att läsa. Man hade kunnat visa hundens kropp med hjälp av konturlinjer och 
några få detaljer. Då hade de delarna inne i kroppen, som beskriver 
händelseförloppet, kommit fram tydligare.
Processen är beskriven i fem steg, vilket gör att arbetsminnet borde kunna minnas de 
olika stegen. Dock bidrar den inte så väl utförda gestaltningen till att det blir svårt att  
ta till sig processen. Det är tydligt att illustrationernas roll är mer utsmyckning än 
funktion.

Slutsats
• Stora siffror tydliggör i vilken ordning man ska ta till sig in informationen. 
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• Samma textform bidrar till förväntningar om att det är samma "typ" av 
information.

• Text och illustration blir svårare att läsa när de inte är bredvid varann.
• Färg skapar popout i relation till svartvitt.
• Neutral bakgrund i djuret skapar en tydligare bild av sjukdomsförloppet. 

illustrera de delar som är informationsbärare.
• Fem steg med kort och koncis text är hyfsat enkelt att ta till sig. Illustrationen 

bidrar till att stärka begripligheten.
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Grafik 2

På grund av upphovsrättsliga skäl kan grafiken inte visas i arbetet.

Den del av grafiken som innehåller information om sjukdomsprocessen är seriell. 
Tydliga siffror gör att man enkelt kan följa steg för steg. Varje steg har också en siffra 
utmärkt på det ställe i kroppen informationen beskriver. Läsaren får hoppa mellan 
texten och bilden, vilket försvårar läsningen, men eftersom man har siffror i 
illustrationen blir det relativt enkel ändå. 

Man har lämnat bakgrunden och människan i bilden i en neutralt och lågmäld 
färgskala. De delarna som är omnämnda är rödfärgade, vilket gör att man direkt får 
fokus på dessa. Starka färger i kontrast till en neutral bakgrund ger en så kallad pop-
out effekt. Bildmanéret är enkelt och odetaljerat. Det är inte ett realistiskt manér utan 
snarare ett avskalat manér där det som är viktigt att fokusera på är mer utförligt ritat. 
 
För att beskriva en abstrakt känsla(i detta fallet att ha ont i magen)har man valt att  
göra streckade linjer med ett tonat avslut. Enligt mig fungerar det bra då man vill visa 
att det är något man vill påvisa i det området, men att smärtan ju egentligen inte syns.

De tre stegen i processen gör att det bli enkelt för arbetsminnet att hålla 
informationen aktiv.

Slutsats
• Siffror förtydligar läsordningen
• Siffror utmärkta i illustrationen för att koppla till texten, underlättar läsningen.
• Färg på berörda delar i kombination med en neutral bakgrund skapar 

popouteffekt.
• För att visualisera abstrakta saker såsom känslor eller luft, kan ett streckat 

område med tonat avslut fungera bra. 
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Grafik 3

På grund av upphovsrättsliga skäl kan grafiken inte visas i arbetet.
Den här grafiken är inte gjord i seriell form. Den beskriver hur Sars påverkar 
människan. Det finns i grafiken, enligt mig, en möjlighet att strukturera den seriellt,  
men den är inte utformad på det viset. Olika aspekter av Sars och hur viruset påverkar 
kroppen presenteras. Att inte ha en tydlig läsordning försvårar ingången i grafiken.

Det finns egentligen ingen naturlig fokusbild i grafiken. De olika delarna är i 
hierarkin likställda. Detta leder till att mottagaren inte får någon självklar och naturlig  
ingång i grafiken. Det upplevs svårt att ta till sig materialet.

Färgerna som används är grått, svart, gult och rött. Enligt Cairo är det bra att hålla sig 
till ett fåtal färger för att kompositionen ska hänga ihop.(2013.s ) Jag tycker att 
grafiken fungerar bra i den aspekten. Det finns dock ingen logik i när den gula och 
röda färgen används. Detta kan vara förvirrande då man skulle kunna tro att till 
exempel alla gula saker i grafiken är relaterade till varann, enligt likhetsens lag.

Slutsats
• Grafik utan fokusbild leder till svårigheter att hitta en ingång
• Ett litet antal färger får grafiken att hänga ihop
• Använd färgsättningen konsekvent för saker som ska läsas ihop

44



Grafik 4

På grund av upphovsrättsliga skäl kan grafiken inte visas i arbetet.

Huvudfokus i denna grafik är symptomen på sars. Den innehåller också lite allmän 
information om viruset och do's and don'ts. Grafiken är inte seriell, men har tydliga 
rubriker som gör att man får en bra överblick. 
Den enda visualiseringen i grafiken är de delar i kroppen som blir berörda av Sars, 
samt ett "skal" av människokroppen.

Symptomen markeras med färglagda rubriker och streck som pekar in på kroppen. 
Det blir ett naturligt fokus i grafiken. Den informationen som är i svartvitt upplevs 
som mindre relevant. Det finns en läsordning i de olika stegen av symptom. De ligger 
efter varandra och texten i rubrikerna avslöjar att det är mer och mer allvarliga 
symptom som beskrivs.

Bakgrunden är i neutral färg och form och kroppen är ritad som en enkel form utan 
detaljer på de delar som inte berörs. Detta göra att fokus hamnar på de delarna som 
beskrivs. Muskler och munhåla är färgsatta med rött. Det kan uppfattas som att det är 
samma material/ typ av organ som beskrivs. Utöver det tycker jag färgsättningen 
fungerar bra. Den rubriken som har rött bakom sig är lite för liten i relation till dess 
underrubrik. I enlighet med likhetens lag uppfattas dessa rubriker som likvärdiga. 
Genom att lägga den allmänna informationen i en egen ruta, med samma färg och 
rubriksättning, läses innehållet ihop. 

Slutsats
• Tydliga rubriker ger en bra överblick
• Ett händelseförlopp där stegen ligger efter varandra ger en naturlig läsordning
• Liknande färgsättning av olika element kopplar ihop dem.
• Att samla relaterad information på ett och samma stället leder till att man 

enkelt kan få en överblick av grafiken
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Grafik 5

På grund av upphovsrättsliga skäl kan grafiken inte visas i arbetet.

Grafiken beskriver bland annat hur man blir smittad av viruset H1N1. Denna del av 
grafiken är uppritad som en process. Även virusets ursprung har visats i en stegvis 
uppdelad process. Dessa två ligger i anslutning till varandra, men är upp delade som 
olika processer. Den ena processen är mer i detalj hur man blir smittade och den 
andra mer övergripande. Jag tycker att det fungerar bra att göra en djupdykning på det 
i processen man vill ha fokus.
Då båda processerna är utformade med tre till fem steg blir de enkla att läsa, och 
arbetsminnet blir inte överbelastat.

De har valt att visa den "abstrakta" luften som ett vitt moln med pilar i tillsammans 
med ett foto på någon som nyser. I det vita molnet har man gjort uppförstoringar av 
viruset, med genomskärning. Här är detaljnivån lite högre för att beskriva hur 
objektet ser ut.

Bilden på människan som blir smittad av viruset är ritad med ganska mycket detaljer.  
Man hade kunnat klara sig på mindre för att beskriva virusets väg ner i lungorna, men 
i helheten i grafiken blir personen en bra fokusbild. Många delar är inte så detaljerat 
illustrerade som människan och dess luftvägar är, vilket gör att det blir en bra kontrast 
i kompositionen.

Innehållet i grafiken är strukturerat i olika boxar bestående av tunna linjer. Enligt 
slutenhetens lag läser man innehållet i boxarna som en enhet. När grafiken är så 
informationstung som denna, tror jag att det krävs att man ha tydlig struktur för att 
grafiken inte ska kännas övermäktig att ta till sig. Steg-för-steg-processer och 
fokusbilder ger en läsordning.

Färgen i grafiken är i en sammanhållen färgskala, vilket bidrar till ett samlat uttryck. 
Man förstår snabbt att hela grafiken handlar om samma ämne. Bakgrunden är neutral, 
vilket bidrar till att visualiseringarna hamnar i fokus.
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Slutsats
• Att dela upp en längre process i flera delar kan fungera bra för att förtydliga 

innehållet
• Kombination av fokusbild och det viktigaste i grafiken kan fungera bra.
• En informationstung grafik kan med fördel struktureras med hjälp av rutor
• Steg-för-steg förlopp ger en tydlig läsordning
• En sammanhållen färgskala är bra för att hålla ihop en stor och komplex 

grafik

10.2 Bilaga 2 – Frågor i användaretest

Nedan följer frågorna som användes vid användartesten. Underfrågorna fungerar som 
en intervjuguide till andra delen av testet.

1.Hur smittade sälarna varann?
-Hade du någon svårighet med att förstå hur de smittade varann?
-Vad föreställer det blå/röda området kring sälarnas huvuden?

2. Vilka  av kroppsdelar sälen drabbades primärt?
-Hade du någon svårighet med att förstå hur viruset kom till kroppsdelen?
-Vad föreställer de svarta prickarna?

3. Vad hände när sälarna hyperventilerade?
-Vad föreställer strecken runt lungan?

4. Vad var anledningen till att knubbsälarna drabbades av viruset?
-Hade du någon svårighet med att förstå kartbilden?

5. Vilka områden drabbades av epidemin 1988?
-Hade du någon svårighet med att förstå kartbilden?

6. Hur hur många knubbsälar dog i Europa 1988?
-Hur sökte du efter svaret?

7. Varför var sälarnas immunförsvar lågt?
-I vilken del av grafiken hittade du svaret?
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8. Var lever gråsälen främst?
-Hur tolkade du färgkodningen?

9. Vad får du veta av bilden på dykaren?
-Hur letade du efter svaret?

10. Hur många knubbsälar fanns det i Sverige år 2010? 
-Beskriv hur du tog redan på svaret

11. Vad upplever du är det viktigaste i grafiken?
-Varför upplever du att det är viktigt?

12. Är det någonting du upplever otydligt eller inte förstår?
-Vad gör att du upplever det otydlig? 
-Vad saknas för att göra innehållet tydligt?

10.3 Bilaga 3 – Svar i användartest

Nedan följer kommentarer till frågorna i intervjun. Jag har sammanställt faktasvaren 
från första delen av intervjun med kommentarerna i andra delen av intervju. 
Förkortningen IP står för intervjuperson. Svaren är numrerade med siffror som hör till 
frågorna i Bilaga 2.

Intervjuperson 1, Man 30 år

1. Hittar rätt svar. Såg först luftrören, viruset och pilen i in luftrören. Ville dock 
bekräfta att det var luftburet virus och kollade då i texten i processbeskrivningen.

2. Hittade rätt svar. Förstod bilden tillsammans med texten och konstaterade att 
luftvägarna var den primära kroppsdelen som drabbades av viruset.

3. Hittade rätt svar. Vid närmare eftertanke förstod IP att strecken var luft. Kopplade 
inte att siffrorna i process-texten hängde ihop med siffrorna i illustrationen.
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4. Svarar fel. Gråsälen blev inte smittad av loddan. Läser sig till informationen. 
Kollade kartan för att se Anholt. Missuppfattade pilarna som visar grönlandssälens 
väg söderut med Golfströmmen.

5. Hittade rätt svar. Behövde dock tänka sig för då det inte fanns namn på länderna.

6. Hittade rätt svar. 

7. Hittade rätt svar. Läste inte ens avsnittet om miljögifter, hittade svaret i ingressen.

8. Svarade fel. Misstolkade färgkoden. Trodde att den vita streckade linjen över den 
gula färgen var en ytterligare sälart. Kollade efter gul färg och inte randig, trots att det 
var gult i den randiga.  

9. Hittade rätt svar. Inga konstigheter

10. Hittade först fel svar, sedan ändrade IP sig och svarade rätt.

11. Sjukdomsprocessen och bakgrunden upplevs som viktigast.

12. Har inga mer åsikter än ovanstående vad gäller otydlighet. Konstaterar att 
helheten är sammanhållen och lockar till läsning.

Intervjuperson 2, Kvinna 31 år

1.Hittar rätt svar. Tog det på texten. Letade efter nyckelord

2. Hittade rätt svar. Med hjälp av text tillsammans med bild. Bilden förtydligade 
texten.

3. Hittade rätt svar. Pilarna visade att luft trängdes ut, vilket IP upplevde tydligt. IP 
trodde att strecken runt lungan visade att smittan var där också.
Kopplade inte förrän efter ett tag att siffrorna i bilden och i processbeskrivningen 
hände ihop

4. Hittade rätt svar. Pilarna upplevdes som lite otydliga. Var det smittan eller sälarna 
eller båda som kom från norr till söder? IP frågade sig även var grönlandssälen bor. IP 
tolkade de tre pilarna som att sälarna kom från flera olika håll, vilket stämmer.
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5.Hittade rätt svar. Upplevdes enkelt. Fick ändå tänka lite för att landgränser och 
landsnamn inte var utplacerade.

6. Hittade rätt svar. Inga problem. Hittade det med hjälp av rubriken

7. Hittade rätt svar. Letade i ingressen

8. Svarade fel. Misstolkade färgkodningen till kartan och trodde att det streckade 
området betydde att det var mindre gråsäl där. Konstaterade dock i slutet att det borde 
betyda att det är vikare och gråsäl där.

9. Hittade rätt svar. Förstod att man kunde få en storleksuppfattning med hjälp av 
dykaren bredvid sälarna.

10. Svarade till slut rätt. Hade problem med att förstå vad de olika kurvorna 
representerade. Trodde först att den grå kurvan betydde säl, på grund av att sälarna 
bredvid har samma färg. Förstod senare att det inte var så. Hittade tillslut lösningen 
att plussa ihop alla kurvor då det representerade hur mycket knubbsäl det finns i olika 
delar av havet.

11. IP värderade rubrik, ingress och bilden i mitten med siffrorna ovanför som det 
viktigaste i grafiken.

12. Inga speciella kommentarer som inte tidigare nämnts.

Intervjuperson 3, Kvinna, 26

1. Hittade rätt svar. Sökte med hjälp av nyckelord, men hittade inte rätt direkt.
Hittade svaret med hjälp av textenen. IP förstod att prickarna visualiserade viruset 
och det röda området var luft. Uttryckte att det var enkelt att följa de korta texterna i  
processen.

2. Hittade rätt svar utan problem. Läste sig till svaret.

3. Hittade rätt svar. Förstod att de streckade linjerna var luft. Trodde dock att lungan 
rörde sig på grund av pilarna.
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4. Hittade rätt svar. Hittade svaret i texten.

5. Svarade fel. Trodde att England på kartan vad Danmark.

6. Hittade svaret. Inga problem

7. Hittade svaret. Kollade först i bakgrunden, då det ordet immun finns där. 

8. Svarade fel. Trodde att den streckade delen i Norra Östersjön betydde att det var 
färre gråsälar där. Trodde även att vikaren hade blå streck som färgkod.

9. Hittade rätt svar. Inga problem eller svårigheter. Drogs till den stora siffran.

10. Svarade fel. Trodde att en av kurvorna var en sälart.

11. Läste dödligheten först, sen rubrik och process.

12. Kopplade inte att siffrorna i illustrationen hängde ihop med siffrorna i 
processbeskrivningen.

Intervjuperson 4, Man 70 år

1. Hittade rätt svar. Började sökningen uppifrån grafiken och hittade svaret i texten. 
Förstod att prickarna var virus och den röda färgen luft.

2. Hittade rätt svar. Upplevde det som enkelt då texten kompletterades med bilden på 
lungan.

3. Hittade rätt svar. Strecken bidrog inte till svaret, men i efterhand förstod IP att det 
var luften i vävnaderna.

4. Hittade rätt svar. Inga svårigheter.

5. Hittade rätt svar, men upplevde att kartan försvann i helheten. Behövde en 
tydligare ingång för att hitta snabbt.
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6. Hittade rätt svar, men det tog tid. Trodde att siffran 23 000 hade samma "icke 
informativa" innehåll som siffrorna i processbeskrivningen. Upplevde att dödsorsak 
borde stå i processbeskrivningen som nummer 5.

7. Hittade rätt svar. Inga svårigheter

8. Svarade fel. Tolkade streckade linjerna i kartan som att det fanns lite gråsälar i 
Norra Östersjön.

9. Hittade rätt svar utan problem.

10. Svarade fel. Tolkade de tre strecken som att de representerade de tre sälarterna i 
Sverige. Läste in att den vita linjen var vikare.

11. Rubrik och processbeskrivning viktigast.

12. Tyckte de korta texterna lockade till läsning och att färgsättningen var tilltalande 
och enhetlig.

Intervjuperson 5, man 28 år

1. Hittade rätt svar. Läste sig till svaret. Kopplade inte ihop siffrorna i illustrationen 
och texten.

2. Hittade rätt svar. Läste sig till svaret. 

3. Hittade rätt svar. Läste sig till svaret, men fick en tydligare bild av hur det 
fungerade med hjälp av bilden. Strecken tolkades som om det är ett  infekterat 
område.

4. Hittade rätt svar. Tyckte visualiseringarna med pilarna förde tanken till 
metrologiska visualiseringar.

5. Hittade rätt svar. Inga svårigheter. Tycker kartan är glasklar.

6. Hittade rätt svar. Inga svårigheter

7. Hittade rätt svar. Inga svårigheter
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8. Hittade tillslut rätt svar. Letade efter ett helt gult område, och missade att Norra 
Östersjön också hade gråsäl. Tolkade allt streckat som vikare. 

9. Hittade rätt svar. Inga svårigheter

10. Hittade rätt svar. Inga svårigheter.

11. Processen viktigast

12. Blev förvirrad av att det stod PDV-virus i "Bakgrund". Hade inte läst avsnittet om 
viruset och tolkade det som ett annat virus än det som knubbsälarna fick. 

10.4 Bilaga 4 – Expertintervju

Intervjufrågorna är baserade på den information som jag ansåg bristfällig i de källor 
jag hittat tidigare. Resterande fakta hittade jag via andra kanaler. Svaren på frågorna 
redogörs för i den färdiga grafiken.

1. Hur kom smittan till knubbsälarna? Varför drabbades sälarna vid just det 
tillfället?

2. Hur smittade viruset?
3. Vad hände när sälen blev smittad? Vilka symptom hade sälarna? Hur långa var 

inkubationstiden? Vad var dödsorsaken?
4. Hur många var det som dog?
5. Vad har miljögifterna för inverkar på epidemin?
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