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Denna rapport beskriver en explorativ fallstudie inom området interaktionsdesign. Studien har 

genomförts i syfte att identifiera en riktlinje för utformningen av informationsgrafik i 

personas. Ett grundantagande är att informationsgrafik kan förbättra personans roll som 

kunskapsöverförande artefakt. 

Studien består av ett utforskande designarbete på ett konsultföretag som tillhandahöll tjänster 

inom UX (User Experience, användarupplevelser). Detta gjordes genom en workshop med 

yrkesverksamma interaktionsdesigners och ett designarbete, innehållande en kvalitativ 

utvärdering av tre olika designförslag kring informationsgrafik i personas. 

 

Synen på informationsgrafik baseras i denna studie på ramverket A Framework for 

Knowledge Visualization från forskningsområdet kunskapsvisualisering. Studiens resultat 

tyder på att informationsgrafik i personas kan härledas till 4 olika typer av grafiska element 

(text, bild, diagram och karta). Två av dessa grafiska element (diagram och karta) 

utvärderades genom samtal i en fokusgrupp. Tolkningen av samtalet tyder på att diagram och 

kartor är möjliga riktlinjer för utformning av informationsgrafik i personas. Resultatet stöds 

på litteratur kring informationsgrafik och UX. 
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En interaktionsdesigner arbetar med att designa interaktiva miljöer så som datasystem och 

webbplatser, detta i syfte att göra miljöerna lätta att använda och anpassade till de tänkta 

användarnas krav (Arbetsförmedlingen, 2013). För att lyckas med sitt arbete behöver 

interaktionsdesignern skaffa sig kunskap om de tänkta användarnas behov, beteenden och 

målsättningar. I stora designprojekt behöver interaktionsdesigners också vara noggranna med 

att dokumentera sina insamlade kunskaper (sin förståelse för användarna), detta för att ha 

möjlighet att förmedla kunskapen vidare till utvecklare och till intressenter
1
. Denna 

kunskapsförmedling görs idag bland annat med hjälp av så kallade personas (Goodwin, 

2009). För att lyckas med kunskapsöverföringen med hjälp av personas är det viktigt att 

informationen i personan är utformad på ett sådant sätt att den kan förmedlas effektivt.  

Risken är annars att de personas som skapas inom ett designprojekt inte används. Detta leder i 

sin tur till att delar av interaktionsdesignerns expertis inte kommer till sin nytta och att 

resultatet för den produkt eller tjänst som ska tas fram blir sämre.  

 

För att förbättra möjligheterna till effektiv kunskapsöverföring i personas, föreslås en ökad 

användning av informationsgrafik. Forskning tyder nämligen på att kommunikationen av 

kunskap genom storytelling (något som används i personas idag) görs mycket bättre om 

bilder, texter och figurer vävs samman till helheter (Segel & Heer, 2010). Det finns idag ett 

stort antal ramverk som kan användas för att underlätta skapandet av informationsgrafik. En 

av dessa ramverk är A Framework for Knowledge Visualization (hädan efter AF-KV), ett 

ramverk särskilt anpassat för att ta fram informationsgrafik som kan förmedla normativ och 

erfarenhetsbaserad kunskap. Sådan kunskap är viktig när man ska beskriva en användares 

behov. 

 

Då det saknas tydliga riktlinjer för hur man designar informationsgrafik som kan användas i 

personas, syftar denna studie till att undersöka vad en sådan riktlinje skulle kunna grundas på. 

Genom ett praktiskt tillvägagångssätt, syftar denna studie till att undersöka hur en användning 

av informationsgrafik i personas skulle kunna se ut baserat på tidigare forsknings kring 

1
 Intressenter är personer som inte ingår i designteamet men som har avgörande för beslutsfattarroller
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informationsgrafik och en förståelse för hur interaktionsdesigners ser att informationsgrafik 

kan användas i personas. 

 

Forskningsfråga:  Hur resonerar interaktionsdesigners kring fördelar och nackdelar med 

olika typer av informationsgrafik i personas? 
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I detta kapitel redogörs för vad en persona är utifrån olika perspektiv, och vad som i denna rapport 

menas med begreppet informationsgrafik. Eftersom tidigare forskning kring informationsgrafik i 

personas är obefintlig (eller åtminstone inte uppmärksammad) så görs här ett försök till att ge läsaren 

nödvändig bakgrundinformation utan möjligheten till att kunna hänvisa till någon liknande studie. 

 

 

Personas är textbaserade dokument som tas fram av interaktionsdesigners för att upprätta en 

gemensam förståelse för en användargrupp. Informationen i en persona beskriver en 

användararketyp (en sammanställning av verkliga användares situation, behov, målsättningar 

och drivkrafter) genom en fiktiv narrativ text (Goodwin, 2009). I regel återfinns alltid en 

porträttbild föreställande användararketypen, ibland förekommer också andra grafiska 

element, men större delen av innehållet är alltid ren text. 

 

Texten i personas baseras i regel på kunskap som inhämtats från fältstudier och intervjuer 

med verkliga användare, detta kan göras på många olika sätt beroende på vad personans syfte 

är
2
 men vanligtvis så sker det genom semistrukturerade intervjuer. Lene Nielsen har genom 

sin forskning vid Coopenhagen buissenies school inriktat sig på att undersöka personas. 

Enligt Nielsen finns de fyra olika övergripande perspektiv på vad en persona innebär: 

 

 Det uppgiftsinriktade perspektivet (Goal-directed, Cooper, 2006) innebär att 

personan definieras utifrån användarnas arbetsrelaterade mål i förhållande till en 

produkt eller en tjänst. Inom detta perspektiv läggs stort fokus på att beskriva 

användarens arbetsflöde och kontextens påverkan på hur användaren behöver bete sig 

för att lyckas uppnå sina mål. 

 

 Det rollbaserade perspektivet (Role-based  Pruitt & Adlin, 2006) växte fram ur 

kritik riktad mot det uppgiftsinriktade perspektivets, man ansåg att det saknade 

tydlighet och struktur. Enligt det roll-baserade perspektivet bör både kvalitativ och 

kvantitativ data ligga tillgrunden för texten i en persona. Synen på personan som 

2
 Personas kan se mycket olika ut eftersom de anpassas efter varje projekts syfte, samt uppdragsgivarnas behov 

och tidigare kunskap om användargruppen.  
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någonting mer än endast en beskrivning av användarens beteendemönster genomsyrar 

detta synsätt. Tron på att en förståelse för användarna blir bättre om personor bygger 

på mätbara data (data-driven personas, McGinn & Kotamraju, 2008), kan exempelvis 

innebära att siffror med användares statistiska marknadsandelar eller resultat från ett 

användartest förekommer i personor utvecklade med det rollbaserade perspektivet. 

Detta synsätt har trotts sin ökade tydlighet av hur personas bör användas fått kritik 

från flera håll (Goodwin, 2009; Cooper, 2006; Siegel, 2010) för att försämra bilden av 

användaren, med det huvudsakliga argumentet att statistisk data inte gagnar läsarens 

emotionella band till personan.  

 

 Det engagerade perspektivet (Nielsen, 2013) innebär förmedlingen av en 

personlig syn på användarna, och Nielsen menar att en bra persona skapar ett icke-

stereotypt förhållningssätt till användarna. Inom detta perspektiv vill man i hög grad 

lyfta fram behovet av en förståelse för användarnas sociala bakgrund och deras 

emotionella relation till det som ska designas. 

 

 Det fiktionsbaserade perspektivet, vilket innebär att man tar fram personas 

utifrån tidigare erfarenhet och mycket små mängder specifikt insamlad datamaterial. 

Därför är personas mycket enkla att ta fram men saknar ofta vetenskaplig grund. Det 

har lett till att det fiktionsbaserade perspektivet har kritiserats för att underbygga 

fördomar om användarna (Nielsen, 2013).    

 

Oavsätt vilket perspektiv som används vid skapandet av en persona så syftar personan till att 

väcka läsarens empati för användaren (Nielsen, 2013). Välgjorda personas blir då till effektiva 

medhjälpare (eller designverktyg Cooper, 2006) under designprocessen, vilket förenklar 

designarbetet genom att ge en sammanfattande bild av vad användaren vill ha (Goodwin, 

2009). För att skapa välgjorda personas (och i förlängningen användarvänliga produkter) är 

kunskapen om hur man utformar personas därför av stor vikt för att lyckas med att sprida 

kunskap (Pruitt & Adlin, 2006). Viss kritik har riktats mot att personas ibland tas fram för att 

vara "estetiskt tilltalande" och locka till uppmärksamhet, istället för att enbart förmedla 

information om de verkliga användarna. Personans skapare Allan Cooper har bland annat (i 

en radiointervju från 2006) uttryckt sig kritiskt angående den ibland allt för tidskrävande 

processen som skapandet av personas innebär: "personas are not something we make, they’re 

something we discover" (Cooper, 2006). Han menar att man inte bör lägga allt för stor tid på 
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att ta fram en grafiskt snygg beskrivning av ett användarsegment, då det i slutändan är själva 

produkten som personan ger upphov till som räknas. 

 

Betydelsen av termen "informationsgrafik" är otroligt bred och innefattar i princip alla typer 

av grafiska representationer av information. För att ge läsaren en bild av vad som oftast menas 

med informationsgrafik kan hen tänka på de animationer och bilder som förekommer i 

kvällstidningar och i nyhetsprogram. I dessa animationer vävs siffror, diagram och texter 

samman med bilder för att skapa en sammanhängande grafisk helhet av information 

(informationsgrafik!).  En annan förklaring av begreppet informationsgrafik är att det är 

beståndsdelarna inom informationsdesign, och informationsdesign är: " Utformning av 

budskap med syftet att förklara"(Jonsson, 2006). Nyttan av informationsgrafik inom 

kommunikation har på senare år blivit allt tydligare i och med att vårt informationstäta 

samhälla höjt kraven för vilken typ av information som når igenom det dagliga bruset. Då vi 

människor ständigt utsätts för ett konstant informationsflöde i vardagen höjs kraven för 

tydlighet och effektivitet i såväl utformningen som paketeringen av information om budskapet 

ska lyckas nå fram till mottagaren (Golobisky & Hagen, 2010). En sammanställning av 

forskning och publikationer kring informationsgrafik har visat att information som förmedlas 

med hjälp av informationsgrafik, ökar mottagarens vilja att ta till sig informationen 

(Smiciklas, 2012). Mark Smiciklas tar i sin bok The Power of Infographics (2012) upp tre 

huvudsakliga anledningar till varför informationsgrafik är bra att använda vid överföring av 

information inom företagsverksamhet: 

 

 Informationsgrafik är lätt att ta till sig; vilket passar för den allt mer selektiva 

lässtil som de flesta människor ägnar sig åt när vi söker information. Något som 

antagligen har utvecklats i och med den ökade tillgången på information med hjälp av 

internet. Enligt användbarhetsexperten Jakob Nielsen, forskare och grundare av 

Nielsen-Norman group, läser den genomsnittliga webbsidebesökaren endast mellan  

20 % och 28 % av den text som finns på en vanlig webbsida. Större delen av 

besökarens uppmärksamhet ägnas åt att så snabbt som möjligt skaffa sig en överblick 

av informationen (Nielsen J. , 2008). 
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 Informationsgrafik är lätt att dela med sig av. Detta, skriver Smiciklas, gäller 

åtminstonde för informationsgrafik i elektronisk form. Människans förmåga att 

effektivt bearbeta visuell information ökar sannolikheten att informationen också 

skickas vidare och sprids. Huruvida detta kan appliceras även på informationsgrafik i 

tryckt media, diskuteras inte. 

 

 The "Cool" factor; Informationsgrafik bryter av från traditionell text av den 

enkla anledningen att det är (eller åtminstone bör vara) någonting smakfullt att titta på.   

I litteratur knuten till personas, så som boken Designing for the digital age (Goodwin, 2009) 

förekommer exempel på hur diagram kan användas under konceptstadiet innan personorna 

skapas. Detta kan möjligen ses som någon form av informationsgrafik vilken syftar till att 

underlätta en förståelse kring hur olika personas relaterar till varandra. Men ingen diskussion 

kring deras grafiska utformning eller huruvida de kan appliceras i den slutgiltiga personan 

förekommer, endast allmänna redogörelser kring att en översikt över hur olika personas 

hänger samman är användbart, följt av en bild på hur någonting sådant kan se ut (se Figur 1). 

 

Översikt över personas. 

Konceptuell skiss som bygger på bild ur Designing for the digital age, (Goodwin, 2009, kap 11, figur 11.19

Även i boken The Persona Life Cycle  (Pruitt & Adlin, 2006) går det att hitta olika exempel 

på när informationsgrafik kan användas tillsammans med personas för att ge en ökad 
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förståelse för användarna. Författarna beskriver här en generell redogörelse för hur olika typer 

av kartor kan användas i en användarcentrerad designprosessen, och hur personas och kartor 

kan kompletera varandra.  Nedan följer ett stycke från kapitel 10 i boken, ett kapitel som 

handlar om hur man kan komplettera personas samt underlätta skapandet av dem med hjälp av 

olika typer av kartor. "Designkartor och reality maps är intressanta ... eftersom de går att 

använda både när man skapar personas och när man ska ta fram ny design. När kartor används 

tillsammans med personas kan de hjälpa dig att förstå vilka upplevelse-relaterade förändringar 

som en ny produkt kommer innebära".  
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I detta kapitel redogörs för vad forskningsområdet kunskapsvisualisering innebär, i syfte att 

motivera användningen av detta som teoretisk utgångspunkt i denna studie. Därefter följer en 

beskrivning av den teoretiska synen på hur visuell information bör utformas enligt det centrala 

ramverk AF-KV. Kapitlet innehåller också en förklaring av vad begreppet designprinciper 

innebär, och en lista på designprinciper inom informationsdesign som senare beröras i   

kapitel 4.  

Kunskapsvisualisering är ett forskningsområde som inriktar sig mot lärande av ny kunskap 

genom visuella medier, särskilt implicit kunskap så som erfarenheter, antaganden och 

förstålelser för sociala strukturer (Meyer, 2008/2009). Kunskapsvisualisering har vuxit fram 

ur sammanslagningen av följande tre områden: 

 

 Kommunikationsvetenskap 

 Kunskapsförvaltning (Knowledge management) 

 Visualisering. 

 

Anledningen till att kunskapsvisualisering utgör en relevant teoretisk bakgrund till detta 

arbete beror på att tidigare forskning inom området har varit av utforskande och 

teorigrundande karaktär, och detta på ett sätt som till stor del liknar det angreppsätt som denna 

studie har. Två exempel på tidigare forsning som genomförts inom kunskapsvisualisering 

innebär bland annat: en studie om hur man med hjälp av informationskartor kan representera 

den förväntade inverkan som byggandet av ett universitet antas få för en stad: Science City 

ETH Visualizing a Planning Process. Samt en studie kring hur man kan representera 

sökträffar i ett digitalt bibliotek genom interaktiva area-diagram som beskriver förhållandet 

mellan hur bra olika böcker i biblioteket matchar den sökning som gjorts: Metaview: Visual 

Document Search in Digital Libraries (Meyer, 2008/2009).  Dessa två studier visar hur en 

teoretisk utgångspunkt inom kunskapsvisualisering kan användas för mycket skilda ändamål, 

så länge det finns ett intresse för att ta fram någon form av kunskap som skall representeras 

visuellt. 
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Intressant att notera är att några av de ledande forskarna inom detta område har haft ett uttalat 

intresse av att kunna tillämpa forskningsupptäckterna inom kunskapsvisualisering på 

kommunikationsvetenskap, och då särskilt kommunikation mellan företag, anställda och 

kunder (Meyer, 2008/2009). I ett forskningsteoretiskt perspektiv har detta inneburit att ett 

praktiskt synsätt har speglat teoribildningen inom kunskapsvisualisering, och att fältet har 

fyllt behovet av ett "mediterande forskningsfält" (Meyer, 2008/2009) mellan delområdena 

kommunikationsvetenskap, kunskapsförvaltning och visualisering. Detta har inneburit ett 

vetenskapligt intresse av att skapa praktiska lösningar på verkliga problem inom den 

finansiella sektorn. Något som också blir tydligt i ljuset av att större delen av den forskning 

som gjorts har inneburit utvärderingar av alternativa sätt att kommunicera ett budskap i en 

företagsmiljö. Synen på informationsgrafik inom detta område baseras på en strävan efter att 

kunna kategorisera grafiska element efter deras kommunikativa egenskaper.  Detta har skapat 

ett praktiskt och mycket förenklat synsätt på informationsgrafik: något som passar bra till en 

studie (som denna) av utforskande karaktär inom ett område som idag saknar riktlinjer.  
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Veta vad? Skapa något Du själv En rapport 

report 

Strukturerad text 

Veta hur? Koda En person Ett samtal Mental bild 

Veta varför? Överföra Ett arbetslag Ett tal Skiss 

Veta vem? Identifiera Ett samhälle En workshop Diagram 

Veta var? Applicera/Lära 

av 

Anställda på 

företag 

I ett 

expertsystem 

Bild/ visuell 

metafor 

Veta: vad 

händer om? 

Mäta Intressenter Visas på 

internet, eller 

intranät 

Karta 

Normativ 

kunskap 

Signalera Allmänheten I en virtuell 

miljö 

Interaktiv 

visualisering 

A Framework for Knowledge Visualization

 

Ramverket AF-KV (Figur 2) är skapat av Remo Burkhard och Martin Eppler (2005,2009). 

Det innehåller en samling viktiga frågeställningar som underlättar arbetet för den som ska 

skapa informationsgrafik i ett kommunikativt syfte. Genom att utgå ifrån teorier kring mentala 

modeller
3
 (och hur de påverkar vår tolkning av information) syftar ramverket till att hjälpa 

avsändaren av visuell information att representera sin kunskap på ett sätt som underlättar för 

mottagaren att ta till sig informationen genom att integrera den med sin tidigare kunskap. 

En sammanfattande beskrivning av ramverkets teori är att kunskapsöverföring sker genom att 

en avsändare externaliserar sin kunskap genom någon form av representation och en 

mottagare tolkar denna representation och automatiskt internaliserar sin tolkning av 

informationen med sin tidigare kunskap. För att kunskapsöverföringen skall ske med 

framgång är det av största vikt att mottagaren har samma mentala modell när denne tolkar 

informationen som avsändaren har när denne sänder informationen, annars kan missförstånd 

uppstå.  För att uppnå detta bör den visuella representationen var mycket tydligt i sin 

utformning. För att uppnå denna tydlighet ska designern av den visuella representationen 

(informationsgrafiken) utgå ifrån ramverket.  

 

3
 Mentala modeller innebär inom kognitionsvetenskap att vi människor skapar inre bilder av yttre händelser, 

situationer och koncept. Denna forskning har främst genomförts inom forskning kring spatial navigering.
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Ramverket är utformat som en matris med fem spalter, där varje spalt innehåller exempel på 

olika svarsalternativ till de givna frågorna. Om den som utformar informationsgrafik kan 

besvara ramverkets frågor med en övertygande motivering ökar sannolikheten för att 

informationsgrafiken kommer leda till det önskade syftet (d.v.s. designern vet vad hen sysslar 

med). En validering av ramverket har gjorts i studien: Impulse: Using Knowledge 

Visualization in Business Process Oriented Knowledge Infrastructures (Burkhard, 2005). En 

studie av hur personer som arbetar med tidskrävande projekt upplever att få information om 

projektet och dess deadlines pressenterade i form av ett Gantt-schema, jämfört med en visuell 

representation framtagen med hjälp av ramverket AF-KV (vilket i detta fall innebar en 

"tunnelbanekarta"). Tunnelbanekartan skapades med hjälp av ramverket AF-KV genom att 

forskaren intervjuade intressenterna i projektet och aplicerade deras svar på ramverket. Något 

som sedan användes som utgångspunkt när tunnelbanekartan skulle designas. En slutsats från 

denna studie innebar en stärkt tilltron på användandet av ramverket AF-KV i 

forskningssammanhang, detta efterom den tunnelbanekarta som realiserades hade ett format 

som passade väl med den visuella representation som skulle tas fram för att kunna jämföras 

med Gantt-schemat, samtidigt som innehållet från Gantt-schemat kunde bevaras och utan 

större problem förstås. Något som undersöktes i och med en enkätundersökning (Burkhard, 

2005).  

 

Det är viktigt att understryka att ramverket endast är ett hjälpmedel under det inledande 

konceptstadiet (ett sätt att skapa tydlig struktur) för hur information skall designas. Kritik har 

riktats mot svårigheterna med att veta hur man på bästa sätt använder AF-KV som stöd i 

designprocessen, och behovet av ett mer lättanvänt ramverk (Zeiller & Karl, 2008). Ett mer 

lättanvänt ramverk som tagits fram inom kunskapsvisualisering är A Periodic Table of 

Visualization Methods
 4
 (Lenger & Eppler, 2007) vilket består av en samling med 100 stycken 

vanligt förekommande informationsgrafiska representationer, sorterade efter 

användningsområde och pressenterade som ett periodiskt system. Problemet med detta 

ramverk är att det snarare liknar en inspirationskälla för designern, än någon vetenskaplig 

utgångspunkt. Därför har AF-KV valts som utgångspunkt i denna studie. 

   

4
 Länk till en interaktiv version av ramverket A Periodic Table of Visualization Methods: 

 http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html (2013-06-17) 

http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html
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Grundidén med designprinciper är att liknande designuppgifter kan lösas på samma sätt 

eftersom det går att generalisera kring hur människor uppfattar design, något som både 

bottnar i vår perceptuella förmåga och våra kulturella normer (Lidwell, Holden, & Butler, 

2003). 

 

I detta avsnitt pressenteras en samling vedertagna designprinciper, som senare kommer 

refereras till i redogörelsen för designarbetet kapitel 4 och 5, i syfte att öka transparensen för 

designarbetet.  Principerna kan till stor del knytas samman med kunskap från forskning inom 

kognitiv psykologi, gestaltpsykologi, och arkitektur men även andra kunskapsområden så som 

typografi och estetik (för att nämna några). Urvalet har gjorts ur följande böcker: Envisioning 

Information (Tufte, 1990), Vision (Marr, 1982) och Universal Principles of Design (Lidwell, 

Holden, & Butler, 2003). Enskilda principers reliabilitet kan självklart ifrågasättas, och 

därmed denna studies användning av dem. Den valda litteraturen bör ändå anses ha klarat 

tidigare kritisk granskning i så hög utsträckning att de principer som förespråkas i dem vilar 

på ett stort mott av tilltro. 

 

 När en ökad mängd av olika typer av information pressenteras i ett  och samma 

 medium försvåras tolkningen av informationen (Information overload). 

 

 Inlärning av information förenklas om informationen sammanställs  till små 

 mindre enheter (Chunking). 

 

 Inlärning av information förenklas om den knyts till redan befintlig  kunskap 

 (Advance Organizer - inlärningsteori) 

 

 Information kan jämföras på ett effektivt sätt med hjälp av små grafer 

 innehållande jämförbar information (small multiple).  

 

 Olika visuella hierarkier kombineras för att styra läsarens blick: 

o  Storlek (störst först) 
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o  Färg (kontrast väcker uppmärksamhet) 

o  Riktning (objekt med tydlig riktning rör sig mot ett mål) 

o  Nivåskillnader (närmast är mest markant, och upplevs av läsaren befinna sig 

närmare i tid). 

o  Visuellt liknande objekt upplevs ha liknande egenskaper (Similarity effect). 

 

 Objekt som befinner sig i närheten av varandra upplevs tillhöra varandra 

 (Proximity - närhetsprincipen)    

 

 En helhet som utgörs av flera mindre delar skapar en förståelse som blir 

 större än de enskilda delarna var för sig ("One plus one equals three or more"). 

 

 Genom att sortera information i olika lager (med hjälp av färg eller 

 avståndsdjup) kan stor mängd information göras mer lättförstålig utan att det 

 tar upp mer fysisk plats (Layering) 

 

 Informationens inramning påverkar de beslut som fattas om 

 informationen används som underlag för beslutsfattande  

 (Framing inom beslutsfattarteori) 

 

 Integrering av ord och bilder underlättar skapandet av mentala bilder 

 (Storytelling) 

 

 Jämförelse av information görs bäst när (principer från Edward Tuftes bok, 

 Envisioning Information): 

o  Lättförståliga mätvärden används 

o   All information finns tillgänglig på samma ställe 

o   Tydliga riktmärken visar läsaren hur diagrammen ska tolkas 

 

 Färger som passar ihop (färgteori): 

o  Är oftast inte fler än 5 olika samtidigt 

o   Förekommer tillsammans i naturen (under samma årstider) 

o  Påverkas av symbolism, exempelvis blå = himmel, vit = snö (tolkningen skiljer 

sig mycket mellan olika kulturer och miljöer). 
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 En människas ansikte påverkar vår syn på henne 

o  Vi gillar attraktiva människor, att se på dem och att vara nära         

(Attractiveness Bias)  

o  Runda ansikten förknippar vi med naivitet 

o  Grövre och kantigare ansikten förknippar vi med styrka och ledarskap        

(Baby-Face Bias) 
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Den explorativa fallstudie som beskrivs i detta kapitel genomfördes i syfte att ta reda på hur 

en riktlinje för utformningen av informationsgrafik i personas skulle kunna se ut. Detta har 

baserats på en grupp arbetsverksamma interaktionsdesigners syn på informationsgrafik i 

personas, genom ett designarbete med utgångspunkt i teorier från forskningsfältet 

kunskapsvisualisering.  

 

En del av designarbetet innebar att utveckla olika designförslag kring möjliga sätt att använda 

informationsgrafik i personas. De val som gjordes i designarbetet baserades då på insamlad 

kunskap om informationsgrafik, personas och hur arbetsverksamma interaktionsdesigners såg 

på detta. Sådan kunskap identifierades främst genom en workshop med interaktionsdesigners, 

men också genom ett designarbete. Slutligen användes AF-KV som en del i designarbetet för 

att generera riktiga designförslag kring hur informationsgrafik kan användas. Detta baserades 

på vad som identifierats som intressant i workshopen, och den teori som studien utgått ifrån 

(kunskapsvisualisering och designprinciper).  Därefter utvärderades designförslagen och en 

förståelse för hur en riktlinje för skapandet av informationsgrafik i personas skulle kunna se 

ut, fastställdes. 

 

En fallstudie undersöker ett avgränsat fenomen i sin naturliga kontext (Yin, 2003). Den 

fallstudie som beskrivs i denna rapport sträckte sig över 4 månader. Studien styrdes av teorier 

inom kunskapsvisualisering samt de formulerade forskningsfrågorna på ett sådant sätt att 

resultat och slutsatts formades där efter. Ett reflekterande förhållningssätt kunde ändå 

uppehållas tack vare studiens explorativa karaktär. Valet av fallstudie som 

undersökningsmetod motiverades med bakgrund av behovet att avgränsa studien till 

verksamheten på endast en arbetsplats för interaktionsdesigners. Detta innebar en möjlighet 

att stämma av tankar, idéer och tolkningar kring personas och informationsgrafik i samråd 

med arbetsverksamma interaktionsdesignernas, vilket var nödvändigt för designarbetet. 

 

Precis som i de flesta fallstudier användes många olika metoder för datainsamling (Yin, 2003) 

där ibland dokumentationsläsning, teoretisk litteraturläsning och fokusgruppsamtal, dessa 

metoder kan dock kategoriseras in under de två övergripande datainsamlingsmetoderna: 
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workshop och designarbete. Studiens analysmetod innebar tematisering av insamlad data i tre 

steg (vilket beskrivs i avsnitt 4.2 här under). 

 

Den analysmetod som tillämpades i denna studie innebar tematisering av workshopmaterial 

och designanteckningar. Tematisering som analysmetod bygger på ett meningsskapande 

genom ett sökande efter återkommande teman i insamlade kvalitativ data (Howitt, 2010). 

Analysmetoden används ofta inom så kallad deskriptiv forskning och innebär att forskaren 

vill hålla sig så nära råmaterialet som möjligt. Analysmetoden valdes eftersom den anses 

passa mycket bra för analys av data insamlad genom fallstudier (Howitt, 2010). Metoden 

passar särskilt bra till de två datainsamlingsmetoderna workshop och fokusgrupp (Farsides, 

2010). 

 

Analysen gjordes i tre steg. I det första steget (1) gjordes en generell tolkning av materialets 

betydelse utifrån huruvida det ansågs vara användbart för denna studies syfte. Frågan: "På 

vilket sätt innehåller dessa data information om interaktionsdesigners syn på 

informationsgrafik och personas?" ställdes, och en alläm tematisering utifrån beskrivningar av 

övergripande datainnehåll användes för att underlätta arbetet med att strukturera betydelsen av 

olika data. Ett tema kunde exempelvis se ut som följande: "viktigt att information i personas 

är enkel att jämföra" och då innefatta allt ifrån citat till litteraturhänvisning. I det andra steget 

(2) undersöktes huruvida materialet kunde användas för att besvara frågorna i AF-KV. I det 

sista steget (3) undersöktes om materialet på ett entydigt sätt visade hur interaktionsdesigners 

resonerade kring informationsgrafik i personas. Frågan: "Indikerar dessa data någon specifik 

fördel eller nackdel när det gäller grafisk representation av information i personas?" ställdes.  

Ett exempel på ett tema till detta kunde lyda: "personas ska vara estetiskt tilltalande". 

 

En och en halv månad in i fallstudien genomfördes en workshop tillsammans med fem 

interaktionsdesigners. Ett e-postmeddelande skickades ut till de anställda på det företag där 

fallstudien genomfördes (ett medelstort svenskt företag i en svensk stad). Meddelandet 

innehöll en förfrågan om att delta i en workshop kring kunskapsvisualisering och 

informationsgrafik. Fem personer svarade. Workshopen anordnades i syfte att skapa en 
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förståelse för hur interaktionsdesigners såg på kunskapsöverföring med hjälp av personas, 

samt kunskapsöverföring genom andra kanaler. Utöver detta var det till fördel för studien om 

en förståelse för hur interaktionsdesigners resonerade kring fördelar och nackdelar med 

informationsgrafik i personas också kunde samlas in under denna aktivitet.  

 

Workshopens upplägg (se appendix 1) innebar att deltagarna först lyssnade till en inledande 

redogörelse om vad kunskapsvisualisering innebar, och sedan delades in i två grupper och 

genomförde två större uppgifter. Den första uppgiften innebar CUTA (Lafrenière, 1996). 

Detta är en metod inspirerad av kort sortering (CARD sorting) och bildberättelser 

(storyboarding) och används vanligtvis inom UX design i syfte att fånga användarnas (i detta 

fall interaktionsdesignernas) outtalade perspektiv på sina arbetsuppgifter (Lafrenière, 1996). 

De två grupperna med deltagare pressenterades en uppsättning kort (fem olika bilder, 15 kort 

per grupp) som de sedan själva fick tolka betydelsen av samt skriva ned tolkningen på kortet. 

Uppgiften innebar att tolka betydelsen av bilden utifrån frågan: "Vilken typ av kunskap om 

användarna anser ni att denna bild förmedlar?" följt av frågor som: "Tänk ut olika typer av 

kunskaper om användaren som ni vanligtvis kan återfinnas i ett projekt (och som ni kan 

härleda till CUTA-bilderna)". Därefter fick grupperna arrangera och rangordna sina kort efter 

hur viktigt de ansåg att de olika kunskaperna var att förmedla i ett UX-projekt. Materialet 

dokumenterades, samlades in och diskuterades. 

 

Den efterföljande uppgiften innebar identifiering av vanliga problem med kunskapsspridning 

inom UX-projekt. Detta moment hade formen av en Case-studie där varje grupp först fick 

svara på 4 frågor som berörde en beskrivning av ett specifikt tillfälle då någon i gruppen haft 

problem med kunskapsspridning i ett UX-projekt. Grupperna fick sedan beskriva hur 

problembilden sett ut och på vilket sätt de i efterhand ansåg att problemet hade kunnat 

undvikas. Allt detta skrev grupperna själva ner i varsitt textdokument, vilka sedan växlades 

mellan de båda grupperna. Med hjälp av AF-KV ombads sedan de båda grupperna att försöka 

motivera vilken typ av visuell representation som hade kunnat användas för att på ett bra sätt 

förmedla den information som varit problematisk i den andra gruppens beskrivning. 

Informationen dokumenterades, samlades in och diskuterades. 
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Designarbetet skedde kontinuerligt genom hela fallstudien och innebar en granskning och 

dokumentation av idéer kring personas innehållande informationsgrafik. Detta gjordes i syfte 

att senare utforma personas innehållande informationsgrafik, vilka kunde användas för att 

resonera kring interaktionsdesigners syn på informationsgrafik i personas.  

Designarbetet skedde inledningsvis på ett kontor med arbetande interaktionsdesigners i 

konsultbranschen. Detta skedde under 21 olika tillfällen i syfte att ge en förståelse för hur 

personas används i en verksamhet. På kontoret erbjöds bland annat tillgång till ett intranät 

med ett stort antal lagrade personas från företagets tidigare kunder. Där fanns också tillgång 

litteratur inom användarcentrerad design och personas. De tankar och idéer som uppkom 

under detta designarbete noterades i en digital anteckningsbok, som sedan analyserades och 

användes vid utvecklingen av designförslag. 

 

Studiens senare arbetet med att ta fram designförslag påbörjades efter den genomförda 

workshopen, när en förståelse för interaktionsdesigners arbete vuxit fram. Designförslagen 

baserades dels på anteckningarna kring olika fördelar med personas innehållande 

informationsgrafik, men även det relevanta designprinciper vilka identifierade genom 

litteraturläsning och analys av workshopmaterialet. 

 

Utifrån AF-KV identifierades att de grafiska element som var relevanta att undersöka vid 

utveckling av informationsgrafik i personas var: diagram och karta. Detta efter att först ha 

identifierat diagram, karta, text och bild som de huvudsakliga grafiska elementen i personas. 

Anledningen till att fyra olika designförslag inte utvecklades (en för varje grafiskt element) 

berodde på studiens behov av avgränsning för att uppnå djupare förståelse. Under 

designarbetet gjordes valet att endast undersöka diagram och karta utifrån motiveringen att en 

undersökning av dessa element antogs bidra till ett större vetenskapligt värde. Detta eftersom 

bild och text kan anses vara mer utforskade då det alltid förekommer i alla typer av personas 

(Nielsen, 2013). Hur identifieringen av de grafiska elementen med hjälp av AF-KV 

genomfördes, och varför just dessa fyra element identifierades redogörs för i kapitel 5. Nedan 

presenteras en beskrivning av designarbetet med att utveckla förslag på informationsgrafisk i 
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personas utifrån de grafiska elementen diagram och karta. Det slutgiltiga resultatet för 

designförslagen presenteras tillsammans med en utvärdering i kapitel 5. 

 

För att utforska möjligheten med att skapa informationsgrafik baserat på diagram 

riktades intresset mot en samling personas med data-driven karaktär (se avsnitt 

2.1). Detta eftersom dessa personas redan från början innehöll diagram, samt att 

de fanns tillgängliga på det kontor där designarbetet genomfördes. De diagram 

som personorna innehöll var framtagna av interaktionsdesignerna och baserades 

på svarsstatistiken från en webbenkät skickad till de användare vars roll 

personorna skulle beskriva. 

 

Den persona som valdes ut som grund för designförslag 1 var den persona som 

hade den största andelen svarande i webbenkäten. Detta val baserades på 

vetskapen om att diagram passar bra för att beskriva stora mängder kvantitativ 

data (Tufte, 1990). Personan beskrev en sjuksköterskas vardag på ett stort 

svenskt sjukhus. Informationen i personan handlade om sjuksköterskans 

situation, behov, mål och syn på informationshantering i arbetet. Formatet för 

denna persona utgjordes av två pappersark i A3 format (se Figur 3). 

 

  

Ursprunglig persona till designförslag 1 Skissarbete till designförslag 1
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För att på bästa sätt utforska användandet av diagram i personas valdes att 

komprimera informationen i den ursprungliga personan genom att tillämpa 

designprincipen small multiple. Detta innebar att små enheter av information 

bröts ut och presenterades på ett komparativt sätt. På detta sätt omvandlade delar 

av det textbaserade innehållet till diagram. Detta innebar att mycket information 

kunde representeras på en mindre yta. En naturlig utmaning blev då att försöka 

representera så stor del av informationen i diagram som möjligt, vilket 

utforskades genom ett skissarbete i syfte att presentera information på en liten 

yta men samtidigt undvika designprincipen information overload (se Figur 4). 

Detta ledde fram till ett designförslag där text och diagram förenades, vilket ofta 

ger det bästa resultat när informationsgrafik i form av diagram ska användas i 

syfte att förklara någonting (Heller, 2006, sid 3; Smiciklas, 2012 ).  

 

För att ta fram ett designförslag kring hur kartor kunde användas, definierades 

betydelsen av "karta" som: en övergripande beskrivning av förhållandet mellan 

olika objekt eller koncept. Denna beskrivning sker med hjälp av två lager, ett 

bakomliggande lager som ger en kontextuell beskrivning och ett överliggande 

lager som beskriver relationen mellan olika element (Burkhard R. A., 2005). Det 

viktiga med en väl fungerande karta är att den erbjuder både en översikt och en 

fördjupad förståelse av specifik information (Tufte, 1990). 

Utgångspunkten för designförslag 2 var en artikel i Parsons Journal for 

information mapping med rubriken  Consumer Insight Maps: The Map as Story 

Platform in the Design Process (Erwin, 2011). I denna artikel fanns visuella 

exempel på hur kartor kunde konstrueras med hjälp av designprincipen layering 

för att ge en överblick av information (se Figur 5) 
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Ursprungspersona, designförslag 2

Konceptuell skiss baserad på figur av 

               Consumer Insight Map (Erwin, 2011, s 3)  

 

 

Detta designförslag baserades på en redan befintlig persona som tillhandahölls på 

den arbetsplats där designarbetet genomfördes. Denna persona beskrev arketypen 

"egen företagare, kvinna" och hennes syn på den komun hon bodde i. Personan 

valdes ut på grund av att den redan innehöll det grafiska elementet tidskarta 

(journey map, se längst ner i Figur 6). I strävan efter att utforma ett 

designförslag kring elementet karta gjordes sedan valet att addera två andra typer 

av kartor: geografisk karta och konceptkarta. Den geografiska kartan var relevant 

eftersom informationen i personan handlade om synen på en specifik kommun 

(alltså ett avgränsat geografiskt område). Konceptkarta användes för att beskriva 

hur olika textsegment relaterade tillvarandra.  

Resultatet från utvärderingen av designförslag 1 och 2 ledde fram till skapandet 

av designförslag 3. Här sammanställdes information i form av både diagram och 

karta för att undersöka möjligheten att kombinera olika typer av grafiska element 

i personas. De grafiska element som valdes var de som identifierats som särskilt 

användbara i designförslag 1 och 2. Genom ett skissarbete i syfte att förena det 

bästa från båda förslagen användes designprinciperna similarity effect och 

närhetsprincipen för att skapa en röd tråd i det visuella mönstret. Det 
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informationsmaterial som användes för att skapa designförslag 3 byggde på en 

videointervju med en kvinnlig hotellägare. Videomaterialet fanns att tillgå på 

samma arbetsplats där det tidigare designarbetet genomfördes och valdes som 

grund för designförslag 3 på grund av dess möjligheten till egen tolkning av 

informationen och därmed avsaknad av påverkan från tidigare grafisk 

utformning. 

 

Utvärdering av designförslag 1 och 2 baserades på data insamlad från diskussion i en 

fokusgrupp. Gruppen bestod av fyra interaktionsdesigners som tidigare varit med på 

workshopen. Dessa samlades kring ett bord där designförslag 1 och 2 fanns utskrivna i A3 

format. Utvärderingen bestod av en öppen diskussion och utgick ifrån frågan: Tror ni att detta 

är ett bar sätt att representera information i personas? Varför? Varför inte? De anteckningar 

som skrevs ner innehöll åsikter och motiveringar till vad som ansågs bra respektive mindre 

bra. Dessa anteckningar sammanställdes sedan och låg till grunden för den fortsatta 

undersökningen av informationsgrafik i designförslag 3. 

 

Designförslag 3 validerades med hjälp av en enkät (appendix 3) bestående av 12 frågor 

besvarade via e-post av en yrkesverksam grafisk designer som inte varit involverad i vare sig 

workshop eller utvärdering av designförslag 1och 2. Den grafiska designern fick svara på en 

uppsättning frågor om sitt arbete som bland annat innebar att göra den grafiska layouten till 

personas. Utifrån sitt yrkesperspektiv fick den grafiska designern också redogöra för sin syn 

på designförslag 3.
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I detta kapitel presenteras studiens resultat med tillhörande analys i två delar. Först 

presenteras resultatet från workshopen, vilket innebär en redogörelse för de teman som 

identifierats genom den tematiska analys som gjorts rörande interaktionsdesignernas syn på 

informationsgrafik i personas. Därefter presenteras resultatet av vilka typer av grafiska 

element som (med hjälp av AF-KV) identifierats som väsentliga att utgå ifrån vid design av 

informationsgrafik i personas.  Slutligen presenteras de två olika designförslagen med 

tillhörande kommentarer (appendix 2) från utvärderingen i fokusgruppen, samt valideringen 

av designförslag 3. I kapitel 6 presenteras en diskussion med möjlig tolkning av studiens 

resultat. 

Det insamlade materialet från workshopen bestod av två kortare textdokument som deltagarna 

själva skrivit. Textdokumenten innehöll information om vad som ansågs viktigt att förmedla 

till intressenter, på vilket sätt detta gjordes idag och hur de önskade att kunskapsöverföring till 

intressenter skulle fungera. Efter att textdokumenten analyserats tematiskt tillsammans med 

de insamlade CUTA-korten, kunde följande teman identifieras: 

 

 Informationsgrafik i personas är bra om det bidrar till att personan blir 

enkel att förstå och engagerar mottagaren, detta minskar risken för att personan 

glömmas bort. Analysen av de två gruppernas case-uppgifter visade att de problem 

som ofta förekom i samband med användning av personas i UX-projekt, var att 

utomstående intressenter inte visste hur de skulle förstå eller använda information i 

personas. Detta kunde leda till att en persona glömdes bort i projektet. Enligt 

forskning kring användning av informationsgrafik inom näringslivet (Smiciklas, 

2012) kan användandet av informationsgrafik för att engagera mottagaren anses fylla 

ett syfte för informationsgrafik i personas.  

 

 De förstod inte vad leveransen skulle vara för något och när den väl levererats förstod 

 projektet inte hur de [personorna] skulle användas... 

    / Grupp 2, svar på fråga 1, case-uppgift 
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 Kunskap om hur materialet kan användas praktiskt i projektet [behövs] för att 

 enkelt sprida kunskap, engagera mottagaren och skapa närvaro. 

    / Grupp 2, svar på fråga 4, case-uppgift 

  

 "Det händer ibland att materialet hamnar i en mapp på serven och glöms bort i 

 projektets senare del". 

 /Deltagare ur grupp 2, diskussion kring problem med personas. 

 

 

 Det är bra om informationsgrafik kan användas för att tydliggör hur 

beslutsfattning ska ske utifrån informationen i personas. I den diskussion som 

fördes i workshopen var båda grupperna eniga om att det ofta krävdes en introduktion 

för utomstående intressenter om varför personas är bra vid beslutsfattning (detta 

stämmer precis med vad som tas upp i The persona Lifecykle; Pruitt & Adlin, 2006). 

 

 Kunskap som sprids: [behöver innehåll information om] underlag för prioritering av 

 beslutsfattande. 
   / Grupp 2, text på CUTA-kort föreställande persona 

 

 

 En persona är ofta bra för att påminna människor om de verkliga användarna 

 och deras behov så att de kan påminnas om "användarens uppfattning". 
   / Anteckning från diskussion 

 

 Möjligheterna att använda informationsgrafik i personas är i princip 

obegränsade. Det tycktes svårt att definiera "en viss typ av informationsgrafik" som 

var särskilt intressant att använda i personas, detta eftersom workshopdeltagarna 

påpekade att olika projekt har olika behov av information i personas. De grafiska 

element ur AF-KV som ansågs intressanta eller användbara var (1) sådana som kunde 

erbjuda en översikt av informationen i personan och (2) grafiska element som 

underlättade för jämförelse av information, och då särskilt kvantitativ information.  

Ett intresse av att undersöka kreativa lösningar så som fysiska personas 

(pappersfigurer i mänsklig storlek) eller interaktiva personas kom på tal flera gånger. 

 

 Utformningen av informationsgrafisk måste passa för projektet... 

  det är olika i alla projekt. 

  /Grupp 2, text på papper i samband med case-frågorna.  
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Följande 4 grafiska element ansågs efter analys med AF-KV vara användbara komponenter i 

en persona: Text, bild, diagram och karta. Analysen innebar att de fem frågorna i ramverket 

besvarades genom att någon/några av de sju olika svarsalternativen motiverades med 

bakgrund av insamlad data från designarbetet och workshopen. Huvudsaklig fokus låg på att 

motivera svarsalternativen till fråga fem i ramverket, som löd: Vilket grafiskt format skall 

kunskapen [i personas] ha? 

 

De två elementen Text och bild var relativt ofrånkomliga att motivera då dessa per definition 

utgör grunden till en persona: "Personas är textbaserade dokument... I regel återfinns alltid en 

porträttbild" (Goodwin, 2009). Att därför inte ha med dessa bland möjliga grafiska element 

var inget alternativ. Att däremot utforska dessa element närmare valdes bort, då de bör anses 

välutforskade i jämförelse med elementen diagram och karta. Den korta redogörelse för 

elementen i avsnitt 5.2.1 och 5.2.3 tar därför endast upp teoretiska förslag på hur dessa 

element skulle kunna användas som grund i skapandet av informationsgrafik.  

 

Det grafiska elementet diagram motiveras med utgångspunkt i att det redan förekom i vissa 

av de personas som togs fram på den arbetsplatsen där fallstudien genomfördes. De arbetande 

interaktionsdesignerna hade också ett uttalat intresse av undersöka hur olika information i 

personas kunde jämföras: 

 

 ...XX menade att det är mycket viktigt att kunna jämföra olika segment med 

 varandra både för interaktionsdesignerna själva och när de levereras till en 

 kund.   

     //designanteckning,   2013-02-22 

 

Motivet för informationsgrafik baserat på elementet karta grundades på det i workshopen 

identifierade behovet av att engagera användaren, och möjligheten att göra detta utifrån en 

visuellt påtaglig representation (Erwin, 2011). Samt möjligheten att förenkla personans roll 

inom beslutsfattning, eftersom kartot erbjuder både en översikt och en fördjupad förståelse av 

information (Tufte, 1990). 
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Då en persona till största delen består av text, kan de flesta generella designprinciper inom 

typografi med fördel tillämpas på personas. Genom att exempelvis anpassa teckenstorlek, 

radavstånd, typsnitt och spaltmarginaler kan personans läsbarhet och formella nivå anpassas 

efter önskemål. Principer som visuell hierarki och färgteori kan också användas för att öka 

såväl textens estetik som läsbarhet.

 

Porträttbild är ett grundläggande grafiskt element i personas, dess syfte är att engagera läsaren 

på en emotionell nivå. Anteckningarna från workshopen tyder på att interaktionsdesigners är 

väl medvetna om detta. Designprinciper som är intressanta vid användning av porträttbilder är 

bland annat: Attractiveness Bias och Baby-Face Bias som båda två kan användas för att 

påverka mottagarens tillit till personan. Bortsätt från porträttbilder så kan bilder också 

användas på en generell nivå för att vecka intresse för texten, och för att underlätta den 

storytelling som en narrativ text innebär. Designprinciper så som Symbolism och Framing är 

några konkreta exempel på hur man med bilder kan påverka en personas roll inom 

beslutsfattning.  

Diagram används med fördel för att jämföra kvantitativa mängder och delmängder med 

varandra. Att pressentera information i diagram kan många gånger leda till en förenklad 

jämförbarhet av information. De diagram som ofta används i personas är sällan 

sammankopplade med den övriga texten utan kompletterar istället texten. Möjligheten att med 

hjälp av informationsgrafik använda diagram inuti texten erbjuder därför någonting nytt och 

okonventionell. Detta har (om det används på ett meningsfullt sätt) positiva effekter. 

Informationsgrafiken i designförslag 1 visar på hur informationsgrafik i form av diagram kan 

integreras i personan. kommentarerna i fokusgruppen speglar den goda möjligheten att 

använda informationsgrafik för att visa hur personans olika åsikter kan jämföras med varandra 

och representeras i en mätbar skala Nedan följer exempel på kommentarer från fokusgruppens 

diskussion kring designförslag 1: 

 



Jonas Sandström  Linköpings Universitet 

jonsa831@student.liu.se  Kandidatprogrammet i Kognitionsvetenskap VT 2013 

  " [om areadiagrammet i vänstra delen av designförslag 1, Figur 7]...Man  

  ser tydligt vad som är rankat som de största problemen." 

 
  " [om scatter plot diagrammet i mitten av Figur 7]...Det skulle gå att  

   dela in diagrammet i olika delar och på så sätt kunna  visa hur personans  

  upplevelse av vad som är viktigast, vilka mål som är uppfyllt eller ej  

  uppfyllda: passar ihop med vad intressenterna anser att man bör läggas  

  ner tid på." 

  

 

 

Designförslag 1 (diagram)
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Med kartor menas inte enbart geografiska kartor utan även konceptkartor och journey maps: 

"en avbildning av relationen mellan olika delar". Genom att applicera designprinciper så som 

Layering, Chunking och närhetsprincipen undersöktes med hjälp av designförslag 2 

möjligheterna med en grafisk karta, en konceptkarta och en journey map i samma persona. 

kommentarerna kring designförslag 2 tyder på att en persona utformad som en karta ger ett 

gott helhetsintryck.  Nedan följer exempel på kommentarer från utvärderingen av 

designförslag 2: 

 

  [om helheten, Figur 8] Till en början tyckte jag att den såg ganska  

  grötig ut, men nu när jag förstår hur delarna hänger samman tror  

  jag att den kan vara rätt så bra, vi vill ju gå mot mer visuella  

  personas. 

 
  [om helheten, Figur 8] Det är viktigt att tydligt få fram de viktiga  

  budskapen till kunden. 

 
  [om helheten Figur 8] Den är snygg, ser ut som en infographic. 

 
  [skriftlig kommentar från grafisk designer om Figur 8]: "Din  

  hantering av bakgrunden som informationsbärare i kontrast med  

  ett överliggande lager av 'textrutor' skapar information i två lager  

  och känns lekfull och kul."  

 

Designprincipen Layering verkar ge en intresseveckande effekt trotts att det kan finnas viss 

risk för otydlighet i informationens struktur om (som i detta fall) inga övriga markanta 

visuella element hjälper läsaren genom att guida blicken. Det grafiska elementet karta bör 

undersökas tillsammans med andra grafiska element. 
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Designförslag 2 (karta)
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Valideringen av designförslag 3 gjordes quick and dirty genom en e-postenkät med en grafisk 

designer. Därför blev det svårare att tolka resultatet för denna utvärdering. En möjlig tolkning 

är att kombinationen av elementen "diagram" och "karta" upplevas som positivt, vilket 

kan anses styrka designprincipen one plus one equals three or more .

 

  [enkätsvar från grafisk designer om Figur 9]: Din hantering av  

  informationsformar på ett lekfullt och inbjudande sätt, skapar en  

  engagerande känsla och gör mig intresserad av bilden,   

  emotions[bubblorna] (röd färg) är en fin detalj. Tidsaxen som du  

 

  visar med mappar i perspektiv är en blickfångare och på ett smart  

  sätt öppnas den i front och visar informationen mera i detalj. 
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Designförslag 3 (diagram och karta)
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I detta kapitel diskuteras först de metoder som använts i denna studie. Sedan reflekterar 

författaren kring hur resultatdelen bör tolkas och hur det kan användas som utgångspunkt för 

framtida forskning inom liknande områden. Detta kapitel innehåller kritik som är väsentlig för 

en korrekt tolkning av resultatet i denna rapport. 

Valet att genomföra en fallstudie är ett mycket vanligt metodval inom praktiska 

forskningsområden så som design och arkitektur (Burkhard, 2006; Gillham, 2000). En given 

fördel med denna typ av forskningsmetod är att den fångar den naturliga kontext som 

påverkar det fenomen som ska studeras, och som forskaren därför är intresserad av (Yin, 

2003). Forskaren ges också stor frihet att själv välja hur metoden skall utformas. Något som 

både kan vara positivt och negativt för forskningens resultat och vetenskapliga nivå (Gillham, 

2000). En risk när fallstudier används av oerfarna forskaren är att avsaknaden av tydliga 

ramar ställer till med problem som är svåra att förutse (Howitt, 2010). Ofta bygger det på att 

forskaren gjort dåliga val för datainsamlingsmetod och analysmetod. Det finns också många 

fördelar med fallstudiens naturliga avsaknad av strikta ramar, bland annat möjligheten att 

bedriva explorativ och teorigrundande forskning (Howitt, 2010). Med bakgrund av detta 

valdes därför fallstudie som forskningsmetod för denna studie.  

 

Valet att kombinera datainsamlingsmetoderna designarbete och workshop, gav en möjlighet 

till  att reflektera kring studiens forskningsfråga utifrån olika perspektiv. Designarbetet 

skapades en förståelse genom att jag själv fick skissa fram idéer och designförslag som kunde 

diskuteras med interaktionsdesignerna eller studeras tillsammans med insamlad data, så som 

dokumentation av personas eller litteratur. Det praktiska arbetet med att ta fram och utvärdera 

designförslag 1 och 2 innebar en förståelse för hur interaktionsdesignerna resonerade kring för 

och nackdelar med olika typer av informationsgrafik. Valideringen av persona 3 var däremot 

svår att dra slutsatser utifrån och hade behövt inkludera fler personer för att vara till verklig 

nytta för studiens slutsats. 

 

Den workshop som genomfördes gav en mer direkt förståelse för hur interaktionsdesigners 

resonerar kring fördelar och nackdelar med olika typer av informationsgrafik i personas. Detta 
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främst genom resonemanget kring case-frågorna. De data som genererades med hjälp av 

CUTA var mycket bristfälliga, vilket tyvärr berodde på att jag hade svårt att följa 

händelseutvecklingen, då båda grupperna utförde uppgiften samtidigt och workshopen inte 

filmades. Den aktivitet som sker under arbetet med CUTA bör egentligen studeras mycket 

ingående, eftersom aktiviteten i sig är lika viktig som det slutgiltiga resultatet (Lafrenière, 

1996).   

 

Den analysmetoden som användes i denna studie innebar tematisering av insamlad data i tre 

steg. Dessa steg var anpassade för att identifiera särskild information, vilket antagligen inte 

bara påverkat tolkningen av data utan även valet av hur den samlats in. Valet av tematisering 

som analysmetod är visserligen mycket bra för tolkning av data i fallstudier (Yin, 2003) men 

har också vissa nackdelar. Risken finns att analysens transparens påverkas negativt på grund 

av att mycket av den viktiga informationen i en fallstudie beror av kontext, vilket är svårt att 

redogöra för.  

 

 

Ett grundläggande synsätt i denna studie har varit att olika typer av informationsgrafik kan 

sägas tillhöra olika kategorier av grafiska element (Burkhard R. A., 2005). Detta synsätt 

passar bra ihop med en praktisk ansats att skapa designförslag eftersom kategorisering av 

informationsgrafik underlättar för valet av designprinciper (Lidwell, Holden, & Butler, 2003). 

I syfte att identifiera en riktlinje för skapandet av informationsgrafik behövdes ramar för att 

kunna resonera kring informationsgrafik, något som teori från kunskapsvisualisering kunde 

erbjuda (Meyer, 2008/2009).  

 

Eftersom personas har en kommunikativ roll inom UX (Cooper, 2006) passade det bra att utgå 

ifrån ett ramverk som byggde på en kommunikationsbaserad modell av visuell information 

(AF-KV) för att identifiera relevant informationsgrafik. Att detta ramverk påverkade studies 

resultat är ett faktum. Även om andra ramverk hade kunnat användas, så som A Periodic Table 

of Visualization Methods (Lengler & Eppler, 2007) eller frame semantik (Fillmore, 1982) hade 

studiens resultat inte kunnat undgå att färgas av teoretiskt ramverk (Khun, 1962). 

 

Det 4 typerna av grafiska element som presenteras i resultatdelen baseras på identifiering av 

ett begränsat antal (7st typer) vilka identifierats som bra grundläggande inom visuell 
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representation av kunskap med bakgrund av forskning inom kunskapsvisualisering. Denna 

studies forskningsbidrag bygger på förespråkandet av att en riktlinje för informationsgrafik i 

personas bör kunna utformas utifrån elementen: diagram, text, bild och karta. Samt en bild av 

interaktionsdesigners syn på informationsgrafik i personas, och då särskilt elementen diagram 

och karta. 

 

Framtida forskning kring informationsgrafik in personas rekommenderas utgå ifrån andra 

teoretiska utgångspunkter, bland annat för att på bästa sätt kunna granska denna studies 

resultat. För framtida forskning rekommenderas också studier av komparativa karaktärer, då 

det vore mycket intressant att undersöka generella åsikter kring informationsgrafik i personas, 

något som helt saknas i denna fallstudie. 

 

Den fallstudie som beskrivits i denna rapport är av explorativ karaktär och dess resultat bör 

därför ses som ett första steg mot att undersöka hur kunskap om informationsgrafik kan 

integreras med det praktiska arbetet att utforma personas i UX-projekt. Studien tyder på att de 

utmaningar som interaktionsdesigners idag ställs inför när det gäller att sprida kunskap om 

användare kan förenklas genom ett systematiskt användande av olika typer av 

informationsgrafik. 

 

Svaret som denna studie har identifierat på forskningsfrågan: Hur resonerar 

interaktionsdesigners kring fördelar och nackdelar med olika typer av informationsgrafik i 

personas? kan sammanfattas i 3 meningar: (1) Informationsgrafik i personas är bra om det 

bidrar till att personan blir enkel att förstå och engagerar mottagaren, detta minskar risken för 

att personan glömmas bort. (2) Det är bra om informationsgrafik kan användas för att 

tydliggör hur beslutsfattning ska ske utifrån informationen i personas. (3) Möjligheterna att 

använda informationsgrafik i personas är i princip obegränsade. 

 

Som en del av denna studie skapades 3 olika designförslag med informationsgrafik baserat på 

de grafiska elementen diagram och karta. Interaktionsdesignernas resonemang kring dessa 

designförslags olika fördelar och nackdelar antydde att en riktlinjer för skapande av 

informationsgrafik i personas borde kunna tas fram med utgångspunkt i diagram och kartor. 

Däremot behövs ännu mer forskning för att verkligen kunna styrka detta antagande. 
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Introducera mig själv 

 Vem är jag? 

 Varför är jag här?  
 Syftet med denna Workshop (5min) 

 Vad kommer deltagarna att få ut av denna workshop? 

 Varför är detta bra? 

  Hur kommer detta att gå till? 

 Berätta om hur kunskapsvisualisering används inom organisationer.  

 (15 min) Definiera "kunskap om användaren". 

Uppgift A. 

(CUTA) 

 Be deltagarna rita och fundera över vilken typ av kunskap som är unik för varje medium?  

 
 

I vilken ordning sker överföringen? 

Kan någon komma på flera platser där unik kunskapsöverföring finns? 

– Om ja, rita detta medium och denna kunskap.  
– Be var och en av deltagarna att skatta vilken typ av kunskap som är viktigast att överföra 

till intressenterna (1-3). Skriv upp detta på tavlan (har de liknande åsikter) vad är då detta? 

Be dem fundera på fler medier och viktig kunskap under pausen?(15min) (Kort paus 5min) 

 – Dök det upp något under pausen? 

(40 min) 

 

Uppgift B. 

(CASE) 

(förberedelse- be deltagarna tänka igenom när kommunikationen med intressenterna 

varit problematisk och när den fungerat mycket bra) 

1. Vad var det som intressenten inte förstod? 

2. Hur upptäckte du detta? 

3. Vad ledde detta till i projektet? 

4. Vilken kunskap hade du velat förmedla till intressenten för att undvika problemet? 

5. Byt Case med den andra gruppen, försök att med hjälp av AF-KV resonera fram en 

typ av informationsgrafisk representation som hade kunnat underlättat för projektet. 

(60min) 
 

Uppgift C (om det finns tid över). 

Ha en öppen diskussion om varje diagramtyp och skriv ner vad som är bra (+) och vad som är 

dåligt (-) med användandet av dessa. 
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Designförslag 1 

 
   

Area-diagrammet gillas: "Man ser tydligt vad som är rankat som de största problemen" 
 
Scatter ploten är intressant: " den gillar jag, man skulle kunna dela in den i olika delar. Och på så sätt 
kunna visa hur personans upplevelse av vad som är viktigast, vad som är uppfyllt och inte uppfyllt, 
passar med vad intressenterna tycker att de bör läggas ner tid på.  
 
Behovstriangeln är meningslös: "Vad är denhär till för egentligen? (Behovstriangeln i mitten av 
bilden)... Okej men den visar alltså inget särskilt?" 
 
Heat mapen har intressanta möjligheter: "Jag gillar heat mapen, med den kan vi sticka ut hakan och 
säga: Titta här vi har identifierat ett antal problem och kärnan i dessa är detta. 

   

   

   

   Designförslag 2 
 

  Kartan är estetiskt tilltalande: "Den är snygg, ser ut som en infographic. Man skulle ju kunna fylla på 
med mer bilder och diagram i denhär." 
 
Informationen i kartan är inte tydlig: Till en början tyckte jag att den såg ganska grötig ut, men nu när 
jag förstår hur det hänger samman tror jag att den kan vara rätt så bra, vi försöker ju gå mot mer 
visuella personas. 
Det är viktigt att tydligt få fram de viktiga budskapen till kunden. 
 
Kombinera designförslag  1 och 2: Man skulle kunna kombilera både designförslag 1 och designförslag 
2, det vore intressant att se hur detta skulle bli 

 Jag tror att det kan vara intressant att kombinera dom [designförslag 1 och 2] för att se om man kan 
använda diagrammen [från Designförslag 1] mer 
 
Intressant att utforska möjligheterna med kartan på webben: Man skulle kunna göra kartan interaktiv, 
så att mer information kan visas när man klickar på olika delar av kartan. 
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Svar från utvalda delar ur enkäten

4. Vad anser du om att blanda samman texten i en persona med bilder och andra grafiska element 

(så som diagram, journey maps och kartor)?

I vardagen bombarderas vi av information hela tiden från alla håll vilket gör att vi tenderar att tycka 
att läsa större mängder text kan ta emot. Att leda mottagaren genom informationsmaterialet med en 
blandning av olika visuella formelement och informationsgrafikelement skapar variation i 
informationsmassan och bjuder mottagaren på en visuell resa där form, färg och rörelse leder och 
matar mottagaren genom materialet. Visualisering inverkar väldigt starkt på människor, trigga 
känslor med bild, färg och formar som engagerar människor på olika sätt och skapa associationsbild.

4.1  När kan detta vara bra? 
Diagramatiska visualiseringar känns funktionellt om man vill visualisera mängd, storlek, intensitet, % 
osv. 
 
Tid eller händelsebaserade kartor känns som ett engagerande sätt att ta sig genom  olika typer 
berättningar som har någon typ av "början" och ett "slut" eller "framtid" eller dylik. 
 
Kartor kan vara lämpligt visualiseringssätt för att visa olika komponenters relation eller  avsaknad av 
relation till varandra. 
 
Formbaserade visualiseringar känns funktionellt om man vill skapa vissa associationer hos 
mottagaren. 
 
Visuell information generellt gör informationen lättare för personer med olika typ av läsproblem som 
dyslexi eller personer med kognitiva problem kan ha lättare att förstå olika typ av bildvisualiseringar. 
 
4.2  När kan detta vara dåligt? 
Om man vill att mottagaren ska skapa sina egna bild och associationer utan att bli influerad eller 
vägledad till något särskilt sätt at tänka. 
  
5.  Vad tror du om risken för att en persona som innehåller mycket bilder och informationsgrafik, 
uppfattas som svårare att förstå (jämfört med en vanlig text-persona)? 
Det jag kan säga här är att jag under mitt yrkesliv har fått har erfara att det finns personer som gillar 
att läsa text och personer som gillar att titta på bilder. Personerna som gillar text verkar vara väldigt 
noggranna med att läsa alltingen och använder mycket tid på att få med sig alltingen medan de som 
gillar bild överser nästan all text och mesta tittar på bilden (från erfarenhet från Medicinteknisk 
industri genom många år). 
  
5.1  Efter att ha tittat på några av mina grafiska personas, hittar du någonting i dem som du tror att 
företaget (eller du själv) kan ha användning för när ni ska formge era personor? 
Designförslag 3: Din hantering av informationsformar på ett lekfullt och inbjudande sätt, skapar en 
engagerande känsla och gör mig intresserad av bilden, emotionspussorna (röd färg) är en fin detalj. 
Tidsaxen som du visar med mappar i perspektiv är en blickfångare och på ett smart sätt öppnas den i 
front och visar informationen mera i detalj; så trevlig och fin. Designförslag 2:  Din hantering av 
bakgrunden som informationsbärar i kontrast med ett överliggande lager av "textrutor" skapar 
information i två lager och känns lekfull och kul. Jag tycker den är jättefin!
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