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Sammanfattning

Med SVT Grafiskt Center som samarbetspartner har jag studerat vilka möjligheter 
det finns att utnyttja rörlighet i informationsgrafik för tv.

Tekniken och möjligheterna för vad man kan göra med informationsgrafik har 
utvecklats och många av de begränsningar som fanns tidigare för vad man kan 
göra med nyhetsinslag och informationsgrafik i tv finns inte längre.
På SVT Grafiskt Center upplever man att SVT, trots avancerad teknik, inte 
riktigt tagit tillvara på nya möjligheter att utveckla informationsgrafiken. Man 
upplever att informationsgrafiken ofta utgör ett avbrott i nyhetsinslagen istället för 
att komplettera dem och att det är svårt att få grafik och filmat material att skapa 
ett sammanhängande flöde. SVT söker därför efter alternativa sätt att utforma sina 
nyhetsinslag och sin informationsgrafik på, både för att förbättra informations-
flödet i nyhetsinslagen och för att ta tillvara på de möjligheter till kreativa 
lösningar för informationsgrafik som dagens teknik erbjuder. Möjligheterna för 
vad man kan göra med grafik i tv är många, men forskning inom kognitions- och 
kommunikationsvetenskap visar att människor har begränsade kognitiva resurser 
för att hantera komplex audio-visuell och verbo-visuell information. Det finns risk 
för att tittarna blir kognitivt överbelastade på bekostnad av förmågan att förstå 
och minnas informationen i nyhetsinslaget. SVT experimenterar i nuläget med att 
animera in informationsgrafik i filmade nyhetsinslag, men man är osäker på om 
detta är rätt väg att gå. Jag har under arbetets gång kommit fram till att man kan 
animera in och integrera informationsgrafik med rörligt foto för att få det filmade 
inslaget och informationsgrafiken att tillsammans bilda en sammanhängande 
helhet, men detta med vissa reservationer. Utifrån kognitions- och kommunika-
tionsforskning och samtal med grafiker, reportrar och tv-tittare, ger jag förslag på 
riktlinjer att ta stöd av vid produktion av informationsgrafik för tv. Dessa är: 

• Att grafiken bör vara enkel, avskalad och tydlig när informationsinnehållet är 
      komplicerat, eller då mycket information ska rymmas på en liten yta eller          
      visas under kort tid.
 
• När informationsinnehållet är enklare, eller när det är färre uppgifter som ska 
      presenteras, kan grafiker och reportrar med fördel experimentera med formen
      för informationsgrafiken och nyhetsinslaget som helhet. Ett undantag kan vara
      då informationen berör ett allvarligt eller tragiskt ämne, eftersom tittarna 
      verkar uppleva mer ”kreativ” utformning som lekfull och därmed något 
      mindre seriös.
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1. Inledning

1:1   Bakgrund

Rörlig media är ett relativt ungt medium, jämfört med tryckt media. Med internet 
och ny teknik för medieproduktion, finns det fler möjligheter än någonsin tidigare 
att nå ut med information och att hitta information. Vår samtid kallas ofta 
”informationsåldern” eller ”informationssamhället” (Danziger 2008). Jan-Erik 
Ander (2003) menar att vi inte klarar av att ta till oss mer än den bråkdel som 
tränger igenom bruset av information i det enorma informationsutbud vi omges 
av idag. Vi tar till oss det som ”serveras smakligt, effektivt och lättillgängligt” 
och kunskap om hur budskap bör utformas för att nå fram till mottagaren är därför 
är minst lika viktig som kunskap om människans kognitiva förmåga att ta till sig 
verbo-visuell information (s.14). 

Lynne Cooke beskriver i sin artikel Information Acceleration and Visual Trends in 
Print, Television and Web News Sources (2007), hur den tid människor spenderar 
på att söka efter och läsa information i textform, har minskat drastiskt i samband 
med ökad tillgång till information via internet och en ökad presentationstakt i 
tv. ”[people] read just enough to reach a personal level of satisfaction with their 
knowledge, or until they reach a personal level of frustration with the document or 
product” (s.177). Ny teknik har inte bara inneburit att vi fått tillgång till fler 
former av media och medieverktyg. Dessa påverkar också redan existerande 
media, som kan tvingas att anpassa sig eller utvecklas för att kunna konkurrera i 
utbudet av mediekanaler (Cooke, 2007). I konkurrensen om publikens uppmärk-
samhet strävar mediebolag efter att utforma sina budskap så att de blir tydliga, 
attraktiva och lättillgängliga.

Jag har haft SVT Grafiskt Center i Växjö som samarbetspartner under mitt arbete. 
På SVT Grafiskt Center upplever man att SVT, trots avancerad teknik, inte riktigt 
tagit tillvara på nya möjligheter att utveckla informationsgrafiken. SVT upplever 
att grafiken ofta utgör ett avbrott i nyhetsinslagen och att det är svårt att få grafik 
och filmat material att skapa ett sammanhängande flöde. Detta kan störa tittarnas 
upplevelse av inslaget som helhet och försvåra deras förståelse av informationen. 
SVT söker därför alternativa sätt att utforma sina nyhetsinslag och sin informa-
tionsgrafik på, både för att förbättra informationsflödet i nyhetsinslagen och för 
att ta tillvara på de möjligheter till kreativa lösningar för informationsgrafik som 
dagens teknik erbjuder. I det här arbetet vill jag med utgångspunkt i informations-
designprinciper och kommunikations- och kognitionsforskning, undersöka ifall 
det går att ta fram riktlinjer för hur informationsgrafik i tv kan utformas så att 
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filmat material och informationsgrafik tillsammans skapar ett bättre flöde och en 
sammanhängande helhet, på ett sätt som inte överbelastar tittarna kognitivt.

1:1:1  SVT, Sveriges television 

SVT startades 1956, efter ett riksdagsbeslut om införande av television i Sverige. 
SVT ägs av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB 
och Sveriges utbildningsradio AB. Sveriges andra tv-kanal, TV2, startades 1969 
och 1970 började SVT sända i färg. 1995 slogs Kanal 1 och TV2 ihop till ett 
sammanhållet företag och kanalerna bytte namn till SVT1 och SVT2. 
Idag har SVT fem kanaler i Sverige; SVT1, SVT2, SVTB, Kunskapskanalen, 
SVT24 och en sjätte internationell kanal; SVT World. SVT Grafiskt Center 
fungerar som ett resurscentra för SVT och skapar informationsgrafik för SVT1, 
SVT2 och SVT24. Utöver informationsgrafik för nyhetsprogram gör SVT Grafiskt 
Center även grafik för allmän-tv.

1:1:2  SVT Grafiskt Center

År 2006 hade SVT ekonomiska problem som bland annat ledde till att grafik-
produktionen centraliserades. Till skillnad från tidigare då varje lokalredaktion 
hade sina egna grafiker, skulle grafiken nu produceras främst i Växjö; på SVT 
Grafiskt Center Växjö samt i Stockholm; SVT Grafiskt Center Stockholm.
I samband med att all grafikproduktion förlades till Växjö och Stockholm, hade 
SVT som mål att skapa en gemensam grafisk profil för nyhetsprogrammen. Man 
bestämde sig för ett specifikt typsnitt och form för vinjetter och namnskyltar, men 
man satte inte upp några mallar för informationsgrafiken. Tanken var att vinjetter-
na skulle sätta tonen för hur informationsgrafiken skulle utformas och att grafiken 
skulle börja spela en större roll i nyhetsinslagen, men på SVT Grafiskt Center i 
Växjö upplever man inte att det blivit så (Mette Nordentoft, intervju 2011-04-17).

SVT Grafiskt Center i Växjö fungerar som en grafikbyrå. Produktionen av 
informationsgrafik till ett genomsnittligt nyhetsinslag för de regionala nyhets-
programmen startar med en beställning till SVT GC. De som beställer grafik kan 
vara sändningsproducenter, redaktörer eller fotografer och reportrar, som oftast 
gör sina beställningar per telefon eller mail. Grafikern fyller i en beställnings-
blankett och skriver ner de fakta och de riktlinjer för grafiken som beställaren 
anger. Grafikern har sällan tillgång till det nyhetsinslag som grafiken ska ingå i. 
Utformningen av grafiken sker efter beställarens önskemål, eller diskuteras fram 
mellan grafiker och beställare.
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1:2   Problem

SVT upplever att informationsgrafiken skapar ett avbrott i nyhetsinslaget snarare 
än att komplettera det och att det är svårt att få grafik och filmat material att bilda 
ett sammanhängande flöde. SVT söker därför alternativa sätt att utforma sina 
nyhetsinslag och sin informationsgrafik på. Tekniken och möjligheterna för vad 
man kan göra med informationsgrafik har utvecklats, och många av de 
begränsningar som fanns tidigare för vad som går att göra med nyhetsinslag och 
informationsgrafik i tv, finns inte längre. På SVT Grafiskt Center upplever man att 
man inte riktigt tagit tillvara på nya möjligheter att utveckla informationsgrafiken. 

Ny teknik för illustration och animation har visserligen flyttat gränserna för vilken 
sorts informationsgrafik som är möjlig att göra för tv, men kan kognitiva begräns-
ningar hos tittarna sätta gränser för hur man bör utforma grafiken? Tekniken har 
utvecklats i snabb takt, men vad innebär det för våra kognitiva möjligheter att ta 
till oss information? Har vi själva förändrats av vår teknik och sättet vi utformar 
information på? Internet och ständigt utvecklad teknik gör att det finns större 
möjligheter att nå ut med information än någonsin tidigare. Samtidigt innebär 
mängden av tillgänglig information att det kan vara svårt att nå fram med ett 
budskap till den tänkta mottagaren.

1:3   Tema

Mälardalens högskola väljer varje år ett specifikt tema som examensarbeten i 
informationsdesign ska utgå ifrån. Temat för år 2011 är ”flöden och processer”. 
Av den anledningen kommer jag att lägga mitt fokus i arbetet på berättarflöde i 
nyhetsinslag som innehåller informationsgrafik, samt på kognitiva processer 
relaterade till tv-tittande.

1:4   Avgränsningar

SVT Grafiskt Center gör nyhetsgrafik för SVT1, SVT2 och SVT24. Nyhets-
inslagen och grafiken behandlar vitt skilda ämnen och det är därför nödvändigt 
för mig att göra avgränsningar för vilken typ av grafik och vilken typ av inslag 
jag ska fokusera på. Jag har valt att endast studera informationsgrafik som pro-
duceras för regionala nyhetssändningar. Eftersom SVT strävar efter ett enhetligt 
formspråk och tilltal i alla sina regionala nyhetssändningar, gör det inte någon 
skillnad för mitt arbete ifall jag studerar de regionala nyhetsprogrammen som 
grupp, eller endast ett av dem. Det som är utmärkande för regionala nyhetsinslag 
är att de oftast är mycket korta, mellan 2, 5 - 4 minuter. Informationsgrafiken 
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utgör endast cirka 10 - 15 sekunder av inslaget. 

Nyhetsinslag i regionala nyhetssändningar behandlar en mängd olika ämnen som 
kan kräva olika slags grafik. Jag har därför ytterligare avgränsat mitt arbete, till 
en studie av hur statistik presenteras i regionala nyhetssändningar, hur flödet i 
inslagen påverkas av informationsgrafiken, samt hur alternativa sätt att presentera 
statistik skulle kunna se ut.

SVT har en övervägande del äldre tittare och har av den anledningen som mål att 
nå fler tittare i åldrarna 18-59 år.  Att nyhetsinslagen och informationsgrafiken 
måste anpassas till en mycket bred målgrupp kan vara viktigt att ha i åtanke, men 
jag kommer inte att gå in närmare på detta, eftersom en undersökning av hur 
informationsgrafik ska kunna anpassas till en så bred målgrupp ensamt skulle 
kunna utgöra ett helt examensarbete.

1:5   Syfte

Mitt syfte med undersökningen är att se om det är möjligt att ta fram riktlinjer 
för hur SVT skulle kunna presentera statistik i regionala nyheter på ett sätt som 
förbättrar flödet i inslagen och som inte överbelastar tittarna kognitivt. Jag har 
min utgångspunkt i informationsdesignprinciper och kommunikations- och 
kognitionsforskning och jag har också valt att göra kvalitativa intervjuer med 
grafiker, beställare av grafik samt med SVTs tittare.

1:6   Frågeställning

Hur bör man utforma informationsgrafik så att grafiken tillsammans med filmat 
material bildar en sammanhängande helhet, ett flöde, i ett nyhetsinslag på ett sätt 
som inte överbelastar tittarna kognitivt?
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2. Teori

2:1   Kommunikationsteori

Jag vill endast kort nämna två huvudskolor inom kommunikationsteorin: 
processkolan och den semiotiska skolan. I en klassisk kommunikationsmodell 
enligt processkolan, beskrivs kommunikationsprocessen som en enkel och linjär 
process mellan tre huvudkomponenter: sändaren, meddelandet och mottagaren 
(Eriksson 2009, s.54, Fiske 1990, s.17-19). Den här modellen tar inte hänsyn 
till eventuella missförstånd som kan uppstå eller kulturella aspekter som kan 
försvåra kommunikationen. Den semiotiska skolan betraktar kommunikation 
som ett skapande och utbyte av betydelser mellan sändare och mottagare i en 
kommunikationsprocess (Eriksson 2009, Fiske, 1990). Både sändare och 
mottagare är påverkade av sin kulturella kontext och sina personliga referens-
ramar. Även själva meddelandet, i det här sammanhanget informationen i nyhets-
inslaget, påverkas av sin inre och yttre kontext. Ett meddelandes yttre kontext är 
den tid och det sammanhang det produceras i. Dess inre kontext är sådant som 
bild, text, tal, färg och form i inslaget som helhet (Pettersson 2010, s.171).

En kommunikationsprocess kan störas av olika former av brus. Begreppet brus i 
kommunikationssammanhang kan betyda störningar i form av till exempel knaster 
på en telefonlinje eller ljudförvrängningar och bildflimmer i ett tv-inslag. Begrep-
pet innefattar också ”alla mottagna signaler som inte sänts av källan, eller allt som 
gör den avsedda signalen svårare att avkoda på rätt sätt” (Fiske 1990, s.19-20). 
De avbrott som informationsgrafiken ibland skapar i SVTs regionala nyhets-
program kan därmed betraktas som en form av brus i kommunikationsprocessen 
mellan SVT som avsändare och tv-tittarna som mottagare av informationen i 
nyhetsinslaget. 

2:2   Informationsdesign 

Lynne Cooke, Assistant professor of Technical Communication vid University 
of North Texas, beskriver ämnet informationsdesign som en akademisk disciplin 
som omfattar så skilda områden som arkitektur, reklam, kognitionspsykologi, 
data-vetenskap, grafisk design, informationsvetenskap och retorik (Cooke, 2003).
Rune Pettersson, professor emeritus i Informationsdesign, lägger även språk-
vetenskap, konstvetenskap, estetik, semiotik, kommunikationsvetenskap och 
beteendevetenskap till de discipliner som bidragit till informationsdesign som 
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akademiskt ämne (Pettersson 2010, s.168). Pettersson menar att ett informations-
material ska uppfylla kraven att vara läsbart, läsligt och läsvärt för användaren 
(Pettersson, 2010). Ett materials läsbarhet (readability) bestäms av hur lätt eller 
svårt det är att tolka och förstå för läsaren. Några grundregler för att göra materia-
let läsbart är att använda ett enkelt språk och att utelämna ord och bilder som inte 
är nödvändiga för materialet (Pettersson 2002, s.50). Med ett materials läslighet 
(legibility) menar man dess tydlighet gällande sådant som typsnitt och punkt-
storlek i text och tillräcklig kontrast i både text och bild. Man bör undvika 
ovanliga typsnitt, för liten eller för stor punktstorlek (storleken beror givetvis på 
vilket sammanhang materialet ska presenteras i). För bilder gäller att till exempel 
kontrast mellan förgrund och bakgrund är tillräcklig (Pettersson 2002, s.48-49). 
Med läsvärdhet menas materialets relevans för den tänkta mottagaren. 

Rune Pettersson sammanfattar kärnan i informationsdesign i meningen:
”The main goal in information design is clarity of communication” (Pettersson 
2010, s.168; Pettersson 2002, s.45). Det verkar dock råda delade meningar om vad 
begreppet clarity innebär. Kostelnick (2007) frågar sig i artikeln The Visual Rheto-
ric of Data Displays: The Conundrum of Clarity: ”from the standpoint of readers 
who individually and collectively interpret the billions of data displays produced 
annually [...] how exactly do we define clarity?” (s.280). Konceptet ”klarhet” 
eller ”tydlighet” kan vara komplext och motsägelsefullt. För en ointresserad tittare 
kan informationens tydlighet vara meningslös ifall den inte lyckas fånga tittarens 
intresse (Kostelnick 2007, s.283). Detta är något som jag vill ta fasta på i min 
diskussion och jag kommer att återkomma till detta.

2:3   ”Det tredje språket”

Jan-Erik Ander, grundare av informationsföretaget Kreab, och ordförande i Ord 
och Bildakademien, kallar kombinationen av visuell och verbal information 
”det tredje språket” (Ander 2003). I samspelet mellan ord och visuell bild, blir 
summan mer än delarna (s.22). Rune Pettersson menar att forskning har visat att 
människors bildminne är överlägset vår förmåga att minnas text. Man talar om 
”the pictorial superiority effect” (Pettersson, 2002 s.249; 2010, s.180). 
Vår förmåga att minnas kombinationer av bild och ord är också större än vår 
förmåga att minnas endast ord eller endast bild (2002, s. 249). Nackdelen med 
tv som medium, är att informationen visas under en relativt kort tid och tittaren 
ges därför inte samma möjlighet att ta tid på sig och möjlighet att gå tillbaka och 
läsa om informationen, så som tryckt media gör. Att förstärka verbalt förmedlad 
information med grafik kan göra informationen mer tydlig och utnyttjar också de 
fördelar som rörlig media har, i form av ljud i kombination med rörlig bild.
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2:4   Perception

Begreppet ”perception” är en kollektiv benämning på de processer genom vilka 
vi hämtar information om vår yttre verklighet. Perception är vår subjektiva 
upplevelse och analys av informationen (Pettersson 2002, s.217).
Psykologer betraktar våra hjärnors försök att skapa ordning som en medfödd 
förmåga som följer särskilda lagar eller principer. Genom perceptionen skapar vi 
samband och ”organiserar” vår yttre verklighet (Pettersson 2002, s.219).

Colin Ware är Director of the Data Visualization Research Lab vid University of 
New Hampshire och har forskat i mänsklig perception och kognition. Ware menar 
att vi uppfattar en mycket mindre del av vår yttre verklighet än vad vi själva tror 
och att vår förmåga att hålla saker i vårt arbetsminne är mycket begränsad.
Ware beskriver mänsklig perception som ett slags ”sampling” av den yttre verk-
ligheten, där vi i varje stund uppmärksammar endast just precis det vi behöver för 
tillfället. Ware menar att vi har en illusion av att se och uppleva allt vi har i vår 
omgivning, men i själva verket ser vi en väldigt liten del av den visuella världen. 
”It is more accurate to say that we are concious of the field of information to which 
we have rapid access rather than that we are immediately concious of the world” 
(Ware 2008, s.3). Det faktum att vi människor uppmärksammar och ser mycket 
mindre än vad vi tror, påverkar hur informationsmaterial bör utformas. Det krävs 
oftast medveten design för att den information som är tänkt att nå mottagaren 
faktiskt ska nå fram. 

Vår perception beskriver Ware som en process där vi söker av vår yttre verklighet, 
till att börja med via våra ögonrörelser. Varje gång våra ögon fixerar något startar 
en process där hjärnan väljer ut den information som upplevs som användbar för 
vår kognitiva uppgift för stunden. Allt annat förblir osett eller sorteras snabbt bort 
ur arbetsminnet. Vi har ett visuellt arbetsminne som endast rymmer cirka tre objekt 
samtidigt. Hjärnan har olika specialiserade regioner som var och en har hand om 
sin del av perceptionsprocessen. Det kan vara planering av ögonrörelser, eller 
bearbetning av former och mönster. Visuellt tänkande sker genom koordination av 
dessa regioner i hjärnan (s.19). Varje region gör något relativt enkelt och skickar 
sen vidare informationen till nästa område i hjärnan. Visuellt tänkande sker också 
genom ett konstant samspel mellan ny information och information vi redan har 
lagrad i våra hjärnor. Vårt visuella arbetsminne plockar ut ungefär tre eller fyra 
objekt, just de som vi behöver för att utföra den kognitiva uppgiften för stunden. 
Då vi till exempel ser en hund och har något vi benämner som ”hund” i vårt 
arbetsminne, så har vi inte en hel bild av denna hund i vårt huvud, utan endast de 
få delar av hunden som vi nyss fixerat med blicken. Dessa visuella fragment länkar 
till information som vi redan har lagrad om hundar i hjärnan, genom ett nätverk av 
associationer. Detta nätverk beskriver Ware som systemets styrka; det är ett 
”ekonomiskt” system, men han menar också att den begränsade kapaciteten hos 
vårt arbetsminne är vår kognitions ”flaskhals” och anledningen till att vi ofta 
behöver externa visuella hjälpmedel för vårt tänkande (s.11). 
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Det pågår alltså ett konstant länkande och omlänkande av visuell information, 
mot olika ickevisuell information, till exempel semantisk information lagrad i 
hjärnans språkcentra. Vad vi i faktiskt tar in av vår omvärld är starkt påverkat av 
vad vi försöker uppnå för stunden. För att skapa effektiv visuell information 
behöver vi förstå vilka kognitiva uppgifter och visuella problem det är som 
behöver underlättas. När vi interagerar med någon form av informationsmaterial, 
till exempel ett diagram eller ett flödesschema, innebär det att vi försöker lösa ett 
kognitivt problem, till exempel att fastställa en trend. Ordet visualisering, hänvisa-
de tidigare till inre mentala bilder människor skapar när de tänker, men syftar idag 
oftare på de externa hjälpmedel vi skapar för vårt tänkande (Ware 2008, s. 20).

2:4:1 Pop-out-effekter

Vissa saker är lättare att se än andra, även i utkanten av vårt synfält, medan en 
del  är osynliga för oss trots att vi har dem precis framför oss. Hur synligt eller 
tydligt något är, påverkas av vilka visuella egenskaper som omgivande objekt har, 
liksom visuella egenskaper hos själva objektet (Ware 2008, s.29). Ware kallar en 
egenskap som gör något lättare att se eller upptäcka för en ”pop out-effekt”, ett 
begrepp som myntades av forskaren Anne Triesman (Ware 2008, s.27). För att 
åstadkomma att vissa visuella element blir mer synliga kan man använda sig av 
kontraster i till exempel färg, riktning, storlek, rörelse och djup mellan ett före-
mål och dess omgivning (s.29). När det gäller synlighet hamnar rörelse i en helt 
egen klass. Vi är extremt känsliga för rörelse, även i periferin av vårt synfält. Det 
är anledningen till att blinkande banners på webbsidor effektivt drar till sig vår 
blick. Rörelse kan ha en distraherande effekt, men kan också användas för att leda 
uppmärksamhet. Vi vänjer oss snabbt vid saker som rör sig konstant. Ware påpe-
kar att vi annars skulle reagera på vartenda grässtrå som rör sig. Den rörelse som 
påverkar oss mest är när något träder in i vårt synfält (s.36). Detta kan användas 
för att leda tittares uppmärksamhet i tv. Något som har ”pop-out-egenskaper” 
kan ses genom bara en fixering av ögat, medan något som inte har det kräver fler 
ögonrörelser (s.29). För att åstadkomma en pop-out-effekt krävs inte bara kontras-
ter; kontrasterna måste också vara tillräckligt stora (s.31). Ware talar om ”feature 
channels” eller ”pop-out-kanaler”. Om man vill göra flera olika saker lätta att 
uppmärksamma i samma informationsmaterial krävs det att man använder olika 
kanaler, så som kontrast i färg, form, riktning, rörelse eller gruppering av objekt 
(s.33). På grund av detta finns det ofta en inneboende konflikt mellan stilmässig 
konsekvens och visuell tydlighet när grafiskt informationsmaterial ska utformas 
(s.35). Designern behöver ofta finna en kompromiss mellan stilmässig konse-
kvens, estetik och visuell tydlighet.
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2:5   The Limited capacity model 

Annie Lang (2000) har forskat i vilka kognitiva processer som som styr hur vi 
tar in information via rörlig media. Lang utgår från ”The Limited Capacity Model” 
i sin forskning. The Limited Capacity Model har sin grund i kognitionspsykologin 
och är framtagen för att undersöka och förklara hur människor bearbetar visuell 
information förmedlad via tv. Den utgår ifrån två antaganden: Att vår hjärna 
fungerar som ett slags informationsprocessor, samt att en människas möjlighet att 
bearbeta information är begränsad.

Att bearbeta information kräver kognitiva resurser och våra kognitiva resurser är 
begränsade. Våra kognitiva resurser fördelas mellan ett antal subprocesser som 
styr vår perception. Några av dessa subprocesser är automatiska, andra är vilje-
styrda (Lang 2000, s.47,55).

Tre av dessa subprocesser är:

• encoding  (avkodning)
• storage  (lagring)
• retrieval  (återaktivering) (2000, s.47)

Lang har försökt ta reda på vad som händer när människor använder sina kognitiva 
resurser till tv-tittande. Hon beskriver tv-tittande som en kombination av omed-
vetna och kontrollerade mekanismer som mobiliserar våra kognitiva resurser. De 
samlar och styr kognitiva resurser för avkodning, lagring och återaktivering 
(encoding, storage and retrieval) av den information som tv-inslaget innehåller. 
Om en tittare inte har tillräckliga kognitiva resurser för att utföra alla subprocesser-
na, kommer någon del att bli lidande. Avkodning av information kan till exempel 
kräva kognitiva resurser på bekostnad av lagring av informationen och informa-
tionen får då inte sin avsedda effekt på mottagaren (s.55).

Genom ovan nämnda subprocesser skapas en inre representation av den infor-
mation vi exponeras för. En mental representation är inte en ”sann” eller precis 
version av den ursprungliga informationen. Representationen speglar vilka bitar 
av informationen som en person har valt ut, medvetet och omedvetet. Urvalet av 
information styrs av vilken förkunskap, vilka målsättningar (till exempel att 
memorera eller förstå informationen) och vilka tidigare erfarenheter tittaren har, 
samt sådan information som representerar förändring eller oväntade händelser 
(Lang, 2000).

Med retrieval menas den process som söker igenom vad Lang kallar det associa-
tiva minnesnätverket efter lagrad information och återaktiverar den i arbetsminnet. 
Ju fler associativa länkar, desto lättare är det att återaktivera informationen. Detta 
är en process som hela tiden pågår medan vi tar in ny information, för att vi ska 
kunna förstå och lagra den nya informationen (2000, s.50).
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De kognitiva resurserna är en teoretisk konstruktion, men Lang menar att de kan 
mätas genom ”the secondary task reaction time”. Det innebär att man ger en 
försöksperson en primär uppgift, till exempel att se ett tv-program och försöka 
lägga så mycket av det på minnet som möjligt. Utöver den primära uppgiften 
får personen också en sekundär uppgift, som kan vara att trycka på en knapp så 
snabbt som möjligt varje gång hen ser eller hör en specifik signal (s.55-56). 
Ju mer kognitiva resurser den primära uppgiften kräver, desto färre resurser finns 
tillgängliga för att utföra uppgift två. På så vis menar sig Lang kunna mäta hur 
kognitivt resurskrävande den specifika informationen är. 

Lang menar att mycket av den tv-produktion som görs idag (i USA), är 
designad för att maximera tittarnas uppmärksamhet, men på bekostnad av deras 
kognitiva förmåga att tillgodogöra sig informationen. Hon menar att forskning 
inom kommunikationsvetenskap visat att människor som ser mycket på tv ofta 
kan mindre än de som inte ser på tv. ”You see it, but you don´t remember it!” 
(2000, s.63-64). Författarna till artikeln How Attention Partitions Itself During 
Simultaneous Message Presentations (Bergen et al. 2005) och artikeln Clutter 
or Content? How On-screen enhancements Affect How TV Viewers Scan and 
What They Learn (Josephson & Holmes 2006), har dragit liknande slutsatser som 
Lang (2000) i sina undersökningar. De har studerat en rådande trend inom främst 
amerikanska nyhetsprogram. Det är vanligt att sådana nyhetsprogram innehåller 
både rörlig bild, stillbilder, rörlig grafik, text och tal, presenterade samtidigt eller 
i anslutning till varandra. Författarna menar att programmens utformning borde 
innebära för stor belastning på tittarnas kognitiva resurser. Trots detta visar 
tittarsiffror att programmen är populära och man frågar sig vad orsakerna till 
det kan vara (Josephson & Holmes, 2006). Grundaren för tv-kanalen MTV, 
Robert Pittman, förespråkar den här typen av presentation med argumentet att 
det rör sig om en särskild förmåga att parallellprocessa information, som den 
yngre generationen, ”the tv-babies”, ska ha tillägnat sig (Bergen et al. 2005). 
Bergen et al. hittar i sin undersökning inte något som tyder på att det skulle 
förekomma en ny förmåga till parallellprocessande hos yngre tittare. Resultatet 
av deras undersökning tyder istället på att programformen verkar utgöra ett hinder 
för förståelse och inlärning hos tittare. Trots detta är programmen populära och 
Bergen et al. tycker det är relevant att ställa frågan vad som är grunden till de här 
programmens popularitet och ifall det finns något om mänsklig perceptions- och 
kognitionsförmåga att lära sig här. Författarna slutsats är att mycket tyder på att 
programmens popularitet snarare ligger i faktorer som image, ton och tilltal hos 
programledare och kändisskapande, än att det skulle röra sig om en särskild, 
nyutvecklad förmåga hos människor att parallellprocessa information. Man 
menar att forskningsresultaten ”strongly suggest that the format harms story fact 
comprehension” (Bergen et al. 2005, s.333). Man säger sig förstå att den intensiva 
konkurrensen tvingar tv-bolag att välja den form som drar flest tittare, men upp-
manar tv-producenter att använda den här utformningen av program försiktigare 
(s.334). Svenska nyhetsprogram är inte helt jämförbara med de amerikanska 
program som beskrivs i artiklarna, men jag tycker att artiklarna är relevanta för 
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den här undersökningen eftersom även svensk media rör sig i en riktning mot 
denna typ av programutformning. SVT önskar också nå en yngre målgrupp som 
av SVTs tittarstatistik att döma, ofta väljer att se på andra tv-kanaler.

Bergen et al. (2005) utgår från ”the Dual Processing Theory”, som har två 
utgångspunkter: Att vi har både ett visuellt och ett auditivt arbetsminne och att 
de båda arbetsminnena har begränsad kapacitet. Författarna hänvisar i artikeln 
även till andra studier som visat att information presenterad via flera kognitiva 
”kanaler” har en positiv effekt på människors förmåga att förstå och minnas infor-
mation. Men det gäller när informationen i de olika kanalerna är redundant; 
i det här sammanhanget med betydelsen att den förmedlar samma budskap. 
Undersökningen visade däremot på störningar i förståelse samt lagring av infor-
mation hos mottagarna då den visuellt och auditivt presenterade informationen 
inte var redundant (2005, s.155-156). Författarna hänvisar också till forskning 
som har visat att information som presenteras både visuellt och verbalt väcker mer 
intresse hos tittaren och att denna forskning, liksom deras egen, har bekräftat att 
icke redundant information leder till sämre förmåga hos tittaren att förstå och 
minnas information (Bergen et al. 2005).

För att sammanfatta de här forskarnas undersökningar så tyder deras resultat på att 
människor har begränsade kognitiva resurser tillgängliga för att ta in verbo-visuell 
och audio-visuell information. Tv-tittande beskrivs som en kognitivt krävande 
uppgift och tv-inslag som presenterar flera budskap samtidigt, via tal, text, rörlig 
bild och rörlig grafik, löper stor risk att överbelasta tittaren kognitivt. Trots det har 
sådana program ofta höga tittarsiffror. Programmens popularitet tros ligga i andra 
faktorer, så som kanalens och programmets tilltal och image, än själva formen för 
programmet.

Ovan nämnda forskningsresultat tyder på att kombinationen av budskap 
förmedlade via både ljud och rörlig bild kan ha en positivt förstärkande effekt på 
tittares kognitiva förmåga att ta till sig informationen, men detta gäller då infor-
mationen är redundant. Icke redundant information kan leda till kognitiv 
överbelastning och sämre förmåga hos tittarna att processa och lagra informa-
tionen.

2:6 Statistik

Människan har använt bilder för att kommunicera och förmedla information 
långt innan det uppfunnits skriftspråk, till exempel för att dokumentera tid, 
ägande eller fysiska platser eller för att minnas eller föra vidare sånger och 
berättelser. Bruket av bilder utvecklades med tiden till skriftspråk i många kultu-
rer. Med skriftspråken kunde man lättare förmedla abstrakta koncept som är svåra 
att avbilda (Tversky 1997, s.116). Alfabeten och utvecklingen av trycktekniken 
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minskade bildens betydelse för kommunikation mellan människor, men idag, då 
vi har teknologi som möjliggör snabb och enkel spridning av bilder, börjar bilden 
få en allt större roll i vår kommunikation (Tversky 1997, s.116). Grafer och 
diagram är kanske de vanligaste exemplen på visualisering av abstrakta koncept. 
Tversky menar att vårt sätt att visualisera abstrakta koncept och vår förmåga att 
tolka abstrakta bilder, är rotade i hur vårt verbala språk och även hur vår fysiska 
verklighet ser ut (Tversky 1997, s.117).

2:7   Källkritik

Den forskning jag stöder min argumentation på har gjorts av forskare som 
arbetar vid universitet, främst i USA. Forskarnas titlar och arbetsplatser ger mig 
anledning att utgå ifrån att deras forskning är trovärdig.

Bland några av de jag nämner i rapporten är:
Annie Lang, Associate Professor vid the Department of Telecommunication, 
Indiana University med en PhD vid University of Wisconsin-Madison.
Colin Ware är Director of the Data Visualization Resarch Lab vid University of 
New Hampshire.
Rune Pettersson är professor emeritus i Informationsdesign vid Mälardalens 
högskola. 
Barbara Tversky är professor i psykologi vid Stanford University.
I sina forskningsrapporter redogör författarna för undersökningar som baseras på 
experiment och på kvantitativa data. Jag har själv inte möjlighet att utföra sådana 
experiment, men jag använder dessa, tillsammans med min kvalitativa undersök-
ningsmetod, som stöd för min argumentation.
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3. Metod

3:1   Kvalitativa metoder

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer, både ostrukturerade intervjuer 
och semistrukturerade. Jag har också gjort observationer på plats och jag har 
kunnat samtala med grafiker i deras arbetsmiljö. Holme och Solvang (1997) 
skriver att fördelen med kvalitativa metoder är att de kan ge ett helhetsperspektiv 
över en situation och att det är den metod där forskaren utövar minst påverkan 
på intervjupersonerna (s.79). Kvalitativa metoder är flexibla, både i förhållande 
till den insamlade informationen och i hur man möter undersökningsenheterna. 
Metoden lämnar utrymme för ändringar under arbetets gång och i intervjusituatio-
nen finns det utrymme för oväntade frågor och information (s.80). 
Metoden har en svaghet i och med att det inte är säkert att all insamlad informa-
tion är relevant för frågeställningen. Tolkningen av kvalitativa undersökningar blir 
också mindre entydig än en kvantitativ undersökning. Det kan utgöra en svaghet i 
och med att det finns risk för svårigheter att jämföra den inhämtade informationen 
(s.80-81).
    
Holme och Solvang påpekar att kvalitativa intervjuer är en krävande form av 
informationsinsamling. En intervju tar tid och det innebär att en kvalitativ 
undersökning oftast omfattar endast ett relativt litet antal intervjupersoner. 
Behovet av överblick över informationen sätter också gränser för antalet intervju-
personer (s.79 och 100). Jag har intervjuat sammanlagt 11 personer: Fyra grafiker, 
tre beställare av grafik samt fyra tv-tittare. 

Holme och Solvang rekommenderar att ha en guide eller handledning inför en 
intervju. Guiden behöver inte följas punkt för punkt, men intervjun bör täcka 
upp de områden som intervjuguiden innehåller (s.101). Jag har använt tre olika 
intervjuguider som finns att läsa som bilaga 1, 2 och 3.

3:2   Urval

Jag valde att intervjua personer ur tre olika grupper: grafiker som producerar 
informationsgrafiken, beställare av grafik, samt tv-tittare. Dessa har olika relation 
till informationsgrafik och jag tyckte det var viktigt att få möjlighet att tala med
alla. För att nå beställare av grafik skickade jag ut en enkät per mail, till reportrar 
och fotografer på alla de regionala nyhetsredaktionerna. Jag ställde åtta frågor 
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som berör informationsgrafiken i SVT´s regionala nyheter (se bilaga 3). Min 
avsikt med enkäten var inte att sammanställa statistisk information utifrån de svar 
jag fick in. Min förhoppning var att de svar jag fick skulle kunna ge mig en 
uppfattning om hur beställare av grafik upplever grafiken som produceras idag 
och att svaren kanske skulle kunna peka mot någon aspekt som jag missat. Jag 
hoppades också att svaren skulle ge mig några personer att ringa upp för intervju 
per telefon. Jag fick mellan 35 och 40 svar. Många var kortfattade, men några av 
de som svarade utvecklade sina resonemang och av dem kontaktade jag sedan tre 
personer för intervju.

3:3   Sammanfattning av intervjuer 

3:3:1  Grafiker

Grafikerna är delvis medvetna om problemet med att informationsgrafiken och 
det övriga nyhetsinslaget ibland inte fungerar bra ihop, men vid mina samtal med 
dem har främst kommunikationsproblem mellan grafiker och beställare lyfts fram. 
Sedan grafikproduktionen förlades till Växjö och Stockholm sker beställningar 
och samtal på distans. Grafikerna berättar också att grafikbeställarna ofta inte har 
helt klart för sig vilken slags informationsgrafik det är de vill ha i sitt reportage 
och att det ibland beställs grafik närmast som en slags utfyllnad i nyhetsinslag.
Grafikerna menar att informationsgrafik och filmat material i ett nyhetsinslag 
troligen skulle fungera bättre ihop ifall beställare av grafik redan tidigt i produk-
tionsprocessen planerar in och anpassar sina nyhetsinslag för att även rymma 
informationsgrafik. Det är inte alltid så idag, med resultatet att informations-
grafiken bryter av mot det övriga nyhetsinslaget. Grafikerna menar att det finns 
stora möjligheter att använda grafik kreativt, men att de inte tas tillvara på. 
Grafikerna upplever att mycket av ansvaret för detta ligger hos reportrar och 
producenter som gör det redaktionella urvalet av information. Grafikernas arbete 
är främst att ge informationen form.

3:3:2  Beställare av grafik

De flesta beställare har övervägande positiva erfarenheter av grafiken som produ-
ceras på SVT GC i Växjö.  Det vanligaste klagomålet gäller missförstånd mellan 
grafiker och reporter, samt ofta förekommande felstavningar i grafiken. Många 
beställare efterlyser mer kreativ och rörlig grafik. Några reportrar experimenterar 
ibland med att göra inslag där det tidigt planeras in och skapas utrymme för att 
lägga in animerad grafik i det filmade inslaget.
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Grafiker och reportrar har ”uppifrån” blivit föreslagna att använda mer 
animerad grafik som ska integreras med filmat material i nyhetsinslaget, men det 
är än så länge bara ett antagande att detta är ett bra sätt att presentera information 
på. Det har inte gjorts någon utvärdering av grafiken och nyhetsinslagen.  

3:3:3  Tittare

De tittare jag talade med, fyra personer, fanns med på en lista som SVT 
Smålandsnytt hade över personer som anmält sig tillgängliga för tittar-
undersökningar. Samtliga var mellan 30 och 45 år. Intervjupersonerna uppgav att 
de ofta, om inte varje dag så flera gånger i veckan, ser på nyhetsprogram i SVT. 
De berättade att de ser ungefär lika mycket på SVT som på TV4´s nyhetsprogram, 
men att de upplever TV4 som lite ”modernare” och ”fräschare”. SVT upplever de 
som trovärdigt, seriöst men också lite tråkigt. En av mina informanter tycker att 
SVTs regionala nyheter känns ”lite lågbudget”. När jag frågade vad som gör att de 
upplever TV4 som modernare talade de inte om själva nyhetsgrafiken, utan mer 
om färger på grafik och ton och tilltal hos reportrar.
 
Jag visade ett tiotal korta regionala nyhetsinslag med informationsgrafik och 
ställde frågor om informanternas upplevelse av inslagen. Jag hade dels valt ut 
några inslag med ”traditionell” grafik. I sådana inslag avbryts det filmade inslaget 
av en stillbild, ofta dimmad och nedtonad i färgen, och mot den som bakgrund 
visas grafiken. Grafiken är några sekunder lång, sedan fortsätter inslaget. Tittarnas 
reaktion på sådana inslag var bland annat att de kändes ”typiskt SVT”, att de var 
tydliga och informativa, men tråkiga. Jag visade också några exempel på inslag 
där grafiker och reportrar valt att använda grafiken på andra sätt. Bland annat någ-
ra inslag där reportern ”interagerar” med informationsgrafiken som animerats in i 
det filmade materialet. Reaktionen från tittarna på dessa var övervägande positiv. 
En person klagade på att det fattades information (i grafiken, inte i speakerrösten) 
om vilken tidsperiod det rörde sig om, men tyckte att inslaget var lyckat i övrigt. 
Intervjupersonerna upplevde inte att informationen blev svårare att förstå, någon 
tyckte tvärtom att den blev lättare att förstå och minnas, att den stannade kvar i 
huvudet. Några påpekade dock att de tyckte det var mindre lämpligt med sådan 
grafik ifall inslaget berör ett allvarligt ämne. Grafiken upplevdes som lekfull och 
därför mindre seriös.

15



4. Analys 

Den teknik som finns idag gör att man kan skapa informativa, intresseväckande 
och nyskapande inslag med informationsgrafik och informationsgrafik som är 
specifikt anpassad för tv-mediet. Trots att man på SVT till viss del utnyttjar nya
möjligheter att göra till exempel rörlig informationsgrafik, används grafiken ofta 
på ett sätt som påminner om den informationsgrafik vi är vana vid att se i tryckt 
media. Det finns uppenbara anledningar till detta: statistisk presentation har en 
lång historia i tryckt media och satt i relation till det, är tv fortfarande ett ungt 
medium. Ännu yngre är den teknik som man använder för tv- och grafikproduk-
tion idag. Det finns också en ovisshet om vad som fungerar i tv, ur tittarsynpunkt. 
Utöver detta så har grafiker och beställare av grafik ibland svårigheter att på 
distans kommunicera kring produktionen av nyhetsinslag med grafik.

Både grafiker, reportrar och tv-tittare tycker att det skulle vara positivt med mer 
grafik i nyhetsinslagen och att den kan lyfta hela inslag och förtydliga informa-
tionen i nyhetsinslagen. Grafiken kan också genom sin utformning bidra till 
tittarnas upplevelse av inslaget och av SVT som helhet, något som mina intervjuer 
med SVTs tittare visade. Jag lät intervjupersonerna se ett tiotal regionala nyhets-
inslag med informationsgrafik. Några inslag var relativt traditionella i sin utform-
ning, så som SVT har gjort informationsgrafik under många år. I några andra 
inslag hade reporter och grafiker experimenterat med formen för grafiken. Tittar-
nas reaktioner på de experimentella nyhetsinslagen var övervägande positiva.

Vi exponeras dagligen för mängder med information via olika media och vi har 
blivit vana vid ett snabbt informationsflöde. Både den forskning som gjorts och 
det mina informanter bland tv-tittrna uppgav, pekar mot att en del människor till 
och med kräver ett snabbt informationsflöde för att deras intresse inte ska avta. 
Trots att människor är vana vid ett intensivt informationsflöde, redogör flera 
forskningsartiklar för undersökningar där resultatet tyder på att människor har 
begränsade kognitiva resurser tillgängliga för att bearbeta simultant presenterad 
audio-visuell och verbo-visuell information, så som den i tv. Tv-tittande beskrivs 
som en mycket komplex kognitiv aktivitet (Josephson & Holmes 2006) som, 
beroende på programinnehåll och programutformning, ställer olika stora krav på 
tittarens kognitiva resurser. Om det sker en kognitiv överbelastning kan informa-
tionen förlora en del eller hela sin funktion, i och med att mottagaren, tittaren, inte 
har kognitiva resurser tillgängliga för att både avkoda och lagra informationen.
Den information som nyhetsprogram försöker förmedla är ofta av komplex och 
abstrakt form, till exempel när statistiska data presenteras. Hur väl informationen 
når fram till de tänkta mottagarna, beror bland annat på hur väl den anpassats för 
deras kognitiva resurser.
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Visuell och verbal information (i text eller tal) kan förtydliga och förstärka 
varandra och leda till ökad förståelse hos mottagaren, men för att göra det bör 
de förmedla samma budskap, förmedla redundant information. Om de istället 
förmedlar motstridig eller tvetydig information, riskerar de att överbelasta 
mottagaren kognitivt, vilket kan leda till att denne inte förstår informationen, 
eller inte lagrar den i arbetsminnet eller långtidsminnet (Josephson & Holmes 
2006).

Det finns en rädsla hos grafiker och reportrar för att ”skriva tittaren på näsan”, 
men jag tror att risken för övertydlighet är betydligt mindre än risken för otydlig-
het, när man presenterar statistik i regionala nyhetsinslag. Dessa inslag är oftast 
inte mer än ett par minuter långa och informationsgrafiken visas i regel endast 
under ett tiotal sekunder. Det innebär att informationsgrafiken och inslaget i sin 
helhet måste vara så tydligt att tittaren på mycket kort tid kan tolka informationen. 
Att förstärka verbalt förmedlad information med redundant visuell information, är 
troligen bara positivt i de flesta korta nyhetsinslag.

Men det räcker inte att ett informationsmaterial är tydligt. Om det inte väcker 
mottagarens uppmärksamhet eller intresse, når informationen kanske ändå inte 
fram. Det räcker inte heller med att bara väcka tittarens uppmärksamhet. 
Informationen måste kontinuerligt dra till sig tittarens uppmärksamhet, eftersom 
vår förmåga att hålla vår uppmärksamhet snabbt avtar (Ware, 2008).
Forskning har visat att yngre människor ofta har en positiv upplevelse av den 
typ av nyhetsprogram, som i sin mest extrema form kan presentera flera icke-
redundanta budskap, visuellt och verbalt via reportrar, rubriker, rörliga ikoner och 
text-crawlers i bildrutan samtidigt. Tittarsiffror för dessa program bekräftar deras 
popularitet. Kognitions- och kommunikationsforskare betraktar det som något av 
en gåta, eftersom programmens utformning borde innebära en alltför för hög 
belastning av tittarens kognitiva resurser, vilket de av undersökningarnas resultat 
att döma också gör. Förklaringen till programmens popularitet, menar Bergen et 
al. (2005), ligger troligen i kanalens och programmets image och tilltal. Yngre 
människor har troligen inte utvecklat en ny förmåga till parallellprocessing som 
äldre inte har, något som föreslagits av medieproducenter. Programformen har 
alltså en negativ inverkan på tittarnas förståelse och inlärning, men en positiv 
effekt på tittarsiffrorna (Bergen et al. 2005).

Mina intervjuer med tittare bekräftar delvis att den ovan nämnda sortens 
utformning av nyhetsprogram verkar tilltalande även på SVTs yngre publik. 
En informant säger att han uppskattar den typen av program och han tycker inte 
att mängden simultant presenterad information utgör något problem. En annan 
informant delar delvis den förras inställning, men tycker att det finns gränser för 
hur mycket man som tittare orkar ta in samtidigt och att en del amerikanska 
nyhetsprogram är alltför extrema.
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Den information och fakta jag tagit del tyder på att komplex eller rörlig informa-
tionsgrafik inte nödvändigtvis har en negativ effekt på tittarnas förmåga att förstå 
och ta till sig information. Tvärtom kan den troligen, under vissa omständigheter, 
vara att föredra och kan ha en positiv effekt på tittarens intresse, uppmärksamhet 
och förståelse av informationen i inslaget. Jag anser att det, när det gäller informa-
tionsgrafik i tv, kan vara befogat att göra avkall på några av kraven på tydlighet, 
ifall den minskade tydligheten vägs upp av ett ökat intresse och uppmärksamhet 
från tittaren. En lekfull eller intresseväckande utformning av ett nyhetsinslag kan 
innebära att en del av de data man vill förmedla blir något mindre tydlig, men 
kanske blir den trots detta ändå mer lättillgänglig för tittaren.

Edward R. Tufte (1983) förespråkar en minimalistisk inställning till statistisk 
presentation. Han talar om ”chart-junk”; statistik som blir informativt missvisande 
eller till och med visar felaktiga uppgifter, ofta på grund av designerns försök att 
göra informationen dekorativ. Jag är överens med Tufte om att presentation av 
statistisk data inte ska förvanska eller förfalska verkligheten (1983, s.53), men 
jag anser att det finns avgörande skillnader mellan information i tryckt och rörlig 
media. I tryckt media kan en läsare välja att ägna information så mycket 
uppmärksamhet som den kräver. Läsaren kan också gå tillbaka till informationen 
och upprepade gånger läsa den och sätta den i relation till övrig information i en 
tryckt informationsgrafik. Läsningen är inte styrd av tiden på samma sätt som i 
tv-mediet. Informationen har inte en lika given början och slut, så som ett nyhets-
inslag i tv har. I tryckt media är det själva informationsgrafiken, text i kombina-
tion med visuell bild, som bär informationen. I tv har informationsgrafik delvis 
en annan roll. Här fungerar grafiken som ett komplement till verbal information 
och som en förhöjande faktor, snarare än att den ensam bär på all information. Jag 
tycker därför inte att det är nödvändigt att ställa samma krav på informationsgrafik 
för tv, som man kanske kan ställa på informationsgrafik som ska presenteras via 
annan media. Jag tycker att SVT bör ta tillvara på informationsgrafikens möjlig-
heter att vara underhållande och också dekorativ. Det måste inte innebära en 
motsättning till att den också är informativ.

Utifrån informationsdesignteori, kommunikations- och kognitionsforskning, 
samt intervjuer med grafiker, reportrar och tv-tittare har jag kommit fram till 
några generella riktlinjer för produktion av informationsgrafik för tv.
När de data man vill förmedla är komplex, eller då man behöver presentera en 
stor mängd data under kort tid eller på ett litet utrymme, är det större risk att 
tittaren blir kognitivt överbelastad. Vid sådana tillfällen bör man hålla grafiken 
så enkel och avskalad som möjligt och hålla nere distraherande element som till 
exempel rörlig bild i bakgrunden. Man bör troligen undvika eller vara försiktig 
med att ge informationsgrafiken en komplex form eller komplex inre kontext.
Om informationen man vill förmedla däremot är mer överskådlig eller enkel, 
finns det större utrymme att göra ”något mer” med utformningen av grafiken och 
nyhetsinslaget som helhet. Jag tror att det i vissa fall också är att rekommendera, 
framför en mer traditionell utformning. Det verkar finnas en risk att tittaren kan 
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bli kognitivt understimulerad och av den anledningen tappa intresset för infor-
mationen. Ett undantag kan vara då nyhetsinslaget handlar om ett allvarligt eller 
tragiskt ämne. Under mina intervjuer uttryckte informanterna uppskattning av den 
här typen av informationsgrafik, men påpekade att den kanske inte är lämplig i 
alla sammanhang, till exempel om inslaget berör allvarliga eller tragiska ämnen.

Sammanfattningsvis är mina förslag på riktlinjer för informationgrafiken i SVT´s 
regionala nyhetsinslag:

• Komplex eller kompakt data – enkel och avskalad informationsgrafik.

• Enkel och/eller lättsam data – relativt stor frihet för grafiker och report-
rar att experimentera med formen för nyhetsgrafiken och inslaget som 
helhet.

• Allvarstyngd eller tragisk information – grafik som inte ger för lättsamma 
      signaler, seriös och mer ”traditionell” informationsgrafik.

Ett mer lekfullt och experimentellt sätt att utforma nyhetsinslagen på, kan vara att 
integrera informationsgrafiken i det rörliga fotografiet, alternativt att låta en repor-
ter ”interagera” med grafiken, så som i bildexemplet nedan. Här har reportern valt 
att använda animerad grafik i sitt inslag. Ett stapeldiagram ”växer” upp ur marken 
och reportern låtsas behöva stiga åt sidan för de framväxande staplarna. Samtidigt 
som reportern förmedlar informationen verbalt, visas samma information visuellt i 
det animerade stapeldiagrammet och på så vis kan den verbala och den visuella 
informationen förstärka varandra. Att grafiken är animerad, att staplarna ser ut att 
växa upp ur marken i bilden, bidrar också till att förstärka budskapet genom att 
fånga tittarens uppmärksamhet med rörelse.

Bilderna visar ett exempel på ett nyhetsinslag med rörlig informationsgrafik. Ett stapeldiagram 
har lagts till rörligt foto och animerats så att det ska se ut som om staplarna växer upp ur marken. 
Reportern låtsas behöva kliva åt sidan för de framväxande staplarna.
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5. Gestaltning

Jag har gjort ett eget exempel på hur ett nyhetsinslag med informationsgrafik kan 
se ut. Informationen i inslaget kommer från ett nyhetsinslag som sändes i SVTs 
Sydnytt, i slutet av april 2011. Inslaget handlar om att antalet kamphundar har 
ökat i Skåne under åren 2008 till 2011 och att det år 2008 infördes en lag som 
gav polisen större möjligheter att vidta åtgärder mot aggressiva hundar och deras 
ägare. Sedan 2008 har 1 961 hundincidenter anmälts. Av de 1 961 hundar som var 
inblandade, avlivades fyra hundar, 24 hundar omhändertogs, 142 hundägare fick 
föreskrifter och 646 ägare varnades. Grafiken visar dessa siffror och visar också 
vilka hundraser som var mest representerade bland de här fallen.

För att skapa ett sammanhängande flöde, en länk mellan filmat inslag och grafik, 
låter jag det filmade inslaget ligga som bakgrund till grafiken, men jag har låtit 
alla rörliga objekt utom en gräsmatta försvinna ur bild. Gräset rör sig men, som 
Ware (2008) påpekar så är inte sådan rörelse som grässtrånas rörelse i vinden 
något som gör anspråk på vår uppmärksamhet i stor utsträckning. Det fungerar 
därför att ha som rörlig bakgrund till informationsgrafiken.  

En amstaff (American staffordshire terrier) passerar kameran och springer ut ur 
kameravyn. Samtidigt som hunden lämnar kameravyn i bildens högra sida låter 
jag grafiken röra sig in i bild från vänster sida. Grafiken kommer in i samma 
riktning som hunden rör sig ut ur bilden, detta för att få en riktning ”framåt” i 
grafiken och inslaget.

En speakerröst läser upp informationen, samtidigt som man kan se och läsa 
samma information i den animerade grafiken. Det är viktigt med tal som för-
stärkning av det visuellt förmedlade budskapet. Då kan tal och bild komplettera 
varandra och det ökar de kognitiva resurserna hos tittaren (Josephson & Holmes 
2006). Animationen av grafiken är framförallt tänkt att dra till sig och hålla tit-
tarens uppmärksamhet. Efter den första grafiken följer ytterligare ett stycke filmat 
inslag, sedan kommer en andra grafik som visar de fyra hundraserna och antalet 
omhändertagna hundar. Jag hade kunnat presentera statistiken över hundraserna 
på flera sätt; genom en tabell, eller med ett stapeldiagram till exempel. Jag har 
istället valt att visa en bild på varje hundras, med antalet anmälda och omhänder-
tagna hundar visat i siffror bredvid bilden. Varje hundras ”bläddras” fram, vilket 
ger en rörelse i grafiken som liksom den förra har som syfte att väcka och hålla 
tittarens intresse.  
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Stillbilder ur mitt förslag på hur ett inslag med animerad 
informationsgrafik kan se ut:

Hunden rör sig ut ur bild samtidigt som den animerade grafiken kommer in i bild och rör sig i hundens riktning.

En speakerröst förstärker informationen som visas.

Det filmade inslaget fortsätter...

Hundraser och uppgifter ”bläddras” fram. Rörelserna i grafiken är avsedda att förstärka tittarens uppmärksamhet.

Nästa grafik kommer in i bild
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6. Slutsats och reflektioner

Syftet med projektet var att undersöka ifall det går att skapa riktlinjer för hur 
informationsgrafik för tv kan utformas på ett sätt som förbättrar flödet i inslagen 
men som inte överbelastar tittarna kognitivt, samt att göra ett förslag på hur sådan 
informationsgrafik skulle kunna se ut.

Mina undersökningar tyder på att man kan skapa ett mer sammanhängande flöde 
i nyhetsinslagen genom att till exempel använda delar av det filmade materialet 
till att animera in informationsgrafik i inslaget så som SVT redan börjat experi-
mentera med. På så vis bryter inte grafiken av så tvärt mot det övriga filmade 
inslaget. Det finns dock risk för att inslaget och informationen blir plottrig eller 
att det blir för mycket visuell information som konkurrerar om tittarens uppmärk-
samhet. Jag vill därför, utifrån resultatet av min undersökning, sätta upp några 
generella riktlinjer att ha i åtanke vid produktion av informationsgrafik för tv.  
Dessa riktlinjer är:

• Att hålla grafiken enkel och tydlig då informationen den innehåller är       
komplex, eller då mycket information ska rymmas på en liten yta eller 

       visas under kort tid. 

• När informationen är enklare, eller när det är färre uppgifter som ska 
      presenteras, kan grafiker och reportrar med fördel experimentera med 
      formen för informationsgrafiken och nyhetsinslaget som helhet.
      Ett undantag kan vara då informationen berör ett allvarligt eller tragiskt 
      ämne, eftersom tittarna verkar uppleva mer ”kreativ” utformning som 
      lekfull och därmed något mindre seriös.

Den här undersökningen har endast skrapat lite på ytan av det här området. 
Tekniken för rörlig media och kunskapen hos grafiker utvecklas hela tiden och 
det är möjligt att det finns mycket större utrymme än så här att experimentera med 
utformningen av informationsgrafik för tv. Människors kognitiva begränsningar 
kommer troligen även i framtiden att sätta vissa gränser för hur information bör 
presenteras i rörlig media, men det kanske finns visuella och kognitiva ”genvägar” 
att ta och det är fortfarande oklart i vilken utsträckning vår teknik kommer
att påverka hur vi själva fungerar, tänker och tar in information.  
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6:1 Förslag till vidare forskning

Det finns troligen fler aspekter av det här ämnet, som inte ryms i mitt arbete. 
För att kunna göra säkra uttalanden om vilka gränser mänsklig perception och 
kognition sätter för hur informationsgrafik i tv bör utformas, skulle det behöva 
göras en mycket större undersökning med både fler intervjuer och utprovningar 
och i samarbete med forskare inom olika discipliner. 

Det skulle vara intressant att göra en närmare studie av hur dramaturgi och 
retoriskt tilltal i nyhetsinslag och informationsgrafik påverkar tittarens upplevelse 
och förmåga att ta till sig informationen. En av mina informanter intresserade sig 
mer för färgval och tilltal i nyhetsinslag, snarare än själva grafiken. Flera infor-
manter nämnde att de tyckte att tonen och stilen hos programledaren spelar en 
stor roll för deras intresse för och uppfattning av ett nyhetsprogram.

En stor del av problemet med nyhetsgrafiken på just SVT Grafiskt Center verkar 
uppstå på grund av problem i kommunikationen mellan grafiker och reportrar på 
distans. Kanske finns det anledning att utreda eventuella kommunikationsproblem  
mer.

Sättet som information produceras och hanteras på har förändrats mycket på kort 
tid, genom ny teknik och genom tillgång till internet. Jag tror att det finns anled-
ning att göra fler studier av hur vår teknik påverkar vårt sätt att producera, 
ta in och använda information. De artefakter vi människor skapat historiskt har 
påverkat och förändrat vårt sätt att tänka, tala och fungera. Den teknik vi omges 
av idag har bara funnits under en kort period och det skulle vara intressant att 
forska i hur den formar oss, vårt språk och vårt tänkande. 
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Bilaga 1:  Intervjuguide Grafiker

Vad upplever ni som problem med nyhetsgrafiken? 

Vad gör man idag och vad siktar man emot?

SVT GC historia:

Hur länge har SVT använt nyhetsgrafik i sina nyhetsprogram?

Hur gjorde man den tidigare?

När ändrade man utformning, manér osv.?

Har nyhetsgrafiken utformats mer som i tryckt media tidigare? När började man 
isåfall försöka frångå det?

Hämtar ni inspiration från andra kanaler?

När och varför flyttades grafikproduktionen från lokala redaktioner, till Växjö?

När infördes en ny grafisk profil?

SVT har 5 (6) kanaler. Vilka kanaler och program gör man nyhetsgrafik till?

Gör ni annan grafik utöver det?

Vilka fasta regler för utformningen finns?

Vad har ni för regler för typsnitt, punktstorlek och färgskala?

Eftersträvar SVT samma formspråk i alla regionala nyhetsprogram?
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Är det samma upplägg, samma slags nyhetsinslag för de olika regionala nyhets-
programmen?

Vem beställer grafik? (redaktörer, reportrar, producenter? Fler?)

Kan man säga att GC fungerar som en grafikbyrå?

Hur lång tid tar det (ungefär) att färdigställa grafik för ett genomsnittligt inslag?

Är det vanligt med missförstånd mellan grafiker och beställare och reklamering av 
grafiken?
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Bilaga 2:  Intervjuguide tv-tittare

Allmänna frågor om tv-grafik:

• Brukar du titta på SVT´s regionala nyheter? (Flera gånger i veckan?)

• Har du uppmärksammat grafiken i nyhetsinslagen?

• Om ja: Har du tankar kring dem, positiva, negativa?

• Tittar du på andra nyhetsprogram/kanaler?

• Har du tänkt på grafik i de programmen? 

• Har du några åsikter om dem?

Frågor om statistik i tv:

• Brukar du notera statistik som redovisas i nyhetsprogram?

• Tycker du att det är intressant med statistik? 
 

• Eller svårt att ta till sig?

• Tråkigt?

• Hade du uppskattat att man förenklar eller gör grafik med statistik mer 
            underhållande?



• Tror du att det är något som skulle uppskattas av folk i din omgivning?

• Hur påverkar statistik din upplevelse av programmet?

Frågor efter inslagen:

• Tycker du att informationsgrafiken bidrar till begripligheten av 
            informationen?

• Hinner du förstå grafiken i inslaget?

• Tycker du att den fyller en viktig/mindre viktig funktion?

• Tycker du att den påverkar upplevelsen av inslaget som helhet? 
            Bra? 
            Dåligt?

• Påverkar den din känsla/upplevelse av SVT?

• Upplever du att grafiken utgör ett avbrott i inslaget?

• Upplever du grafiken som ett störande inslag i nyhetsinslaget?

• Tycker du att det är viktigt att grafiken redogör för alla siffror eller data?

• Tycker du att grafiken fungerar som förstärkning av det som sägs i 
            inslaget?

• Uppskattar du grafik som är rörlig, eller tycker du det är bättre att den
            visas på ett traditionellt sätt (som i tidningar)?
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• Tycker du att grafiken känns traditionell eller tråkig?

• Vad är din spontana känsla för inslaget?
            traditionellt, tråkigt, intressant, viktigt, seriöst, roligt, nyskapande
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Bilaga 3:  Intervjuguide grafikbeställare

Hur många gånger per månad, ca, brukar du beställa grafik? 

(De som inte använder grafik i nyhetsinslag: Finns det någon särskild anledning 
till att du inte använder grafik i inslagen?)

Upplever du problem med grafiken? 

Upplever du problem med att få grafiken att fungera ihop med det övriga nyhets-
inslaget? 

Har du tankar om vad som gör nyhetsgrafik bra? 

Händer det att du får kritik från tittare, positiv eller negativ, angående inslag med 
grafik? 

Tankar kring hur man presentera statistik (med stapel-, linje- eller pajdiagram) i 
tv?

Har du några exempel på när du tycker att grafiken har fungerat särskilt bra?

Har du exempel på när grafiken fungerat särskilt dåligt?

Tankar kring (berättar)flöde, framåtrörelse i nyhetsinslag?




