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Sammanfattning 

Denna studie utforskar hur en informationsgrafik om ett framtida globalt hot mot 
folkhälsan, antibiotikaresistens, kan utvecklas och utformas med ett perspektiv 
mot individens ansvar istället för den mer vanligt förekommande 
nyhetsvinklingen mot myndigheters ansvar. Detta inom ett statiskt format för 
publicering i svenska dagspressen.   

Uppdragsgivare för grafiken var TT Nyhetsbyrån. Arbetet utgick från tidigare 
publicerad grafik angående antibiotikaresistens från nyhetsbyrån. För att finna 
förbättringsmöjligheter genomfördes en formalanalys på materialet. En 
analysform som har sitt ursprung i gestaltpsykologiska teorier där komposition, 
färg och form granskas. I tolkningen finns ett narrativ och 
riskkommunikationsperspektiv.  

Fynden av analysen resulterade i att utformningen av grafiken utfördes med hjälp 
av gestaltpsykologiska teorier för att koppla samman olika element och narrativa 
teorier angående struktur för att hålla samman flera meningsbärande delar till en 
sammanhållen enhet. För de enskilda bildernas utformning söks stöd i tidigare 
forskning angående hälsoinformation gentemot lekmän samt gällande 
visualiseringar av sannolikheter eller hot. Detta ledde fram till bilder med ett 
avskalat maner och låg detaljnivå i syfte i att tydliggöra budskapet. 
Efterforskningarna hade stor inverkan på informationsurvalet och figurerna vilka 
balanserades mot att förmedla evolutionär kunskap1 kring bakteriers 
antibiotikaresistens och visa hur en person kan bidra till minskad spridning i 
stället för att försöka väcka känslor som rädsla genom att spegla de värsta 
konsekvenserna.  

Abstract 

The objective of this study is to explore how an informational illustration on the 
subject of future risk to public health, antibiotic resistance, could be developed 
with a focus on the responsibility of the individual rather than that of authorities; 
the more common news angle. This within a static format to be published in 
Swedish print media. 
 

                                                
1 Evolutionär kunskap: Kunskap om uppkomst och utveckling. (Qvarnström A. Genvägen till evolution, 
www.forskning.se, Hämtat 2015-06-17) 
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A new illustration was commissioned by the TT news agency (TT Nyhetsbyrån). 
As part of that project this study examines graphic illustrations about antibiotic 
resistance previously published by the agency, using Formal Analysis to find 
potential areas for improvement in those designs. Formal Analysis is an 
examination method based on Gestalt psychological theories where composition, 
colour and shape are reviewed. Aspects of meaning and interpretation were 
analysed using the perspectives of narrative and risk-communication.  
 
The findings of the Formal Analysis focused on the use of Gestalt psychology 
theories for composition to connect visual elements. Narrative theories were 
applied to construct meaning in sequences of elements and across the overall 
design. Peer reviewed studies within the field of risk- and health-communication 
were used to inform the design of visual elements. This led to the conclusion that 
using simple pictures without distracting details would best clarify and convey the 
illustration’s intended message. This also had a considerable impact on the choice 
of informational content and the representations within the illustration, setting 
more focus on reducing the spread of the microbes rather than arousing feelings of 
fear with representations of the worst consequences of the problem. 
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1. Introduktion 

Den här uppsatsen handlar om att hitta ett sätt att utveckla en grafik angående 
antibiotikaresistens för ett bestämt medium och inom ett fast format. 
Antibiotikaresistensutvecklingen eskalerar och det är ett globalt problem som vi 
kommer att få leva med. Arbetet kommer inledningsvis att redogöra för bakgrund, 
uppdragsbeskrivning, målgrupp och kommunikationssituation följt av 
problematisering. Därefter har arbetet delats in i kategorier och kommer följa 
strukturen från delarna teori och metod: Komposition som även innefattar färg och 
form, narrativ och därefter mottagande som berör budskapet och 
riskkommunikationsperspektiv2. Att mottagande delats upp i två underkategorier 
beror på att tolkningen berör andra delar som inte har specifikt med 
riskkommunikationsteorierna att göra. Men där budskapet ändå varit viktigt att 
resonera kring. 

1.1 Bakgrund  
Uppdragsgivare för arbetet med grafiken är TT Nyhetsbyrån (TT). 
Nyhetsförmedlingen har flertalet gånger publicerat grafik i ämnet 
antibiotikaresistens. Det finns ett behov av mer generell information för att en 
läsare ska kunna ta till sig mer specifik information i en artikel anser TT. Ämnet 
antibiotikaresistens har ett ihållande nyhetsvärde enligt TT. Trots att 
medvetenheten bland befolkningen ökat förekommer det fortfarande 
missuppfattningar och kunskapsluckor att fylla. Enligt WHO kommer 
problematiken bara att växa. I ett pressmeddelande från 30 april 2014 går det att 
läsa följande: 

A new report by WHO–its first to look at antimicrobial resistance, including 
antibiotic resistance, globally–reveals that this serious threat is no longer a 
prediction for the future, it is happening right now in every region of the world and 
has the potential to affect anyone, of any age, in any country. Antibiotic 
resistance–when bacteria change so antibiotics no longer work in people who 
need them to treat infections–is now a major threat to public health. 

                                                
2 Riskkommunikation: Ett begrepp som används av flertalet författare, bland annat Bohlin och Höst 2014, 
som studerat kommunikationssituationer som berör framtida hot mot folkhälsan. Författarna har studerat 
området via flertalet publikationer bland annat: J. Infanti m.fl. 2013, A literature review on effective risk 
communication for the prevention and control of communicable diseases in Europe, ECDC — European 
Cente for Disease Prevention and Control, Stockholm, Sweden. V.T. Covello et al. (2001) “Risk 
communication: the West Nile virus epidemic, and bioterrorism: Responding to the communication 
challenges posed by the intentional or unintentional release of a pathogen in an urban setting”, J. of Urban 
Health — Bulletin of the New York Academy of Medicine 78(2): 382–391.  
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(2014 WHO.int) 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
Med utgångspunkt från redan publicerat material ska arbetet: 

• Samla informationen från flera små till en större.  

• Uppdatera data. De flesta grafiker i TT:s arkiv innehåller data från 2008-
2009.  

• Förenkla informationen i grafiken Antibiotikaresistens - orsak och verkan 
(figur 2, avsnitt 5.2) och göra den mer visuell. Grafiken är nu anpassad för 
en medicinsk tidskrift och innehåller mycket text.  

• Undersöka och lägga till information om vilka de resistenta bakterierna är 
och var de finns. Ev. också hur man blir smittad och vad man kan göra. 

• Anpassa helheten för TT:s kunder, vilka är framför allt lokaltidningar som 
VLT. De vill ha en grafik som bidrar till ökad förståelse för en läsare 
vad resistens innebär, hur den uppstår med mera, som en reporter vid en 
lokaltidning kan använda till artiklar med olika vinklar. De kan nämligen 
byta ut eller ändra i en grafik de betalat för.  

1.3 Målgrupp  
Vem läser dagstidningen? I en rapport utgiven av Tidningsutgivarna (2014) går 
det att finna att 66 % av den Svenska befolkningen är dagstidningsläsare. Ju högre 
upp i åldrarna desto högre andel läser dagstidningar varje dag. Enligt Findal 
(2013, s.47) domineras medieanvändningen hos individer över 18 år fortfarande 
av traditionella medier i sina ursprungliga former.  

För att smalna av målgruppen ytterligare har tidningsläsaren jämförts med 
antibiotikaanvändaren. Statistik angående antibiotikaförskrivning har granskats. 
Detta för att en av de viktigaste åtgärderna för att begränsa utvecklingen av 
multiresistens är minskad användning. I publikationen SWEDRES/SVARM, Use of 
antimicrobials and occurrence of antimicrobal resistance in Sweden, 2013, 
förklaras att det är de äldre, över 65 år, som får mest antibiotika. Rapporten 
beskriver även att en stor del förskrivs till barn 0-6 år. Även om förskrivningen 
minskat från 36 % 2007 andel barn som får minst ett antibiotika recept per år till 
23 %. I rapporten (2013 s.18ff) framgår det att det till de äldre oftast är motiverat 
med behandling och att det mer är en fråga om att välja rätt antibiotika. Det är 
alltså troligare att det går att påverka individen angående antibiotikaanvändning i 
lägre ålder. Barn och ungdomar går ej att nå särskilt väl via mediet (Findal 2013). 
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Citat från Socialstyrelsens kommunikationsstrategi för antibiotikaresistens (2014 
s.18):	  

Patienter, vårdnadshavare och andra anhöriga kan ibland ha stora förväntningar 
på en antibiotikabehandling. Men ju mer kunskap man har desto lättare blir det att 
acceptera om läkaren bedömer att det inte behövs antibiotikabehandling.  

En rimlig avgränsning skulle därmed vara från 25-44 år där 63% läser 
dagstidningen (Tidningsutgivarna 2014 s.6) och där 
småbarnsföräldrarna/vårdnadshavarna borde befinna sig.  

1.4 Kommunikationssituationen 
För att kunna anpassa bilderna i grafiken är det en förutsättning att förstå 
kommunikationssituationen och vilka specifika krav den ställer på bilderna i 
designen: Data från en myndighet visualiserad inom en nyhetsförmedlings ramar, 
publicerad via dagspressen för en bred publik. Den information som ska 
förmedlas berör ett framtida hot mot den allmänna folkhälsan, risken med att 
antibiotikaresistens utvecklas.  

1.4.1 Dagspressens roll i riskkommunikation till allmänheten   
TT Nyhetsbyrån hämtar mycket av informationen avseende bakteriers resistens 
från Folkhälsomyndigheten3 och Strama4 . Det råder ett ömsesidigt utnyttjande i 
kommunikationssituationen. I rapporten Svenskt arbete mot antibiotikaresistens 
(2014) finns Folkhälsomyndighetens kommunikationsinsatser formulerade. 
Information till allmänheten via media ses som en viktig del i det nationella och 
lokala strategiska arbetet. Detta för att allmänhetens kunskap och förväntningar 
anses betydelsefullt i arbetet mot den ökade resistensen (2014 s.13). TT å sin sida 
hämtar mycket data från dessa aktörer beroende av nyhetsvärde. 

1.4.2 Perspektiv på informationen – individens roll 
Enligt en undersökning gjord vid Linköpings universitet (Bohlin och Höst, 2014) 
finns en lucka i rapporteringen i svensk dagspress gällande individens ansvar. 
Enligt författarna skrivs det däremot gärna om myndigheters ansvar. Bohlin och 
Höst menar att för att förstå vikten av åtgärder behövs bättre evolutionär 
förståelse. Undersökningen har tittat på hur svenska dagstidningar har 
                                                
3 Folkhälsomyndigheten är en statlig myndighet som ansvarar för folkhälsofrågor. 
(www.folkhälsomyndigheten.se) 
 
4 Strama - Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. Strama 
samordnar frågor kring förutsättningar att bevara möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning. Deras 
målsättning är att öka kunskapen hos allmänhetens och hälso- och sjukvården rörande utveckling av 
bakteriers antibiotikaresistens, behandling av infektionssjukdomar, samt stödja forskning inom 
antibiotikaresistensområdet. (2015-01-21 Ltkronoberg.se) 
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kommunicerat risker med resistenta bakterier. Under tre år granskades 221 
publikationer från sju av de större dagstidningarna i landet. I rapporten uppges att 
endast 5% av artiklarna berörde att antibiotika endast är verksamt mot bakterier 
och endast 1% nämnde vikten av att avsluta en kur. Enligt rapporten vet 
fortfarande inte en fjärdedel av svenska befolkningen att antibiotika enbart är 
verksamt mot bakterier och inte mot andra mikrober. I ett pressmeddelande från 
Linköpings universitet publicerat på forskning.se (2014) citeras Bohlin: ”Det är 
oftast genom media som människor får tillgång till vetenskaplig kunskap…”  

 
Även Dahlstrom (2014 s.13624) menar att ”icke experter” får en stor del av sin 
vetenskapliga information från massmedia.  

1.4.3 Nyhetsbyrån 
Grafikavdelningen på TT gör grafik främst till dags- och kvällstidningar, 
kundtidningar, veckopress och magasin. Men även till bokförlag, TV-kanaler, 
produktionsbolag, reklambyråer, organisationer, offentlig förvaltning, fackpress 
och onlinemedia. (bild.tt.se) Enligt Andersson (muntligkälla 2015-04-08) ska 
detta uppdrag riktas in mot lokala dagspressen. Andersson uppger att 
grafikavdelningens uppdrag kan delas in i två kategorier eller avdelningar; 
uppdragsgrafik och nyhetsgrafik. Denna grafik kategoriseras som nyhetsgrafik.  

Nyhetsbyråns målgrupp 
Nyhetsgrafiken riktar sig till allmänheten/tidningsläsare, till vuxna personer. För 
uppdragsgrafiken är målgruppen mycket mer specifik beroende av syfte och 
beställare. 

Koncept, mallar och begränsningar 
De mallar för grafik som TT använder sig av är i dagsläget ingen regel på att 
använda uppger Andersson (2015-04-08). De fungerar mer som en hjälp för 
arbeten med korta deadlines. Det är fritt för varje enskild grafiker att komponera 
grafik och motivera sina designval, med ett undantag för typsnitt. För typsnitt till 
brödtext ska alltid mallen följas säger Andersson (2015-04-08). Typsnittet är 
anpassat för tryckeriet och tar hänsyn till läsbarhet. Däremot är det tillåtet att göra 
mer fria val av typsnitt till större rubriker som omformas till banor innan 
materialet skickas för tryck. Begränsningarna berör bara rent tekniska aspekter. 
Grafiken som skapas i projektet ska ut i vanliga nyhetsflödet och ha ett format för 
en sida. Det innebär 6 spalts bredd eller 248 x 250 mm.  
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2. Problembeskrivning 

2.1 Syfte 
Arbetet syftar till att samla, förenkla uppdatera, och anpassa information som 
tidigare publicerats av Nyhetsbyrån TT i en grafik. Grafiken ska även presentera 
de vanligaste multiresistenta bakterierna och visa smittvägar. Det innebär att 
grafiken bland annat ska förklara uppkomst, utveckling och spridning. Detta för 
att ge evolutionär förklaring av bakteriers resistens mot antibiotika för att 
underlätta förståelse för de åtgärder den enskilda personen kan ansvara för. 
Grafiken ska kunna användas av reportrar på lokaltidningar så som VLT, till 
artiklar med olika infallsvinklar i ämnet antibiotikaresistens. 

Arbetet kan bidra med att för en designer skapa förståelse för hur visuella data 
kan utformas och komponeras i en informationsgrafik med stöd av gestaltlagar 
och narrativa grepp. Detta med hänsyn till riskkommunikationsteorier i syfte att få 
individen att förstå sitt ansvar inom det växande problemområdet. Utformningen 
förhåller sig till en nyhetsbyrås koncept och anpassas för publicering via lokala 
dagspressen.  

2.2 Designproblem 
Det är en stor utmaning att visualisera och arrangera data i en informationsgrafik 
så att alla meningsbärande enheter hålls samman och motiverar läsaren att ta del 
av all information. Kontexten i vilken grafiken ska förekomma och det tryckta 
mediet innebär att möjligheterna till att ge en berättelse utan informationsluckor 
försvåras. Vidare ska designen utformas så att den kan användas till artiklar med 
olika infallsvinklar. Artiklar som ännu inte är skrivna.  

2.3 Frågeställningar 
Med målet att utforma en grafik som kan bidra till att en läsare får ökad förståelse 
för uppkomst och utveckling av ett abstrakt framtida globalt hot mot människors 
hälsa och bidra med förståelse för vilken roll den enskilde individen har i 
problematiken - har följande frågor ställts: 

1. På vilket sätt kan en informationsgrafik med flertalet meningsbärande 
enheter komponeras för att hålla ihop informationen i en helhet?  

2. Vad innebär riskkommunikationskontexten och publikationsförhållandet 
för informationsurval och för utformningen av illustration och layout?  
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2.4 Avgränsningar 
Teoristudier angående manér och detaljnivå kommer att studeras via risk och 
hälsokommunikationssynpunkt. Jag kommer därmed inte att studera 
nyhetsgrafikbilden ytterligare än i själva analysdelen som innehåller grafik från 
dagspressen. Detta för att det inom nyhetsmediet går att smalna av 
kommunikationssituationen ytterligare till riskkommunikation. Det handlar om att 
förmedla vetenskapliga medicinska fynd om en osäker framtid, som tolkats och 
formulerats av myndigheter som viktig information för befolkningen. Och där 
konsekvenserna av utvecklingen anses ha nyhetsvärde av nyhetsförmedlingen.  

Hur bilderna kan utformas med retoriska grepp hade varit ännu ett område möjligt 
att utforska för att som Waern m.fl. (2004 a.55) uttrycker det; planera sin bild för 
att få önskad verkan på betraktaren.  

Att gå in mer på semiotiken angående de symboler som används i grafiken hade 
varit intressant och önskvärt. Men det är omöjligt att täcka in alla områden 
grafikens olika delar innefattar under den tidsperiod arbetet genomförs.  

Avseende punkt fyra i uppdragsbeskrivningen; Undersöka och lägga till 
information om vilka de resistenta bakterierna är och var de finns, så har 
informationen begränsats till de fyra bakterier som övervakas enligt svensk 
smittskyddslag: MRSA, ESBL, VRE och PNSP. 

3. Litteraturstudie och teori 

I teoridelen samlas olika teorier som ligger till grund för gestaltningsarbetet. En 
informationsgrafik bär på många olika delar som ska samspela. 
Efterforskningarna blir därför tvärvetenskapliga. Informationsurvalet och 
informationsmålet men framförallt det som tolkats som de svagare delarna i 
analysen av tidigare publicerat material har fått styra de teorier som redovisas. 
Avsnittet följer den tidigare nämnda indelningen; komposition, narrativ och 
mottagande. Efterforskningarna som redovisas här används för att skapa riktlinjer 
inför gestaltningsarbetet. Riktlinjerna presenteras under avsnitt 6. Gestaltning.  

3.1 Komposition  

3.1.1 Komposition i informationsgrafik 
En informationsgrafik har som syfte att förmedla data via flera olika element i en 
komposition där de grafiska elementen organiseras på ett sätt som syftar till att 
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underlätta förståelse (Rensink 2009 s.1071). Även Ander (2003 s.234) talar om 
informationsgrafiken som en komposition. En komposition av text, teckningar och 
fotografier vars syfte är att berika läsarens upplevelse genom att förklara och 
fördjupa. Där styrkan ligger i att levandegöra, förtydliga och dramatisera 
händelser. Cairo (2013 s73ff) skriver om hur presentation och utforskande utgör 
två grundläggande mål för en informationsgrafik. Han menar att en 
informationsgrafik är ett verktyg för en designer att kommunicera med läsare och 
ett verktyg för läsare att analysera vad som presenteras för dem. Balansen mellan 
de två målen är viktig. En grafik ska inte förenkla ett budskap utan istället 
klargöra det.  

3.1.2 Gestaltlagar  
Människor försöker alltid se en helhet även om en bild består av linjer och 
punkter. Detta studerades av Gestaltpsykologerna som fann att alla människor 
tycks uppfatta dessa lagar likadant. (Wearn m.fl. 2004 s.16) Via dessa gestaltlagar 
är det därmed möjligt att skapa en komposition i syftet att påverka helhetsseendet. 
Lagarna redogörs här efter Erikssons (2009 s.61ff) formulering som utgått från 
Max Wertheimers beskrivning som samarbetat med grundarna av 
Gestaltpsykologin.  

Närhetslagen 
Objekt som ligger nära varandra uppfattas som om de hör ihop. Det finns 
emellertid aspekter som gör att två intilliggande figurer inte tolkas som om de hör 
samman. Bland annat tidigare erfarenhet spelar in eller figurers kroppsspråk som 
kan tolkas fientligt, att de tar avstånd eller tvärsom.  

Likhetslagen 
Objekt som liknar varandra tolkas som om de tillhör varandra. 

Slutenhetslagen och konturlagen 
Linjer som skapar ytor, till exempel kan en kvadrat eller en cirkel bilda en enhet. 
Slutenhetslagen upphäver närhetslagen genom den goda kurvans lag. Vilken 
innebär att om en cirkulär med sin mjuka form korsar en kantig hård form så 
dominerar kurvan. En linje har egenskapen att ha två sidor, vilket påverkar hur 
bilden läses. Det handlar om vad som uppfattas vara figur respektive bakgrund.  

Den gemensamma rörelsens lag och färgsymbolik 
En linjes form kan förstärka ett uttryck som oro och harmoni eller förmedla en 
rörelse. Hur bilder placeras i en riktning, det vill säga linjärt, vertikalt, horisontellt 
eller diagonalt, påverkar hur en bild uppfattas. Färg kan användas på ett sätt som 
väcker uppmärksamhet, skapar en stämning eller framhäva och förtydliga ett 
innehåll. Färguppfattningen är både individuell och kulturell. 
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3.1.3 Färgteori för att förmedla information 
Enligt Ware (2013 s.122ff) är syftet med färgkodning att skapa igenkänning och 
att underlätta för en mottagare att minnas och se kategorier. Vidare beskriver 
Ware att mellan fem och tio färger kan användas men att det därefter blir svårt att 
identifiera koden. Om gråskala används är det bra att begränsa antalet till fyra 
nivåer. Han påpekar även att bakgrundsfärg och symbolers storlek påverkar 
färgkodningen. Det måste finnas en tillräcklig kontrastverkan mot bakgrunden 
och mellan färgerna. Några vanliga färgkonventioner enligt Ware (2013 s.126): 
röd fara eller varmt, blå kallt, grön liv eller kör/starta. Dessa färger kan förstås ha 
andra betydelser i andra kulturer.  
 
Andra som uttalat sig om färganvändning inom informationsgrafikkontext är 
Cairo och Wong. Cairo (2013 s.175) rekommenderar att en grafik bör ha 
begränsat antal färger - högst två till tre. Det är bättre med nyansskillnad. Wong 
(2010 s.44) talar om färger utifrån arbete med diagram. Hon redogör för att 
avsaknad av kontrast mellan färger gör avläsningen omöjlig för en färgblind. Att 
det kan vara en fördel att använda samma färg i olika nyanser men se till att 
kontrasten är tillräcklig. Hon rekommenderar att färgsättningen testas genom att 
konvertera till gråskala.   

3.2 Narrativ  
Avsnittet syftar till att undersöka hur narrativstruktur kan användas för att hålla 
samman olika delar i en sekvens och vägleda läsaren genom delar av en grafik.  

Enligt Cairo (2013 s.174) ska strukturen föregå stilen. Han menar att rubriker är 
grafikens narrativa ryggrad. En viktig del i strukturskissandet för en 
informationsgrafik är hur elementen relaterar till varandra. Cairo är i grund och 
botten en journalist. Tolkningen av hans användning av termen narrativ blir att det 
förefaller sig naturligt för honom att se på informationen som skapas i en grafik, 
för framförallt nyhetsmediet där han verkar, som att det i sig självt är narrativt. 
Det här skulle kunna ses som en bekräftelse på det Dahlstrom (2014 s.13624) 
påstår; att nyhetsformatet i sig är narrativt. Han menar att det erbjuder de 
vetenskapliga kommunikatörerna en taktik för övertalning. Något som detta 
arbete kan se kopplingar till via det ömsesidiga utnyttjandet mellan myndigheter 
och dagspressen. Som tidigare nämndes finns det uttalat att dagspressen ingår i 
Folkhälsomyndighetens strategiplan i arbetet mot antibiotikaresistens som en del i 
att få ut kunskap till allmänheten. Dahlstrom (2014, s.13615) beskriver att 
information med nyhetsvärde drar till sig uppmärksamhet. Vilket kan leda till 
tvivelaktigheter ur en etisk aspekt då informationen förpackas i ett material med 
så mycket nyhetsvärde som möjligt. 
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Tamboukou (2015) belyser olika synsätt på narrativ. I Discorse and narrative 
methods citerar hon (2015 s.39)  Hinchman and Hinchman som citerats i Elliott, 
2005: 

Narratives	  (stories)	  in	  the	  human	  sciences	  should	  be	  defined	  provisionally	  as	  discourses	  
with	  a	  clear	  sequential	  order	  that	  connect	  events	  in	  a	  meaningful	  way	  for	  a	  definite	  
audience	  and	  thus	  offer	  insights	  about	  the	  world	  and/or	  people’s	  experiences	  of	  it.	  
(Hinchman	  and	  Hinchman,	  cited	  in	  Elliott,	  2005:	  5)	  
	  

Framför allt visar Tamboukou hur mångfasetterad och komplex 
narrationsforskningen är genom att rada upp definitioner utifrån olika synsätt så 
som holistiskt, strukturalistiskt och poststrukturalistiskt förhållningssätt mm. 
Varje fält har sina egna normer, regler och taxonomi som fungerar inom den 
speciella kontexten.  

Enligt Dahlstrom (2013 s.13614) har individer en inneboende känsla för 
innebörden av historieberättande, en ”vardaglig” förståelse. Han talar om en 
standarddefinition av narrativ; att de följer strukturer som innehar en relation 
mellan orsak och verkan. Ofta över en tidsperiod och att det påverkar någon eller 
något. Han motiverar hur narrativ kan användas inom olika kontexter. Detta 
arbete tar delar ur Cohns (2013) beskrivning av den visuella narrativa strukturen 
för att fylla i de glapp som tolkningen efter analys av tidigare publicerad grafik 
fann. Cohns beskrivning har sitt ursprung i en annan kontext som fokuserar på 
sekventiellt berättande via serierutor. Men eftersom det berör förflyttande mellan 
bildområden, små enheter som bildar en helhet, och talar om vad en sekvens bör 
bestå av för att bilda denna helhet blir hans beskrivning högaktuell. 

Cohn (2013 s.415) menar att visuella markörer underlättar för en läsare att se 
bilder som en sekvens. En grafisk struktur bör ha ett tydligt flöde för att erbjuda 
en ingång till sekvensen och visa hur den ska läsas. Konceptuella strukturer gör de 
individuella bilderna meningsbärande. Cohn (2013 s.420) har ett grammatiskt sett 
att se på strukturen av ett narrativ. Han talar om fem grundläggande byggstenar: 
Establisher, Initial, Prolongation, Peak och Release. Han visar hur dessa 
byggstenar eller faser flexibelt kan anordnas i olika följd eller utelämnas för att 
skapa mening eller en spänning i en berättelse:   

Establisher 
Establisher är ett inledande steg, en förståelse för vilken diskurs läsaren kommer 
att ta del av. Fasen kan användas för att presentera en scen, karaktärer och objekt 
utan att involvera en händelse. Ett passivt läge som kommer att förändras. Fasen 
liknar ofta Releasedelen och de kan till och med vara identiska. Trots det finns det 
enligt Cohn skillnad i funktionen. Att utesluta en Release har större inverkan på 
en sekvens än att utelämna en Establisher. (2013 s.422-423) 
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Initial 
En Initial, en förberedande fas, är efter Peak den viktigaste fasen för strukturen. 
Fasen kan knyta an till en Peak på olika sätt. Cohn talar om Initials som antingen 
härleds till själva innehållet och Initials som har en kontextuell relation. Den först 
nämnda sätter en händelse i rörelse genom att förbereda för något som senare 
kulminerar i Peakfasen. Den kontextuella relationen kan istället skapa ett avbrott. 
Det innebär att fasen först kan identifieras som en initial efter att Peakfasen 
tolkats. (2013 s.422) 

Prolongation 
Fasen är ett mellanstadie som kan användas för att förlänga handlingen innan 
kulmen utlöses, en övergång mellan källa och mål. Syftet kan vara att klargöra 
något eller att lägga till en atmosfärkänsla. (2013 s.423-24) 

Peak  
Cohn (2013 s.420) beskriver Peakfasen som den viktigaste byggstenen i en 
sekvens vilken redogör för en händelse och motiverar resten av sekvensen. En 
förändring från ett tillstånd till ett annat. En Peak innebär vanligtvis kulmen av en 
händelse. (2013 420-422) 

Release 
Releasen redogör för konsekvensen, resultatet av eller reaktionen på föregående 
händelse i Peakfasen. (2013 s.422-223) 

3.3 Mottagande  

3.3.1 Budskap 
Vad kan bidra till att personer identifierar sig själva? Varje enskild bild är 
mångtydig vilket gör visuell kommunikation komplext (Eriksson och Göthlund 
2012 s. 22). Som nämndes tidigare har arbetet avgränsats från att utforska 
området för tolkning av alla grafikens symboler. Men eftersom gestaltningen 
kommer att ha med en människokropp för att illustrera var de olika resistenta 
bakterierna förekommer – ett av informationsmålen, som kan komma att sätta 
känslan för scenen som får människor att identifiera området som 
hälsoinformation och i hopp om att de identifierar sig själva motiverar det 
närmare eftertanke på hur en människokropp kan gestaltas.  

Enligt Eriksson (2012 s.53) kan kroppen ses som en projektionsyta, ett 
kommunikativt redskap. Ett tecken i sig. Avbildningar av mans- och 
kvinnokroppen är starkt knutna till historiska konventioner. Att formge 
maskulinitet och femininitet är komplicerat. Det finns underliggande aspekter som 
roller och positioner i samhället. Eriksson och Göthlund (2012 s.75ff) berättar om 
hur själva posen mellan manliga och kvinnliga avbildningar har sett och kan se ut. 
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De manliga poserna visar ofta en slags aktivitet. Exempelvis en bredbent pose 
som ser ut att vara på väg att ta ett kliv framåt eller markering av spända muskler. 
Kvinnans kropp framställs oftast mer passiv. Kontextens betydelse för tolkningen 
är också något som Eriksson och Göthlund tar upp. Om vetenskapliga 
illustrationer så som anatomiska bilder av människokroppen säger de: 

Då vi betraktar denna typ av bilder brukar vi i allmänhet inte fundera över 
hur de presenterar eller representerar något, det vill säga hur bilden ser ut 
eller hur den återger det som avbildas. Omedvetet förväntar vi oss att det 
rör sig om vetenskapliga återgivningar och därmed objektiva sådana.   

(Eriksson och Göthlund 2012 s.116) 

3.3.2 Riskkommunikation 
Vad är det för information som ska förmedlas via de enskilda bilderna och 
grafiken i helhet och i vilket syfte? Ämnet har identifierats via förstudien som en 
del av en riskkommunikation. Mer specifikt - hälsoinformation angående en 
framtida risk. För att komma fram till stilen på bilderna och detaljnivån 
framförallt, har vetenskapliga artiklar och litteratur som berör liknande 
information granskats. Det vill säga hur bilder utformats för att ge det budskap 
som är tänkt.  

Enligt Spiegelhalter m.fl. (2011) är det extra problematiskt att effektivt 
kommunicera sannolikheter. Genom att använda exempel från bland annat 
klimatförändringar, hälsa, ekonomi och politik undersöker de hur osäkerheter 
visuellt kan och har kommunicerats. Det har varit svårt att finna vetenskapliga råd 
om design i riskkommunikationskontext. Något som också artikelns författare 
konstaterar. De menar att de finns ett existerande behov av att det genomförs fler 
och större sofistikerade experiment inom området för ökad förståelse för att kunna 
skapa riktlinjer för god design.  

Enligt Spiegelhalter m.fl. (2011 s.1393) påverkar känsloläget och personliga 
erfarenheter hur information tas emot. Något som också Eriksson (2009 s.184) tar 
upp; att bilder triggar emotionella minnen och att det påverkar hur information tas 
emot. Bohlin och Höst (2014 s.4) redovisar att självhjälpsinformation snarare än 
sensationsvinkling leder till beteendeförändringar. Enligt Spiegelhalter m.fl. 
(2011 s.1395) kan det vara bra att i en riskkommunikationsdiskurs visa både 
positiva och negativa aspekter. Författarna menar främst vid presentation av 
numeriska jämförelser. Men det intressanta att lyfta fram ur deras redogörelse är 
att; genom att undvika att rama in budskapet i enbart negativt eller positivt får 
läsaren själv möjligheten att väga risken. Det handlar om att skapa balans. 
Författarna kommer även fram till att narrativa markörer är viktiga. Vidare skriver 
de att det kan vara bra att presentera statistik via en graf för att hjälpa läsare att 
bedöma en situation. Det kan göra att läsaren antar en mer analytisk approach för 
att göra en bedömning av läget (2011 s.1394). Även Eriksson (2009 s.95) talar om 
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diagram men som visualisering av metaforer. Hon beskriver att uppåtgående 
kurvor generellt skapar positiva associationer. Delvis på grund av metaforer som 
används i vardagliga sammanhang. Undantag förekommer förstås och Eriksson 
nämner just ökade antal sjukdomsfall som ett. 

Houts P.S m.fl. (2006 s.180-189) diskuterar viken typ av bilder som underlättar 
förståelse i hälsosammanhang. I deras studie sammanfattas att enkla teckningar 
med begränsat innehåll är mer effektiva för att underlätta förståelse. Förmodligen 
för att distraherande detaljer skalats bort. Det påstås även att människor med lägre 
läsförståelse i större utsträckning än de med hög förståelse uppmärksammar 
irrelevanta detaljer. Andra riktlinjer enligt författarna (2006 s.180-189) är att 
helkroppsbilder är fördelaktigt även när enskilda kroppsdelar beskrivs. För 
bildsekvenser behövs förklaringar som skapar kopplingar mellan bilder. Många 
abstrakta symboler används med försiktighet. Människor tolkar bilder olika. 
Därför är det viktigt att tydligt koppla bild till text för att tänkt budskap ska 
förmedlas.  

3.4 Summering teori 
Teorier för komposition hjälper till med att koppla samman grafikens olika delar 
men också för att genomföra en formalanalys på ett djupare plan. Narrativ för att 
knyta ihop en meningsbärande sekvens och mottagande (budskap och 
riskkommunikation) för att anpassa materialet till kommunikationskontexten och 
målgruppen och för att få ihop ett vettigt informationsurval.  

4. Metod 

Avsnittet beskriver de tre metoder som använts. Inledningsvis några ord om 
insamlande av information och urval. Därefter presenteras analysmetoden, 
formalanalys och perspektiv för tolkning. Till sist beskrivs ett verktyg för 
utvärdering om uppfattningar och upplevelser det vill säga kvalitativ intervju.  

4.1 Insamlande av informationsunderlag – urval 
Materialet som ligger till grund för förståelse kring ämnet, är hämtat från WHO, 
Folkhälsomyndigheten, Rapporter från SVA, SLU, Livsmedelsverket, 
Socialstyrelsen och Smittskyddsläkarföreningen. Dessa har studerats för att sedan 
matchas mot uppdragsbeskrivningen. Denna förståelse för ämnet och urvalet 
ligger till grund för att i grafiken kunna förklara problematiken för målgruppen. 
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Detta för att förhoppningsvis bidra till ökad förståelse. Förståelsen för ämnet och 
urvalet är även viktigt för att minimera luckor i berättelsen som kan komma att 
uppstå när mycket information ska begränsas och pressas in i ett relativt litet och 
fast format. Informationsurvalet kan ses som en konst i sig. Waern m.fl. (2004 
s.20-21) menar att en viktig informationsbearbetande process är själva urvalet av 
information. Att perceptionen är selektiv och att människor inte kan observera allt 
de omges av. Vad som egentligen uppmärksammas beror på olika faktorer såsom 
inre föreställningar. Informationsurvalet har tagit stöd i de 
riskkommunikationsteorier som redovisas i teori och litteraturstudiedelen.  

4.2 Analys av tidigare publicerad grafik 
Arbetet tar avstamp i tidigare publicerad grafik, se uppdragsbeskrivning. Eriksson 
och Göthlund (2012, s23) slår fast att designforskning innebär att förstå och 
förklara ett tillstånd. En informationsgrafik har som nämndes tidigare som syfte 
att förmedla data via flera olika element i en komposition där de grafiska 
elementen organiseras på ett sätt som syftar till att underlätta förståelse (2009, 
Visual Displays, Encyclopedia of Perception). Eriksson och Göthlund (2012, s.26) 
menar att komposition utgör en av förutsättningarna för bildkommunikation. 
Förstudierna av kontexten och upptäckten av en möjlig samtalsvinkel gav en 
inledande förståelse och tankar på ett perspektiv.  

Formalanalys är en analysmetod som fokuserar på att beskriva komposition, färg 
och form. Eriksson och Göthlund (2012 s.25) beskriver att Rudolf Arnheim, i sitt 
verk Art and Visual perception från 1954, bidragit med en mer modern 
tillämpning av formalanalysen som redogör för hur bilder uppfattas utifrån 
gestaltpsykologiska teorier. 

Informationsgrafikens komposition, mötet med informationen/berättelsen ligger 
till grund för analysen och tolkningen och styr på så sätt analysens disposition. En 
beskrivning av de enskilda elementen och hur de kompositionsmässigt korrelerar 
med varandra föregår tolkningen med perspektiv. Perspektivet utgår till viss del 
från narrativt synsätt (se avsnitt 3.2) I och med att stor vikt har lagts vid att 
formulera i vilken kontext grafiken förekommer och i vilket syfte (avsnitt 1.5) har 
arbetet även definierats som en del av en riskkommunikation. Eriksson och 
Göthlund (2012 s.24) beskriver arbetssättet som triangulering och jämför det med 
navigeringskonst.  

Det känns som en omöjlighet att inte tolka enskilda bilder och symboler. Det sker 
automatiskt när en bild studeras. Därmed kommer analysen att i tolkningen att 
snudda vid semiotik. Som metod innebär det att element tolkas som tecken för 
någonting. Både ensamstående och i relation till varandra och till kontexten 
(Eriksson 2012 s.44). Den direkta tolkningen av en bild, identifieringen, kallas 
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inom området för denotation. Bildens merbetydelser, de associationer som 
uppkommer, benämns konnotationer (Eriksson 2012 s.44). Eftersom semiotikens 
område bara ytligt berörs har delar som nuddar vid området kallats för budskap 
under rubriken mottagande.  

Analysen kommer kortfattat beskrivet att ha följande struktur: Formalanalys följt 
av vissa kompositionsmässiga tolkningar. Därefter studeras materialet med ett 
narrativt perspektiv. Därefter tolkas mottagandet genom att titta på budskap och 
genom riskkommunikationsperspektiv.  

4.3 Utvärdering av gestaltning, intervju med målgrupp 
Efter att en gestaltning tagits fram testades grafiken på målgruppen genom en 
kvalitativ intervju. Detta för att få förståelse för hur grafiken uppfattas, om den 
uppfyller sitt syfte och för att avslöja eventuella brister. En redogörelse för denna 
intervju finns under avsnitt 7. Intervju – resultatet.  

Personerna blev ombedda att läsa grafiken som utformats för att sedan diskutera 
och dela med sig av sina upplevelser. Enligt Holme och Solvang (1997 s.99ff) är 
den kvalitativa intervjuns syfte att få fram uppfattningar och upplevelser. För 
forskaren innebär det att inte styra intervjun för mycket. Författarna beskriver att 
tematiska ramar bör formuleras som en handledning för intervjun, för att få frågor 
besvarade. Meningen är att den intervjuade i stor utsträckning får styra samtalet.  

Frågorna har utformats i syfte att undersöka huruvida läsaren identifierat sig själv 
i grafiken, tagit till sig av informationen och hur de uppfattar kompositionens 
olika grafiska delar och helheten. Genom att inleda samtalet kring upplevelsen är 
förhoppningen att komma åt de direkta reflektionerna efter att grafiken lästs. 
Innan arbetet testades på målgruppen genomfördes intervjun på några 
högskolestudenter på Mälardalens högskola för att undersöka eventuella brister i 
frågeformuleringarna. Det är bekymmersamt att grafiken inte förekommer i sitt 
sammanhang; i en dagstidning tillsammans med en artikel, eftersom det 
förmodligen kommer att påverka hur grafiken uppfattas. Eftersom 
undersökningen genomförs innan någon artikel skapats är detta inte möjligt. 
Målgruppsintervjuerna genomfördes under vecka 19-20 2015. Samtalen spelades 
in för att senare transkripteras.   
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5. Analys 

Som beskrivet under metodavsnittet kommer analysen att ha följande disposition: 
Formalanalys följt av vissa kompositionsmässiga tolkningar. Därefter studeras 
materialet med narrativ och budskaps/riskkommunikationsperspektiv. Tre stycken 
material kommer att analyseras. 

5.1 Grafik 1: Resistenta bakterier 

 

5.1.1 Komposition  
Siluetten av människan är det första som drar blicken till sig. Förmodligen på 
grund av elementets storlek och skarpa kontrast. I människan syns en del av det 
kardiovaskulära systemet och magtarmkanalen. Tarmen är transparent rosa och 
blodkärlen och hjärtat skarpt röda. Den avskalade gestaltningen beskriver explicit 
vilka kroppsdelar som berörs. Människans tarm är markerad med en cirkel. Från 
den pekar pilar åt båda hållen mot illustrationen av tjocktarmen. Men innan 
tarmen studeras ytterligare tar rubriken, Resistenta bakterier, längst upp till 
vänster över uppmärksamheten. Rubriken leder in på ingressen som talar om e-
kolibakterier. Därefter studeras de uppförstorade tarmpartierna. Förutom siluetten 
är de på grund av sin storlek de mest framträdande bildobjekten i kompositionen. 
Tarmslingorna är ljust grå och gränsar till skarpt röda, mer kontrastrika kärlträd. 

Figur 1. Resistenta bakterier. En grafik 
publicerad av TT Nyhetsbyrån 
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Det finns ett visst perspektiv i bilden som skulle kunna ses som förgrund, 
mellangrund och bakgrund. Förgrunden är en del av tarmen som placerats framför 
människan. I mellanplanet står människan, i bakgrunden finns ytterligare en 
tarmslinga. Tarmen är uppskuren och visar figurer, bakterier, i grönt och svart. 
Bakterierna framträder något tydligare än, men konkurrerar samtidigt med, 
rubrikerna frisk person och sjuk person. I nästa steg läses de fyra rubrikerna 
nedtill i grafiken. Alla rubriker i den nedre delen är placerade mot en tonplatta. 
Till sist synas det cirkeldiagram som finns till höger i bilden. Diagrammet är 
väldigt ljust men delen som visar det viktiga är markerad med svart. 

Tolkning 
Rubrikerna i den nedre delen är förmodligen placerade mot en tonplatta för att 
inte försvinna in i ett brus i illustrationen, men det lyckas inte till fullo då denna 
nedre del upplevs rörig och det är svårt att fokusera på någon specifik del. Kanske 
uppstår ett brus på grund av tonplattornas kvadratiska form i kombination med 
omkring- och bakomliggande rundare former, några med samma färg. I enhet med 
den goda kurvans lag dominerar en cirkulär mjukare form över en mer kantig 
form. Kanske gör detta att uppmärksamheten riktas mot de rundare formerna 
samtidigt som det finns en vilja att läsa texten. Dessutom råder en otillräcklig 
kontrastverkan mellan den svarta texten mot de gröna tonplattorna. Efter att den 
nedre delen granskats fästs uppmärksamheten vid bildens övre textelement. De är 
placerade i vågrät riktning vilket följer den gemensamma rörelsens lag.  

En färgkodning uppfattas i grafiken. Tolkningen blir att den gröna färgen står för 
det friska och den svarta för det sjuka, det röda - som och för sig är blod, 
signalerar fara. Det kan vara så att tolkningen blir fara på grund av kärlträdens 
storlek i kombination med färgen. Tillsammans gör de anspråk på 
uppmärksamheten. Det skulle kunna vara ett visuellt retoriskt grepp för att 
förstärka en oroskänsla. Är det meningen att människan med sin svarta färg ska 
förmodas vara sjuk? Om vi tolkar människan som sjuk, blir budskapet att det bara 
är när du är sjuk som det föreligger en risk med att bära resistenta bakterier.  

5.1.2 Narrativ  
Berättelsen i övre delen av grafiken har tydligt delats in i tre steg. Det första 
grundläggande steget berättar att många bär på antibiotikaresistenta e-
kolibakterier men att detta inte innebär någon fara så länge du är frisk. 
Tillsammans med fokusbilden ger detta inledande steg en förståelse för vilken 
diskurs läsaren kommer att ta del av, vilket benämns som Establisher av Cohn 
(2013 s.422-423). Det andra tar upp vad som kan ske om du blir sjuk eller har 
nedsatt immunförsvar. En Initial. En förberedande fas som sätter en händelse i 
rörelse. Placeringen av texten ”Om antibiotika sätts in gynnar detta de resistenta 
bakterierna” är tveksam. Det känns som om den borde förankras till den nedre 
bildberättelsen där den skulle kunna verka som händelseutlösare. Eller Peak enligt 
Cohn (2013 s.420), som beskriver Peakfasen som en viktig byggsten i en sekvens 
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vilken redogör för en händelse och motiverar resten av sekvensen. En förändring 
från ett tillstånd till ett annat. Det tredje och avslutande steget i sekvensen berättar 
att om bakterierna tar sig in i blodet, kan detta resultera i blodförgiftning. Steget 
kan ses som en Release efter Cohns (2013 s.422-423) beskrivning. Det vill säga 
som en följd av en händelse i Peakfasen. Men med tanke på innebörden av vad 
som händer skulle det sista steget kunna vara ytterligare en Peak, kulmen av en 
händelse.  
 
I nedre delen av grafiken finns en till trestegsberättelse. Siffrorna upptäcktes först 
vid andra mötet med grafiken. De större markerade textblocken gör siffrorna 
osynliga. Det inledande steget skulle kunna ses både som en Establisher och/eller 
en Initial efter Cohns (2013 s.423) beskrivning eftersom det presenterar miljö och 
objekt men också initierar nästkommande händelse. Det andra steget visar att 
bakterierna blivit resistenta och att de friska dör. Vi går från ett tillstånd till ett 
annat. Som nämndes tidigare kallar Cohn (2013 s.420) detta för Peak. Det tredje 
steget lämnar läsaren frågande. Steget är placerat på kärlträdet på ”den sjuka 
sidan” av grafiken. Tätt intill rubriken sjukperson. Från de små förgreningarna 
och från texten samlas svarta linjer i en pil som pekar uppåt längs kärlet. Det 
oklart vad det tredje steget i berättelsen vill säga. Det skulle kunna vara så att det 
bryter sig in i den övre sekvensen. Att de två treorna hör ihop. Det vill säga att 
Releasen är blodförgiftning. 
 
Enlig den här tolkningen av berättelsen har de resistenta bakterierna blivit 
motståndskraftiga på grund av att en person är sjuk och att det kan innebära 
farliga konsekvenser för den personen. De resistenta bakterierna har tagit över just 
eftersom personen är sjuk. Det är både rätt och fel. Bakterierna utvecklar resistens 
till följd av antibiotikabehandling men risk föreligger även för friska personer att 
bli sjuka av resistenta bakterier som utvecklats utanför den egna kroppen. 
Resistens uppkommer till följd av behandling men det är inte säkert att den person 
vars bakterier blivit resistenta är den som blir sjuk av dem. 
(Folkhälsomyndigheten 2014) Det handlar förstås om innehåll men kan också ses 
som en brist i berättarstrukturen. Om hänsyn tagits till berättelsens uppbyggnad 
hade designern till exempel kunnat ställa sig frågan vad som är Peak – vad som 
utlöser händelsen och sett att det var otydligt. 

5.1.3 Mottagande  

5.1.3.1 Budskap  
Om vi än en gång hoppar tillbaka till ingången i bilden, siluetten av människan, så 
kan själva figuren tolkas som en kvinna. Det är någonting med kroppshållningen, 
posen och med sättet figuren håller sina händer. Även axlar och höfter spelar in. 
Tarmen och blodkärlen talar om att grafiken handlar om hälsa eller sjukdom.  
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5.1.3.2 Riskkommunikation 
Ur riskkommunikationssynpunkt kan det vara befogat att ställa frågan om fokus 
på en sjuk person kan bidra till att den friska läsaren inte tar till sig av 
informationen. Texten som inleder berättelsen i den övre delen av grafiken talar 
om att något är normalt men också att det kan innebära fara. Grafiken förmedlar 
därmed två sidor av ett tillstånd. Som nämndes tidigare under teoridelen av arbetet 
kan det enligt Spiegelhalter m.fl. (2011 s.1395) vara en bra idé att visa både 
positiva och negativa aspekter i en riskkommunikationsdiskurs för att ge 
människor en chans att själva väga risken. Här har det gjorts genom att förklara 
normaltillståndet och risken. Risken för blodförgiftning får för mycket fokus i och 
med att båda trestegssekvenserna avslutas i tillståndet. Det tillsammans med att 
blodkärlen och de stora kärlträden tar så mycket anspråk på uppmärksamheten 
samt fokusen på den sjuka personen. Diagrammet är det mest diskreta elementet i 
grafiken. Det talar om hur många procent av befolkningen som bär på resistenta 
bakterier vilket ger en uppfattning om hur stor risken är för mottagaren att drabbas 
av resistenta e-kolibakterier. Det sätter informationen i ett större sammanhang och 
kanske denna information borde fått mer plats än blodförgiftningen?  
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5.2 Grafik 2: Antibiotikaresistens – orsak och verkan 

 

 

Den här grafiken skiljer sig från de andra på så sätt att den förekommer i en annan 
kontext än dagspressen. Grafiken skapades för och publicerades i en medicinsk 
tidskrift. Därmed har grafiken en mer specificerad målgrupp som redan är 
intresserade av fenomenet. I uppdraget ingår att förenkla delar av aktuell grafik 
för att anpassas mot en icke specialiserad målgrupp. Med förenkla menas här att 
ta den från en fackmannamässig diskurs till en mer allmänhållen och mer visuell. 

 

Figur 2. Grafik från TT 
nyhetsförmedlingen 
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5.2.1 Komposition  
Grafiken kan delas in i sex olika grupper innehållandes text och bild med 
tillhörande rubrik. I de sex grupperna finns sedan mindre uppdelningar med 
underrubriker. Hela layouten bryts på mitten av en av dessa rubriker. Under denna 
avdelande rubrik finns det fem rödgula kvadratiska symboler som tillsammans 
med lodräta textblock bildar fem spalter.  

Grupperingen uppe till vänster innehåller kompositionens fokusbild, en bakterie. 
Färgerna går i en skala från grönt, gult, orange och rött. Tillhörande förklaringar 
är färgkodade mot bilden. Ingressen, den högerställda spalten och den 
underliggande rubriken skapar linjeringar. 

Till höger finns en till gruppering. Färgskalan är densamma som för den enskilda 
bakterien till vänster. Men här har varje enskild bakterie tilldelats en färg. Det vill 
säga färgen representerar inte längre olika anatomiska delar. Istället visar 
indelningen olika resistensnivåer.  

Trots storleken och färgen på det inramade textblocket längst ned till höger är det 
kartorna längst ned till vänster som därefter fångar uppmärksamheten. Kartorna 
visar utveckling genom att använda en färgskala från blått till rött. Blått 
introduceras här i kompositionen.  

Tolkning 
Det finns olika typer av visuella hjälpmedel för att dela in grafiken. Både 
närhetslagen och slutenhetslagen används. Kanske bidrar mittenrubriken som 
bryter layouten till att mittendelen med dess indelningar ses som en grupp. 
Gällande grupperingen till vänster: De linjeringar som använts gör att figurer och 
dess textelement tydligt kopplas ihop till en gruppering.  

Oavhängt att färgkodningen inte är konsekvent är den lätt att följa. Den blå färgen 
som introduceras på kartorna innebär trots objektets storlek att objektet, landet, 
sticker ut något mot övriga länder. Frågan är om det är ett medvetet designval för 
att markera ”vinnarna”, det vill säga de länder som klarat sig bäst hittills, eller om 
det bara behövdes en färg till.  

5.2.2 Narrativ 
Till skillnad från den förra grafiken hålls sekvensen, som visar hur de resistenta 
bakterierna tar över, samman. Här tolkar jag det som att Establisher återfinns i 
rubrik och ingress. En antibiotikakur sätts in vilket leder till en ny händelse, 
Initial. Sen blir det klurigare att tolka efter Cohns modell. Att goda bakterier dör 
och resistenta överlever för att sedan föröka sig obehindrat skulle kunna ses som 
två Peakar. Vad den här ökningen leder till finns inte med i sekvensen. Men det 
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finns med för den som läser vidare i grafiken. Kanske ett medvetet designval för 
att skapa möjligheten för en läsare att utforska. Cairo (2013 s.72ff) beskriver att 
en bra grafik bör balanseras mellan presentation och utforskning. Den utforskande 
delen banar väg för flera lager och djup i en grafik för en läsare att analysera. 

I berättelsen finns olika riktningar. De tre stegen är indelade i horisontella spalter. 
Dessa ligger under två vertikala sektioner, ett textblock och en rad med rubrik och 
figur. Här finns en kombination av närhetslagen och slutenhetslagen som 
bestämmer berättelsens struktur. 

Om hela grafiken överblickas är det till stor del rubrikerna som skapar flödet. 
Eftersom en rubrik så tydligt bryter layouten på mitten dyker funderingen upp om 
grafiken ska uppfattas berättas utifrån två kategorier. 

5.2.3 Mottagande 

5.2.3.1 Budskap  
Tolkningen av färgerna förutom det som redan sagts om färgkodningen blir att 
dominansen av rött och gult ger en känsla av varning. Att de goda bakterierna är 
gröna tillsammans med landet med lägst resistens och att de bakterier och länder 
med högst resistensnivå är röda förstärker känslan ytterligare. 

5.2.3.2 Riskkommunikation 
Figurerna är enkla, avskalade och tydliga.  

Sammanfattningsvis återfinns ingen uppenbar svårighet att förstå något i grafiken. 
Innehållet är tydligt och flödet känns naturligt trots brottet på mitten. Även om 
färgkodningen bryts känns det som bästa alternativet då grafiken redan innehåller 
fem olika färger. Det som kan ifrågasättas är om en färgskala på två intilliggande 
kartor underlättar förståelsen och tydligt går att jämföra utvecklingen eller om det 
är ett rent estetiskt val.  
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5.3 Grafik 3: Resistenta bakterier i mat 

 

5.3.1 Komposition 
Kossan är det dominerande elementet i bilden. Därefter följer livsmedlen, köttet 
och tomaten. Linjeteckningen av stekpannan skiljer sig från de övriga 
bildelementen. Textelementen svävar runt bilderna som är centralt placerade i 
grafiken. Färgerna går i grått, blått och rött. Det gråa visar bakgrunden, det röda 
visar produkterna och det blåa visar riktningen i grafiken (både pilarna och 
siffrorna).  

Tolkning 
Stekpannan har tonats ned gentemot de andra bilderna genom sin linjeteckning. 
Kanske är det för att skapa hierarki som manéret på stekpannan skiljer sig från 
övriga element. Annars hade objektet tagit mer uppmärksamhet med sin storlek. 
Stekpannan kopplas till texten som berör hantering och tillagning. Kopplingen 
sker emellertid inte på grund av placeringen. Kompositionen har prioriterat flödet 
mellan illustrationerna. Livsmedlen hamnar i stekpannan. Därav dennes storlek. 
Det röda ger en pop-out effekt vilket förstärker att budskapet handlar om mat.  

5.3.2 Narrativ 
Grafiken är ganska liten och kan näst intill ses som en serieruta. Siffrorna och 
pilarna fungerar som visuella markörer. Numreringen förstärker berättelsens faser.  
1: Det förta steget tolkas som en Establisher trots att steget inte är händelselöst 
och statiskt. Något har redan skett. Fasen lägger ändå grunden för berättelsen och 
etablerar läget.  

Figur 3. Resistenta bakterier i mat. 
Grafik från TT Nyhetsbyrån 
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2 och 3: Faserna ses som Initial. Underförstått har det hänt något som kommer att 
leda till något annat. Bakterien har förflyttat sig från djuret ut i miljön och till 
köttet vilket rent logiskt innebär en tidsförflyttning.    

4. Initial, köttet hanteras felaktigt vilket kommer att leda till nästa fas.  

5. Peak, målet har nåtts. Vid tolkningen dyker tanken upp - vad händer sen då? 
Men eftersom syftet tolkas vara att berätta om bakteriens väg till människan är 
inte det relevant för just den här grafiken. Kanske finns det även en artikel som 
berättar just vad som skett efter att människor blivit infekterade via livsmedel.  

Strukturen kompliceras något eftersom det finns två alternativa vägar till 
människan. Via köttet och via grödor på grund av gödsling. Det här upplevs 
emellertid inte försvåra förståelsen för den specifika grafiken.  

5.3.3 Mottagande 

5.3.3.1 Budskap 
Bilden av en ko symboliserar livsmedelsproduktionen. Bilden av stekpannan 
säger egentligen inget om felaktig tillagning utan blir en symbol för 
livsmedelshantering och tillagning. Att grönsaken är med inkluderar de icke 
köttätande.  

5.3.3.2 Riskkommunikation 
Det finns inte några uppenbara aspekter att fundera kring i en 
riskkommunikationssynpunkt avseende grafiken. Möjligtvis att den är neutral, det 
vill säga att den inte förmedlar något budskap av att den behandlar ett uppenbart 
hot. Den redogör neutralt för en smittväg.  

5.4 Resultat Analys 
Här redovisas resultatet för de tre analysobjekten viket senare kommer att 
användas till riktlinjerna i avsnitt 6. 

Grafik 1 
Sammanfattningsvis hittades svagare delar vad gäller:  

• Komposition: Brist på förankring och konkurrens mellan objekt. 

• Narrativstruktur: ofullständiga faser och en av aktörerna (antibiotikan) 
saknas visuellt.  
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• Budskap: Oklar betydelse av färgkodning vilket skapar funderingar kring 
budskapet. 

• Riskkommunikation: Överdrivet fokus både i text och bild på sjuk person 
och på konsekvensen blodförgiftning.   

Ur riskkommunikationssynpunkt identifierades två positiva aspekter 

• Informationsurval - två sidor av ett tillstånd förmedlas. Detta genom att 
förklara normaltillståndet och sjukdomstillståndet. 

• Diagram som visar hur stor andel bärare av resistenta bakterier i 
befolkningen. Det ger läsaren en möjlighet att uppskatta hur stor risken är 
att drabbas och att anta en mer analytisk ansats.   

Grafik 2 
• Komposition, icke konsekvent färgkodning, men fungerar trots allt. 

Fundering på om pop-out effekt på ett mindre objekt är ett medvetet 
designval eller om ytterligare en färg behövdes. 

 
• Narrativ, Antibiotikan inte visualiserad. Balansen väger över mot det 

utforskande.  
 

• Riskkommunikation, oklart om visualiseringen av utveckling över tid 
jämförs bäst mellan två kartor med färgskala som visar förekomst. 
Däremot bra för att visuellt visa skillnader mellan länder. 

Grafik 3 
• Komposition: Tydlig ingång i grafiken via kossan. 

• Narrativ: Numrering verkar som visuella markörer och förstärker 
narrativets struktur. 

Sammanfattningsvis fungerar grafiken bra. Möjligen skulle texterna 
kunnat förankras mer till de olika bilderna. Samtidig upplevdes inget 
problem att förstå. Logiken är också en viktig faktor. 
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6. Gestaltning 

I avsnittet redogörs det för hur de i rapporten tidigare beskrivna delarna lett fram 
till och påverkat den slutliga designen.  

6.1 Inledande skissarbete 
För att samla informationen från tidigare publicerad grafik och från 
informationsinsamlingen uppfördes en första skiss, en tankekarta. Detta för att få 
förståelse för vilka delar som ska vara med så att syftet att ge en evolutionär 
förklaring via uppkomst utveckling och spridning uppfylls. 

6.2 Riktlinjer 
Följande riktlinjer sattes upp efter analys följt av litteraturstudier inför 
gestaltningsarbetet: 

6.2.1 Komposition 
• Gestaltlagar för att få element att relatera till men utan att konkurrera med 

varandra. 

• Färgkodning för att visa vilka bakterier och var på kroppen de förekommer 
samt i diagram med syftet att skapa visuella ledtrådar för igenkänning. 

 

Figur 4. Tankekarta 
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6.2.2 Narrativ 
• Arbeta med faser; Establisher, Initial, Prolognation, Peak och Release. 

Peak måste ingå för att skapa mening.  
• Visuella markörer, eventuellt siffror, för förflyttningar mellan faser i en 

sekvens. 
• Göra aktörerna tydligare: Aktörerna identifierades som Bakterien, 

människan och antibiotikan. Alla tre konstaterades via analysen vara 
viktiga att ha med för den narrativa strukturen och innehållet.  

• Balansera presentation och utforskande. 

6.2.3 Mottagande 
• Så androgyn siluett som möjligt för att öka chansen att olika läsare 

identifierar sig själva. 
• Hälsoinformation: Enkla bilder med begränsat innehåll. 
• Helkroppsbild för att visa var de olika bakterierna finns på kroppen. 
• Visualisera utveckling via en graf för att uppmuntra läsare att inta en mer 

analytisk ansats. 
• Förklara två sidor av ett tillstånd. I just det här fallet genom att förklara 

normaltillståndet. 
• Smittspridning, graf eller kretslopp? För att visa var i miljön de finns och 

därmed hur de sprids. 
• Självhjälpsinformation istället för sensationsvinkel. Vad du kan göra = 

personifiera. 

6.3 Inledande funderingar, identifiering 
Hur visas smittvägar på bästa sätt? Ikoner i trädschema, i en cirkel som ett 
kretslopp eller i ett diagram? Diagram kunde ganska snart uteslutas eftersom 
statistik inte kunde hittas som presenterade hur andelen drabbade smittats. Många 
gånger är smittvägen okänd.  
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Eftersom det var svårt via handskissen att uppskatta hur stor plats de olika 
elementen behövde ha övergick arbetet i digitalt skissarbete där olika figurer och 
kompositionsförslag prövades. 

6.4 Detaljnivå och manér figurer  
Som beskrevs i teoridelen så kan en enkel och tydlig illustration vara fördelaktig i 
hälso- och riskkommunikation. Därmed valdes ett avskalat manér. Det nämndes 
även att det är fördelaktigt att visa en helkroppsfigur. Därmed ströks en tanke på 
att visa var bakterierna fanns med hjälp av symboler vid text.  

6.4.1 Siluetten – går det att skapa en 
androgyn siluett?  

I syfte att skapa en siluett som bidrar till att så 
många mottagare som möjligt känner igen sig 
ställde jag mig frågan om det går att skapa en 
androgyn siluett. Genom att testa olika poser 
och dra runt i konturen för att sedan fråga 
personer i omgivningen om de såg en man 
eller en kvinna blev slutresultatet som siluetten 
till vänster i figur 6. Resultatet är en 
kombination av en lätt manlig pose; lite känsla 

av rörelse och smått bredbent med en ganska mjuk asymmetrisk kontur. Resultatet 
skapades genom att leka med konturen via att dra i muskler, axlar och höfter på 
siluetten för att sedan testa på omgivningen tills de flesta personerna blev osäkra 
och svarade att det kan vara både och. Ingen person tillfrågades två gånger, det 

Figur 5. Skissarbete 

Figur 6. Digitalt skissarbete siluett 
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vill säga efter korrektur, för att undvika att personerna när de hade förstått syftet 
skulle ge ett svar som arbetet syftade till att få. Den högra figuren visar ett försök 
till att ytterligare höja abstraktionsnivån. Det visade sig bara framkalla en mer 
könsstereotypisk figur. En mulligare siluett visade sig också blir mer stereotypisk. 
Siluetten fick styra detaljnivå och manér för övriga figurer i grafiken. 

6.4.2 Bakterien  
Från fotografier utvecklades en förenklad figur av en bakterie. 
Resultatet är väldigt nära de bilder som ingår i de tidigare 
grafikerna. Bakterien som använts som förlaga är ESBL. De 
andra bakterierna blev inte lika tydliga och var svårare att få in 
i ett litet format på grund av sin form. Bland annat blev MRSA 
som är helt rund väldigt lik de symboler för antibiotika, runda 
tabletter, som också ingår i grafiken. PNSP är som ett långt 
pärlband och det blev svårt att minska ned utan att det såg ut 
som spagetti.  

6.4.3 Diagram 
I skissen testades visualisering av smittvägar via cirkeldiagram. Det visade sig 
vara svårt då siffrorna som ligger till grund för en sådan gestaltning var för 
osäkra. Det är ofta som både smittland och smittväg är okänd.  

6.4.4 Karta eller diagram – ett större perspektiv 
En karta över Europa eller diagram över förekomst för att sätta in resistensen i ett 
större perspektiv fick bortprioriteras. Dels för att underlaget inte riktigt höll för att 
göra den typen av gestaltning eftersom det finns stora skillnader i hur resistensen 
mäts och vilka bakterier de olika länderna sätter fokus på. Men också för att ytan 
inte räckte till. Kartan blev till text och symboler för att förklara att spridningen 
sker över gränser och visa konsekvensen i ett Europaperspektiv. 

  

Figur 7. Digitalt  
skissarbete bakterie 
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6.5 Från skiss till utprovning 
Efter att detaljnivå och manér bestämts och de olika figurerna börjat träda fram 
övergick arbetet till att arbeta med komposition och narrativ.  

   

 

 

 

 

Det här stadiet innebar mycket klipp, klistra och utvärdera. I ett försök att göra 
antibiotikan visuellt närvarande lades en bild in i bakgrunden på tabletter som 
skulle få falla diagonalt över grafiken. Bedömningen blev att det skapade ett 
liknande brus som det som upplevdes i analys av grafik 1.  

Den gemensamma rörelsens lag användes för olika delar av grafiken. Både för 
sekvensen uppkomst och spridning och vad du kan göra informationen. Här 
tillämpades också likhetslagen via de cirkulära tonplattorna som placerats under 
sekvensens delar och under symbolerna. Vilket också skulle kunna ses som en 
visuell markör inom narrativ. Siffror har använts för att förtydliga läsordning och 
göra läsaren uppmärksam på att det kommer ett steg till som i slutversionen lyfts 
in i kretsloppet som texten syftar till. Närhetslagen användes för att förankra text 
och bild. En cirkel användes för att tillämpa slutenhetslagen – visa att de olika 
delarna i kretsloppet hör ihop. Men också för att symbolisera att bakterierna 
vandrar runt. Att det finns en rörelse.  

Olika färgkombinationer började testas. Jag kom fram till att använda en 
grönaktig färg som enlig Ware (2013 s.126) representerar liv. I stället för till 
exempel röd som signalerar fara. Se vidare arbete med färg under följande avsnitt 
6.5.1 Färganpassning. Jag tänker mig att tillhörande artikel kommer att signalera 

Figur 8. Fem steg i skissarbetet 
med komposition 
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tillräckligt mycket risk, vilket också bekräftats av Mikael Andersson på TT: Att 
det kan vara bra att avdramatisera själva grafiken för att balansera mot artiklar.  

I detta klipp- och klistrastadie testades den ofullständiga grafiken lite mindre 
formellt på studiekamrater, handledare och på personer som råkade befinna sig i 
min närhet. Detta för att få ett mer bearbetat utkast att utvärdera mot målgruppen. 

6.5.1 Färganpassning 
Valet av färg föll till sist på grön. Färger 
som blå och lila skulle eventuellt kunna 
förknippas med manligt och kvinnligt.  

Den gröna färgskalan konverterades 
tillgråskala för att undersöka 
kontrastverkan. 

Färgen visade sig vara problematisk. Det 
blev mycket stora skillnader vid utskrift 
på olika skrivare. Samma färgprofil 
användes men skrivare och skärm var 
inte kalibrerade gentemot varandra. 

Lösningen blev att välja färg efter Panthone skalan och därefter skriva ut på 
tryckeri för att säkerhetsställa färgen.  

 

 

Figur 9. Konvertering till gråskala 

Figur 10. Färganpassning 
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7. Intervju - resultat 

Avsnittet sammanfattar de svar som kan vara till hjälp för att utveckla artefakten. 
Intervjumanualen och de fullständiga transkriberade intervjuerna finns i bilaga 1 
och 2. 

7.1 Komposition 
En tredjedel av informanterna uppfattade färgkodningen, gällande bakterierna och 
var de finns i kroppen, direkt. En tredjedel uppmärksammade den efter att ha 

Figur 11. Grafik innan utvärdering 
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utforskat grafiken en tid och den sista tredjedelen noterade den inte alls. Däremot 
kopplade samtliga ihop den med diagrammet nedtill. Den grönaktiga färgen 
verkade tilltala både de manliga och de kvinnliga tillfrågade. Men ingen hade 
några särskilda synpunkter på den. En av de manliga informanterna uppgav att 
han är färgblind och därför inte kunde säga något särskilt om färgen. Han hade 
emellertid inget problem med att se skillnad på de fyra nyanserna. 

7.2 Narrativ 
Något som blev uppenbart var att flera av personerna hade svårt att se det fjärde 
steget i berättelsen om utveckling och uppkomst. Alla utom en fann ändå men 
med viss ansträngning att textelementet hörde samman med berättelsen utanför 
den runda mittformen.  

7.3 Mottagande  

7.3.1 Budskap 
Alla informanter uppgav att de tyckte bilderna var tydliga och lätta att förstå. De 
relaterade direkt till vad de olika bilderna stod för.  

Ingen kunde säkert tolka kön på människosiluetten. Samtliga tillfrågade reagerade 
förvånat på frågan angående vilket kön de kopplade till siluetten. De flesta 
skrattade lite och var tvungna att tänka efter en stund. Några identifierade sig 
själva. En yttrade: 

OJ!? Jag tänkte ju typ på mig själv – jag identifierade mig själv. Kvinna 
runt trettio.  
 

En annan informant sade: 

Det är en hen! Jag har ingen aning om det är en man eller en kvinna. En 
människa. Så ser jag det. 

7.3.2 Riskkommunikation 
Alla hittade information som de tyckte var intressant men fastnade för olika saker. 
Personerna relaterade till egna erfarenheter. Barnskötaren fastnade vid 
förskolesmittan, djurägaren tog fasta på kretsloppet, någon hade en bekant som 
råkat ut för MRSA och funderade extra mycket kring smittvägar. Den personen 
som reste ofta förfärades över antalet fall i Europa.  

Två informanter tittade extra mycket på diagrammet men hade olika uppfattningar 
i hur de tolkade utvecklingen över tiden. Den ena tyckte att utvecklingen gått 
långsamt och den andra tyckte det gått oroväckande fort. Intressant var att två 
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andra informanter uppgav att de inte hade tittat på diagrammet om de inte blivit 
ombedda att läsa grafiken. De uttryckte sig som följer; Informant 02:   

Jag är superdålig på diagram men jag förstår att det är spridning på dem. 
Ser jag ett diagram så blir jag trött. Men jag reagerade på att de ökar.  

Informant 06: 

Det där är inte jag intresserad av. Jag tittar aldrig på statistik. Det är jag 
skitdålig på. 

Samtliga tyckte informationen ”Vad du kan göra” var viktigt. Även de som redan 
kände till informationen eller delar av den. För alla informanter var informationen 
om att det fanns fler sorter av resistenta bakterier en nyhet. Några uttryckte 
förvåning då de inte skiljer på olika bakteriesorter. En av informanterna uttalade 
som svar på frågan om det fanns något i grafiken som var obekant:  

Att det fanns olika. Alltså multiresistenta bakterier. Jag har ju inte delat upp 
dem på det sättet. Utan multiresistenta bakterier det är multiresistenta 
bakterier. Det är inget som är olika för mig. 

Samtliga personer började diskutera ämnet och den information de just tagit del 
av efter att intervjun var klar. En person frågade vid två tillfällen om det var ett 
kunskapstest och det kändes som om denne person stressade lite mellan grafikens 
olika delar. Efter intervjun diskuterades ämnet minst lika länge som samtalet som 
spelades in pågått, men på ett mer avslappnat och frispråkigt sätt.  

7.4 Diskussion och slutsats 

7.4.1 Komposition 
Huruvida färgkodningen avseende de olika bakteriernas förekomst i och på 
kroppen är av nytta eller inte är svårt att bedöma med tanke på resultatet. Det kan 
ha påverkat att det finns färgade element som inte direkt relaterar till 
färgkodningen. Kanske är det så att så länge några läsare tar stöd i 
designlösningen så finns det ändå en nytta väl värd att räkna med. I övrigt verkade 
färg och form ha fyllt sitt syfte. 

7.4.2 Narrativ 
Tanken var att använda samma form på tonplattan till mittdelen som till de tre 
första stegen som en visuell markör istället för serierutor inom narrativdiskurs. 
Men det kan förstås också tillhöra gestaltteorin i form av likhetslagen. Det är 
troligt att storleksskillnaden mellan elementen är det som förstörde kopplingen. 
Eller att symbolerna tillhörande ”Vad du kan göra” också är runda.  
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7.4.3 Mottagande 

7.4.3.1 Budskap 
En fundering kring siluetten är om designen helt enkelt blev lyckad eller om det 
kan vara på grund av det Eriksson (2012 s.116) berättar om vetenskapliga 
illustrationer, såsom anatomiska bilder av människokroppen, att de indirekt skapar 
föreställningen om att vara objektiva. Det går inte att säkert säga om bilden 
tolkades som vetenskaplig under undersökningen. Att de tillfrågade blev 
överraskade av frågan kan tyda på det. 

7.4.3.2 Riskkommunikation  
Att tolkningen av utveckling blev så olika skulle kunna relatera till det Eriksson 
(2008 s.184) påstår; att bilder triggar emotionella minnen och att det påverkar hur 
information tas emot.  

Att samtliga informanterna relaterade till olika saker i grafiken som berörde dem 
på ett personligt plan, även den som uppgav att denne inte var särskilt intresserad, 
ser jag som särskilt positivt. Samtliga informanter uppfattade informationen vad 
du kan göra som viktig. De samtal och diskussioner, initierade av informanterna 
själva, som fortgick efter intervjun gör att jag drar slutsatsen att ämnet är relevant 
och intressant och att de tagit till sig av informationen. Reaktionerna på de olika 
bakterierna visar att grafiken bidragit med ny kunskap. 

Slutsatsen av utprovningen: 
• Förtydliga navigation. Fjärde steget behöver förtydligas för att försöka 

leda in läsaren.  

• Förbättra färgkodningen genom att göra den mer tydlig genom konsekvent 
användande av färgerna. Det vill säga ta bort den gröna färgen på 
gestaltningarna av karta och flygplan. 

7.5 Metodkritik 
Efter intervjun dök en del funderingar upp kring utförandet. Att ämnet 
diskuterades så länge efter intervjun väckte tanken att intervjusituationen skapar 
en spänning som påverkar hur och vad i grafiken undersökspersonerna läser och 
även vad de sedan uppger att de upplevt. Frågan om kunskapstest från en av 
informanterna väcker funderingar om huruvida människor känner ett behov att 
prestera eller visa att de förstått. I så fall torde det kunna påverka svaren. Kan 
själva inspelningen påverka känslan av att bli förhörd? En annan aspekt att 
fundera över är hur personerna som intervjuades hade läst och uppfattat grafiken i 
sitt sammanhang – i en tidning med en tillhörande artikel. (Eriksson 2009 s.184) 
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beskriver att bilder är mångtydiga. Att betydelsen beror på sammanhanget. Det 
skulle vara intressant att följa upp om grafiken publiceras.  

När kunskapsfrågorna inleddes blev det uppenbart att de redan besvarats i de 
inledande diskussionerna. Det skulle också kunna vara så att de förstärker känslan 
av förhör. Med genomtänkta frågor kring uppfattning och upplevelser kanske de 
helt enkelt är onödiga.  

De samtal som följde efter att inspelningen avslutats kommenterades till viss del 
genom att skrivas ned. Med tillåtelse av informanten. Samtidigt som en inspelning 
underlättar flödet genom ett avbrottsfritt samtal upplevde jag att personerna blev 
lite spända av tekniken. Om de skulle blivit mindre spända av att få vänta medan 
anteckningar uppfördes det låter jag vara osagt. 

8. Text och faktagranskning  

I detta slutskede utförde TT Nyhetsbyrån en sista granskning av texten. Förutom 
textgranskningen ville TT även faktagranska grafiken vilket betyder att jag fick ta 
fram och redogöra för alla källor som legat till grund för informationsurvalet. 
Enligt Mikael Andersson genomförs alltid en faktagranskning innan material 
publiceras. Detta är viktigt för TT:s anseende. Mindre justeringar gjordes i texten. 
Faktagranskningen innebar inga förändringar i grafiken. 
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9. Resultat grafik 

Tillvägagångssättet gentemot syftet: Via en förstudie identifierades 
kommunikationssituationen och därmed en vinkel för att förmedla informationen. 
Förstudien innebar ett viktigt steg mot att anpassa designen. Genom att analysera 
och tolka befintlig grafik kunde informationen samlas och avgränsas. För att få en 
förståelse för ämnet, uppdatera och lägga till samt knyta ihop informationen för 
att ge en bild av uppkomst, utveckling och spridning och därmed en evolutionär 
förklaring, krävdes ytterligare insamling av informationsunderlag. Utifrån 
resultatet av analys och tolkning av befintlig grafik genomfördes teoristudier inom 
de områden som ringades in av det som upplevdes som de svaga punkterna. Och 
på så sätt strävade arbetet mot att utveckla och ytterligare anpassa designen. 
Därefter utvärderades ett gestaltningsförslag på målgruppen via en 
kvalitativintervju vilket ledde till ett par justeringar.    
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10. Diskussion och slutsats 

10.1 Diskussion 
En nyhetsgrafik är komplex på så sätt att den kan beröra så många olika 
designforskningsområden. Många små meningsbärande enheter ska komponeras 
till en enda sammanhållen enhet. Om det dessutom ska ske inom statiska ramar 
inom det tryckta mediet innebär det att ingen möjlighet finns att anpassa själva 
formatet till informationen. Att anta en position som tillåter utforskning hos en 
läsare anser jag öppnar vissa dörrar för komposition inom ett statiskt format. Det 
innebär att inte bli helt fast vid tanken på att helt försöka styra mottagarens läsväg 
för att denne ska förstå budskapet. Samtidigt ställer det krav på en annan typ av 
sammanhållande design. Varje enhets mening måste noggrant vägas mot hela 
budskapet.  
 
Hur bilder tolkas beror på kontexten och kommunikationssituationen. Till det här 
arbetet fanns ingen färdig artikel. Med en befintlig artikel hade grafiken kunnat 
anpassas mot denna vad gäller både färg och form. Även betoningen eller 
nedtoningen av risken och konsekvenser hade kunnat balanseras mot denna 
artikel.  
 
TT Nyhetsbyrån gav mig friheten att utforska området och hitta en vinkel att 
angripa ämnet på. Det ledde in arbetet på att studera själva 
kommunikationssituationen och på hur ämnet i sig kommunicerats. Utifrån Bohlin 
och Hösts (2013) studie av hur svenskadagspressen formulerat tidigare 
publikationer i ämnet, där de fann att nyhetsförmedlingen näst intill helt fokuserat 
på myndigheternas ansvar och utelämnat det personliga ansvaret, togs beslutet att 
rikta in informationen mot det sist nämnda. Stöd för valet fann jag dessutom 
senare i riskkommunikationsteori. Resultatet av denna vinkel och 
risk/hälsokommunikationskontext blev att manéret och detaljnivån blev långt 
mycket mer avskalat än vad jag själv någonsin tänkt mig eller vad jag någonsin 
skapat tidigare. Huruvida det är lyckat återstår att se. Grafiken kommer att finnas 
tillgänglig för den lokala dagspressen att ladda ned för användning.   
 
Jag skulle vilja påstå att för alla bildskapare är komposition kanske den viktigaste 
aspekten. Det kan härröras till beskrivningar genom konsthistorien inte minst 
angående fenomen som gyllenesnittet och de här beskrivna gestaltlagarna. 
Gestaltlagarna blir ett verktyg för att skapa kopplingar mellan element som banar 
väg för mottagarens förståelse.  
 
Analysen ledde in på det narrativa området då berättelsen i en grafik inte höll 
ihop. Ett område som var långt mycket större och beskrivet från fler perspektiv än 
förväntat. Något som jag upptäckte var att termen narrativ förekommer i många 
designsammanhang så som informationsgrafik men att den ofta inte definieras. 
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Det gör däremot Dahlström (2014) i sin publikation Using narrative and 
storytelling to communicate science with non expert audiences. Där beskriver han 
dessutom narrativ i relation till massmedia. Den blev startpunkten för de narrativa 
efterforskningarna vars syfte var att hålla samman en meningsbärande berättelse. 
 
Jag tyckte mig märka att det inte enbart finns nackdelar med ett brett ämne för en 
bred målgrupp. Vid utprovningarna fann alla tillfrågade något att relatera till i 
grafiken efter egna personliga erfarenheter och intresseområden. Även de som 
uppgav att de hade ett svalt intresse för ämnet. Däremot blir det svårare att 
avgränsa ämnet i sig, forskningsområden att studera och teorier att tillämpa. I det 
stora hela visade det sig att utprovningar betyder mycket för att utveckla designen. 
Många samtal kring designen fördes under arbetets gång med uppdragsgivare, 
handledare och andra studenter. Utan dessa diskussioner hade förmodligen fler 
brister uppenbarat sig vid utprovningen gentemot målgruppen.  
 
Även om en grafik i nyhetsformatet inte helt kommer att omvända en persons 
beteende finns en förhoppning att det via god design som underlättar förståelse 
sås ett frö som väcker en nyfikenhet som leder till vidare informationsinhämtning 
eller verkar som ett underlag för diskussion mellan människor och därmed kan 
vara en bidragande faktor i ett större sammanhang till att attityder förändras. 
 
En sista reflektion blir att efter att ha studerat olika teorier kan de kännas så 
självklart hur designen bör kopplas samman. Men så uppenbarar den sig – den 
begränsade ytan. Den perfekta lösningen existerar inte längre. Nu handlar det om 
att skapa den minst dåliga lösningen. Eller den bästa möjliga. Beroende på hur 
man väljer att se det. Att då tillämpa de teorier som studerats, för så optimal 
design som möjligt, för att bära fram budskapet – däri ligger den stora 
utmaningen.   

10.2 Slutsats 
Studien har visat ett sätt att skapa en informationsgrafik som angriper 
problematiken med antibiotikaresistens. Det evolutionära budskapet har legat till 
grund för gestaltningen liksom den analys som genomfördes inledningsvis. För att 
besvara frågorna har tidigare forskning granskats och litteraturstudier genomförts.   
 

1. På vilket sätt kan en informationsgrafik med flertalet meningsbärande 
enheter komponeras för att hålla ihop informationen i en helhet?  

Genom att använda de väl beprövade gestaltlagarna kan samhörighet skapas 
mellan enskilda element men också mellan grupper av element. Tillsammans med 
narrativa teorier om strukturelluppbyggnad kan kompositionen hållas samman i 
mindre sekvenser och i en helhet. 
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2. Vad innebär riskkommunikationskontexten och publikationsförhållandet 
för informationsurval och för utformningen av illustration och layout?  

 
Riskkommunikationskontexten innebär utifrån de studier som utforskats att 
bildval och bildmaner anpassats genom att hållas tydligt och utan distraherande 
detaljer. Eftersom grafik inom mediet ofta publiceras med artiklar som belyser en 
aktuell nyhetshändelse där fallet med antibiotikaresistens ofta innebär en ganska 
dramatisk vinkel med myndighetsansvar i fokus - balanserades grafiken via 
informationsurval och därmed gestaltningarna inom grafiken mot en mer 
evolutionär förklaring och med en vinkel mot personligt ansvar. Med målet att 
låta läsaren själv analysera och bedöma risken genom att bidra med information 
för personlig analys och tips på åtgärder för att på så sätt bidra till en beteende 
förändring. 
 
 
Efterforskningar av de två frågeställningarna resulterade i att ett antal riktlinjer för 
gestaltning kunde sättas upp (avsnitt 6.2). För att bättre kunna utvärdera grafiken 
skulle den behöva placeras i sin kontext tillsammans med en artikel.  
 
Under studierna av tidigare forskning var det svårt att finna material angående 
visualiseringar av sannolikheter vilket en riskkommunikationskontext innebär. 
Behov finns av mer forskning inom området. 
 
Studien bidrar inte med ny kunskap inom designområdet men visar ett sätt att 
kombinera perspektiv för en sammanhållen design inom sitt sammanhang. 
Resultatet uppfyller emellertid uppdragsbeskrivningen (avsnitt 9.) och syftet att 
utveckla en grafik inom området som ger en mer evolutionär förklaring. 
 
De samtal och diskussioner, initierade av informanterna själva, som fortgick länge 
efter intervjun gör att jag drar slutsatsen att ämnet antibiotikaresistens är relevant 
och intressant. Att de tagit till sig av informationen. Reaktionerna från samtliga 
informanter på att det finns olika bakterier visar att grafiken bidragit med ny 
kunskap.  
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Bilaga 1 Intervjumanual 

Ålder 
Kön 
Utbildning 
Familj 
 

Beskriv vad du redan känner till om ämnet antibiotikaresistens 
  

1. Hur tänker du kring den grafik du just läst? 

2. Var det något som var okänt för dig? 

3. Hur tänker du kring antalet rapporterade fall och utvecklingen av 
resistensen? 

4. Känner du att grafiken kan gälla dig (vara till nytta för dig) eller någon i 
din närhet? 

5. Hur stor upplever du att risken är, för just dig eller någon i din närhet, att 
du/ni kan bli smittade av en resistent bakterie? 

6. Känns det som om du kan bidra till att begränsa spridning av resistens? I 
så fall hur? 

 

7. Vill du beskriva bilderna och vad du tycker att de representerar? 

8. Hur upplever du färgen? 

9. Vilket kön och ålder upplever du att människan (siluetten) har? 

10. Hur trovärdig känns grafiken? 

 
11. Hur uppkommer resistens hos bakterier? 

12. I vilka miljöer finns de resistenta bakterierna och hur kan du bli smittad?  

13. Vad kan du göra för att förhindra att bli smittad? 

14. Var på kroppen förekommer de olika bakterierna? 

15. Något annat du tänker på? 
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Bilaga 2 Intervjuer 

Intervju 01 
 
Ålder 26 
Kön Kvinna 
Utbildning Kommunikation 
Familj Nej 
 
Vill du beskriva vad du redan känner till om ämnet antibiotikaresistens? 
 
Inte mycket men har hört lite av min mamma som har cancer. Hon är väldigt noga med 
exempelvis handhygien för att det kan vara farligt för henne att få resistent bakterie.  
 

1. Hur tänker du kring den grafik du just läst? 
 
Tydligt, drog till vänstra sidan på grund av färgerna. – Utveckling Sverige. -
Sedan  Rubrik Uppkomst och spridning, följde siffrorna, Vad du kan göra och 
kartan kollade jag på sist. Lätt överskådligt och lättläst. 

 
2. Var det något som var okänt för dig? 

 
Typ allt. Jag viste väl till viss del hur det spred sig via min mamma. Mycket var 
nytt, jag viste inte att det fanns fyra olika.  

 
3. Hur tänker du kring antalet rapporterade fall och utvecklingen av resistensen? 

 
Jag är allmänt trög på att läsa diagram. Men det var lätt att förstå. Bra med 
samma färger. Gick upp och läste igen. Tydligt med färgerna. 

 
4. Känner du att grafiken kan gälla dig (vara till nytta för dig) eller någon i din 

närhet? 
 
Ja, min mamma är cancersjuk och i riskgrupp! Bra allmänt vetande. Man tar inte 
reda på siffror själv. Ser man grafiken blir man nyfiken och kan ta reda på mer 
själv. Bra överblick. 

 
5. Hur stor upplever du att risken är, för just dig eller någon i din närhet, att du/ni 

kan bli smittade av en resistent bakterie? 
 
Spontant.. det är typiskt svenskt tror jag.. 25000 dör varje år – då tänkte jag oj! 
Men jag vet inte risken – det kommer kunna hända vem som helst men man lever 
i falsk trygghet.  

 
6. Känns det som om du kan bidra till att begränsa spridning av resistens? I så fall 

hur? 
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Ja – öka medvetenheten och tänka på vad man köper. Berätta för andra, tänka 
sig för när man reser. Ta hand om sina barn. 
 

 
7. Vill du beskriva bilderna och vad du tycker att de representerar? 

  
Tydliga, det första var kon och grisen, sedan natur och miljö, tänkte direkt på 
odlingar och fält. Vård och miljö kollade jag extra på efter som det var fler 
bilder. Bra med ambulansen så att man förstår att det är ett sjukhus. Blir lite 3D 
känsla med skuggan som håller isär färgerna. Tydligt med färgen. Uppkomst och 
spridning var tydligast även om man inte riktigt vet hur de ser ut. Klassisk 
sopbild. Tänkte mycket på att man ska sprita händerna?  

 
8. Vilket kön och ålder upplever du att människan (siluetten) har? 

 
Tänkte inte ens på det! Det var inte så intressant. Det kan vara både en man och 
en kvinna, kanske medelåldern 20-40. Profilen går inte att placera kan vara både 
och.  

 
9. Hur trovärdig känns grafiken? 

 
Den känns professionell och väldigt trovärdig. Jag tittar på tydlighet och hur 
genomtänkt allt är. Det får inte vara stelt och tråkigt. 

 
(Kommentar ; informanten går tillbaka och uttrycker funderar kring utformningen.) 
 

Det tog ett tag innan jag upptäckte färgkodningen men när jag väl såg den tyckte 
jag att det var smart.  Gillar de harmoniska färgerna. Och att bakgrunden är 
mörk.  

 
 
 

10. Varför uppkommer resistens hos bakterier? 
 
Antibiotikan dödar de icke resistenta och de resistenta kan då föröka sig.  

 
11. Hur kan du bli smittad? 

 
Genom att ta på saker, direktkontakt och om man äter något som kontaminerats 
via utsläpp.  

 
12. I vilka miljöer finns de resistenta bakterierna och hur kan du bli smittad? 

 
Ja, de finns ju typ överallt. I de miljöerna som vi diskuterade angående bilderna. 

 
13. Vad kan du göra för att förhindra att bli smittad? 

 
Tvätta händerna, inte slänga i soporna och så vidare. 

 
14. Var på kroppen förekommer de olika bakterierna? 
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Lungorna, tarmen, huden 

 
15. Något annat du tänker på? 
 

Skönt att läsa texten var inte uppstyltat. Olika typer! Hur det sprider sig och att 
de cirkulerar i miljöer var intressantast. 
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Intervju 02 
 
Ålder 40 
Kön Kvinna 
Utbildning Barnskötare 
Familj Sambo och hund och katt 
 
Vill du beskriv vad du redan känner till om ämnet antibiotikaresistens? 
 
 Ja, men vet inte riktigt hur och varför de uppkommer. Man har hört folk som pratar om 
resistenta bakterier men jag har inte förstått. 
 

1. Hur tänker du kring den grafik du just läst? 
 
Kon och grisen drog min blick till sig. Jag är ju väldigt intresserad av djur. 
MRSA har jag hört talas om men inte de andra överhuvudtaget. Tvätta händerna 
med flytande tvål och vatten.. – vi använder jätte mycket sprit på förskolan.   

 
2. Var det något som var okänt för dig? 

 
Det mesta var nytt – gränsöverskridande problem kände jag till – vi jobbar med 
barn från andra länder så det har vi pratat om. Jag är mest intresserad av djuren 
och förstår problematiken mer där.  

 
3. Hur tänker du kring antalet rapporterade fall och utvecklingen av resistensen? 

 
Jag är superdålig på diagram men jag förstår att det är spridning på dem. Ser 
jag ett diagram så blir jag trött. Men jag reagerade på att de ökar.  

 
4. Känner du att grafiken kan gälla dig (vara till nytta för dig) eller någon i din 

närhet? 
 
Absolut! Jag börjar fundera på om min farbror kan ha dessa, han har sådana 
problem med sin tarm och har varit mycket utomlands.  

 
5. Hur stor upplever du att risken är, för just dig eller någon i din närhet, att du/ni 

kan bli smittade av en resistent bakterie? 
 
Den är nog ganska stor – särskilt PNSP tänker jag på eftersom jag jobbar med 
barn. Nu funderar jag också på det här med handspriten. Vi ska använda det 
hela tiden och huden blir helt förstörd. Då blir ju huden trasig och risken ökar 
att jag får något skit. Vi fick till och med små påsar med sprit att ha i fickan av 
chefen för att kunna sprita händerna när vi är ute på gården med barnen. 
 
Usch – jag bär säkert på massor av konstigheter. Barnen på förskolan är jämt 
snoriga och du får både det ena och det andra på händerna. Jag är dock väldigt 
noga med att tvätta händerna.  
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6. Känns det som om du kan bidra till att begränsa spridning av resistens? I så fall 
hur? 
 
Ja- det är ju det här med att tvätta händerna med tvål och inte slänga medicin i 
soporna. Det kan jag erkänna att jag gör! Det ska jag nog sluta med. Det är ju 
lätt att ta med sig till apoteket i stället. Har aldrig tänkt på vad det innebär att 
slänga medicinen där. Något som jag alltid gör är att avsluta min kur.  

 
 

7. Vill du beskriva bilderna och vad du tycker att de representerar? 
 
Jag förstod sammanhanget av bilderna. Jag förstod kretsloppet. Det var 
intressant och jag förstod själva bilden. Men jag funderar på lungorna – ser inte 
de likadana ut på bägge sidor? Bilderna är tydliga.  

 
8. Vilket kön och ålder upplever du att människan (siluetten) har? 

 
Driver du med mig? Jag skulle nog säga man – men nej höfterna är breda – 
kanske att fötterna är karlfötter. 35-40 år kanske. 

 
9. Hur trovärdig känns grafiken?  

 
Ska jag ge en skala? Eftersom jag läser ”källa” – så tar jag den som trovärdigt – 
jag tittar alltid på källorna och eftersom det är Folkhälsomyndigheten och 
Smittskyddsläkarföreningen. Vi jobbar efter smittskyddsläkarföreningens råd i 
förskolan.  

 
 

10. Varför uppkommer resistens hos bakterier? 
 
Framför allt för att vi behandlar med antibiotika för mycket. Jag har haft 
urinvägsinfektion som var svårbehandlad och funderar över om jag hade 
bakterier som är resistenta.   

 
11. I vilka miljöer finns de resistenta bakterierna och hur kan du bli smittad? 

 
Händerna, kött. Miljöer.. - typ överallt. I min värld frodas bakterierna extra bra 
där det är varmt. Jag tänker på kartan på sidan. 

 
12. Kan du göra något för att minska spridning av resistens? 

 
Tvätta händerna med tvål och vatten, Tänka på vad man äter och hur man 
hanterar maten. Men också varifrån det kommer. Jag äter bara vilt. Jag fullföljer 
alltid en behandling. Och så det där med att slänga i soporna. 

 
13. Var på kroppen förekommer de olika bakterierna?  

 
Tarmen, huden, näsan 

 
14. Något annat du tänker på? 
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Jag har fastnat vid arbetsgivarens maniskhet med handsprit. Vissa föräldrar vill 
inte att barnens händer spritas. Särskilt inte de med eksem. Vid magsjuka känner 
jag att det är nödvändigt annars har jag alltid sagt att det räcker med tvål och 
vatten. Får jag visa grafiken för mina kollegor och min chef? En del är som sagt 
maniska med sprit.  

 
 
Avslutande kommentarer: Informanten blev väldigt intresserad och ville prata vidare om 
antibiotikaresistens efter att intervjun var slut. Tydligast och bäst mindes hon åtgärderna. 
Hon upptäckte aldrig färgkodningen men utbrast att det var ”skit smart” när jag efter 
intervjun förklarade hur jag tänkt. Intressantast var miljöbilderna - spridningen. Hon hade 
mycket funderingar kring PNSB och handsprit både under och efter intervjun. Jag 
upplevde att informanten tog problematiken på stort allvar och blev orolig. Särskilt över 
arbetet med barnen i skolan som ofta bär på luftvägsinfektioner.  
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Intervju 03 
 
Ålder 35 
Kön Kvinna 
Utbildning Revisor 
Familj Man och två barn 3 och 5 år 
 
Beskriv vad du redan känner till om ämnet antibiotikaresistens? 
 
Jo, men en del känner jag till. Jag vet ju att det finns resistens. 
 
 

1. Hur tänker du kring den grafik du just läst? 
 
Vet att det finns resistens visste ej att de fanns flera olika typer av bakterier som 
är resistenta.  

 
2. Var det något som var okänt för dig? 

 
Att det fanns fyra olika sorter – Jag hade inte koll på utvecklingen men jag kände 
till åtgärder.  

 
3. Hur tänker du kring antalet rapporterade fall och utvecklingen av resistensen? 

 
Många fler än vad jag trodde – reagerade på 25.000 i Europa. Jag blev förvånad 
att ESBL var fler fall. Man hör ju mest om MRSA. Känner inte till ESBL!  

 
4. Känner du att grafiken kan gälla dig (vara till nytta för dig) eller någon i din 

närhet? 
 
Den känns ju som att den är viktig att sprida för att folk ska äta mindre 
antibiotika och för att sköta handhygien. Det är bra om folk kan få upp ögonen 
för det. Speciellt maten. Bra att den väcker tankar på hur man handlar.  

 
5. Hur stor upplever du att risken är, för just dig eller någon i din närhet, att du/ni 

kan bli smittade av en resistent bakterie? 
 
Så klart stor – det är nog snarare en svår smitta att komma undan. Tänker på 
barnen – det är svårt att få dem att tvätta händerna. De förstår ju inte varför. 

 
6. Känns det som om du kan bidra till att begränsa spridning av resistens? I så fall 

hur? 
 
Handhygienen över lag. Och att inte äta antibiotika i onödan. Vissa saker kan ju 
läka ut av sig själv. En sak man kan göra är att välja rätt kött och kanske mindre 
kött. Att äta svenskt kött – där tycker jag att vi är rätt duktiga. Man kan bidra 
med att göra så. 
 

7. Vill du beskriva bilderna och vad du tycker att de representerar? 
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Jag tycker om färgerna och grafiken var snyggt upplagd med de olika färgerna – 
smart gjort. Det var smart med hur färgerna användes för de olika bakterierna 
och sedan på kroppen så att man tydligt såg var de fanns. Tydliga bilder, tydligt 
vad de representerar. Stilrena. De olika delarna kossan, läkemedelsindustrin 
erbjuder tydliga kopplingar. Det enda jag tänkte på var att det är svårt att se att 
bakterierna dör på bild nummer två. Jag gillade verkligen färgen. Min favorit 
färg. 

 
8. Vilket kön och ålder upplever du att människan (siluetten) har? 

 
OJ! Jag tänkte ju typ på mig själv – jag identifierade mig själv. Kvinna runt 
trettio.  

 
9. Hur trovärdig känns grafiken? 

 
Jag tänkte säga 100% - Jag har ju egentligen ingen aning men det känns 
trovärdig när man läser.   
 
Kan du förklara varför? 
  
– Jag har ”hört” att det finns resistens. Det fick mig att relatera till saker jag 
hört. Det känns som sanningar - Jag blev förvånad som sagt över MRSAN. 
Siffrorna har jag svårt att säga något om men det känns realistisk. Åtgärderna 
har jag hört tidigare. Men så är jag lite intresserad också. Jag tror folk i 
allmänhet behöver höra om dem. Det känns viktigt.   

 
 

10. Hur uppkommer resistens hos bakterier? 
 
Genom antibiotika behandling. De tar död på de goda så att de onda kan föröka 
sig och sedan sprida sig på olika sätt. 

 
11. I vilka miljöer finns de resistenta bakterierna och hur kan du bli smittad?  

 
Det är svårt att säga var de finns – de finns ju överallt. I alla miljöer. Det måste 
vara jätte svårt att skydda sig mot dem. 

 
12. Vad kan du göra för att förhindra att bli smittad? 

 
Redan svarat 

 
13. Var på kroppen förekommer de olika bakterierna? 

 
Luftvägarna, huden, tarmen 
 

14. Något annat du tänker på? 
 
Nej. ”Vad sugen jag blir på att ut och resa.. det hela tar lite charmen av det.”  

  



 56 

Intervju 04 
 
Ålder 38 
Kön Man 
Utbildning Ekonomi, projektledning 
Familj Fru och två barn 6 och 12 år 
 
Beskriv vad du redan känner till om ämnet antibiotikaresistens?  
 
Bara övergripande.  
 
Vad innebär det? 
 
Alltså jag har ju läst att det finns multiresistenta bakterier. Men inte så mycket mer än 
det.    
 

1. Hur tänker du kring den grafik du just läst? 
 
Det som jag tänkte på det var att det var antalet tarmbakterier var det som låg i 
topp. Jag trodde att det var den här andra, att det var den här MRSAn. 

 
2. Var det något som var okänt för dig? 

 
Att det fanns olika. Alltså multiresistenta bakterier. Jag har ju inte delat upp dem 
på det sättet. Utan multiresistenta bakterier det är multiresistenta bakterier. Det 
är inget som är olika för mig. Och sen att det var. Det framkommer inte riktigt 
vad natur och miljö är – vad betyder det? Finns det.. om jag skulle gå ut i 
skogen, finns det multiresistenta bakterier i skogen då? Eller finns det i vattnet? 
Den säger inte så mycket om det. 
 
Kommentar: efter en stunds tystnad och en frågande blick frågar jag om hon läst 
den vita texten i cirkeln: 
 
Den har jag missat. Jag läste inte den. 
 
Om du läser texten – känner du likadant då? 
 
 Jaha, det är ju utsläppen och gödsling från lantbruket.  Ja det är ju klart att det 
är så. 

 
3. Hur tänker du kring antalet rapporterade fall och utvecklingen av resistensen? 

 
Det var ju det här med tarmbakterierna – att de stack ut. I övrigt tycker jag inte 
det är så stora mängder. Det är så lång tidsperiod. Det är ju ändå över sju år. 
Det är ju oroväckande att den - ESBL har ökat ganska drastiskt de åren. Det är 
väl det.  

 
4. Känner du att grafiken kan gälla dig (vara till nytta för dig) eller någon i din 

närhet? 



 57 

 
Mitt intresse för artikeln, det skulle nog mest bara vara en påminnelse för vad du 
kan göra. Det som står längst ned. Och det är de här vardags grejerna. Annars 
är det ju mest bara information liksom om vad som händer. Det är annars ”Vad 
du kan göra” som är lätt att ta till sig.  

 
5. Hur stor upplever du att risken är, för just dig eller någon i din närhet, att du/ni 

kan bli smittade av en resistent bakterie? 
 
Alltså det vet man ju aldrig. Med tanke på att det där kommer säkert bara öka. Ju 
längre tiden går så blir ju risken större för att man smittas. Men det är ju som det 
står längst ned – vad kan man göra?  Det är ju bara att lära sig eller att lära 
barnen att tvätta händer, tvätta händer, tvätta händer. Eller det här med 
läkemedel, att lämna in dem på apoteket. Häll inte ut dem, kasta dem inte i 
soporna. Kanske välja vad man handlar för livsmedel. Du kanske väljer 
närproducerat, Svenskproducerat istället för att välja något som är från 
Danmark eller övriga länder.   

 
6. Känns det som om du kan bidra till att begränsa spridning av resistens? I så fall 

hur? 
 

Kommentar: Se svar ovan. 
 
 

7. Vill du beskriva bilderna och vad du tycker att de representerar? 
 
Nej men det var ju bara det där att jag inte kopplade ihop natur och miljö med 
steg 4 i början. Eh.. nej jag tyckte 1an 2an och 3an hängde ihop bra för där var 
det ju liksom att det blev en ökning. Den tittade man på ganska snabbt. Det som 
var här i mitten, det här, Det blev lite för mycket information. Tyckte jag. Men 
det var bra med förklaringen på det här – att de var fyra. Att det fanns olika.  
 

 
8. Vilket kön och ålder upplever du att människan (siluetten) har? 

 
Det är både och. He, he.  

 
9. Hur trovärdig känns grafiken? 

 
Jag tycker den är trovärdig. Det känns som om den kommer från 
smittskyddsinstitutet eller något sånt där. Men jag skulle nog vilja att den 
skalades ned lite grann. Eller blev en större artikel. 
 
Hur menar du då? 
 
Att man kanske plockade bort – det blev väldigt mycket information. Som jag som 
kanske inte är så intresserad av ämnet men som det ändå berör i vardagen så 
blev det väldigt mycket. Den skulle inte fånga mitt intresse direkt så. Det skulle 
kanske vara någon bild på en farlig basselusk eller något sånt där lite mera i 
ögonfallande. Då skulle det nog fånga mg lite mera.  
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Menar du en skräckbild på ett äckligt sår som inte läker? 
 
Exakt! Nu känns det mer som om den passar bättre i en facktidning för att det 
blev så mycket på en gång.  

 
 

10. Hur uppkommer resistens hos bakterier? 
 
Rätt svar 
 

11. I vilka miljöer finns de resistenta bakterierna och hur kan du bli smittad?  
 
Rätt svar 
 

12. Vad kan du göra för att förhindra att bli smittad? 
 
Rätt svar 

 
13. Var på kroppen förekommer de olika bakterierna? 

 
Rätt svar 
 

14. Något annat du tänker på? 
Nej 

 
 
Kommentar: Efter intervjun börjar personen prata lite mer om hur hon uppfattar 
problematiken och grafiken. Personen uppger att om hon ska ta till sig ”sån här 
information så måste nästan hon själv eller någon i hennes närhet drabbas”. Påverkan på 
miljön intresserar henne inte och hon säger att hon ”slänger både mediciner i soporna och 
sopsorterar inte.” Hon tycker liksom inte att det spelar någon roll.  
 
Om hon hade råkat på grafiken i en tidning hade hon läst om de olika bakterierna och 
åtgärderna. Det kändes relevant för just henne. Det andra hade hon skippat. Hon noterade 
också att den ena handen var lite större än den andra.  
 
Hon kommenterar svårigheten med att se det fjärde steget. Det hon missade. Jag frågar 
om formen på cirklarna ger en koppling till att de hör samman. Men det tycker hon inte.  
 
Vi tittar på grafiken och jag berättar hur jag tänkt kring färgkodningen. Hon säger att hon 
inte tänkte på det men att det är en bra tanke. Hon nämner också igen att hon tycker 
grafiken mer hör hemma i en facktidning med all den information den innehåller. 
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Intervju 05 
 
Ålder 39 
Kön Kvinna  
Utbildning Miljöekonomi 
Familj Man och två barn 7 och 11 år 
 
Beskriv vad du redan känner till om ämnet antibiotikaresistens  
 
Ja, det är sånt som man har hört talas om. Jag tycker det varit ganska uppmärksammat 
de senaste åren i media.  
 
 

15. Hur tänker du kring den grafik du just läst? 
 
Man tänker väl alltid var de kommer ifrån och hur de sprider sig. Sen vilka olika 
bakterier som fanns det hade jag ingen aning om. De vet man ju bara att det är 
några som är resistenta. Men inte vika typer som finns. Att det fanns fyra det 
hade jag inte koll på. Ingen koll på egentligen på utvecklingen heller, för de fyra 
olika resistenta bakterierna. Och sen är det väl alltid bra att få veta vad man kan 
göra. För att undvika dem. Det vet man ju en del sen innan också. Tvål och 
vatten är ju det som brukar fungera och inte handspriten. Tvätta och gnugga 
länge är det som fungerar.   

 
16. Var det något som var okänt för dig? 

 
Kommentar; Se svar under 1. 

 
17. Hur tänker du kring antalet rapporterade fall och utvecklingen av resistensen? 

 
Det ser inte bra ut att det ökat så mycket på så kort tid. Och det i Sverige bara. 
På så kort tid. Det är inte alls många år det. Och sen den där ESBL, den 
funderade jag på – det är tarmbakterier bara alltså? För det var den enda som 
stod så här – ”förekommer” stod det på alla andra utom på den. Så den vara 
svårare att ta till sig var den fanns. Men samtidigt så står det ju bildas av flera 
tarmbakterier. Men det står inte förekommer i tarmen på den. Men på de andra. 
Fast det är ju ganska självklart egentligen. Men jag vet att jag tänkte så när jag 
läste. Jag var tvungen att titta på den en gång till. Var den fanns någonstans. 
Men man förstod. 
 
Varför heter de bokstavskombinationer? Men det är klart, det är ju svåra ord när 
man skriver ut hela. Det är en som inte är utskriven – den här PNSP. De där 
andra är utskrivna men inte den där. Det är sånt där jag brukar fastna vid och 
fundera över. Varför skrivs inte alla ut? Det kanske inte alls är nödvändigt. Men 
jag reagerar på sånt.  
 

  
18. Känner du att grafiken kan gälla dig (vara till nytta för dig) eller någon i din 

närhet? 
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Ja, absolut. Grafik är ett bra sätt, ett snabbt sätt att ta till sig fakta. De är ofta 
lite lagom sådär. Lagom med information att ta till sig. Och det hjälper till att 
förstärka saker och det underlättar när man ser bilder och så ihop med en text. 
Det blir mycket tråkigare med bara en text. Tycker jag.    
 

19. Hur stor upplever du att risken är, för just dig eller någon i din närhet, att du/ni 
kan bli smittade av en resistent bakterie? 
 
Jo, men lite grann oroar jag mig för det. Men det är inte så att jag går ständigt 
och tänker på det. Det jag tänker mest på överlag är att vara noga med 
handhygienen. Det gör jag nog överdrivet, tycker nog många runt i kring mig. 
Men jag är nog så bara. Går alltid och tvättar händerna innan man ska äta och 
sådana saker. Kanske att jag överför lite av det på barnen också. Fast det gäller 
inte bara de här resistenta bakterierna utan det är överlag med smittor. Med 
olika bakterier. Men visst finns det en risk. Och det jag tänker mest på är väl 
kanske när man har nyfödda barn omkring sig. Jag har svårt att förstå dem som 
tar så små barn med sig på köpcentrum och sådana ställen. Jag tycker det är 
ganska vanligt att man faktiskt gör. Det känns som en så onödig risk. Det skulle 
jag aldrig gjort själv. Men det är inte så att man går och oroar sig jämt för det 
orkar man inte. Fast man kanske borde mera men.. 

 
20. Känns det som om du kan bidra till att begränsa spridning av resistens? I så fall 

hur? 
 

Ja, genom att inte ta en massa antibiotika i onödan. Jag är inte den som ringer i 
första taget och begär att få antibiotika. Men jag total vägrar inte heller om man 
behöver det någon gång. Och så de här andra åtgärderna som finns här. Under 
vad du kan göra. 
 

21. Vill du beskriva bilderna och vad du tycker att de representerar? 
 
Nej, men jag tycker de är tydliga. Jag förstår alla. Att det gäller 
livsmedelproduktionen och natur och miljö. Läkemedel är tydligt också och 
ambulansen och lasarettet, samhället tycker jag är tydligt. Och bakterierna 
tycker jag att jag känner igen. Att de är så de brukar gestaltas. Att de är så man 
brukar rita bakterier. Jag tyckte det var tydligt med tvålen och släng inte 
antibiotika i soporna. Jag tycker de är tydliga. Tycker jag. Och människan också.  

 
22. Hur upplever du färgen? 

 
Jag tycker om den. Jag har inget särskilt att säga om den. Den fungerar. 
 

23. Vilket kön och ålder upplever du att människan (siluetten) har? 
 
(fniss) Jag vet inte. Jag skulle nog säga en kvinna. Men jag vet inte varför. 
Midjan kanske. Mmm Ha, ha – vad har du tänkt dig då? Mmm, det är en kvinna. 
Fast det behöver ju inte vara det. Men det var det första jag tänkte.   

 
24. Hur trovärdig känns grafiken? 
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Ja, den är trovärdig och det beror mycket på källorna. Jag tittar mycket på vilka 
källor. Om det är Folkhälsomyndigheten så vet jag att det är en trovärdig 
myndighet. Och samma sak med WHO. Smittskyddsläkarna låter väl också bra. 
De ska ju vara kunniga. Så det är trovärdiga källor. Sen är det hur texten är 
formulerad. Och bildernas tydlighet. 
 
Du arbetar ju med miljö och utsläpp – kände du till det som stod där – diskuterar 
ni bakteriella utsläpp? 
 
Inte just vi men det ligger inte hos oss. När man arbetar med 
avloppsanläggningar arbetar man med såna bakterier. Men jag tror inte man 
kan få bort dem.  

 
Något annat? 

 
Nej, eller det var ett tag jag satt och tittade på var fyran kom ifrån. Men det 
förstod jag sen. Att det var den ordningen.  
 

 
Kommentar: När kunskapsfrågorna inleddes så upptäcktes det att de redan var 
besvarade. Därav läggs ingen ytterligare tid på att formulera svaren utan att bara 
kortfattat notera att de förståtts.  
 

25. Hur uppkommer resistens hos bakterier? 
 
Rätt svar 
 

26. I vilka miljöer finns de resistenta bakterierna och hur kan du bli smittad?  
 
Rätt svar 
 

27. Vad kan du göra för att förhindra att bli smittad? 
 
Rätt svar 

 
28. Var på kroppen förekommer de olika bakterierna? 

 
Rätt svar 
 

29. Något annat du tänker på? 
 
Nej 
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Intervju 06 
 
Ålder 38 
Kön Man  
Utbildning Barn och fritid 
Familj Fru och två barn 5 och 10 år 
 
Beskriv vad du redan känner till om ämnet antibiotikaresistens?  
 
Ja, det gör man ju. Just det här med djur. Är det väl. Sen att vi människor riskerar att inte 
kunna käka antibiotika. Att det blir overksamt. Att man ger antibiotika till djur i 
livsmedelsproduktionen.  
 
 

1. Hur tänker du kring den grafik du just läst? 
 
Jag vet inte riktigt. Är det ett kunskapstest? He, he 

 
2. Var det något som var okänt för dig? 

 
Egentligen inte. Eller jo – det här hade jag ingen aning om. (pekar på delen med 
de fyra olika bakterierna) Vad det nu är. Jag läste inte så noga. Jag har ju hört 
talas om en. MRSA. Men inte de andra.  

 
3. Hur tänker du kring antalet rapporterade fall och utvecklingen av resistensen? 

 
Det där är inte jag intresserad av. Jag tittar aldrig på statistik. Det är jag 
skitdålig på. Men jag har hört att det är djuren som blir mer vanligt att man 
sprutar i. Det är sjukt.  

  
4. Känner du att grafiken kan gälla dig (vara till nytta för dig) eller någon i din 

närhet? 
 
Det här.. ja det skulle det säkert kunna göra. Vad ska jag säga.. Jag tänker inte 
så mycket på det på det viset att jag.. Men vad svårt! Jag bryr mig väl inte så där 
jätte mycket.  
 
Läser du om du stöter på en artikel som handlar om ämnet? 
 
Om antibiotika? Nej, det gör jag nog inte. Jag är nog tråkig - men nej.   
 

5. Hur stor upplever du att risken är, för just dig eller någon i din närhet, att du/ni 
kan bli smittade av en resistent bakterie? 
 
Det kan väl vara rätt så troligt ändå. Jag är inte sån som går omkring och tror 
att det inte kan hända oss.  
 

6. Känns det som om du kan bidra till att begränsa spridning av resistens? I så fall 
hur? 
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Mmm. Eller Nja – vad jobbig du är (skratt) Nej, det är väl upp till varje individ 
att ta sitt ansvar. Just att man tvättar händer och sköter sin hygien. Vi köper ju 
faktiskt mest svenskt kött och det här följer vi (pekar på symbolen för att kasta 
antibiotika i soporna). 
 

7. Vill du beskriva bilderna och vad du tycker att de representerar? 
 
Ja, Jag kollar nog mest på bilder – de till talar mig.  

 
8. Vilket kön och ålder upplever du att människan (siluetten) har? 

 
He, he. Det är en hen! (skrattar) Jag har ingen aning om det är en man eller en 
kvinna. En människa. Så ser jag det som.  

 
9. Hur trovärdig känns grafiken? 

 
Vet inte, Jag är ju lite tråkigt, ointresserad. Jag förväntar mig att se sånt här i ett 
väntrum.  
 
Du har ju med hela cykeln. Allt från läkemedel, att det finns i naturen, djuren, 
människan. Det är bra. Det gör det trovärdigt  
 
Saknar du något? Skulle du ha läst om grafiken hade en annan vinkel. Andra 
bilder? Om det fanns en artikel om spädbarn som dött till följd av multiresistenta 
bakterier eller åldringar på ett äldreboende? 
 
Nej, jag strö läser mest tidningen. Sporten intresserar mig mest.  
 

 
 

10. Hur uppkommer resistens hos bakterier? 
 
Ja, det är väl via antibiotika användning. 
 

11. I vilka miljöer finns de resistenta bakterierna och hur kan du bli smittad?  
 
Hos djuren, i miljön, inom sjukvården, typ överallt.  
 

12. Vad kan du göra för att förhindra att bli smittad? 
 
Sköta hygienen. Inte slänga medicinen i soporna. Men det gör vi aldrig. Avsluta 
en kur. Vi är rätt bra på att köpa ekologiskt och närproducerat kött. 

 
13. Var på kroppen förekommer de olika bakterierna? 

 
Huden. Tarmen. 
 

14. Något annat du tänker på? 
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Nej 
 
Kommentar: Det märks att det råder ett ointresse. I en hast är personen klar med artikeln 
och jag förstår att han inte läst allt. Men efteråt berättar han plötsligt om en bekant vars 
barn drabbats av MRSA och hur lite den familjen vetat om situationen innan det hände. 
Och hur lite han själv egentligen vet. Och hur jobbigt det varit för den drabbade familjen. 
Han berättar också hur viktigt det är att informera vårdpersonal vid kontakt med 
sjukvården om man är bärare. Den muntliga berättelsen har därmed fångat hans intresse. 
Vidare så uppger han också att han sällan läser dagstidningar att han läser sportdelen och 
hustrun de andra delarna. 
 
Intervjun gör det uppenbart att det inte går att nå alla. Men det märks också genom den 
fortsatta diskussionen efteråt, initierad av informanten, att intresse för ämnet ändå finns 
där. Just i det här fallet tas informationen mer från vänner och bekanta. Det begränsade 
tidningsläsandet innebär så klart att det är väldigt svårt att nå just denna informant via 
mediet. Och dessutom blir det något tveksamt om han skulle ha ingått i urvalet. Ändå 
framkommer det tydligt att han förstår informationen. Vilket är viktigt ur designsynpunkt.  

 
 
 
 
 
	  


