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SAMMANFATTNING

Det ligger en stor utmaning i att presentera komplex information visuellt, så att betraktaren 
kan förstå datan och ta till sig budskapet. Att arbeta kreativt med färg och form för att 
presentera information kan underlätta förståelsen för datan samt skapa ett intresse. Ett bra 
verktyg för informationsvisualisering är diagram, med vilket data kan presenteras på ett 
pedagogiskt och överskådligt sätt.

Att skapa diagram som är både lättförståeliga och intresseväckande, utgör ett outforskat 
designproblem. Syftet med detta designarbete har således varit att utforska hur diagram kan ut
formas i dessa avseenden. Diagram som används av företaget Health Proile Institute är ett tydligt 
exempel på designproblemet, dessa har därför agerat som exempel inom denna studie. Health 
Proile Institute arbetar idag med hälsoproilbedömning och presenterar kunders hälsoproiler 
genom diagram. Företagets beintliga diagram behöver dock väcka mer intresse samt vara 
enklare att förstå för att kunderna ska inspireras till att vilja förbättra sina hälsovanor. 

Utforskande design har använts som metod inom denna studie. Författarna har tagit fram ett stort 
antal designförslag i form av konceptskisser på cirkeldiagram, stapeldiagram, bargram, spindelnäts
diagram samt träddiagram. Skisserna har sedan legat till grund för diskussion. Inom analysen har 
designförslagen vägts mot teori kring diagram, form, färg, visuella verktyg, betraktaren och berättande. 

Författarna har dragit slutsatserna att diagram som både är intresseväckande och enkla att 
förstå kan skapas genom en väl utförd formgivning. Genom att arbeta med kontraster i färg 
och form, samt användning av ikoner och olika nivåer i formgivningen, orienterar diagrammet 
betraktaren. Dessutom kan intresse skapas eftersom det framkallar associationer hos betraktaren, 
intresseväckande och lättförståelighet hänger således ihop vid utformning av diagram. Inom 
slutsatserna presenteras en sammanfattningssida, vilken exempliierar de dragna slutsatserna visuellt.



ABSTRACT
Presenting complex information visually, so that the viewer comprehend the data and under
stand the message, constitute a great challenge. However, working creatively with color and 
shape to present information can facilitate understanding of  data and create an interest. A 
useful tool for visualizing information is charts, which present data in a pedagogical and 
perspicuous manner.

Creating charts that are both interesting and comprehensible, make an unexplored design 
problem. The purpose of  this study was therefore to explore how graphs can be designed 
in both of  these matters. Charts used by the company Health Proile Institute are an illust rative 
example of  this design problem, therefore they also make an example in this study. Health 
Proile Institute currently works with health proile assessments and present health proiles to 
costumers through charts. However, the company’s existing charts need to be more interesting 
and easier to understand, in order to inspire customers to improvements in habits regarding 
health.

Research through design has been used as method in this study. The authors have developed a 
great number of  conceptual design proposals in the form of  pie charts, bar charts, bargrams, star plots 
and tree maps. The proposals have formed a basis for discussion. Furthermore, the design proposals 
have been considered against theory of  graphs, shape, color, visual tools, the observer and storytelling.

The authors have drawn the conclusions that charts that are both interesting and 
comprehensible, can be created by a wellexecuted design. By working with contrasts in color 
and shape, also using icons and differences of  levels in the design, the chart can orient the 
viewer. In addition, interest is created because of  the associations brought forth to the viewer. 
Comprehensibility and creation of  interest are accordingly strongly connected when designing 
charts. Within the conclusions a summary page is presented, which exempliies the 
conclusions drawn visually.
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1. INLEDNING
I inledningen ges en introduktion till det studerade ämnet. Bakgrund och problemområde som ligger till grund 
för studien beskrivs. Vidare redogörs studiens syfte, frågeställningar och metod.

1.1 BAKGRUND
Information kan presenteras på många olika sätt. Ett bra verktyg för informationsvisualisering 
är diagram, vilket kan hjälpa betraktaren att förstå datan och ta till sig budskapet (Spence, 2007). 
Att arbeta kreativt med färg och form för att presentera information kan underlätta förståelsen 
för datan samt skapa ett intresse (Liu & Hao, 2010). Enligt Nationalencyklop edin (2013) 
deinieras diagram på följande vis:

Diagra´m (grekiska dia´gramma ‘teckning’, ‘igur’, av diagra´pho ‘rita’), igur som 
åskådliggör sambandet mellan två eller lera storheter.

Health Proile Institute AB (HPI) är ett företag som i dagsläget arbetar med diagram. HPI är 
utvecklare av hälsoproilbedömning, en metod som används för att motivera personer till livsstils
förändring (HPI, 2013a). Hälsoproilbedömning går ut på att en utbild ad hälsoproilsbedömare 
träffar personal på ett företag och enskilt kartlägger varje individs livsstil och hälsa med hjälp 
av ett frågeformulär, ett konditionstest samt mätning av olika värden, vilket sedan bildar en 
hälsoproil. Genom en sammanslagning av svar utifrån ett antal gjorda hälsoproiler tas diagram 
fram som är till för att informera kunden om personalens nuvarande hälsa (HPI, 2013b). Med 
kund avses i denna uppsats ett företag, och inte den enskilda personal som genomför hälso
proilen. Tanken är att diagrammen ska informera och inspirera kunden till att satsa mer på 
personalens välbeinnande (HPI, 2013c). De diagram som HPI använder idag kan av betraktaren 
upplevas som svårtolkade och ointressanta i sin utformning. Företaget vill därför utveckla sina 
diagram i båda dessa avseenden. (Isaksson, 2013) Nedan visas exempel på HPI:s beintliga diagram.

Figur 1.1 Exempel på HPI:s befintliga diagram. 

Hälsoprofilbedömning

2013-02-11

Åtgärdsgrupper
Urval A
HPB S
n = 156

Urval B
HPB S

n = 156

Sida 6

10,9 %1717,3 %27D = mycket bra livsstil och hälsodata

34,6 %5432,7 %51C = bra livsstil och hälsodata

9,6 %157,1 %11B = behov av livsstilsförändring eller åtgärd

44,9 %7042,9 %67A = stort behov av livsstilsförändring eller åtgärd

ProcentAntalProcentAntalGrupp
Urval BUrval A

Hälsoprofilbedömning

2013-02-11

Jag motionerar/tränar med syfte att
bibehålla/förbättra kondition, hälsa och

välbefinnande ...

Urval A
HPB S
n = 156

Urval B
HPB S

n = 156

Sida 8

0-355-2-5Diff. n
15664679241HPB S n
15694174266HPB S n

-33,3 %12,2 %6,8 %-7,7 %-83,3 %Diff. %
-1,93,23,2-1,3-3,2Diff. %-enhet

100 %3,8 %29,5 %50,6 %15,4 %0,6 %HPB S %
100 %5,8 %26,3 %47,4 %16,7 %3,8 %HPB S %

Totalt> 5 ggr/vecka3-5 ggr/vecka1-2 ggr/veckaDå och dåAldrig
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1.2 PROBLEMOMRÅDE
Forskning kring hur olika typer av diagram kan utformas när det gäller perception, fokuserat 
på kombinationen av lättförståelighet och skapande av intresse, är en lucka som författarna 
kunnat identiiera vid litteraturgranskning. De sökord som har använts i databaser för veten
skapliga artiklar är interesting AND comprehensible AND chart, communication, chart, graphs, graphic 
design, information design, information graphics, visualization, attractive graphs, color samt perception. 
Sökorden har använts i lera olika sammansättningar. De resultat som framkommit har 
varit artiklar som avser studier kring val av diagramtyper och riktlinjer för utformning av 
diagram, samt fokuserade undersökningar inom områden såsom färg och interaktion. Då 
lättförståelighet eller intresseväckande har varit en del i artiklarna har fokus enbart legat på 
antingen lättförståelighet eller intresseväckande, och aldrig båda i en kombination.

Att skapa informationsvisualiseringar i form av diagram, som både är lättförståeliga och 
intresseväckande, verkar alltså utgöra ett outforskat designproblem. HPI:s beintliga diagram 
är ett tydligt exempel på detta designproblem, då diagrammen behöver väcka mer intresse samt 
vara enklare att förstå för att kunderna ska inspireras till att förbättra hälsovanorna på företaget. 

Inom denna studie har diagram utformas baserade på data från HPI, med fokus på att de ska 
vara intresseväckande samt lätta att förstå. Ett urval bland HPI:s beintliga data har gjorts för 
att kunna ge kunden en sammanfattande helhetsbild av företagets hälsovanor. Helhetsbilden 
kommer att presenteras på en sida, vilken författarna vidare kommer att benämna som samman
fattningssidan i rapporten. Diagram har utvecklas kring följande data; fysisk aktivitet, kost, tobak & 
alkohol, symptom och stress.

1.3 SYFTE
Syftet med detta designarbete är att utforska hur diagram kan utformas på ett lättförståeligt 
och samtidigt intresseväckande sätt.

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR
Nedan följer fyra frågeställningar, framtagna för att svara på studiens syfte. De två första 
frågorna svarar på lättförståeligheten kring diagram, medan fråga tre och fyra svarar på hur 
diagram kan utformas så att de skapar ett intresse.

1. Hur påverkar val av diagramtyp förståelighet för data som presenteras?
2. Hur påverkar val av färg och form förståelighet för data inom diagram?

3. Hur påverkar val av diagramtyp intresse för data som presenteras?
4. Hur påverkar val av färg och form intresse för data inom diagram?

1.5 AVGRÄNSNINGAR
Denna studie har avgränsats till att endast utforska diagram som är lämpade för HPI:s data. På 
grund av denna avgränsning kommer andra diagramtyper som skulle vara disponibla inte att 
beaktas. Inom denna studie har fem olika diagramtyper undersökts, fokus har dock legat på att 
utforska cirkeldiagram och dess möjligheter. Detta är en avgränsning som har vuxit fram under 
arbetets gång, eftersom cirkeldiagram är en klassisk diagramtyp som författarna uppfattar vara 
estetiskt tilltalande. 
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1.6 METOD

1.6.1 Utforskande design
För att kunna besvara de ovan nämnda frågeställningarna har utforskande design använts som 
metod. Gaver och Martin (2000) beskriver metoden som ett sätt att undersöka ett område, där 
ett utrymme för framtida designmöjligheter skapas. Genom att ta fram ett stort antal design
förslag skapas ett underlag för diskussion, ur vilken nya idéer kan komma fram (Gaver & 
Martin, 2000). Metoden för arbetsprocessen och metoden för analysen går således hand i hand 
då utforskande design används.

Inom utforskande design tillåts författarna följa egna intuitioner och metoden uppmuntrar till 
ett mer emotionellt och fantasifullt förhållningssätt. Genom att inte begränsas av hårt hållna 
tyglar tillåts nya tankar att väckas inom det undersökta området. (Gaver & Martin 2000) 
Författarna har på så vis kunnat motivera gjorda val genom förkunskaper inom graisk design 
och kommunikation. 

Gaver och Martin (2000) poängterar vikten av balans mellan konkreta och öppna designförslag. 
Skisserna måste vara tillräckligt speciika för att kunna skapa reaktioner, men samtidigt vaga 
nog för uppmuntra till vidare utveckling. Vidare poängteras vikten av ett stort antal skisser, 
detta eliminerar risken av för stort fokus på endast några få idéer vilket hade hämmat underlaget 
för diskussion. Styrkan i utforskande design, enligt Gaver och Martin (2000), är att design
problemet tas an sett från lera olika perspektiv.

1.6.1.1 Designdagbok
Under arbetets gång har författarna fört varsin designdagbok där alla skisser samt tankar kring 
de olika designalternativen har antecknats. Till varje skiss har även positiva och negativa egen
skaper skrivits ned. Att föra en designdagbok har lera fördelar. Den fungerar som ett hjälp
medel för att lösa problem, experimentera kring olika idéer, och visar tydligt på utvecklingen 
av skisserna. (University of  the Arts London, 2007). Gaver och Martin (2000) har i sitt arbete 
med utforskande design som metod använt just en arbetsbok, inom vilken designförslag har 
skissats på. Till varje designförslag har Gaver och Martin (2000) fört kortfattade anteckningar, 
som pekat ut designens fördelar samt förbättringsområden. Detta förhållnings sätt har 
författarna utgått ifrån, vid arbetet med sina designdagböcker. 

1.6.1.2 Arbetsprocess
Inom arbetsprocessen valde författarna ett ämnesområde i taget att arbeta med, exempelvis 
fysisk aktivitet. Sedan gjordes ett lertal snabbskisser där olika diagram testades för att se vilka 
diagramtyper som passade till den valda datan. Ett kriterium som författarna hade var att 
diagrammen skulle kunna påvisa en jämförelse mellan mätningar från två olika tidpunkter, för 
att kunden ska kunna följa sin egen utveckling på ett enkelt sätt. Utifrån snabbskisserna ick 
författarna sedan en tydlig bild över vilka diagram som fungerade och vilka som inte fungerade 
(diagramtyper som inte fungerade på datan valdes bort av författarna, och presenteras därmed 
inte inom denna rapport). Därefter gjordes mer utförliga skisser på de valda diagrammen. 
Dessa steg upprepades och applicerades sedan på ett ämnesområde i taget. Inom varje ämnes
område skissade författarna på de valda diagramtyperna, och testade inom dessa så många 
olika varianter som möjligt. Till varje skiss antecknades både positiva och negativa egenskaper, 
samt andra tankar som kändes relevanta. På så vis producerades ett stort antal designförslag 
där författarna kunde identiiera både positiva och negativa egenskaper med de olika diagrammen. 

Att arbeta utifrån de olika ämnesområdena vid framtagning av skisserna var ett sätt för 
författarna att producera skisser på många olika varianter av samma diagramtyp. Inom 
analysen valde författarna dock att göra uppdelningen utefter de olika diagramtyperna för att 
kunna diskutera kring varje diagramtyp generellt, samma skisser kunde dessutom i många fall 
fungera inom lera ämnesområden. De enskilda skisserna analyserades genom de anslutande 
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plus och minuslistorna. Vidare kopplade författarna i sin analys ihop diagrammen med de 
principer som framkommit genom litteraturen angående diagram, form, färg, visuella verktyg, 
betraktaren och berättande. Genom analysen kunde författarna dra ett lertal slutsatser, som 
svarade på studiens frågeställningar. Författarna tog sedan fram en sammanfattningssida (se 1.2) 
grundat i de dragna slutsatserna, som exempliierade slutsatserna visuellt. Arbetsprocessen 
visualiseras nedan i igur 1.2.

Figur 1.2 Arbetsprocessen.

1.6.1.3 Motivering av metodval
Grundat i Gaver och Martins (2000) resonemang anser författarna att metoden var ett lämpligt 
alternativ för denna studie. Att skapa en diskussion inom det valda designområdet, där olika 
designalternativ vägdes mot varandra, gav en omfattande bild som i sin helhet kunde svara 
på studiens syfte och frågeställningar. En fördjupning inom denna metod hade kunnat vara att 
utföra undersökningar bland målgruppen efter framtagning av skisser. Studiens frågeställningar 
är dock av en mycket subjektiv karaktär, vilket innebär att mycket omfattande data skulle behöva 
samlas in för att ge trovärdiga svar. En sådan undersökning skulle följakt ligen vara mycket 
tidskrävande och skulle inte vara genomförbar inom den givna tidsramen för denna studie. 
Den valda metodens öppna karaktär passade således studien bättre, just på grund av studiens 
subjektiva natur. 

1.6.2 Datainsamling
Denna studie är i första hand baserad på sekundär data. Anledningen till detta är att det var 
designprinciper som i första hand undersöktes. Gaver och Martin (2000) menar att utfors kande 
design angriper ett designproblem från lera olika synvinklar. Genom att göra en 
litteraturstudie inom ämnet kunde författarna skapa en helhetsbild innefattande just många 
olika perspektiv, såsom Gaver och Martin (2000) beskriver. Primära källor som intervjuer eller 
observationer har inte varit relevant för denna typ av studie, utan är snarare en del i vidare 
arbeten till vilka denna studie kan ligga som grund.

1

Val av ämne

2

Snabbskisser

3

Utförliga skisser

4

+/- listor

5

Analys 

6

Slutsatser

Steg 1-4 repeterades för varje 
ämnesområde
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Genom möten och mailkonversationer med Clas Isaksson på HPI ick författarna tillgång till 
HPI:s nuvarande diagram samt annan information som var betydelsefull för studien. Genom 
granskning av HPI:s diagram valde författarna ut den data som ansågs vara bäst lämpad för 
att kunna ge kunden en sammanfattande helhetsbild av ett företags hälsovanor. (Data kring 
exempelvis förhöjt blodtryck, hjärtkärlmedicin och midjeomfång valde författarna att inte ha 
med då datan ansågs vara för speciik då endast en helhetsbild ska ges). Datan delades sedan in 
i fem huvudämnen: fysisk aktivitet, tobak & alkohol, symptom, stress och kost. Valet att dela in datan 
i olika huvudämnen syftade till att underlätta för betraktaren då denne ska ta in all information. 
Fysisk aktivitet, tobak och alkohol samt symptom delades även in i underämnen. I igur 1.3 
nedan visas de valda huvudämnena och underämnena, samt deras variabler.

Figur 1.3 Fördelning av HPI:s data.

PROMENAD/CYKEL VARDAGSMOTION MOTION

Aldrig
Då och då

1-2 gånger/vecka
3-5 gånger/vecka
> 5 gånger/vecka

Aldrig
< 50 minuter/vecka

50-99 minuter/vecka
100-149 minuter/vecka

> 150 minuter/vecka

< 5 minuter/dag
5-9 minuter/dag

10-19 minuter/dag
20-29 minuter/dag

Minst 30 minuter/dag

RÖKNING SNUSNING ALKOHOL

Mycket dåliga
Dåliga

Varken eller
Bra

Mycket bra

Minst 1 dosa/dag
4-6 doser/vecka
2-3 doser/vecka

Högst 1 dosa/vecka
Aldrig

> 20 cigg/dag
11-19 cigg/dag
1-10 cigg/dag

Enstaka tillfällen
Aldrig

Rygg/nack-besvär
Värk

Magbesvär
Sömnsvårigheter

Trötthet
Övriga

Mycket ofta
Ofta

Då och då
Sällan
Aldrig

Mycket dåliga
Dåliga

Varken eller
Bra

Mycket bra

TOBAK & ALKOHOL

FYSISK AKTIVITET

SYMPTOM STRESS KOST
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1.6.3 Validitet och trovärdighet
Studien är att anse som både validerbar och reliabel, då författarna har gått systematiskt tillväga 
under hela arbetet. Arbetsprocessen har hela tiden utgått ifrån den metod som Gaver och Martin 
(2000) beskriver. Dock har endast denna källa använts kring metodvalet, ytterligare en källa 
hade kunnat användas för att se om det inns skillander i hur utforskande design kan tillämpas, 
på så vis hade studien stärkts ytterligare.

Författarna har en kandidatutbildning på universitetsnivå inom graisk design och kommunikation, 
och har därmed goda förkunskaper inom studiens område. De slutsatser som har dragits har 
därmed en stark trovärdighet, och understryker den valda metodens karaktär som just tillåter 
resonemang utifrån tidigare kunskaper. Det inns dock en svårighet i att studera egen framtag
en design, eftersom inga synpunkter har tagits in utifrån blir arbetet av en väldigt subjektiv 
karaktär. Att låta testpersoner bedöma de olika designförslagen hade styrkt arbetet, och gjort 
det mer reliabelt. Tester av designen rymdes dock inte inom den givna tidsramen. Utforskande 
design som metod har dessutom ett upplägg som innebär att författarnas fria arbete skapar 
ett underlag utifån vilket nya designmöjligheter kan skapas (Gaver & Martin, 2000). Tanken 
är att underlaget kan skapa en diskussion och nya idéer, som kan undersökas vidare i fortsatta 
arbeten.

De designval som har gjorts är grundade i tillförlitlig vetenskaplig teori. Inom studien har en 
bred litteraturbas använts, för att kunna skapa ett diskussionsunderlag som erbjuder lera olika 
perspektiv, i enlighet med Gaver och Martins (2000) metod. Vidare trycker Gaver och Martin 
(2000) på vikten av ett stort antal designförslag, som kan påvisa utvecklingsmöj ligheter men 
samtidigt ha en konkret karaktär. Författarna har tagit fram design av ett stort antal diagram, 
som presenteras i välutvecklade skisser. Skisserna anses vara tillräckligt tydliga för att kunna 
skapa en reaktion, dess skissartade karaktär i kombination med plus och minuslistor kopplade 
till varje diagram skapar dock en öppning för vidare utveckling. Allt designarbete har doku
menterats i författarnas designdagböcker, och har sedan överförts till denna rapport. Även här 
har författarna arbetat utifrån Gaver och Martins (2000) modell, med kortfattade anteckningar 
kopplade till varje designförslag. Studien är därav att anse som replikerbar, just på grund av 
författarnas väl dokumenterade arbetsprocess.

1.7 DISKUSSION KRING KÄLLOR
Gaver och Martin (2000) trycker på vikten av ett brett teoretiskt ramverk, vilket ger lera 
perspektiv på det undersökta området, samt en bas till diskussion kring de olika designförslagen. 
Det är utifrån detta förhållningssätt som författarna har arbetat inom denna studie. Litteratur
genomgången är uppdelad efter olika ämnesområden, där de olika källorna igurerar. Genom att 
litteraturen har sammanställs efter ämnesområde har författarna förhållit sig kritiskt till källorna 
eftersom dessa styrker varandras påståenden, alternativt diskuterar i motsägande banor. 
Litteraturen har sedan utgjort ett diskussionsunderlag, som författarna har använt som 
utgångspunt inom analysen av de framtagna designförslagen. 

Tufte (1990, 2001) är en välkänd författare inom området informationsdesign. Hänvisningar till 
Tuftes texter återkommer frekvent i annan litteratur, bland annat inom vetenskapligt granskade 
artiklar. Tufte är således en stark källa inom denna studie. Vidare återkommer resonemang från 
Spence (2007) inom litteraturgenomgången. Spence är en välkänd professor inom informations
visualisering. Bergström (2009, 2010) är författare inom visuell kommunikation, vars böcker 
används som kurslitteratur på ett lertal kandidatutbildningar vid universitet i Sverige. Bergström 
står för en stor del av grundläggande designpinciper inom visualisering inom denna studie. 

De artiklar som används inom studien är vetenskapligt granskade, samt har vid ett lertal till
fällen blivit citerade i andra artiklar. Detta påvisar en hög vetenskaplig grad, och artiklarna 
tillför ett vetenskapligt förhållningssätt till det studerade ämnet inom denna uppsats.
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2. UTFORSKANDE DESIGN AV DIAGRAM
Detta avsnitt inleds med en litteraturgenomgång där teorin som ligger till grund i studien beskrivs. Vidare 
följer resultatet, det vill säga empiri i form av skisser på diagram, samt analys av dessa. Resultatet 
presenteras genom en diagramtyp i taget.

2.1 LITTERATURGENOMGÅNG

2.1.1 Diagram
Diagram är en visualiseringstyp med vilken komplex information kan representeras på ett 
tyd ligt och pedagogiskt vis. Genom att arbeta med diagrammens visuella uttryck kan budskap 
förmedlas till betraktaren, på ett lättförståeligt och intresseväckande sätt. (Liu & Hao, 2010) 
Inom detta avsnitt diskuteras riktlinjer att utgå ifrån vid utformning av diagram samt olika 
diagramtyper och dess funktioner. 

2.1.1.1 Förståelse genom diagram
Det inns lera faktorer som kan påverka förståelsen av ett diagram. Val av diagramtyp samt 
vilka betraktarens förkunskaper är kring det valda diagrammet är två av dem. Ytterligare en 
faktor är diagrammets perceptuella egenskaper, såsom diagrammets visuella uttryck. (Ozcelik 
& Tekman, 2012) 

För att kommunciera information på ett effektivt sätt är val av diagramtyp av stor vikt, där 
enklast möjliga respresentationen bör väljas (Liu & Hao, 2010). Ozcelik och Tekman (2012) 
menar vidare att det inns en risk med användande av ovanliga diagramtyper, då betraktaren 
kan uppfatta dem som entropiska och svåra att läsa av. En annan viktig faktor för förståelse 
är hur data grupperas inom ett diagram (Ozcelik & Tekman, 2012). Genom tester gjorda av 
Ozcelik och Tekman (2012) framkom det att relevant gruppering av datan är av större vikt för 
förståelsen än vilken diagramtyp som används.

I vissa sammanhang räcker inte en ensam visualisering för att presentera datan på bästa sätt. 
En kombination av lera olika typer av diagram som slås ihop kan därav vara lösningen för att 
skapa en tydlig visualisering som betraktaren förstår. (Lengler & Eppler 2007)

2.1.1.2 Riktlinjer vid framtagning av diagram
För att höja den visuella kvalitén inom diagram bör formgivaren välja rätt format, använda ord 
och siffror samt illustrationer tillsammans, arbeta med storytelling samt arbeta på detalj nivå 
(Tufte, 2001). Tufte (2001) trycker även på att representera datan på ett sannenligt sätt:

“Graphical excellence begins with telling the truth about the data”. (s.53)

Vidare bör linjer inom diagram vara tunna, då diagrammet får ett mer attraktivt uttryck och 
en mindre tung känsla. En kombination av tunna och tjocka linjer kan dock ha en användbar 
funktion, där skillnaden i tjocklek markerar linjernas olika typ av data. En riktlinje inom diagram 
med två axlar är att den horisontella axeln bör vara längre än den vertikala, eftersom den hori
sontella riktningen är lättare för ögat att läsa av. (Tufte, 2001) Vid diagram med två axlar är det 
även viktigt att numerisk data utefter xaxeln, det vill säga den horisontella axeln, rangordnas 
med den lägsta datan till väster och den högsta datan till höger (WollerCarter, Okan, Cokely & 
GarciaRetamero, 2012). Vidare är det ofta primärt att ge betraktaren en snabb och direkt bild 
av den information som presenteras, därav kan genomsnittliga värden ofta vara överlägsna de 
exakta (Spence, 2007).
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Visualiseringar skall hållas rena, med fokus på den presenterade datan. Inom informations
graik nämns begreppet chartjunk (direkt översatt diagramskräp), vilket betyder överlödig 
dekoration som inte har någon funktion inom diagram. Chartjunk är något som i största 
möjliga mån bör undvikas. Funktionell graik är däremot något som lockar betraktaren 
genom den nyikenhet som den skapar. (Tufte, 2001)

Text inom visualiseringar bör vara av en liten grad, eftersom den oftast är kortfattad och agerar 
som ett komplement till visualiseringen. Förkortningar av ord bör undvikas för att underlätta 
för läsaren, den text som används bör dessutom stå i direkt närhet till det element som avses 
för att inte försvåra avkodningen. Vidare bör vertikalt skriven text att inte användas, eftersom 
det frångår den naturliga läsriktningen. (Tufte (2001)

2.1.1.3 Diagramtyper
Nedan följer en lista över olika diagramtyper. Cirkeldiagram, stapeldiagram, bargram, spindelnäts
diagram och träddiagram är diagram som går att applicera till HPI:s data. Cirkeldiagram och 
stapeldiagram hör till kategorin klassiska diagram, medan de tre övriga är att anse som mer 
okonventionella. Vidare nämner författarna ett antal diagramtyper som inte går att använda till 
HPI:s data, med en kort motivering kring varför de inte passar. Författarna har valt att ta upp 
dessa diagram då det, efter mycket sökning kring olika diagramtyper, är dessa som regelbundet 
har återkommit.

Cirkeldiagram
Cirkeldiagram är en klassisk diagramtyp, och en av de vanligaste för att visualisera information 
(Liu & Hao, 2010). Denna diagramtyp ger en tydlig översikt över datan (Lengler & Eppler 
2007) samt är användbar då jämförelse ska visualiseras (Ozcelik & Tekman, 2012). Cirkeldiagram är 
lämpligt att använda när andelar av en helhet ska representeras. Cirkelns totala yta motsvarar hundra 
procent, och storleken på de olika andelarna visar på storleken för just den datan. Andelarnas 
sammanslagna procent blir alltså alltid hundra procent. (SCB, 2011)

Figur 2.1 Cirkeldiagram.      Figur 2.2 Stående stapeldiagram.       Figur 2.3 Liggande stapeldiagram.

Stapeldiagram
Stapeldiagram är en av de vanligaste diagramtyperna (Liu & Hao, 2010), och ger en bra 
översikt över den representerade datan (Lengler & Eppler 2007). I ett stapeldiagram byggs 
staplar upp mellan två axlar där den ena visar på kategorier och den andra visar på frekvens 
av något slag, exempelvis antal procent. Staplarnas höjd i ett stående stapeldiagram visar på 
frekvensen för varje kategori, inom liggande staplediagram är det istället stapelns längd som 
markerar frekvensen. (SCB, 2011) Stapeldiagram passar mycket bra då en jämförelse mellan 
olika data ska visas (Ozcelik & Tekman, 2012).
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Bargram
Ett bargram (eng.) är en variant av ett stapeldiagram där staplarna har placerats i anslutning till 
varandra, istället för att stå uppradade bredvid varandra längs en axel. Det är således bredden 
eller höjden på staplarna (beroende på om bargrammet är liggande eller stående) som ger 
betraktaren en förståelse för datan (Wittenburg, Lanning, Heinrichs & Stanton, 2001). 

Fördelar med bargrammet är dels dess simpla karaktär, dels att det inte tar upp speciellt mycket 
plats. En annan fördel är att diagrammet passar till lera olika typer av data; numeriska värden 
samt data indelat efter kategorier. Att bargram innehåller mindre information jämfört med 
stapeldiagram är dock en nackdel. Exempel på sådan information är den vita ytan mellan 
staplarna i ett bargram som inte har någon funktion, jämfört med ytan ovanför staplarna i ett 
stapeldiagram som erbjuder en tydlig jämförelse. (Spence, 2007)

Figur 2.4 Bargram.

Spindelnätsdiagram
Spindelnätsdiagram är uppbyggt med koordinater utefter ett antal axlar, som var och en 
identiierar en egenskap. Mellan de olika koordinaterna dras en linje, vilket skapar en unik 
form för varje diagram. Inom diagrammet skapas en tydlig bild av relationerna mellan de olika 
egenskaperna, samtidigt kan lera diagram som ställs bredvid varandra ge stora möjligheter till 
jämförelse. Användning av färg och tjocklek på exempelvis linjer är ett användbart verktyg för 
att koda datan. (Spence, 2007)

Figur 2.5 Spindelnätsdiagram.  Figur 2.6 Träddiagram.

Träddiagram
Ett träddiagram är uppbyggt av förgreningspunkter med linjer dragna emellan, på ett sådant 
sätt att varje linje leder vidare till en helt ny knut. Träddiagram är användbart då relationer ska 
representeras, samt för att skapa hierarkier i den presenterade datan. En nackdel med denna 
diagramtyp är att ytan som diagrammet tar upp kan bli oerhört stor, framförallt i den horison
tella riktningen. (Spence, 2007) ten Bosch och de Jonge (2008) menar att träd diagram är en 
ovanlig diagramtyp som kan vara svår att läsa av för ovana betraktare, samt att träddiagram är 
bäst lämpade för presentation av hierarkisk data.
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Diagram som inte passar till HPI:s data
Det inns, utöver de diagram som nämnts ovan, lera vanliga diagramtyper som brukar användas 
vid visualisering av data. Ett exempel är linjediagram som används då utveckling över tid ska visas 
(SCB, 2011), vilket ger betraktaren en stor förståelse för trender (Ozcelik & Tekman, 2012). 
Linjediagram är inte av intresse för denna studie då det inte inns något tidslöde, det vill säga 
ler än två tidpunkter, att följa hos HPI:s data. En annan vanlig diagramtyp är punktdiagram 
(eng. scatter plot), vilket även det visar på trender. Diagrammet är uppbyggt mellan minst två 
axlar av olika variabler (Spence, 2007). Punktdiagram kräver två variabler, utöver frekvensen. 
Därav är det inte användbart inom denna studie, eftersom HPI:s data enbart innehåller två 
variabler inklusive frekvensen.

Stolpdiagram är en variant av stapeldiagram, där skillnaden ligger i variablerna. Inom stolp
diagram förekommer enbart siffror på både på yaxeln och xaxeln medan det inom 
stapeldiagram används kategorier på en av axlarna. (SCB, 2011) Eftersom HPI:s data inte har 
två numeriska variabler kan inte denna typ av diagram användas. Ytterligare en diagramtyp som 
inte passar till HPI:s data är venndiagram. Venndiagram är uppbyggt kring tre olika kategorier som 
alla utgörs av en cirkel. Genom att cirklarna placeras så att de överlappar varandra, kan datan 
i form av punkter ordnas så att varje punkt innefattas av en, två eller alla tre cirklar. (Spence, 
2007) Denna diagramtyp passar inte då de variabler som HPI:s data innefattar, exempelvis 
aldrig, sällan, då och då, ofta och mycket ofta, inte ryms inom diagrammet. För att venndiagrammet 
ska fungera kan endast två variabler användas, exempelvis röker och röker inte.

2.1.2 Form
Formens uppgift att leda betraktaren, vilket den gör genom att attrahera och orientera. Genom 
att attrahera läsaren fångar den uppmärksamhet och manar läsaren att titta vidare, medan 
orientering skapar en naturlig läsväg samt en tydlig ingång till innehållet. (Bergström, 2009) 
Form är således ett användbart verktyg inom informationsvisualisering och är därmed en viktig 
del inom denna studie.

2.1.2.1 Form och innehåll
Begreppen form och innehåll går hand i hand. Form avser den gestaltning med vilken en form
givare disponerar olika element på en yta, innehållet är vad de olika elementen förmedlar. Formens 
uppgift är, som nämnts ovan, att leda betraktaren genom innehållet. Innehållet är sedan det 
som skapar en förståelse hos betraktaren. Med andra ord är formen, tillsammans med innehållet, 
medel för att uttrycka ett budskap. Formen bör bestämmas utefter innehållet. (Bergström, 
2009) Vidare pekar Tufte (1990) ut en fallgrop inom informationsdesign; en visualisering bör 
aldrig få större fokus än den fakta som presenteras. 

2.1.2.2 Grundformer
Grundformer att bygga upp en visualisering kring är linjer och punkter, cirklar, kvadrater och 
trianglar. Cirkeln och triangeln uppfattas som intressanta och med ryckande former, som skapar 
ett annorlunda uttryck. Kvadraten är istället en grundform med statiskt uttryck i och med sina 
lika långa sidor. För att bryta mot det spänningslösa arrangemanget som kvadraten skapar 
kan ett aktivt innehåll användas, exempelvis en formgivning med riktning mot kvadratens fyra 
hörn. Både liggande och stående former, som en rektangel, skapar en spänning genom förhål
landet mellan bredd och höjd. I den liggande formen skapas en kraft som drar åt sidorna, och 
designen drar nytta av den naturliga läsriktningen. I den stående formen uppkommer istället 
riktningen vertikalt, vilket skapar en känsla av ett trängre utrymme. (Bergström, 2009)
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Grundformerna lockar betraktarens öga genom sin enkelhet och den igenkänning som de 
skapar. Bergström (2010) menar att ju renare en igur är utformad, desto större är sannolik
heten att den uppfattas helt korrekt. Vidare citerar Bergström (2010) fotografen Hans Cogne: 

“Enkelthet är inget självändamål. Enkelhet är ofta likvärdig med tydlighet och kommuni cerar en idé 
bättre. Man tar bort det som står i vägen och man får en bättre helhet.” (s. 68)

Även Tufte (1990) förespråkar enkelhet, men poängterar att det är uttrycket som ska vara enkelt 
och inte datan som presenteras. Ett rörigt och svårförståeligt uttryck är inte egenskaper hos 
informationen, utan ett misslyckande i formgivningen menar Tufte (1990). 

2.1.3 Färg
Enligt Bergström (2009) har färg ett lertal användningsområden, bland andra att informera, 
pedagogisera och attrahera. De nämnda områdena är av stor vikt i denna studie då lätt
förståeliga och intresseväckande diagram studeras. Författarna anser därför att färg är viktigt 
att belysa i detta kapitel. Puhalla (2008) citerar Dondis: 

“Since perception of  color is the single most strongly emotional part of  the visual process, it has great 
force and can be utilized to express and reinforce visual information to great advantage”. (s.199)

2.1.3.1 Färgens roll
Färg skapar associationer hos betraktaren (Bergström, 2010). Puhalla (2008) menar att färg 
fungerar som ett språk, med vilket ett budskap kan bäras fram. Enligt Tufte (1990) har färg 
ett lertal roller; den kan mäta, märka, dekorera samt återskapa verkligheten. Vidare kan färg 
används till att identiiera olika objekt eller ämnen, ett exempel är användning av färg för att 
visa politisk partihörighet (Breslow &Trafton 2009).

Färg är även ett redskap med vilket differentiering kan skapas på ett tydligt sätt (Tufte 1990). 
Bergström (2009) har liknande tankegångar, och delar in kulörerna i funktionell samt icke 
funktionell färg. Den funktionella färgen har en fysisk och funktionell roll i kommunikationen, 
dess uppgifter i sammanhanget är att attrahera, strukturera, pedagogisera, informera och skapa 
stämning. Den icke funktionella färgens roll är enbart utsmyckning, denna har ingen plats 
inom visuell kommunikation enligt Bergström (2009). Puhalla (2008) menar att kombinationer 
av färg kan skapa en visuell ordning, vilket hjälper betraktaren att ta till sig ett meddelande. 
Vidare kan de hierarkier som skapas med hjälp av färg leda betraktaren, så att denne kan 
rangordna informationens vikt (Puhalla, 2008).

Rent metaforiskt brukar det talas om att färger viskar, talar eller skriker till varandra, 
beroende på hur de förs samman. Kulörer inom samma toner, exempelvis röd och orange, 
viskar till varandra och skapar på så vis harmoni. Färger som kontrasterar varandra sägs tala till 
varandra och utstrålar därmed energi, medan motsatsfärger däremot skriker till varandra. Inom 
färglära brukar skrikande färger även kallas för komplementfärger. Dessa är färgpar som står i 
relation till varandra, det tvistas dock om huruvida sammankomsten av komplementfärger skapar 
samklang eller disharmoni. Färgparen består av rött och grönt, gult och violett samt blått och 
orange. (Bergström, 2009) 

Puhalla (2008) menar att färg i sig själv varken har olika vikt eller hierarkier, uppfattningen 
kring färg handlar istället om perception. Med andra ord är de psykologiska mönster som män
niskan innehar som gör det möjligt att strukturera och rangordna färg. Färg generellt påverkar 
både känslor och beteende, på vilket sätt beror förutom kultur på en kombinationen av 
biologiska, psykologiska, sociala faktorer. (Puhalla, 2008)
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2.1.3.2 Val av färg
Färger som går att inna i naturen är något som Tufte (1990) rekommenderar inom 
informations visualisering. Anledningen till detta är dels att de skapar en naturlig harmoni, dels 
att de är välkända kulörer för betraktaren vilket skapar en direkt relation. Vidare förespråkar 
Tufte (1990) vikten av gråa kulörer inom informationsdesign. Grå ger ett lugnare 
intryck än exempelvis svart, och det är en färg som nästan uteslutande fungerar bra i grid
system (se 2.1.4.1). Anledningen till detta är att grå lyfter fram andra kulörer, starka 
punktfärger mot ljust grått ger ett harmoniskt intryck samtidigt som det belyser element med 
klarare färger. På så vis lyfts datan fram på ett förmånligt sätt. Tufte (2001) rekommenderar 
även att använda lera nyanser av grått, istället för olika färger, då data i diagram ska särskiljas. 
Vid användning av nyanser i en skala, exempelvis ljust till mörkt, kan betraktaren enkelt skapa 
en ordning i datan. Vidare menar Breslow, Trafton och Ratwani (2009) att skalor inne hållande 
lera färger är användbara för att kategorisera, medan skalor som använder nyanser är använd
bara för jämförelse. När ett diagram innehåller ett lertal färger kan betraktaren däremot inte 
rangordna datan (förutom rött som oftast används för att visa en högre nivå jämfört med 
andra färger) utan det skapas istället ett graiskt pussel som kan förvirra istället för att 
förtydliga. (Tufte, 2001) 

Tufte (1990) beskriver Imhofs resonemang, som säger att rena samt starka färger som används 
sparsamt mot bleka bakgrundstoner skapar stark effekt. Används dessa färger däremot på stora 
ytor, eller agerar tillsammans, så skriker de. I övrigt menar Tufte (1990) att ljusa färger bör 
användas mot vit bakgrund, eftersom det ger ett ordnat och balanserat intryck. Tufte (1990) 
belyser även användandet av antalet färger. Fler än tjugo till trettio färger skadar en visualisering, då 
antalet gör att färgerna tappar sina positiva egenskaper.

2.1.4 Visuella verktyg
Vid formgivning inns det ett lertal verktyg att arbeta med, och det är av stor vikt att form
givaren förstår hur och när de kan användas. Detta för att lyckas skapa starka och tydliga 
visualiseringar som betraktaren förstår. Författarna har därför valt att lyfta fram visuella verktyg i 
detta kapitel.

2.1.4.1 Grundverktyg
Kontraster är ett verktyg som kan skapas med hjälp av storlek, styrka, färg och form. Detta 
verktyg är mycket användbart för att kunna leda betraktaren och skapa en tydlig ingång till en 
bild. (Bergström, 2009) Ett verktyg med liknande förmågor är hierarki. Hierarki är ett sätt att 
rangordna element på så vis att det med störst vikt uppfattas först. Hierarkier kan bland annat 
skapas genom variation i storlek, färg och placering. (Lupton & Phillips, 2008) Spence (2007) 
menar att element som avviker från sin omgivning sticker ut, och uppfattas snabbt av betrak
taren. För att ett element ska kunna “poppa” kan graiska verktyg som orientering, form, färg 
och inramning användas (Spence, 2007).

Inom visuell gestaltning brukar man även tala om närhetens likhetens och slutenhetens lag. 
Närhetens lag innebär att former som ligger i varandras närhet uppfattas som att de hör ihop. 
Likhetens lag för samman former med liknande utseende. Slutenhetens lag skiljer istället på 
former, genom att till exempel använda ramar eller färgplattor skapas en gräns elementen 
emellan. (Bergström, 2009)

Ytterligare ett verktyg att arbeta med är gridsystem, vilket är en mall utifrån vilken en enhetlig 
design kan skapas. Griden består av ett rutnät med dolda linjer, som delar in formgivningen i 
rader och spalter. Tack vare gridsystemet kan olika objekt linjeras, och designen kan varieras 
samtidigt som den ger ett sammanhängande intryck. (Bergström, 2009)
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2.1.4.2 Verktyg inom informationsvisualisering
Små multiplar är ett användbart verktyg för jämförelse. Genom att upprepade gånger använda 
samma designstruktur, där förändringar mellan olika objekt visualiseras, kan betraktaren 
fokusera på skillnaden i informationen och snabbt få en bild av en förändring (Tufte, 1990). 
Healey och Enns (2002) beskriver att människan har en stark förmåga att snabbt uppfatta just 
skillnader, och att objekt som på något sätt har förändrats snabbt drar till sig betraktarens öga. 
Små multiplar är därmed ett bra sätt att skapa uppmärksamhet fokuserat till just den fakta som 
premieras. Denna designprincip är även användbar för att visa på rörelse över tid, Lupton och 
Phillips (2008) menar att en rad bilder efter varandra är ett knep för att ge känslan av rörelse på 
en tvådimensionell yta. Vidare anser Lupton och Phillips (2008) att rörelse kan skapas genom 
användandet av diagonala arrangemang, triangulära former som pilar, linjer i olika dimensioner 
och lera nyckelbilder placerade på eller efter varandra.

Att skapa lager och separation i informationen är ett bra sätt att differentiera olika delar av datan. 
Med hjälp av tydliga skillnader i färg, storlek, form och tyngd reduceras störande brus, och det 
budskap som är ämnat att förmedlas kommer fram på ett tydligare sätt. Mikro och makro är ett 
sätt att arbeta med helhet (makro) och detaljer (mikro). Tillförandet av detaljer gör informa
tionen tydligare, detaljerna tillsammans skapar sedan en övergripande helhet. (Tufte, 1990)

2.1.4.3 Uttryck i visualisering
Inom visuell retorik inns det två vanliga begrepp: takete och lumumma. Takete är former som 
skapar dynamik genom sitt taggiga och hetsiga uttryck. Det är former som starkt berör betrak
taren och kan bland annat skapas genom asymmetriska kompositioner, det vill säga design med 
starka kontraster i färg och form, samt spännade och dramatiska uttryck. Lumumma har ett 
lugnare sätt som tilltalar betraktaren genom sin välkomnande och varma karaktär. Symmetriska 
kompositioner passar för lumumma, där ett stillsamt och välbalanserat uttryck används. 
Lumummas former är oftast inbjudande och odramatiska. (Bergström, 2009)

2.1.4.4 Ikoner
En ikon är ett tecken i form av en direkt avbild av ett objekt, det vill säga en visualiserad kopia 
(Bergström, 2010). Spence (2007) menar att ikoner är effektivt inom informationsvisualisering, 
och diskuterar kring jämförelsen mellan ikoner och text. I en undersökning där de tillfrågade 
ombads leta fram speciik data, dels bland ikoner och dels bland text i form av listor, framkom 
det att tiden respondenterna lade för att hitta datan var hälften så lång bland ikonerna, jämfört 
med texten (Spence, 2007). Vidare beskriver Spence (2007) professorn Chernoffs observation
er av hur snabbt människan uppfattar ansiktsuttryck. Ikoner av ansikten lockar alltså ögat, och 
betraktaren är känslig för skillnader i dess uttryck.

2.1.5 Betraktaren
Spence (2007) menar att informationsvisualisering måste anpassas efter betraktaren, där 
män niskans styrkor och svagheter tas i beaktande. En stor del inom denna studie handlar om 
betraktaren, och dennes uppfattning kring visualiserad data. Även Healey och Enns (2002) 
trycker på vikten av studier kring perception vid skapande av visualiseringar. Därav anser 
författarna att teori angående betraktaren är av stor vikt. 

2.1.5.1 Uppmärksamhet
Skapar en visualisering uppmärksamhet hos betraktaren, varpå en naturlig fortsättning följer, 
har betraktaren fångats av det kommunicerade budskapet, enligt Bergström (2009). Healey och 
Enns (2002) menar att uppmärksamhet kan skapas genom variation av former och rörelse, 
samt mättnad, luminans och textur. 

Spence (2007) beskriver en svaghet inom människans perception. Begreppet inattentional blindness 
(eng.) har Spence (2007) hämtat från Simons och Chabris, uttrycket beskriver att människan 
helt kan missa uppenbara händelser genom att ha sitt fokus riktat på ett enskilt element. Det 
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exempel som Spence (2007) använder sig av är ett videoklipp på en grupp löpande människor 
som kastar en boll sig emellan. Då betraktare av ilmen har ombetts räkna hur många gånger 
en utvald licka i gruppen kastar bollen har betraktarnas uppmärksamhet helt legat på den 
utvalda lickan. Att en man iklädd gorilladräkt sprungit in i bilden var något som större delen 
av betraktarna helt missade. (Spence, 2007)

2.1.5.2 Påverkan
Healey och Enns (2002) skriver att bilder som uppfattas av betraktaren som visuellt till talande 
och intressanta uppmuntrar mottagaren till vidare betraktelse. Vidare nämner Bergström 
(2009) att sändarens syfte med en visualisering är att inluera mottagaren genom information, 
motivation eller beröring. Lengler och Eppler (2007) skriver som följer: 

“A visualization method is a systematic, rulebased, external, permanent, and graphic 
representation that depicts information in a way that is conduciveto acquiring insights, developing an 
elaborate understanding, or communicating experiences”. (s.83)

Det är alltså av stor vikt att visualiseringen på något vis berör betraktaren. Budskapet når dock 
inte fram till betraktaren om inte dess tankar eller känslor påverkas, vilket är en förutsättning 
för att betraktaren skall bli öppen för påverkan. Genom att en känsla skapas hos betraktaren 
kommer denne även att tycka någonting. Känslan kan skapas genom arrangemanget och det visuella 
uttrycket hos de olika elementen. Den upplevda känslan gör att betraktaren granskar budskapet, 
vilket leder till att betraktaren vet någonting. Den nya kunskapen manar sedan betraktaren till 
handling, det vill säga att denne gör någonting. (Bergström, 2009)

2.1.5.3 Minnet hos betraktaren
Minnet för vad mottagaren ser är väldigt kort. Vid snabbt betraktande kan vanligtvis 
människan minnas som mest tre till fyra olika element, och oftast är det bara ett element som 
vi får med oss innan vi behöver titta igen. (Healey, Enns, 2002) Även Tufte (1990) beskriver 
människans minne som kort och menar att visualiseringar med ett stort datainnehåll därför 
underlättar för betraktaren, eftersom denne då kan ta in en stor del information på en gång. 
Healey och Enns (2002) är inne på samma sak, men poängterar att stor detaljrikedom enbart är 
möjlig på en liten yta, eftersom blicken annars behöver förlyttas och betraktaren därmed åter
igen behöver förlita sig på det dåliga minnet. Under ögats rörelse kan dessutom ingen 
information tas upp av betraktaren. En optimal visualisering låter därmed betraktaren snabbt 
och utan ansträngning utforska den presenterade datan. (Healey, Enns, 2002)

2.1.6 Berättande
Bergström (2010) skriver att berättelser fängslar betraktaren. Författarna tolkar bildberättande 
som ett användbart verktyg för att kunna väcka ett intresse hos mottagaren, därav är 
berättande en viktig del i denna undersökning.

2.1.6.1 Budskap
Ett budskap får inte uppfattas som redundant, det vill säga att betraktaren ges överskott av 
information. Det får heller inte vara alltför entropiskt, vilket innebär att informationen är väldigt 
oförutsägbar. (Bergström, 2010)

Det brukar även skiljas på instrumentella och relationella budskap, två motsatser inom kommu
nikation. De instrumentella budskapen är sakliga, och informerar betraktaren om problem i 
dess omgivning. Samtidigt erbjuder de en lösning på det presenterade problemområdet. De 
relationella budskapen anspelar på betraktarens känslor genom att skapa deltagande och efter
tanke. Tanken med de relationella budskapen är att förändra betraktarens inställning över tid. 
(Bergström, 2010) 



21

En kompositions roll är att framhäva det budskap som ska kommuniceras, för att lyckas med 
detta krävs struktur. Den ordning i vilken de olika elementen presenteras är av mycket stor 
vikt. Det rena budskapet, som ämnar fånga betraktaren, bör komma i första hand. Djupare 
fakta och argumentation bör presenteras i ett senare skede, när betraktarens uppmärksamhet 
redan har riktats mot kompositionen. Uppmärksamheten kan skapas genom helheten i kom
positionen, men även genom ett utmärkande enskilt element som drar till sig betraktarens öga. 
(Bergström, 2010)

2.1.6.2 Retorik
Inom retoriken talas det om argument, vilket anses vara det med vilket ett budskap formas. Det 
inns lera typer av argument, som alla bygger på retorikens tre grundpelare ethos, pathos och 

logos. Ethos handlar om att visa sändarens personlighet, vilket skapar en trovärdighet i budskapet. 
Inom kommunikation kallas detta för karaktärsargumentation. Budskap som spelar på mottagarens 
känslor använder istället pathos, vilket kallas för emotionell argumentation. Logos handlar om 
välgrundade och logiska resonemang, argumentation inom detta område kallas just för logisk 
argumentation. (Bergström, 2010)
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2.2.1 CIRKELDIAGRAM

CIRKELDIAGRAM 1.

Diagram som avser fysisk aktivitet. En ring per underämne an
vänds, de tunnare cirklarna visar en tidigare gjord mätning.

 +De tre underämnena får plats 
i ett enda diagram
 +Det är detaljrikt
 + Formen kan vara intresse
väckande
 + Färgerna kan vara intresse
väckande

 ‒ Underämnena har olika vari
abler vilket kan bli konstigt 
inom samma diagram

 ‒ Procenttalen är inte utskrivna
 ‒ Det är svårt att avkoda färgen, 
ögat måste hela tiden förlytta 
sig mellan färgschemat och 
diagrammet

 ‒ Det kan vara missvisande, 
eftersom de olika cirklarna 
inte har någon relation till 
varandra, vilket betraktaren 
kan tro

 ‒ Jämförelsen mellan två mät
punkter kan vara otydlig, i och 
med förskjutningen i sidled

CIRKELDIAGRAM 2.

Diagram som avser fysisk aktivitet. Den inre cirkeln visar under
ämnen (varje ämne borde ha fått 1/3), den yttre cirklen visar 
variablerna.

 +De tre underämnena får plats 
i ett enda diagram
 +Det är detaljrikt
 + Formen kan vara intresse
väckande
 + Färgerna kan vara intresse
väckande

 ‒ Underämnena har olika vari
abler vilket kan bli konstigt 
inom samma diagram

 ‒ Kan bli svårtytt vid små 
procenttal

 ‒ Blir svårt att visa jämförelse 
mellan olika mätpunkter

2.2 RESULTAT & ANALYS

Inom denna del presenteras alla de diagramskisser som författarna har tagit fram. Analysen läggs fram genom 
en diagramtyp i taget. Vidare återinns designförslagen tillsammans med fördelar och nackdelar i kortfattade 
listor, markerade med plus och minustecken. Inom analysen vägs empirin, skisserna, mot teorin beskriven i 
litteratur genomgången. Skisserna inom varje diagramtyp är angiven med nummer 1x (exempelvis cirkel diagram 
1, stapeldiagram 1). Inom analysen benämns skisserna enbart som diagram x, beteckningen avser då nummer x 
inom just den diagramtypen. Som avslutning återges en kort sammanfattning av resultatet och analysen.
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CIRKELDIAGRAM 5.

Diagram som avser tobak & alkohol (rökning). De yttre bågarna 
med lägre opacitet visar skillnad över tid. För att frångå risken att 
förskjutningen i sidled gör jämförelsen svår, har alla bågar med 
samma variabler även samma startpunkt, vilket markeras med en 
skarpare linje.

 + Formen kan vara intresse
väckande
 + Färgerna kan vara intresse
väckande
 +Datan mellan de olika under
ämnena delas upp i varsitt 
diagram

 ‒ Entropiskt uttryck kan göra 
det svårt att förstå

 ‒ Jämförelsen mellan olika mät
punkter bli en aning otydlig

 ‒ Betraktaren får ingen direkt 
bild utav sammanhanget

CIRKELDIAGRAM 3.

Diagram som avser fysisk aktivitet. Varje övre båge visar ett under
ämne, de undre visar på tidigare mätningar ifall sådana inns.

 +De tre underämnena får plats 
i ett enda diagram
 +Det är detaljrikt
 + Formen kan vara intresse
väckande
 + Färgerna kan vara intresse
väckande

 ‒ Datan har olika variabler 
vilket kan kännas konstigt 
inom samma diagram

 ‒ Jämförelse mellan olika mät
punkter är otydlig

 ‒ Procenttalen är inte utskrivna
 ‒ Det kan vara missvisande, 
eftersom de olika cirklarna 
inte har någon relation till 
varandra, vilket betraktaren 
kan tro

 ‒ Kan bli svårtytt vid små 
procenttal

CIRKELDIAGRAM 4.

Diagram som avser tobak & alkohol. Inre cirkel visar på under
ämne, mellanring visar de olika variablerna. Yttre ring jämför två 
mätningar.

 +De tre underämnena får plats 
i ett enda diagram
 +Det är detaljrikt
 + Formen kan vara intresse
väckande
 + Färgerna kan vara intresse
väckande
 + Förhållandena mellan datan är 
enkel att förstå

 ‒ Underämnena har olika 
variabler vilket kan kännas 
förvirrande

 ‒ Missvisande. Underämnena  
har ingen relation sig emellan, 
vilket betraktaren kan tro. 

 ‒ Betraktaren får ingen direkt 
bild av sammanhanget.

 ‒ Färgkodningen blir avancerad, 
ögat måste göra många 
förlytt ningar för att avkoda. ‒ De inre tårtbitarna har ingen 

direkt funktion

Diagram som avser symptom. Den inre cirkeln visar på för
delningen mellan olika symptom, den yttre ringen visar hur ofta 
de upplevs.

 + Alla underämnen får plats i 
ett enda diagram, vilket passar 
bra då underämnena har sam
ma variabler
 +Det är detaljrikt
 + Formen kan vara intresse
väckande
 + Färgerna kan vara intresse
väckande

 ‒ Kan bli svårtytt vid små 
procenttal

 ‒ Blir svårt att visa jämförelse 
mellan olika mätpunkter

 ‒ Missvisande. Symptomen har 
ingen relation sig emellan.

 ‒ Fördelningen mellan symp
tomen blir kanske konstig 
(inre cirkeln), alla skulle ju 
kunna vara 100%

CIRKELDIAGRAM 6.
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CIRKELDIAGRAM 9.

Diagram som avser fysisk aktivitet (motion). Den yttre ringen 
visar nutida data, den inre visar tidigare data. Endast 
bra/mindre bra visas.

 + Bra med två cirklar. Kan an
vändas för att visa jämförelse 
mellan två mätningar
 + Färgskalor används för att visa 
bra/mindre bra
 +Underämnena delas upp i 
olika diagram, vilket passar 
bra vid olika variabler  

 ‒ Två cirklar i olika storlekar 
kan vara svåra att jämföra

 ‒ Betraktaren får endast reda 
på bra/mindre bra, och inte 
någon djupare data

 ‒ Det är inte detaljrikt

 +Ger en snabb överblick

CIRKELDIAGRAM 10.

Diagram som avser fysisk aktivitet (motion). Den inre ringen 
visar nutida data, den yttre visar tidigare. 

 +Det inns en jämförelse över 
tid
 +Detaljrikt
 +Underämnena delas upp i 
olika diagram, vilket är bra vid 
olika variabler
 +När lera variabler används, 
(istället för bara bra/mindre 
bra), kan det vara lättare att 
läsa av i en båge?

 ‒ Jämförelsen kan vara svår att 
göra, i och med förskjutnin
gen i sidled

 ‒ Om inte procenttalen står 
med blir det svårt att få en 
uppfatt ning kring variabler
na som ligger i mitten av 
diagram met

CIRKELDIAGRAM 7.

Diagram som avser symptom. Färgskalor visar på vilken typ av 
symptom som avses. Storleken på tårtbitarna visar på procenten, 
vilket förtydligas av text skriven utanför ringen.

 + Alla underämnen får plats i 
ett enda diagram, vilket passar 
bra då underämnena har   
samma variabler
 +Det är detaljrikt
 + Formen kan vara intresse
väckande
 + Färgerna kan vara intresse
väckande

 ‒ Kan bli svårtytt vid små 
procenttal

 ‒ Visar inte skillnad över tid
 ‒ Missvisande. Symptomen har 
ingen relation sig emellan

 ‒ Onödigt krångligt att läsa av
 ‒ Ögat behöver förlytta sig 
många gånger för att avkoda 
färgskalorna

 ‒ Kommer rätt data fram först? 
Hierarkier?

CIRKELDIAGRAM 8.

Diagram som avser fysisk aktivitet (motion). Den inre ringen  
visar nutida data, medan den yttre visar data från tidigare under
sökning.

 + Bra med två cirklar. Kan 
användas dels för att visa jäm
förelse mellan två mätningar
 + Färgskalor kan användas för 
att visa “bra“ och “mindre 
bra”
 + För att skilja ringarna åt, 
arbeta med opacitet, valörer, 
styrka m.m. Den nutida datan 
bör ha högst hierarki.
 +Ger en snabb överblick

 ‒ Svårt att läsa av då många 
variabler används, 34 kanske 
räcker?

 ‒ Två cirklar i olika storlekar 
kan vara svåra att jämföra

 +Underämnena delas upp i 
olika diagram, vilket är bra då 
de har olika variabler
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CIRKELDIAGRAM 14.

Diagram som avser kost. För att visa på skillnad mellan olika 
mätningar kan lera bågar användas.

 +Kan vara intresseväckande i 
form
 + Lätt att förstå

 ‒ Jämförelsen över tid blir svår 
att läsa av

 ‒ Tråkigt
 ‒ Betraktaren får ingen direkt 
bild av sammanhanget

CIRKELDIAGRAM 13.

Diagram som avser kost. Den inre cirkeln visar på nutid, den 
yttre ringen visar på tidigare mätningar.

 +Det är lättförståeligt
 + Ikoner av bestick förtydligar 
att det handlar om kost
 +Kopplingar till den klassiska 
kostcirkeln?

 ‒ Jämförelsen över tid blir svår 
att läsa av, i och med förskjut
ningen i sidled

 ‒ Att göra cirkeldiagrammet 
som en tallrik är väldigt kon
ventionellt (tråkigt)

CIRKELDIAGRAM 12.

Diagram som avser tobak & alkohol. Visar en översikt, dvs hur 
många som har bra/mindre bra vanor kring alkohol, rökning och 
snusning.

 +Det är lättförståeligt
 + Alla underämnen i ett diagram
 + Betraktaren får en snabb 
överblick

 ‒ Betraktaren får endast reda 
på bra/mindre bra, och inte 
någon djupare data

 ‒ Endast en överblick ges
 ‒ Det inns ingen jämförelse 
över tid

CIRKELDIAGRAM 11.

Diagram som avser fysisk aktivitet (motion). Variant på diagram 
10, där nutida/dåtida variabler har samma utgångspunkt.

 +Det är lätt att läsa av jäm
förelsen över tid
 +Datan delas upp i olika dia
gram, vilket är bra vid olika 
variabler

 ‒ Entropiskt, svårt att ta till sig
 ‒ Kan bli rörigt

 + Intresseväckande form
 +Detaljrikt



26

CIRKELDIAGRAM 18.

Diagram som avser tobak & alkohol. Inre ring visar nutid, yttre 
visar dåtid. Ikon visar vilken data som avses.

 + Ikonen förtydligar datan
 + Betraktaren får en direkt bild 
av sammanhanget
 + Intresseväckande i form
 +Kan väcka känslor

 ‒ Jämförelsen i tid kan vara svår, 
i och med förskjutningen i 
sidled

 + Ett diagram per data, vilket är 
bra vid olika variabler

CIRKELDIAGRAM 17.

Diagram som avser symptom. Ikoner visar på vilket symptom 
som avses. Bara hur många som upplever symptomet visas, inte 
hur ofta.

 + Jämförelsen över tid blir tyd
lig, i och med den yttre bågen
 + Ikonen förtydligar datan
 + Betraktaren får en direkt bild 
av sammanhanget
 + Intresseväckande i form

 ‒ Endast övergripande bild 
visas

 ‒ Inte så detaljrikt
 ‒ Kräver många diagram, ett 
för varje symptom

 +Kan väcka känslor

CIRKELDIAGRAM 15.

Diagram som avser kost. Ikoner inom diagrammet visar på att 
det är just kost som avses.

 +Det är lättförståeligt
 + Illustrationer av mat förtydli
gar att det handlar om kost
 +Kopplingar till den klassiska 
kostcirkeln?

 ‒ Det inns ingen jämförelse 
över tid

 ‒ Kan uppfattas som rörigt p.g.a 
illustrationera

CIRKELDIAGRAM 16.

Diagram som avser tobak och alkohol. Cirklarna visar på nutid 
medan den yttre ringen visar dåtid. Ett diagram per data.

 + Lätt att förstå
 +Kan vara intresseväckande i 
färg och form
 + Ett diagram per data, vilket är 
bra vid olika variabler

 ‒ Jämförelsen över tid blir svår 
att läsa av, i och med förskjut
ningen i sidled



27

CIRKELDIAGRAM 23.

Diagram som avser fysisk aktivitet (motion). Ett diagram per 
data används.

 + Lätt att förstå
 + Ett diagram per underämne, 
vilket är bra vid olika variabler

 ‒ Jämförelse över tid är svår att 
läsa av

 ‒ Inte så intresseväckande

CIRKELDIAGRAM 24.

Diagram som avser symptom. De ifyllda ikonerna ger en över
blick, medan cirkeldiagrammet ger detaljerad data.

 + Lätt att förstå
 + Ikoner lockar betraktarens 
öga och skapar ett visuellt 
sammanhang

 ‒ Jämförelse över tid är svår visa 
bland ikonerna

 + Jämförelse över tid är bra i 
cirkeldiagrammet

CIRKELDIAGRAM 21.

Diagram som avser fysisk aktivitet. Diagrammen ger en över
blick, kring kundens bra/mindre bra vanor kring motion.

 + Lätt att förstå
 + Ett diagram per underämne, 
vilket är bra vid olika variabler
 + Betraktaren får en snabb 
överblick

 ‒ Visar ingen jämförelse över 
tid

 ‒ Visar endast en överblick
 ‒ Inte så detaljrikt
 ‒ Tråkigt

CIRKELDIAGRAM 22.

Diagram som avser fysisk aktivitet. Kombination av cirkel
diagram och bargram, där cirkeln ger överblick och staplarna 
detaljnivå.

 + Lätt att förstå
 + Ett diagram per underämne, 
vilket är bra vid olika variabler
 + Betraktaren får en snabb 
överblick

 ‒ Inte så intresseväckande 
utformning

 +Detaljerat
 + Bra för jämförlse över tid

CIRKELDIAGRAM 19.

Diagram som avser tobak & alkohol. Diagrammen visar hur 
många som har bra/dåliga vanor kring alkohol, rökning och 
snusning.

 + Lätt att förstå
 + Betraktaren får en snabb 
överblick

 ‒ Visar ingen jämförelse över 
tid

 ‒ Visar endast en överblick
 ‒ Inte så detaljrikt
 ‒ Tråkigt

CIRKELDIAGRAM 20.

Diagram som avser tobak & alkohol. En variant på diagram 19, 
fast med detaljerad data. Tårtbit i opacitet visar skillnad över tid.

 + Ett diagram per underämne, 
vilket är bra vid olika vari abler
 + Betraktaren får en snabb över
blick, och även detaljerad data

 ‒ Svårt att läsa av skillnaden 
över tid

 ‒ Tråkigt

 + Lätt att förstå
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CIRKELDIAGRAM 27.

Diagram som avser stress. Illustration av ett mötesbord, ikonerna 
som är placerad runt bordet förstärker storleken på tårtbitarna.

 + Intresseväckande form
 + Ikoner lockar ögat och 
förstärker datan

 ‒ Det inns ingen jämförelse 
över tid

 ‒ Mycket diagram och lite data
 ‒ Chartjunk
 ‒ Inte detaljrikt

CIRKELDIAGRAM 28.

Diagram som avser tobak & alkohol. Diagrammen “skapas” uti
från ikoner. Nutida diagram i skarpa färger, dåtida i låg opacitet.

 + Intresseväckande form
 + Ikoner lockar ögat
 + Intresseväckande färg
 + Lätt att förstå
 + Tydlig jämförelse över tid

 ‒ Ikonerna får högre hierarki 
än datan

 ‒ Få detaljer på liten yta
 ‒ Passar inte så bra till snus
dosan

CIRKELDIAGRAM 25.

Diagram som avser stress. Yttre båge visar nutid, inre båge visar 
dåtid. Ikon skapar ett visuellt sammanhang.

 + Intresseväckande form
 + Ikonen lockar ögat

 ‒ Jämförelse över tid är svår att 
läsa av p.g.a. förskjutningen i 
sidled

CIRKELDIAGRAM 26.

Diagram som avser symptom. Vänster cirkel visa dåtid, höger 
cirkel visar nutid. Ikoner skapar visuellt sammanhang.

 + Intresseväckande form
 + Lätt att läsa av
 + Ikonerna lockar ögat
 + Visar jämförelse över tid 
tydligt

 ‒ Ikonerna har ingen funktion
 ‒ Chartjunk
 ‒ Ledsna ansiktsuttryck kan 
skapa en negativ känsla
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CIRKELDIAGRAM 32.

Diagram som avser tobak & alkohol (rökning). Jämförelsen över 
tid  visas med en streckad linje eller opacitet.

 + Intresseväckande form
 + Ett diagram per underämne, 
vilket är bra vid olika variabler
 + Lätt att läsa av

 ‒ Entropiskt, svårt att ta till sig?
 ‒ Otydligt samt tråkig form vid 
små procenttal

 ‒ Jämförelsen över tid är lite 
otydlig

Diagram som avser fysisk aktivitet (motion). Variant på diagram 
29. Yttre linjer förtydligar vilken stapel procenten avser.

 + Intresseväckande form
 +Kan bli intresseväckande med 
färg
 + Ett diagram per underämne, 
vilket är bra vid olika vari abler

 ‒ Det inns ingen jämförelse 
över tid

 ‒ Entropiskt, svårt att ta till sig?
 ‒ Linjerna med procenttalen har 
bara estetisk funktion och kan 
vara missvisande

CIRKELDIAGRAM 30.CIRKELDIAGRAM 29.

Diagram som avser fysisk aktivitet (motion). Höjden på 
“staplarna“ visar frekvensen. Yttre/inre linjer visar på skillnad 
över tid.

 + Intresseväckande form
 +Kan bli intresseväckande med 
färg
 + Ett diagram per underämne, 
vilket är bra vid olika vari abler

 ‒ Jämförelsen över tid är lite 
otydlig

 ‒ Entropiskt, svårt att ta till sig?
 ‒ Linjerna med procenttalen har 
bara estetisk funktion och kan 
vara missvisande

CIRKELDIAGRAM 31.

Diagram som avser kost. Höjden på “staplarna“ visar frekvensen. 
Variablerna står inne i cirkeln.

 + Intresseväckande form
 +Kan bli intresseväckande med 
färg
 + Ett diagram per underämne, 
vilket är bra vid olika variabler
 +Med hjälp av färgskalor för 
bra/mindre bra kan en över
blick ges

 ‒ Det inns ingen jämförelse 
över tid

 ‒ Entropiskt, svårt att ta till sig?
 ‒ Otydligt vid små procenttal på 
viss data

 +Detaljrikt



30

CIRKELDIAGRAM 35.

Diagram som avser tobak & alkohol. Kombination av cirkeldia
gram och stapeldiagram, staplarna ger en översikt och cirklarna 
detaljnivå.

 + Både överblick och detaljnivå
 + Ikoner ger ett direkt samman
hang
 + Intresseväckande i form
 +Detaljrikt

 ‒ Det inns ingen jämförelse 
över tid

 ‒ Entropiskt uttryck, svårt att ta 
till sig?

CIRKELDIAGRAM 36.

Diagram som avser kost. Den inre cirkeln visar dåtid, den yttre 
nutid. Mellan mätningarna har linjer dragits, som förtydligar 
skillnaden.

 + Formen gör det intresseväck
ande
 + Tydlig jämförelse över tid
 + Lätt att förstå
 + Visar ett löde

 ‒ Entropiskt uttryck  svårt att 
förstå?

 ‒ Linjernas böjning har ingen 
funktion, vilket kan vara 
missvisande

CIRKELDIAGRAM 33.

Diagram som avser symptom. Procenten inns inom den inre 
cirkeln. Staplarnas längd visar frekvensen.

 + Intresseväckande form
 +Kan bli intresseväckande 
med färg
 + Alla symptom inom ett 
diagram

 ‒ Det inns ingen jämförelse 
över tid

 ‒ Entropiskt, svårt att ta till sig?
 ‒ Otydligt samt tråkig form vid 
små procenttal

CIRKELDIAGRAM 34.

Diagram som avser symptom. Varje ring visar procenten för ett 
enskilt symptom.

 + Text och procenttal direkt 
kopplade till stapeln

 ‒ Det inns ingen jämförelse 
över tid

 ‒ Svårt att läsa av
 ‒ Ringarnas olika storlekar 
förvirrar

 ‒ Fokus på form och inte data

 ‒ Entropiskt, svårt att ta till sig
 ‒ Rörigt
 ‒ Svårt att förstå
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2.2.1.1 Intresseväckande och lättförståelighet
Cirkeldiagram är klassiska vilket innebär att betraktaren är van att läsa av diagramtypen. I och 
med att diagrammet inte uppfattas som allt för entropiskt har betraktaren mindre svårigheter 
att ta till sig det kommunicerade budskapet (se 2.1.6.1), därav är cirkeldiagram i sitt grund
uttryck lämpliga för att skapa lättförståelighet. Vidare utgörs diagramtypen av en grundform, 
vilket är en enkel gestalt som skapar igenkänning hos betraktaren. Just cirkeln är dessutom en 
intressant och medryckande grundform (se 2.1.2.2), därav borde cirkeldiagram kunna anses 
vara intresseväckande.

2.2.1.2 Form och visuella verktyg
Cirklar kan räknas som ett uttryck för lumumma, vilket med hjälp av dess mjuka former skapar 
en lugn komposition som bjuder in betraktaren (se 2.1.4.3). Vidare gäller att ju renare en form 
är i sitt uttryck, desto större är chansen att mottagaren uppfattar den på det sätt som sändaren 
avsett (se 2.1.2.2). Författarna uppfattar att cirkeldiagram 810, 1213, 1624 och 2831 har ett 
rent uttryck och att de därmed är lätta att förstå. Att lägga fokus på den presenterade datan är 
viktigt, därför bör chartjunk undvikas (se 2.1.1.2). Diagram 15 och 2527 anses av författarna 
innehålla onödiga illustrationer som förvirrar istället för att förtydliga. Ytterligare en faktor 
som försvårar avläsningen är då ett diagram innehåller lera olika typer av data. Diagram 17 är 
exempel på sådana. 

Mikro och makroperspektiv är något som applicerats på cirkeldiagrammen (se 2.1.4.2) efter
som det rena budskapet bör kommuniceras först medan djupare fakta presenteras i ett senare 
skede (se 2.1.6.1). Ett exempel är cirkeldiagram 6, där de inre tårtbitarna visar på symptomen i 
helhet, medan den yttre cirkeln visar på en detaljnivå. Betraktaren får först en allmän bild över 
uppdelningen av olika symptom, för att sedan kunna läsa mer ingående.

I cirkeldiagram 1, 3, 22, 28 och 35 har författarna arbetat med närhetens lag på olika sätt (se 
2.1.4.1). Närhetens lag har framförallt används för att visa på en jämförelse mellan två mät
ningar. Ett exempel på detta är diagram 1 där de tunna linjerna är placerade i närheten av den 
inre cirkeln som avser samma data. Detta för att kunna visa en tydlig jämförelse mellan olika 
mätningar kring datatyperna jag tränar, jag utövar vardagsmotion och jag cyklar/promenerar. Även 
diagram 3 använder närhetens lag, dock på fel vis. De övre och de undre halvcirklarna borde 
ha ett större avstånd mellan sig, då det inte inns någon koppling mellan dem. Bågarna som 
visar dåtid borde istället ligga närmare dem som visar nutid för att tydligt visa att de avser 
samma data. På så vis skapas en mer korrekt bild av hur datan hänger ihop.

Diagram 1, 4, 8, 10, 13, 16, 18 och 25 kan vara svåra att läsa av på grund av förskjutningen i 
sidled som sker i jämförelse mellan mätningarna. Ett tydligt exempel är diagram 18 där den 
yttre cirkeln visar den äldre datan. En första lösning på problemet skulle kunna vara att dra 
streck mellan de olika delarna i cirkeln för att förtydliga vilka delar som hör ihop, och på så vis 
ge betraktaren en tydligare bild av skillnaderna mellan mätningarna. Ett exempel på detta visas 
i diagram 36 där betraktaren orienteras på ett tydligare sätt. En andra lösning är att använda sig 
av axlar som datan kan förhålla sig till (diagram 5 och 11). En tredje lösning på problemet är 
att använda en mycket tydlig färgkodning, så att betraktaren direkt kan koppla samman de olika 
tårtbitarna.

Att använda mycket data inom samma diagram underlättar för betraktaren, eftersom denne 
inte behöver förlita sig på sitt minne (se 2.1.5.3). Med detta i åtanke är cirkeldiagram 14 och 
67 användbara. För att en visualisering ska vara optimal krävs dock att betraktaren utan 
ansträngning ska kunna ta till sig datan samt att detaljrikedomen är begränsad till en liten yta 
(se 2.1.5.3). De nämnda cirkeldiagrammen har alltså en svaghet, nämligen att dess komplicerade 
utformning kräver en viss tid för betraktaren att förstå dem. Dessutom kräver de en avkodning 
av den färg som visar på de olika variablerna. Cirkeldiagram 1 är ett tydligt exempel där 
betraktarens öga behöver göra många förlyttningar för att kunna läsa av diagrammet.
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2.2.1.3 Möjlig användning av färg
Funktionell färg har bland annat som roll att pedagogisera och attrahera (se 2.1.3.1) och är 
alltså av stor vikt för skapandet av både lättförståeliga och intresseväckande diagram. Färg 
skapar starka associationer hos betraktaren, och kan därför vara effektivt för att understryka 
det ämne som presenteras inom varje diagram. Vidare uppfattar olika betraktare färg på olika 
sätt, vilket bör innas med i åtanke. (Se 2.1.3.1) Rött skulle dock kunna användas till alarm erande 
data, exempelvis diagram som representerar dåliga rök och alkoholvanor, eftersom röd är en 
färg som sticker ut mot andra kulörer (se 2.1.3.2). 

Färg kan användas för att differentiera (se 2.1.3.1) och är därmed ett effektivt sätt att arbeta 
med lager och separation (se 2.1.4.2). Inom cirkeldiagram kan färg därmed vara ett bra verk
tyg för att skilja på de olika andelarna som diagrammet presenterar. Vidare kan färgkombinationer 
skapa hierarkier samt en visuell ordning (se 2.1.3.1) och nyanser av samma färg kan hjälpa 
betraktaren att rangordna datan (se 2.1.3.2). Inom de cirkeldiagram där lera typer av variabler 
ryms inom samma diagram (diagram 14 och 67) bör alltså färg användas så att de variabler 
som hör ihop får samma eller liknande färger. Att använda för många färger inom samma 
diagram kan dock skada visualiseringen genom att strukturen försvinner (se 2.1.3.2), ett exem
pel är diagram 1 som med sina många färger snarare blir rörigt och svårläst. Vidare har det i 
cirkeldiagram 45, 18, och 28 använts opacitet på den data som visar tidigare mätningar, vilket 
ger den nutida datan högre hierarki. 

Alla stödlinjer, samt linjer som kopplar text till cirkeldiagrammens tårtbitar, bör presenteras i 
en grå kulör. På så vis får datan högst hierarki, medan linjerna fungerar som ett stödsystem. 
Visualiseringen får även ett lugnt och harmoniskt uttryck. (Se 2.1.3.2 ) Linjerna bör även vara 
tunna så att diagrammet får en lättare känsla och ett mer attraktivt uttryck (se 2.1.1.2).

2.2.1.4 Ikoner
Inom diagram 13, 15, 1718 och 2428 har författarna arbetat med ikoner. Ikoner är använd
bart inom informationsvisualisering då det ger betraktaren en direkt bild av sammanhanget 
inom den presenterade datan. Framförallt diagrammen innehållande ikoner av människor 
(diagram 17 och 2427) lockar betraktarens öga, i och med känsligheten för ansiktsuttryck. (Se 2.1.4.4)

För att nå fram med ett budskap krävs det att betraktarens känslor påverkas (se 2.1.5.2), vilket 
är någonting som användandet av ikoner kan hjälpa till med. Ikonen i diagram 17 är ett bra 
exempel där betraktaren kan identiiera sig själv med det symptom som visuellt presenteras. Då 
ikoner används skapas ett relationellt budskap, vilket innebär att betraktarens känslor påverkas 
genom att skapa deltagande och eftertanke (se 2.1.6.1).



33

2.2.2 STAPELDIAGRAM

STAPELDIAGRAM 1.

Diagram som avser fysisk aktivitet. Den tunna linjen under varje 
stapel visar en tidigare mätning.

 + Lättförståeligt
 + Tydlig jämförelse över tid
 +Detaljrikt

 + Ett diagram per underämne, 
vilket är bra vid olika vari abler
 +Kan vara intresseväckande om 
färg appliceras på ett bra sätt

STAPELDIAGRAM 3.

Diagram som avser fysisk aktivtet (motion). Ett klassiskt liggande 
stapeldiagram.

 + Lättförståeligt
 + Ett diagram per underämne 
(bra vid olika variabler)

 ‒ Det inns ingen jämförelse 
över tid

 ‒ Tråkigt

STAPELDIAGRAM 4.

Diagram som avser fysisk aktivitet. Den vänstra stapeln i varje 
stapelpar visar dåtid, den högra visar nutid. Procenttalen förtyd
ligas med en lagga över varje stapel.

 + Lättförståeligt
 + Tydlig jämförelse över tid
 + Procenten blir lätt att läsa av, i 
och med laggorna  ‒ Inte så intresseväckande

 + Ett diagram per underämne 
(bra vid olika variabler)

STAPELDIAGRAM 2.

Diagram som avser fysisk aktivtet. Staplarna byggs upp i ett 
rutsystem. Ett diagram per data.

 + Ett diagram per underämne, 
vilket är bra vid olika vari abler

 ‒ Det inns ingen jämförelse 
över tid

 ‒ Tråkigt
 ‒ Rörigt
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STAPELDIAGRAM 8.

Diagram som avser symptom. Staplarna löper uppifrån och ner. 
Vänster stapel i stapelparen visar nutid, höger visar dåtid. 

 + Alla underämnen i ett diagram 
(bra vid samma variabler)
 + Färger kan göra det intresse
väckande  ‒ Kan kännas felvänt att      

procenttalen ökar nedåt

STAPELDIAGRAM 7.

Diagram som avser tobak & alkohol (snusning). Röda ringar 
visar nutid, blå visar dåtid.

 + Ett diagram per underämne 
(bra vid olika variabler)
 + Lätt att läsa av
 + Tydlig jämförelse över tid

 ‒ Väl konventionellt. Tråkigt?
 ‒ Var på cirkeln ska man läsa 
av?

 + Cirklarna är intresseväckande 
former

 + Tydlig jämförelse över tid
 + Lätt att förstå

STAPELDIAGRAM 5.

Diagram som avser tobak & alkohol. Varje stapel visar en typ av 
data. Yaxelns procent stämmer ej, då staplarna står på varandra.

 + Ett diagram per underämne 
(bra vid olika variabler)

 ‒ Det inns ingen jämförelse 
över tid

 ‒ Svårt att förstå ‒ Rörigt

STAPELDIAGRAM 6.

Diagram som avser tobak & alkohol. Variant på diagram 5. 
Yaxeln har tagits bort, istället står procenten utskrivna vid varje 
stapel.

 + Ett diagram per underämne 
(bra vid olika variabler)

 ‒ Det inns ingen jämförelse 
över tid

 ‒ Inte så intresseväckande
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STAPELDIAGRAM 12.

Diagram som avser symptom. Staplarna riktade åt vänster visar 
dåtid, staplarna år höger visar nutid.

 + Alla underämnen i ett diagram 
(bra vid samma variabler)
 + Tydlig jämförelse över tid  ‒ Inte så intresseväckande

 + Lätt att förstå

STAPELDIAGRAM 11.

Diagram som avser symptom. För att visa jämförelse över tid 
krävs dubbla staplar. Ikoner förtydligar vilket symptom som 
avses.

 + Alla underämnen i ett diagram 
(bra vid samma variabler)
 + Lätt att förstå

 ‒ Ser inte så roligt ut vid små 
procenttal

 + Ikoner lockar ögat

STAPELDIAGRAM 9.

Diagram som avser symptom. För att visa jämförelse över tid 
krävs två staplar per underämne.

 + Alla underämnen i ett diagram 
(bra vid samma variabler)
 + Lätt att förstå

 ‒ Blir tråkigt vid små procenttal
 ‒ Inte så intresseväckande
 ‒ Väl konventionellt

STAPELDIAGRAM 10.

Diagram som avser symptom. Linjer som dras från staplarna 
leder betraktarens öga till det procenttal som avses.

 + Alla underämnen i ett diagram 
(bra vid samma variabler)
 + Lätt att förstå tack vare 
linjerna
 + Intresseväckande former

 ‒ Det visas ingen skillnad över 
tid

 ‒ Variablerna måste lyttas runt, 
så att de med högst frekvens 
hamnar i mitten, annars blir 
det för rörigt
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STAPELDIAGRAM 17.

Diagram som avser stress. Ikon av ett skrivbord och en stressad 
människa, pappershögar utgör staplarna.

 + Ikon lockar ögat
 + Betraktaren får en snabb bild 
av sammanhanget

 ‒ Visar inte skillnad över tid
 ‒ Höga staplar i mitten döljer 
gubben

 ‒ Chartjunk

STAPELDIAGRAM 18.

Diagram som avser tobak & alkohol. Varje rad med prickar är 
stapel för en typ av data. Ikoner förtydligar sammanhanget.

 + Ikon lockar ögat
 + Betraktaren får en snabb bild 
av sammanhanget
 + Intresseväckande

 ‒ Svårt att visa skillnad över tid. 
Använda opacitet? Eller en 
yttre ring runt prickarna?

 ‒ Blir inte så intressant vid låga 
procenttal

 ‒ Exakta procenttal kan inte 
skrivas ut

STAPELDIAGRAM 13.

Diagram som avser kost. Procenten förtydligas genom att skrivas 
ut framför stapeln. Dubbla staplar krävs för jämförelse mellan 
tid.

 + Lätt att förstå
 + Intresseväckande former

 ‒ “Prislapparna” passar inte 
till huvudämnet kost (kan 
förvirra)

STAPELDIAGRAM 14.

Diagram som avser kost. Ikonen av pastan utgör staplarna, som 
löper nedåt.

 + Intresseväckande i form  ‒ Missvisande, betraktaren kan 
tro att det handlar om pasta, 
och inte om mat i allmänhet

 ‒ Visar inte skillnad över tid
 ‒ Svårt att läsa av

STAPELDIAGRAM 15.

Diagram som avser tobak & alkohol. Diagrammet visar endast 
en övergripande bild, dvs hur stor andel som har bra/mindre bra 
vanor.

 + Betraktaren får en snabb 
överblick
 +Dubbla staplar kan visa skill
nad över tid

 ‒ Inte intresseväckande
 ‒ Inte detaljrikt

 + Lätt att förstå

STAPELDIAGRAM 16.

Diagram som avser tobak & alkohol. Visar endast en överblick. 
Procenten förtydligas genom att de skrivs ut framför staplarna.

 + Lätt att förstå
 + Betraktaren får en snabb 
överblick

 ‒ Inte så intresseväckande
 ‒ Inte detaljrikt
 ‒ Visar inte skillnad över tid
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STAPELDIAGRAM 21.

Diagram som avser tobak & alkohol. Ikoner förtydligar samman
hanget, rinnande vätska/stigande rök utgöt staplarna.

 + Ikon lockar ögat
 + Betraktaren får en snabb bild 
av sammanhanget

 ‒ Visar inte skillnad över tid
 ‒ Inte så detaljrikt
 ‒ Vertikalt skriven text blir 
svårläst

 ‒ Svårt att göra nått liknande 
för snus

STAPELDIAGRAM 22.

Diagram som avser tobak & alkohol (rökning). Procenttalen 
förtydligas genom att de skrivs ut framför staplarna.

 ‒ Visar inte skillnad över tid
 ‒ Inte intresseväckande
 ‒ Rörigt

STAPELDIAGRAM 20.

Diagram som avser tobak & alkohol. Kombination av cirkel
diagram och stapeldiagram, staplarna ger en översikt och 
cirklarna detaljnivå.

 + Både överblick och detaljnivå
 + Ikoner ger ett direkt samman
hang
 + Intresseväckande i form
 +Detaljrikt

 ‒ Det inns ingen jämförelse 
över tid

 ‒ Entropiskt uttryck, svårt att ta 
till sig?

STAPELDIAGRAM 19.

Diagram som avser tobak & alkohol. En variant på diagram 18, 
där prickarna endast ger en översikt.

 + Ikon lockar ögat
 + Betraktaren får en snabb bild 
av sammanhanget  ‒ Visar inte skillnad över tid

 + Betraktaren får en snabb 
överblick
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STAPELDIAGRAM 23.

Diagram som avser tobak & alkohol (rökning). Variant på 
diagram 22, där även texten står utskriven framför staplarna.

 ‒ Visar inte skillnad över tid
 ‒ Inte intresseväckande

STAPELDIAGRAM 24.

Diagram som avser fysisk aktivitet. Staplarna utgörs av ikoner. 
Stark färg visar andel, opacitet visar upp till 100%.

 + Ikon lockar ögat
 + Betraktaren får en snabb bild 
av sammanhanget
 +Detaljrikt

 ‒ Visar inte skillnad över tid
 ‒ Exakt procenttal skrivs inte ut

STAPELDIAGRAM 25.

Diagram som avser tobak & alkohol. Samma upplägg som 
diagram 24 används.

 + Ikon lockar ögat
 + Betraktaren får en snabb bild av 
sammanhanget

 + Färgglatt
 + Detaljrikt

 ‒ Visar inte skillnad över tid
 ‒ Exakt procenttal skrivs inte ut
 ‒ Till skillnad från diagram 24 
kan en negativ bild skapas, i och 
med så bilder av ohälso samma 
aktiviteter

STAPELDIAGRAM 26.

Diagram som avser symptom. Samma upplägg som inom diagram 
2425 används.

 + Ikon lockar ögat
 + Betraktaren får en snabb bild av 
sammanhanget

 + Färgglatt
 + Detaljrikt

 ‒ Visar inte skillnad över tid
 ‒ Exakt procenttal skrivs inte ut
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2.2.2.1 Intresseväckande och lättförståelighet
Stapeldiagram lockar betraktaren och skapar igenkänning genom de grundformer som de 
är uppbyggda av (se 2.1.2.2). Diagramtypen är klassisk och konventionell (se 2.1.1.3) vilket 
innebär att betraktaren har vana av att läsa den, och på så vis enkelt kan ta till sig det kommu
nicerade budskapet. Därmed är stapeldiagram i sin grundform lämpliga för att skapa 
lättförståelighet. Liggande och stående former skapar dynamik och spänning genom staplarnas 
olika längder (se 2.1.2.2), dessa lockande egenskaper kan överföras på stapeldiagram då de till 
stor del är uppbyggda av både stående och liggande rektanglar.

2.2.2.2 Form och visuella verktyg
Vid utformning av stapeldiagram bör den horisontella axeln vara längre än den vertikala efter
som det följer den naturliga läsriktningen (se 2.1.1.2). Detta stämmer även överens med grund
former då diagrammet i sin helhet ofta utgör en liggande rektangel som drar nytta av läsriktningen. 
Denna regel har applicerats på alla stapeldiagram förutom 2, 4, 15 och 1820. Diagram 2 och 4 
är kvadratiska i sin form och innebär att ett statiskt uttryck skapas (se 2.1.2.2), vilket kan vara 
till bekostnad av betraktarens intresse. Nummer 15 och 1820 har istället en stående form och 
kan på så vis väga upp bristen på läsriktning med den dynamik som skapas. Vid användning av 
lera axlar bör datan på xaxeln rangordnas numeriskt från vänster till höger (se 2.1.1.2), detta 
har dock inte applicerats på diagram 12 vilket kan försvåra avläsningen.

Hierarki och kontrast är två designprinciper som författarna har arbetat med för att rang ordna 
element så att det med störst vikt uppfattas först (se 2.1.4.1). Ett tydligt exempel är inom diagram 
1 där de tjocka staplarna kontrasterar mot de tunna linjerna som är placerade undertill. En 
annan designprincip som har applicerats på stapeldiagrammen är närhetens lag (se 2.1.4.1). I 
stapeldiagram 1, 4 och 8 löper staplar från två olika mätningar intill varandra, för att visa på en 
jämförelse över tid. De staplar som ligger inom samma variabel har placerats nära varandra för att 
visa att de hör ihop, medan ett större avstånd särskiljer från övriga staplar. Inom 
stapeldiagrammen 11 och 1820 används ikoner, vilka är placerade i närhet till de staplar som 
beskriver datan. Inom diagram 20 används en kombination av diagram, där de olika ämnes
områdena rökning, snusning och alkohol har en viss distans emellan sig, medan de diagram som 
hör ihop är placerade i varandras närhet i vertikal riktning. 

Att kombinera lera diagram kan vara ett bra sätt för att skapa en lättförståelig visualisering 
(se 2.1.1.1). Inom diagram 20 har diagram 19 kombinerats med cirkeldiagram 33, där de övre 
stapeldiagrammen ger en översiktsbild och de nedre cirkeldiagrammen ger mer detaljerad data. 
Denna kombination arbetar alltså även med makro och mikroperspektiv (se 2.1.4.2). De övre 
diagrammen visar ett makroperspektiv, medan de detaljerade cirkeldiagrammen ger ett mikro
perspektiv. Stapeldiagram 1 använder sig även av mikro och makro. För varje vertikal kategori 
får betraktaren en övergripande helhetsbild, och då betraktaren läser av den horisontella datan 
skapas en detaljnivå.

Uppmärksamhet är något som kan framkallas genom variation och rörelse (se 2.1.5.1). I och 
med att staplarna i diagrammen visar på olika frekvenser skapas en naturlig variation i staplarnas 
höjd. Vidare är stapeldiagram att betrakta som symmetriska kompositioner (se 2.1.4.3) vilket 
innebär att de kommunicerar lumumma. Betraktaren lockas därmed inte av dramatik och spän
ning, däremot skapas ett välbalanserat uttryck. För att en visualisering ska vara lyckad krävs att 
betraktaren kan läsa av datan utan ansträngning (se 2.1.5.3), stapel diagrammens konventionella 
utformning i kombination med dess lumumma karaktär inbjuder till just detta. Diagram 18 och 
21 skapar dock en svårighet vid avläsningen då texten är vertikalt skriven, vilket strider mot 
den naturliga läsriktningen (se 2.1.1.2). 

2.2.2.3 Möjlig användning av färg
Inom stapeldiagrammen används mycket linjer, bland annat för att bygga upp axlarna som 
utgör diagrammens grund. Inom stapeldiagram 1, 89, 11 och 1516 har författarna dess utom 
markerat variablernas maxprocent genom att fylla ut resterande procent i tunna 



40

diagonala linjer. Eftersom grå är en bra färg att använda till grids, stödlinjer samt element med 
låg hierarki (se 2.1.3.2), passar kulören till alla ovan nämnda linjer.

Eftersom färg är ett effektivt verktyg för att differentiera (se 2.1.3.1) bör färg användas för att 
skilja olika data åt i stapeldiagrammen. Diagram 1 till exempel har en kulör per kategori för att 
tydligt separera datan och snabbare kommunicera budskapet. Diagram 7 innehåller två cirklar 
per stapel, där den ena visar på nutid och den andra dåtid. För detta diagram är färg väldigt an
vändbart för att skilja på de olika variablerna. Cirkeln som visar på nutid bör ges högst hierarki 
eftersom det är den datan som primärt skall kommuniceras till betraktaren. Röd är en färg som 
sticker ut och är extra effektivt när det appliceras på små men viktiga detaljer (se 2.1.3.2), vilket 
stämmer väl överens med cirklarna inom diagram 7. Valet att använda rött till nutid och blått 
till dåtid kan motiveras med att rött kopplas till närhet och blått till distans. 

Att använda allt för många färger inom samma visualisering gör dock, som tidigare nämnts, att 
färgen tappar sin pedagogiska och strukturerande karaktär (se 2.1.3.2). Inom diagram 8 har ett 
stort antal färger använts, vilket kan göra att datan blir svår att tyda. Användning av opacitet 
fungerar däremot som ett hjälpmedel då färg används. I diagram 2426 har opacitet applicerats 
för att skapa olika lager (se 2.1.4.2), vilket underlättar för betraktaren att se skillnad mellan två 
mätningar.

2.2.2.4 Ikoner
För att beröra betraktaren kan emotionell argumentation användas, vilket innebär att betrak
taren kan ta till sig budskapet genom att känslor väcks (se 2.1.6.2). Ikoner har applicerats på 
stapeldiagrammen 11, 14, 1721 och 2426 för att väcka just känslor. Ikonerna kan även vara 
användbara för att påverka betraktaren, vilket kan leda till en förändring (se 2.1.5.2). Inom 
stapeldiagrammen har ikonerna främst använts för att illustrera den data som kan vara negativ, 
det vill säga den som avser stress och symptom. Dessa är ämnen inom vilka en förändring kan 
vara eftersträvansvärt, därav är påverkan en viktig aspekt.
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2.2.3 BARGRAM

BARGRAM 1.

Diagram som avser fysisk aktivitet. (Nu visas två olika aktivi teter, 
men det passar bättre med ett diagram per underämne, där övre 
raden visar nutid och den nedre raden visar dåtid).

 + Inresseväckande form
 + Ett diagram per underämne 
(bra vid olika variabler)
 +Känsla av rörelse, vilket pas
sar för fysisk aktivitet

 ‒ Entropiskt, svårt att tyda?
 ‒ Jämförelsen över tid kan vara 
lite svår att tyda

BARGRAM 3.

Diagram som avser tobak & alkohol. Endast rökning och alkohol 
visas, snus skulle kunna visas i ett kompletterande cirkeldiagram.

 + Ikoner lockar ögat
 + Ett diagram per underämne 
(bra vid olika variabler)
 + Betraktaren får en direkt bild 
av sammanhanget

 ‒ Det inns ingen jämförelse 
över tid (om inte dubbla      
diagram används)

 ‒ Det fungerar inte för all data

BARGRAM 2.

Diagram som avser stress. 

 + Lätt att förstå  ‒ Inte så intresseväckande
 ‒ Det inns ingen jämförelse 
över tid

 ‒ Finns ingen visuell koppling 
till stress.

BARGRAM 4.

Diagram som avser stress. Ikonens kropp är det som visar de 
olika andelarna.

 + Ikoner lockar ögat
 + Betraktaren får en direkt bild 
av sammanhanget

 ‒ Det inns ingen jämförelse 
över tid (om inte dubbla      
diagram används)

 ‒ Svårt att läsa av?

BARGRAM 5.

Diagram som avser stress. Hela ikonen visar de olika andelarna. 
Figur bakom i opacitet visar på dåtid.

 + Ikoner lockar ögat
 + Betraktaren får en direkt bild 
av sammanhanget

 ‒ Jämförelsen över tid blir 
svårtyddd

BARGRAM 6.

Diagram som avser symptom. Ikonens kropp är det som visar de 
olika andelarna.

 + Ikoner lockar ögat  ‒ Det inns ingen jämförelse 
över tid (om inte dubbla      
diagram används)

 ‒ Inte detaljrikt

 ‒ Svårtytt
 ‒ Symptomen är inte direkt 
kopplade till dess “plats“ 
på kroppen vilket kan vara 
missvisande
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BARGRAM 7.

Diagram som avser kost. Hela ikonen visar på de olika andelarna. 
Vid dubbla ikoner kan jämförelse över tid visas.

 + Ikoner lockar ögat
 + Betraktaren får en direkt bild 
av sammanhanget
 + Intresseväckande form

 ‒ Jämförelsen över tid kräver 
lera diagram

 ‒ Formen blir inte så intressant 
vid små procenttal

BARGRAM 8.

Diagram som avser symptom. Små ikoner vid varje andel 
förtydligar datan.

 + Ikoner lockar ögat
 + Betraktaren får en direkt bild 
av sammanhanget

 ‒ Staplarnas sammanlagda pro
cent kan tros vara 100, vilket 
det inte är (förvirrande)

 ‒ Vid små procenttal blir     
platsen för ikoner liten

 ‒ Det inns ingen jämförelse 
över tid

BARGRAM 10.

Diagram som avser fysisk aktivitet. Kombination av cirkel
diagram och bargram, där cirkeln ger överblick och staplarna 
detaljnivå.

 + Lätt att förstå
 + Betraktaren får en snabb 
överblick
 +Detaljerat

 ‒ Inte så intresseväckande 
utformning

BARGRAM 9.

Diagram som avser stress. Ikonen av hjärnan visar de olika 
andelarna, ytterligare ikoner förtydligar med stressrelaterade 
föremål.

 + Ikoner lockar ögat
 + Betraktaren får en direkt bild 
av sammanhanget
 + Intresseväckande form

 ‒ Jämförelsen över tid kräver 
lera diagram

 ‒ De extra ikonerna kan vara 
missvisande, de har ingen 
egentlig kopplning till datan 
och de uppfattas inte på 
samma sätt  ‒ Chartjunk
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2.2.3.1 Intresseväckande och lättförståelighet
Bargram är en förenklad version av ett stapeldiagram, vilket är en diagramtyp som betraktaren 
är van att läsa av. Bargram har dessutom en simpel karaktär, vilket kan göra det lätt att förstå. 
(Se 2.1.1.3) Människan uppfattar skillnader snabbt (se 2.1.4.2), differensen i staplarnas storlek gör 
med andra ord att budskapet som kommuniceras bör vara lätt att ta till sig.

Bargram i sitt grunduttryck har ett väldigt avskalat och fyrkantigt uttryck. På grund av bar
grammets simpla karaktär kan dock övrig formgivning få ta stor plats, vilket bildar ett utrymme 
inom vilket intresse kan skapas. I de diagram som författarna har skissat har ikoner använts till 
stor del, just för att skapa ett intresse hos betraktaren.

2.2.3.2 Form och visuella verktyg
Uppmärksamhet kan skapas genom variation och rörelse (se 2.1.5.1). Inom bargram används 
varierade storlekar på de olika staplarna, och i diagram 1 har även en vågform använts vilket 
tydligt skapar en känsla av rörelse. Vidare är bargram uppbyggda av grundformer, gestalter 
som skapar intresse genom den igenkänning som skapas. Staplarna som bargrammet utgör är 
liggande eller stående former, vilket skapar en spänning genom förhållandet mellan bredd och 
höjd. (Se 2.1.2.2) Inom de diagram där liggande staplar brukas skapas en horisontell riktning 
vilket utnyttjar den naturliga läsriktningen, därav är dessa lättare att läsa av än de övriga (se 2.1.1.2).

Närhetens lag har applicerats på diagrammen genom att staplarna ligger tätt intill varandra (se 
2.1.4.1). I diagram 3 används en ikon av en cigarett, inom vilken staplarna inns. Glöden på 
ikonen är dock ritad som två smala staplar, och skulle kunna missuppfattas som delar av datan. 
Tack vare att staplarna ligger nära varandra medan glöden har fri yta runt sig särskiljs dock 
datan och ikonen.

2.2.3.3 Möjlig användning av färg
Staplarna inom bargram behöver differentieras så att datan skiljs åt, ett användbart verktyg 
till detta ändamål är användning av färg och nyanser (se 2.1.3.1). Olika färger är bra för att 
kategorisera, vilket passar bra till bargram då varje stapel utgörs av just en kategori. Skalor med 
nyanser däremot är användbara för jämförelse, bargram erbjuder en tydlig jämförelse mellan 
andelar. (Se 2.1.3.2) Inom diagram 3 behöver, som tidigare nämnts, glöden i cigaretten 
differentieras mot övriga staplar. Här har författarna använt sig av färg, glöden har en orange 
kulör medan staplarna går i blå toner.

Färg kan användas till att återskapa verkligheten, samt till att skapa associationer hos betraktaren (se 
2.1.3.1). Inom diagram 7 används en ikon av en morot, staplarna inom detta diagram bör alltså 
vara i orange för att koppla till grönsakens naturliga färg (se 2.1.3.2).

2.2.3.4 Ikoner
Författarna har använt ikoner som förtydligar datan inom diagram 1 samt 39. Ikonerna 
attraherar och lockar betraktaren med hjälp av de intresseväckande former som skapas, betrak
taren får dessutom en direkt bild av ämnet som diagrammet avser. Ikoner kan, som tidigare 
nämnts, väcka betraktarens känslor vilket är en förutsättning för att ett buskap ska nå fram 
(se 2.1.5.2). Tydliga exempel är diagram 4, 6 och 8 som är starka ikoner med ett alarmerande 
uttryck. Diagram 4 och 6 visar dessutom ansikten, något som betraktaren 
snabbt reagerar på (se 2.1.4.4). 

Ikoner är därmed ett sätt att arbeta med relationella budskap (se 2.1.6.1), eftersom bilderna kan 
skapa känslor och deltagande. Vidare används emotionell argumentation, det vill säga att ikon
erna bygger på pathos (se 2.1.6.2). Inom diagram 9 har ikonerna som används en missvisande 
funktion, eftersom de inte har någon koppling till datan. Eftersom en visualisering inte bör ha 
större fokus än den presenterade datan (se 2.1.2.1) är utformningen av diagram 9 inte optimal, 
utan faller inom kategorin chartjunk (se 2.1.1.2).
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2.2.4 SPINDELNÄTSDIAGRAM

SPINDELNÄTSDIAGRAM 1.

Diagram som avser fysisk aktivitet. Dubbla former i opacitet 
visar två olika mätningar. 

 + Intresseväckande form
 + Tydlig jämförelse över tid
 + Ett diagram per underämne 
(bra vid olika variabler)
 + Tydligt med opacitet

 ‒ Formen blir ointressant vid 
små procenttal (maxfrekvens 
borde kanske inte ligga på 
100%?)

SPINDELNÄTSDIAGRAM 2.

Diagram som avser tobak & alkohol (snusning). Dubbla former i 
olika färger visar två olika mätningar. 

 + Intresseväckande form
 + Tydlig jämförelse över tid
 + Ett diagram per underämne 
(bra vid olika variabler)

 ‒ Formen blir ointressant vid 
små procenttal (maxfrekvens 
borde kanske inte ligga på 
100%?)

SPINDELNÄTSDIAGRAM 3.

Diagram som avser tobak & alkohol (snusning). En ren rund 
form utan stödlinjer eller utskriven frekvens.

 + Intresseväckande form
 + Lugnt uttryck m.h.a. cirkeln
 +Diagrammet sluts samman 
m.h.a. cirklen
 + Tydlig jämförelse över tid
 + Ett diagram per underämne 
(bra vid olika variabler)

 ‒ Formen blir ointressant vid 
små procenttal (maxfrekvens 
borde kanske inte ligga på 
100%?)

 ‒ Svårtydd utan stödlinjer och 
utskriven frekvens

SPINDELNÄTSDIAGRAM 4.

Diagram som avser tobak & alkohol (snusning). Variant på 
diagram 3, där cirkeln bytts ut mot en pentagon. 

 + Intresseväckande form
 +Dynamisk uttryck m.h.a. 
pentagonen
 +Diagrammet sluts samman 
m.h.a. pentagonen
 + Tydlig jämförelse över tid
 + Ett diagram per underämne 
(bra vid olika variabler)

 ‒ Formen blir ointressant vid 
små procenttal (maxfrekvens 
borde kanske inte ligga på 
100%?)

 ‒ Svårtydd utan stödlinjer och 
utskriven frekvens
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SPINDELNÄTSDIAGRAM 5.

Diagram som avser tobak & alkohol (snusning). Variant på 
diagram 4, utan yttre form men med stödlinjer istället.

 + Intresseväckande form
 + Tydlig jämförelse över tid
 + Ett diagram per underämne 
(bra vid olika variabler)

 ‒ Formen blir ointressant vid 
små procenttal (maxfrekvens 
borde kanske inte ligga på 
100%?)

 ‒ Svårtydd
 ‒ Taggigt och rörigt uttryck 

SPINDELNÄTSDIAGRAM 6.

Diagram som avser fysisk aktivitet. Ett diagram per data. Två 
färgfält kan användas för att jämföra över tid.

 + Tydlig jämförelse över tid
 + Ett diagram per data (bra vid 
olika variabler)

 ‒ Formen blir ointressant vid 
små procenttal (maxfrekvens 
borde kanske inte ligga på 
100%?)

 ‒ Entropiskt

SPINDELNÄTSDIAGRAM 7.

Diagram som avser fysisk aktivitet. Ett diagram per data. Två 
färgfält kan användas för att jämföra över tid. 

 + Tydlig jämförelse över tid
 + Ett diagram per underämne 
(bra vid olika variabler)

 ‒ Inom fysisk aktivitet är pro
centtalen små, och formen 
blir liten om maxfrekvens 
är på 100%, vilket ger en       
ointressant igur

 ‒ Entropiskt

SPINDELNÄTSDIAGRAM 8.

Diagram som avser fysisk aktivitet. Ett diagram per data. Två 
färgfält kan användas för att jämföra nutid med målbild.

 + Intresseväckande form
 + Tydlig jämförelse över tid
 + Ett diagram per underämne 
(bra vid olika variabler)

 ‒ Formen blir ointressant vid 
små procenttal (maxfrekvens 
borde kanske inte ligga på 
100%?)

 ‒ Entropiskt

SPINDELNÄTSDIAGRAM 9.

Diagram som avser symptom.

 + Intresseväckande form
 + Procenttalen passar bra inom 
symptom, eftersom alla kan 
vara på 100 %

 ‒ Taggigt och rörigt uttryck
 ‒ Entropiskt

 + Tydlig jämförelse över tid

SPINDELNÄTSDIAGRAM 10.

Diagram som avser symptom. 

 + Intresseväckande form
 + Lugnt uttryck m.h.a. cirkeln
 +Diagrammet sluts samman 
m.h.a. cirklen

 ‒ Entropiskt

 + Procenttalen passar bra inom 
symptom, eftersom alla kan 
vara på 100 %
 + Tydlig jämförelse över tid
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2.2.4.1 Intresseväckande och lättförståelighet
De unika former som skapas inom spindelnätsdiagram kan kopplas till det visuella begreppet 
takete, vilket innebär former med spännande och dramatiska uttryck (se 2.1.4.3). Formernas 
karaktär kan således skapa uppmärksamhet hos betraktaren och diagramtypen kan därav vara 
att anse som intresseväckande.

Spindelnätsdiagram är inte är ett klassiskt diagram, vilket innebär att betraktaren kan ha 
svårigheter att förstå hur diagrammet ska läsas av. Det entropiska uttrycket kan därmed vara en 
nackdel. Intressanta former lockar dock till vidare betraktelse (se 2.1.5.2), tack vare diagram
typens attraherande egenskaper kan betraktaren vilja fördjupa sig i den presenterade datan. 
Spindelnätsdiagram orienterar även betraktaren på ett tydligt sätt med hjälp av linjerna mellan 
diagrammets axlar, därav kan förståelse skapas.

2.2.4.2 Form och visuella verktyg
Spindelnätsdiagrammets form går inte att variera i lika stor grad som de klassiska diagrammen, 
eftersom dess uttryck redan är entropiskt för betraktaren. Som tidigare nämnts är dock 
spindelnätsdiagram i sitt grunduttryck en spännande form. Vidare ryms det inom den form 
som uppkommer genom datan lera trianglar, vilket är en medryckande form som lockar 
betraktarens intresse (se 2.1.2.2). 

Slutenhetens lag (se 2.1.4.1) har applicerats på alla diagram utom 5 och 9, genom den yttre 
form som förenar axlarna inom diagrammet. Inom diagram 12, 4 samt 68 har en pentagon 
använts, inom diagram 3 och 10 brukas istället en cirkel. Cirkeln kontrasterar mot den form 
som skapas genom linjerna som dras mellan axlarna, då cirkelformen är av lumummakaraktär 
medan formen inom diagrammet är av taketekaraktär (se 2.1.4.3). Inom diagram 5 och 9 inns 
ingen yttre form som förenar axlarna, vilket ger ett luftigt men samtidigt spretigt intryck. Dessa 
diagram får i sin helhet en taketekaraktär på grund av de taggiga former som uppstår.

Spindelnätsdiagram är användbart då det kommer till jämförelse (2.1.1.3). Genom att rita lera 
former inom samma diagram skapas en tydlig jämförelse mellan olika mätningar. I diagram 8 
visas en jämförelse mellan verkliga värden och en målbild, inom övriga diagram visas jäm
förelse i tid. Inom dessa diagram får betraktaren alltså en snabb överblick eftersom mätningarna 
från två perioder ligger i samma diagram, vilket är en fördel då optimala visualiseringar bör 
vara utformade så att betraktaren snabbt kan utforska den presenterade datan (se. 2.1.5.3). 
Makro och mikro är designprinciper som har används inom spindelnätsdiagrammen (se 
2.1.4.2). Makro utgör formen i sin helhet, och blir extra användbart vid jämförelse över tid. 
Mikro utgör istället de detaljerade värdena som betraktaren tar till sig då diagrammet avläses på 
en djupare nivå.

Inom alla de diagram som författarna har ritat är maxfrekvensen utmed axlarna 100 procent. 
HPI:s data har dock få variabler som uppnår höga procenttal, vilket innebär att formen inom 
diagrammen blir liten, otydlig samt svår att läsa av. Undantaget är diagram 910 där olika symp
tom utgör variablerna på diagrammets axlar. Eftersom formen bör anpassas efter innehållet 
(se 2.1.2.1) borde diagrammens maxfrekvens sänkas, så att den passar HPI:s data på ett bättre 
sätt. Vidare har författarna inom alla diagram, förutom nummer 6, inte skrivit ut några exakta 
procenttal. Detta är dock inte nödvändigt, eftersom genomsnittliga värden ofta är överlägsna 
de exakta (se 2.1.1.2). 

2.2.4.3 Möjlig användning av färg
Som nämnts tidigare är grå en bra färg då linjer används. På så vis får linjerna en lägre hierarki och 
ett lugnt uttryck skapas (se 2.1.3.2). Alla stödlinjer i spindelnätsdiagrammen bör således vara i 
grått. Dessa linjer bör även vara tunna för att skapa ett rent uttryck med tydliga hierarkier (se 2.1.1.2).
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Då lera former representeras i ett diagram är användning av olika färger och opacitet fördel
aktiga verktyg. Med hjälp av opacitet på de färgade ytorna inom diagram 12 och 8 skapas det 
olika lager (se 2.1.4.2) vilket gör det enkelt för betraktaren att se skillnad mellan två mätningar. 
Eftersom färg även är användbart för att skapa ordning och hierarkier (se 2.1.3.1) bör den 
data som premieras (det vill säga den nutida mätningen) ha en mer utstickande kulör än den 
sekundära datan (det vill säga den dåtida). Här kan även olika nyanser användas, eftersom det 
hjälper betraktaren att rangordna datan (se 2.1.3.2). Vidare kan färger belysa det ämne som 
presenteras (se 2.1.3.1) vilket kan vara extra användbart inom spindelnätsdiagram eftersom 
dess uttryck är aningen abstrakt och inte skapar ett visuellt sammanhang vid första anblick. 
Linjerna på formerna (diagram 35 och 9) kan ha olika färger för att särskilja dem. Även linjernas 
tjocklek kan varieras för att skilja dem åt (se 2.1.1.2).
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2.2.5 TRÄDDIAGRAM

TRÄDDIAGRAM 1.

Diagram som avser symptom. Olika färger på procentbubblorna 
kan visar på olika mätningar.

 + Tydlig struktur
 + Tydlig jämförelse över tid
 +Detaljrikt
 + Betraktaren kan göra egna 
urval i informtionen
 + Intresseväckande former gen
om cirklarna

 ‒ Diagrammet tar upp en stor 
yta

 ‒ Betraktaren får ingen snabb 
bild av sammanhanget

TRÄDDIAGRAM 2.

Diagram som avser fysisk aktivitet. Storleken på de högra rutorna 
visar storlek på andelen, procenten skrivs ut bredvid variablerna.

 + Tydlig struktur
 +Detaljrikt

 ‒ Visar inte skillnad över tid
 ‒ Svårt att få en snabb uppfatt
ning om frekvensen, speciellt 
vid lika fördelning

 ‒ Betraktaren får ingen direkt 
bild av sammanhanget

 ‒ Små rutor vid små procenttal
 ‒ Inte intresseväckande

TRÄDDIAGRAM 3.

Diagram som avser tobak & alkohol. 

 + Tydlig struktur
 +Detaljrikt
 + Intresseväckande runda 
former
 + Betraktaren kan göra egna 
urval
 + Tydlig skillnad över tid

 ‒ Diagrammet tar upp en stor 
yta

 ‒ Betraktaren får ingen snabb 
bild av sammanhanget

 ‒ Hela budskapet tar lång tid att 
ta in
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2.2.5.1 Intresseväckande och lättförståelighet
Träddiagram bygger på en tydlig struktur, vilket är en viktig komponent för att lyckas förmedla 
ett budskap. Tack vare den strukturerade karaktären får betraktaren en snabb förståelse för vad 
som hör ihop med vad, och kan på så vis enkelt göra egna urval i datan. Träddiagram är dock 
oklassiska, och ovana betraktare kan ha svårigheter att läsa av dem. (se 2.1.1.3) Inom diagram 1 
och 3 har cirkulära former använts vilket kan skapa ett intresse (se 2.1.2.2). Diagrammen i sin 
helhet skapar dock inget direkt sammanhang som kan locka betraktaren. Vidare får betraktaren 
inte någon snabb uppfattning över datan som visas, utan måste gå igenom de olika grenarna en 
och en för att kunna ta till sig hela budskapet.

2.2.5.2 Form och visuella verktyg
En nackdel med träddiagram är den stora ytan som tas upp, framförallt inom den horisontella 
riktningen (se 2.1.1.3). Detta stämmer väl överens med diagram 1 och 3. Inom diagram 3 krävs 
en mycket stor yta i sidled, författarna har därav inte ritat ut hela diagrammet eftersom det inte 
ick plats på det papper som användes. Inom diagram 1 och 3 krävs många förlytt ningar av 
ögat för att läsa datan, vilket är ytterligare en nackdel då detaljer bör hållas inom en liten yta 
(se 2.1.5.3). Diagram 2 tar inte upp någon stor yta, däremot är det kvadratiskt i sin form vilket 
skapar ett statiskt intryck (se 2.1.2.2).

Inom alla diagram har grundformer använts. Diagrammen kan därav locka betraktaren genom 
igenkänning (se 2.1.2.2). Eftersom cirkeln, som används inom diagram 1 och 3, är av lumumma
karaktär får dessa diagram en inbjudande och varm känsla. Dessa har i sin helhet dock en 
taketekaraktär, på grund av deras spretiga utformning. (se 2.1.4.3) Vidare används kontraster 
och hierarkier på ett tydligt sätt inom träddiagrammen, genom variation av storlek och form 
(se 2.1.4.1).

De linjer som knyter samman datan har en låg hierarki, därav bör dessa vara tunna. Olika 
tjocklek på linjerna skulle dock kunna användas inom diagram 1 och 3, för att markera nutida 
och dåtida data. (Se 2.1.1.2) Vidare skapar linjerna en känsla av rörelse, som orienterar betraktaren. 
Rörelse kan även hjälpa till att skapa uppmärksamhet (se 2.1.5.1).

2.2.5.3 Möjlig användning av färg
Färg är ett verktyg som används för att differentiera (se 2.1.3.1) och skulle därför kunna tilläm
pas inom diagram 1 och 3 för att skilja på nutida och dåtida frekvens. Genom en användning 
av olika färgkombinationer skapas även en visuell ordning (se 2.1.3.1) vilket gör det enklare 
för betraktaren av läsa av diagrammet. Att linjerna i diagrammet har en grå kulör hjälper även 
betraktaren då de inte tar för mycket uppmärksamhet, och de skapar istället ett lugnt intryck 
(se 2.1.3.2).

2.2.6 Sammanfattning av analysen
Cirkeldiagram och stapeldiagram är två klassiska diagramtyper med en tydlig struktur, vilket 
innebär att de är enkla att läsa av. Bargram, spindelnätsdiagram och träddiagram är däremot mer 
entropiska varianter . Detta till trots är bargram en lättförståelig diagramtyp tack vara sin simpla 
karaktär och spindelnätsdiagram orienterar på ett tydligt sätt när betraktaren väl bekantat sig 
med diagram typen. Träddiagram kan däremot vara svårare för betraktaren att förstå på grund 
av dess 
komplicerade uttryck. 

Cirkeldiagram och spindelnätsdiagram anses vara diagram som skapar intresse. Tack vare 
cirkeldiagrammets grundform skapas igenkänning och intresse, medan det inom spindelnäts
diagrammet istället är den dynamiska och spännande formen som betraktaren lockas av. Inom 
stapeldiagram kan de grundformer som används, tillsammans med de dynamiska förhållandena 
mellan bredd och höjd, skapa ett intresse. Bargram, som är en variant på stapeldiagram, tillåter 
genom sin enkelhet övrig formgivning att ta stor plats vilket förtydligar 
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datan på ett intresseväckande sätt. Träddiagram har svårt att locka betraktaren, eftersom denne 
är ovan vid dess uttryck. På grund av diagrammets uppbyggnad tar dessutom budskapet lång 
tid att läsa av, vilket gör att betraktaren tappar intresse. 

Ikoner kan användas som ett verktyg för att påverka betraktaren genom att väcka känslor. 
Inom skisserna har ikoner applicerats på cirkeldiagram, stapeldiagram och bargram eftersom 
dessa diagramtyper genom sitt enkla grunduttryck tillåter funktionell utsmyckning i större grad 
än oklassiska diagramtyper som spindelnätsdiagram och träddiagram. Inom lera stapeldiagram och 
bargram har ikoner använts som staplar, i dessa varianter har det dock varit svårt att visa på en 
skillnad mellan olika mätningar. Vid den klassiska utformningen av stapeldiagram och bargram 
har däremot jämförelse i tid fungerat väl, genom att stapelpar representerat både nutida och 
dåtida mätningar. Vidare har författarna inom de lesta skisserna på cirkeldiagram påvisat olika 
mätningar genom användande av en yttre ring. En tydlig färgkodning, alternativt samman
koppling mellan andelarna genom linjer eller axlar, har dock krävts för att göra jämförelsen 
tydlig. Inom alla spindelnätsdiagram har jämförelsen mellan olika mätningar varit tydlig, skill
naden mellan de olika igurerna har markerats genom användning av färg samt olikt utformade 
linjer. Träddiagrammen påvisar även en tydlig skillnad mellan två mätningar, detta genom en ny 
gren för varje mätning.

Färg har applicerats för att skapa kontraster och hierarkier samt för att differentiera olika data. 
Inom cirkeldiagrammen, bargrammen och stapeldiagrammen har färg använts till att differ
entiera de olika andelarna och för att skapa en tydlig uppdelning mellan olika kategorier och 
mätningar. Till differentiering av kategorier ha lerfärgiga skalor till stor del applicerats, medan 
det till differentiering av olika mätningar har använts skillnad i nyans. Även inom spindelnäts
diagrammen har färg använts för att skilja på olika mätningar, inom dessa har opacitet använts 
vilket skapar lager och separation. Träddiagrammen har i sitt grunduttryck en tydlig hierarkisk 
ordning, vilken kan förtydligas med hjälp av färgkodning. Vidare har det inom alla diagramtyper 
använts grå kulör på linjer och element med låg hierarki.
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3. AVSLUTNING
I avslutningen dras slutsatser utifrån den tidigare analysen, som syftar till att svara på studiens syfte, vilket 
lyder; “syftet med detta designarbete är att utforska hur diagram kan utformas på ett lättförståeligt och sam
tidigt intresseväckande sätt”. De slutgiltiga designförslagen presenteras sedan genom sammanfattningssidan, 
vilken exempliierar de dragna slutsatserna visuellt. Slutligen presenteras en avslutande diskussion, med förslag 
på fortsatt arbete. 

3.1 SLUTSATSER
Utifrån analysen har slutsatser dragits som svarar på studiens frågeställningar, vilka i sin tur 
svarar på syftet. Nedan följer slutsatserna utifrån en tydlig uppdelning av frågeställningarna.

1. Hur påverkar val av diagramtyp förståelighet för data som presenteras?
2. Hur påverkar val av färg och form förståelighet för data inom diagram?

Betraktaren har normalt sedan tidigare en vana av att läsa klassiska diagramtyper, därav är dessa 
diagram bäst lämpade för att skapa lättförståelighet. Dock kan även oklassiska diagramtyper 
vara lätta att förstå, förutsatt att de har en tydlig och pedagogisk formgivning. Att kategori sera 
med hjälp av olika färger, samt att använda nyanser för att skapa en viss ordning hjälper 
betraktaren att förstå datan. Vidare kan hierarkier i färg och form underlätta avläsningen 
genom att struktur och visuell ordning skapas, på så vis blir diagrammen lättförståeliga. Antalet 
färger inom diagram bör dock begränsas, för att bibehålla ordningen. 

3. Hur påverkar val av diagramtyp intresse för data som presenteras?
4. Hur påverkar val av färg och form intresse för data inom diagram?

Formgivning samt visuellt uttryck är det som påverkar betraktarens intresse i första hand, 
och inte val av diagramtyp. Intresse kan skapas genom val av färg och form, då dessa skapar 
associationer hos betraktaren. Associationer är dock subjektivt samt kulturellt betingat, det är 
således svårt att veta vilka färger och former som skapar vilka associationer. Därav kan inte 
generella slutsatser dras kring exakt vilka färger eller former som skapar ett intresse. Att arbeta 
med nivåer i formgivningen leder dock betraktaren, genom kontraster i färg, form och storlek 
kan således betraktaren lockas och ett intresse skapas. Vidare är gestaltning genom ikoner ett 
bra sätt att använda både färg och form, för skapa en intresseväckande visualisering.

Slutligen kan författarna konstatera att intresseväckande och lättförståelighet går hand i hand. 
Skapas ett intresse för diagrammet har betraktaren lättare att förstå den presenterade datan, 
lättförståelighet är dock en förutsättning för att intresset ska bibehållas.
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3.2 SAMMANFATTNINGSSIDAN

3.2.1 Diagram, form- och färgval
Inom sammanfattningssidan har författarna valt att använda olika diagramtyper eftersom det 
framkallar variation, vilket skapar intresse. Fokus har dock legat på de klassiska diagramtyperna 
cirkeldiagram och stapeldiagram, då de är lättförståeliga på grund av betraktarens vana att läsa av 
dem. Bargram och spindelnätsdiagram kan uppfattas som entropiska av betraktaren, författarna  
anser dock att deras uppbyggnad är lätt att förstå samt att de kan göras intresse väckande 
genom sitt visuella uttryck. Träddiagram är däremot en entropisk diagramtyp som inte är enkel 
att läsa av, HPI:s data är dessutom inte av en hierarkisk karaktär. Författarna har därför valt att 
inte använda detta diagram inom sammanfattningssidan, eftersom diagramtypen inte heller har 
ett intresseväckande uttryck.

Inom sammanfattningssidan presenteras, som tidigare nämnts, de olika huvudämnena som för
fattarna har arbetat utefter; kost, fysisk aktivitet, tobak & alkohol, stress och symptom. Tanken med 
ordningen inom vilken ämnena presenteras är att ge betraktaren en positiv inledning, i och 
med ämnena kost och fysisk aktivitet, medan de negativt laddade ämnena stress och symptom 
får avsluta presentationen.

De cirkeldiagram som har använts har likadan design eftersom det skapar ett lugn i kompo
sitionen. Dessutom underlättar det för betraktaren att ta till sig budskapet, genom att denne 
inte behöver läsa på ett nytt sätt inom varje diagram. Vidare presenteras stress i ett klassiskt 
stapeldiagram vilket är skönt för betraktaren, eftersom intilliggande symptom presenteras i ett 
spindeldiagram, den mest entropiska diagramtypen inom sammanfattningssidan. Till ämnena 
tobak & alkohol samt stress har kombinationer av diagram använts. Den övre delen inom 
dessa ger betraktaren en snabb översikt och ett makroperspektiv, medan den nedre delen ger 
ett mikroperspektiv genom den detaljerade datan. Vidare används ikoner som förtydligar datan 
inom de diagram som avser tobak & alkohol samt stress. Ikonerna skapar en känsla på 
sammanfattningssidan och kan på så vis locka fram ett intresse hos betraktaren. 

Två huvudfärger används för att visa på kategorier; bra samt mindre bra värden. Nyanser används 
sedan inom kategorierna för att differentiera andelarna på ett tydligt sätt. De blå nyanserna 
markerar bra värden, medan de röda nyanserna markerar de värden som behöver förbättras. 
Grå kulör används inom alla diagram för text och visuella detaljer med låg hierarki. Ett exem
pel är procenttal som avser tidigare mätningar, vilka får en lägre hierarki genom den ljusgrå 
färgen. Dåtida procent står dessutom utskriven inom parentes, för att ytterligare markera 
skillnaden jämfört med de nutida procenttalen.

På nästkommande sida presenteras sammanfattningssidan i sin helhet, utformad som en 
afisch. Vidare visas varje diagram för sig, med en kort beskrivande text. 
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JAG PROMENERAR/CYKLAR 
TILL OCH FRÅN JOBBET:

JAG UTÖVAR VARDAGSMOTION 
SOM GÖR MIG LÄTT ANFÅDD:

JAG MOTIONERAR/TRÄNAR MED SYFTE 
ATT BIBEHÅLLA/FÖRBÄTTRA KONDITIONEN:

JAG BEDÖMER ATT MINA KOSTVANOR AVSEENDE 
BÅDE REGELBUNDENHET OCH INNEHÅLL ÄR:

27% [20%]

20% [31%]

6% [9%]

6% [7%]

41% [33%]

ERT FÖRETAGS 
HÄLSOPROFILBEDÖMNING

KOSTVANOR FYSISK AKTIVITET

26% [23%]

15% [24%]

7% [12%] 34% [27%]

18% [14%]

8% [11%]

31% [36%]

29% [31%] 6% [17%]

26% [5%]

36% [31%]

15% [9%]

8% [4%]
28% [26%]

13% [30%]

ALKOHOL & TOBAK

HAR DÅLIGA RÖKVANOR

40% [43%]
HAR DÅLIGA SNUSVANOR

15% [24%]
HAR DÅLIGA ALKOHOLVANOR

11% [14%]

60% [57%]

21% [18%]

12% [15%]

3% [5%]
4% [2%]

43% [37%]

32% [35%]

14% [14%]

6% [7%]

5% [7%]

55% [63%]

100%

0%

50%

KÄNNER SIG STRESSADE PÅ JOBBET

STRESS PÅ ARBETET

Trötthet

SömnsvårigheterMagbesvär

Rygg- och nackbesvär

Värk

Övrigt
18% [68%]

81% [55%]

37% [80%]

58% [75%]

49% [25%]

85% [10%]

SYMPTOM

Aldrig
Högst 1 dosa/v
2-3 dosor/v
4-6 dosor/v
Minst 1 dosa/dag

Aldrig
Enstaka tillfällen/feströker
1-10 cigg/dag
11-19 cigg/dag
> 20 cigg/dag

Mycket bra
Bra
Varken bra eller dåliga
Dåliga
Mycket dåliga

Mycket bra
Bra
Varken bra eller dåliga
Dåliga
Mycket dåliga

Minst 30 min/dag 20-29 min/dag 10-19 min/dag
5-9 min/dag < 5 min/dag

Minst 150 min/v  100-149 min/v 50-99 min/v
< 50 min/v Aldrig

> 5 ggr/v 3-5 ggr/v 1-2 ggr/v
Då och då Aldrig

2013 2012

71% [63%]

14% [19%]
3% [3%]

7% [11%]

5% [4%]

4% [2%] 14% [15%] 27% [20%] 48% [54%] 7% [9%]

Mycket oftaOftaDå och dåSällan Aldrig
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3.2.2 Kostvanor
Den första diagramtypen som visas på sammanfattningssidan är ett cirkeldiagram. Genom 
att inleda sidan med ett klassikt diagram med former som betraktaren känner igen skapas en 
naturlig ingång. Dessutom anser författarna att cirkeln passar bra för att visualisera huvud
ämnet kost, då formen kan kopplas till den klassiska kostcirkeln. Det diagram som författarna 
har valt att utgå ifrån är cirkeldiagram 16 (se 2.2.1), eftersom det har ett rent och visuellt 
tilltalande uttryck, samtidigt som det är lätt för betraktaren att förstå.

Diagrammet innehåller två cirklar, där den inre visar nutida data och den yttre visar en tidigare mät
ning. Med hjälp av kontrast i storlek på cirklarna skapas hierarki som särskiljer de olika 
mätningarna. Tack vare användning av olika färger på variablerna samt utsatta procenttal 
kan betraktaren, trots förskjutningen i sidled, tydligt se en jämförelse mellan cirklarnas data. 
Avståndet mellan den inre och den yttre cirkeln underlättar för betraktaren att skilja på 
datan, om cirklarna hade legat intill varandra hade det blivit rörigt och svårare att läsa av.

JAG BEDÖMER ATT MINA KOSTVANOR AVSEENDE 
BÅDE REGELBUNDENHET OCH INNEHÅLL ÄR:

27% [20%]

20% [31%]

6% [9%]

6% [7%]

41% [33%]

Mycket bra
Bra
Varken bra eller dåliga
Dåliga
Mycket dåliga
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3.2.3 Fysisk Aktivitet
Till fysisk aktivitet används diagramtypen bargram. Författarna valde att arbeta vidare med bar
gram 1 (se 2.2.3) eftersom den kurviga formen konnoterar rörelse och kan på så vis kan locka 
betraktaren. Samtidigt är bargram 1 en kreativ variant på ett klassiskt bargram vilket innebär 
att det blir lätt att läsa av. Det liggande diagrammet utnyttjar även den naturliga läsriktningen. 
Ett diagram per underämne används. Tidigare mätningar presenteras i smalare staplar för att få 
en lägre hierarki, och ett litet avstånd till den nutida datan distanserar de olika mätningarna. Vidare 
används liksom i de andra diagrammen färgkodningsscheman som beskriver vilken färg som 
avser vilken data, schemat är placerat direkt ovanför varje diagram vilket innebär att ögat inte 
behöver förlytta sig långa sträckor för att avkoda färgerna.

JAG PROMENERAR/CYKLAR 
TILL OCH FRÅN JOBBET:

JAG UTÖVAR VARDAGSMOTION 
SOM GÖR MIG LÄTT ANFÅDD:

JAG MOTIONERAR/TRÄNAR MED SYFTE 
ATT BIBEHÅLLA/FÖRBÄTTRA KONDITIONEN:

26% [23%]

15% [24%]

7% [12%] 34% [27%]

18% [14%]

8% [11%]

31% [36%]

29% [31%] 6% [17%]

26% [5%]

36% [31%]

15% [9%]

8% [4%]
28% [26%]

13% [30%]

Minst 30 min/dag 20-29 min/dag 10-19 min/dag
5-9 min/dag Mindre än 5 min/dag

Minst 150 min/v  100-149 min/v 50-99 min/v
<50 min/v Aldrig

Mer än 5 ggr/v 3-5 ggr/v 1-2 ggr/v
Då och då Aldrig
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3.2.4 Tobak & alkohol
En kombination av stapeldiagram 19 (se 2.2.2) och cirkeldiagram 16 (se 2.2.1) har använts för 
att visualisera datan kring tobak & alkohol. I den övre delen har tre stapeldiagram använts för 
att ge betraktaren en översikt av hur många som har dåliga vanor kring alkohol, rökning och 
snusning (på grund av diagrammens bredd visas här endast alkohol och rökning, se samman
fattningssidan för diagrammen i sin helhet). Detta visas genom ringarna som är ifyllda med två 
olika nyanser av blått, samt med ikoner som förtydligar det ämne som presenteras. I de undre 
cirkeldiagrammen ges ett mikroperspektiv och betraktaren får en mer ingående bild av hur 
vanorna på företaget ser ut. En klammer har använts för att koppla ihop de övre och de undre 
diagrammen, klammern har en låg hierarki genom dess tunna linje i ljusgrå kulör. 

HAR DÅLIGA RÖKVANOR

40% [43%]
HAR DÅLIGA ALKOHOLVANOR

11% [14%]

60% [57%]

21% [18%]

12% [15%]

3% [5%]
4% [2%]

43% [37%]

32% [35%]

14% [14%]

6% [7%]

5% [7%]

Aldrig
Enstaka tillfällen/feströker
1-10 cigg/dag
11-19 cigg/dag
> 20 cigg/dag

Mycket bra
Bra
Varken bra eller dåliga
Dåliga
Mycket dåliga
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3.2.5 Stress
För att visualisera stress har författarna utgått ifrån stapeldiagram 8 (se 2.2.2) och en del av 
cirkeldiagram 24 (se 2.2.1). Ikonerna från cirkeldiagram 24 lockar betraktaren, samt ger en 
förståelse för vilket ämne diagrammet avser. Stapeldiagram 8 har ett estetiskt tilltalande ut tryck 
enligt författarna. För att göra det mer lättförståeligt har dock författarna valt att vända på 
diagrammet så att staplarna löper nedifrån, då det är mer konventionellt. Inom stapel
diagrammet visas en tydlig jämförelse genom att det inom stapelpar visas olika mätningar. 
Dessa särskiljs genom färgkontrast samt skillnad i bredd.

55% [63%]

100%

0%

50%

KÄNNER SIG STRESSADE PÅ JOBBET

4% [2%] 14% [15%] 27% [20%] 48% [54%] 7% [9%]
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3.2.6 Symptom
Till huvudämnet symptom har författarna valt att utgå ifrån spindelnätsdiagram 10 (se 2.2.4). 
Symptom presenteras i ett spindelnätsdiagram eftersom varje underämne kan utgöra 100 pro
cent. Detta innebär att formerna inom diagrammet blir stora och intresseväckande. Författarna 
har valt att lägga en rund yttre form kring diagrammet för att skapa kontrast till formerna som 
datan utgör, samt för att gå i linje med övrig formgivning på sidan.

Spindelnätsdiagrammet visar en tydlig skillnad över tid tack vare formernas olika färger. Författarna 
har valt att använda opacitet på formerna för att tydligt visa skillnaden mellan mätningarna, 
samt för att underlätta avläsning av trender. Till varje underämne har även procenttal skrivits 
ut för att förtydliga för betraktaren. Närhetens lag har applicerats genom att alla underämnen 
som har med värk att göra ligger i varandras närhet, medan de ämnen som har med sömn att 
göra ligger tillsammans. 

Trötthet

SömnsvårigheterMagbesvär

Rygg- och nackbesvär

Värk

Övrigt
18% [68%]

81% [55%]

37% [80%]

58% [75%]

49% [25%]

85% [10%]

2013 2012
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3.3 DISKUSSION
Inom detta arbete har ett stort antal designförslag producerats, skisserna går dock att 
kombinera till ett obegränsat antal nya varianter. Ett första exempel är att andelar inom cirkel
diagram kan byggas upp av ikoner liksom i stapeldiagram. Ett andra exempel är lödes linjer 
som förtydligar jämförelse mellan dubbla ringar i cirkeldiagram, som kan appliceras mellan 
staplar som visar skilda mätningar inom stapeldiagram och bargram. Ett tredje exempel är olika 
diagramtyper, som kan kombineras till nya detaljrika visualiseringar. Vidare bör diagrammen 
anpassas efter vilken data som presenteras, därmed öppnas ännu ler möjligheter eftersom 
diagrammen inom denna studie enbart är baserade på data från HPI. Författarna har givetvis 
inte kunnat skissa på alla möjliga varianter, arbetet syftar istället till att inspirera läsaren i enlighet 
med den valda metoden som Gaver och Martin (2000) beskriver. Det föreligger alltså en be
gränsning inom arbetet i och med att designförslagen enbart utgör en liten del inom det 
möjliga området, detta kan dock ses som en fördel eftersom designarbetet inbjuder till nya 
idéer och öppnar upp till diskussion inom designområdet.

Resultatet inom denna studie kan förutom av HPI användas av formgivare och företag som 
vill kunna presentera fakta genom diagram på ett intresseväckande och lättförståeligt sätt. 
Inom vidare studier kan detta arbete användas som en inspirationskälla, utifrån vilken ler 
design förslag kan tas fram. Framtida undersökningar skulle även kunna fokuseras på en viss 
diagramtyp, samt göra undersökningar bland målgruppen för att dra ytterligare slutsatser kring 
perception av diagram. Ytterligare ett förslag på fortsatt studie skulle kunna vara att genom
föra användartester på de framtagna skisserna och sedan jämföra resultatet med 
sammanfattningssidan.



60

KÄLLFÖRTECKNING
Bergström, B. (2009). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och proilering i vår visuella kultur. 
Stockholm: Carlsson. 

Bergström, B. (2010). Bild & budskap: ett triangeldrama om bildkommunikation. Uppl. 2. Stockholm: 
Carlsson.

Breslow, L.A., Trafton, J.G. och Ratwani, R.M. (2009). A Perceptual Process Approach to 
Selecting Color Scales for Complex Visualizations. Journal of  Experimental Psychology: Applied, 
15(1). s.2534.

Gaver, B. och Martin, H. (2000). Alternatives: Exploring Information Appliances Through 
Conceptual Design Proposals. Association for Computing Machinery. s.209216.

Healey, C.G. och Enns, J.T. (2002). Perception and painting: A search for effective, engaging 

visualizations. IEEE Computer Graphics and Applications, 22(2). s.1015.

HPI. (2013a). Hälsoproilbedömning. (HTML) Tillgänglig: 
<http://www.hpinordic.se/sv/metoder/hpb> [20130415]

HPI. (2013b). Så här genomförs en Hälsoproilbedömning. (HTML) Tillgänglig: 
<http://www.hpinordic.se/sv/metoder/hpb/sahargenomforsenhpb> [20130415]

HPI. (2013c). Syfte. (HTML) Tillgänglig: 
<http://www.hpinordic.se/sv/metoder/hpb/syfte> [20130415]

Isaksson, C. (2013). Muntlig information vid möte på Linköpings Universitet. [20130211]

Lengler, R. och Eppler, M.J. (2007). Towards a periodic table of  visualization methods of  
management. Proceedings of  the IASTED International Conference on Graphics and Visualization in 
Engineering, GVE 2007 2007. s.8388.

Liu, Y; och Hao, L. (2010). Information graphics as a visual language. 2010 IEEE 11th 
International Conference on ComputerAided Industrial Design and Conceptual Design, CAID and 
CD’2010 2010. s.757761.

Lupton, E. och Phillips, J. (2008). Graphic design: the new basics. New York: Princeton 
Architectural Press.

Nationalencyklopedin. (2013). Diagram / Nationalencyklopedin (HTML) Tillgänglig: 
<http://www.ne.se/lang/diagram> [20130513]

Ozcelik, E. och Tekman, H.G. (2012). Effects of  graph type, conceptual domain and perceptual 
organization of  information on graph comprehension. New Educational Review, 27(1). s.232243. 

Puhalla, D.M. (2008). Perceiving hierarchy through intrinsic color structure. 
Visual Communi cation, 7(2). s.199228.

SCB. (2011) Diagram. (HTML) Tillgänglig: 
<http://www.scb.se/pages/list____293672.aspx> [20130506]



61

Spence, R. (2007). Information Visualization  Design for Interaction. 2 uppl. Person Education 
Limited. Harlow.

Ten Bosch, O. och De Jonge, E. (2008). Visualising oficial statistics. Statistical Journal of  the 
IAOS, 25(34). s.103116.

Tufte, E. R. (1990). Envisioning Information. Cheshire: Graphics Press.

Tufte, E.R. (2001). The Visual Display of  Quantitative Information. 2 uppl. Cheshire: Graphics Press.

University of  the Arts London. (2007). Visual Directions: Sketchbooks (text version). (HTML) 
Tillgänlig: <http://www.arts.ac.uk/cetl/visualdirections/lash/sketchbook/lash_sketch
books_textversion.htm#important> [20130417]

Wittenburg, K., Lanning, T., Heinrichs, M. och Stanton, M. (2001). Parallel bargrams for consumer
based information exploration and choice. Proceedings of  the 14th Annual ACM Symposium: User 
Interface Software & Technology. s.51.

WollerCarter, M.M., Okan, Y., Cokely, E.T. och GarciaRetamero, R. (2012). Communicating 
and distorting risks with graphs: An eyetracking study. Proceedings of  the Human Factors and Ergo
nomics Society 2012. s.17231727. 


