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Sammanfattning 
Studien behandlar publicering av informationsgrafik i de mediala kanalerna tryck och webb, 

med fokus på de problem och begränsningar som där kan uppstå. Utgångspunkten är 

intervjuer med skapare av grafik, granskning av publicerad grafik i de olika formaten samt 

återkoppling till tidigare forskning och teorier.  

 

Två tidningar, en rikstäckande och en lokal, är representerade i studien. Skillnader dem 

emellan är framförallt deras förhållningssätt till webbplattformen som medie. Den 

rikstäckande tidningen satsar mer på publicering i webbkanalen än lokaltidningen. De 

påverkande faktorer som spelar in, enligt intervjuer med grafikerna, är av författaren 

kategoriserade som: strategi, teknik, resurser samt läsarens påverkan. Granskningen av den 

publicerade grafiken visar att båda tidningarna publicerar mer grafik i sin tryckta version än 

på webben. Storleksmässigt bred tryckt grafik kräver omarbetning för att passa in på 

respektive webbplats. 

 

Abstract 
The study deals with the publication of information graphics in the media channels print and 

web, with a focus on the problems and constraints which may arise. The starting point is 

interviewing the creators of informations graphics, review of published graphics in different 

formats and feedback to previous research and theories. 

 

Two newspapers are represented in the study, a national and a local newspaper. Differences 

between them are especially in their approach to Web platform media. The nationwide 

newspaper focusing more on publishing in the Web channel than the local newspaper. The 

influencing factors at play, according to interviews with graphics creators, is by the author 

categorized as: strategy, technology, resources, and the readers influence. The review of the 

published graphics shows that both of the newspapers publish more graphics in their printed 

version than on their web. In terms of size wide graphics require reworking to fit in the web 
format. 
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Begreppsförklaring 
Bitmap - Grafikformat där varje pixel erhåller ett färgvärde. 
 
Förstörande komprimerande - Data i en bild förminskas med inexakta metoder för att uppnå 
en mindre filstorlek, originaldatan går utifrån den komprimerade filen inte att få tillbaka. 
Förstörande komprimering till skillnad från oförstörande kan generellt uppnå mindre 
filstorlekar. 
 
Informationsgrafik - Visualiseringen av data eller ideér som försöker kommunicera komplex 
information på ett sätt som är lätt att förstå för en målgrupp (Smiciklas, 2012, egen 
översättning). 
 
Märkspråk - kodspråk som talar om hur ett program i datorn skall tolka innehållet, exempelvis 
vad som är rubriker och brödtext. Ett märkspråk gör datan överskådlig och lätt att manipulera. 
 
Oförstörande komprimerande - filstorleken förminskas men originaldatan består intakt. 
 
Vektorgrafik - En vektor är enkelt uttryckt en matematisk term för en rak linje i ett 
koordinatsystem, termen vektorgrafik är något bredare och innebär att grafiken som visas är 
uppbyggd av bakomliggande matematiska formler vilket gör att grafiken kan skalas om med 
hjälp av dessa formler och således inte är bundet till en viss storlek. 
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1 Inledning 
Dagstidningar har förekommit i Sverige sedan mitten på 1800-talet i tryckt format. Men det är 
bara under de senaste 20 åren de publicerat på internet. Under de närmsta åren har 
konsumtionskanalen för nyheter börjat förflytta sig från det tryckta formatet till det digitala 
(Ekengren Oscarsson &  Bergström, 2014). 
 
Informationsgrafik blev populärt redan på 1940-talet i och med typografen Thomas Maitland 
Clelands utformning av affärstidningen Fortune, där han sammanförde redaktionell text och 
visuella koncept på ett helt nytt sätt. Informationsgrafik är högaktuellt även i vår moderna 
visuella-informationskultur. (Caldwell och Zappaterra, 2014) 
 
Dagstidningars sjunkande tryckta upplagor tillsammans med ett ökat intresse för digitala 

format (Ekengren Oscarsson &  Bergström, 2014), har påverkat förutsättningarna för 
tidningsbranschen. Mindre upplagor innebär lägre intäkter i form av prenumerationer och 
annonser. Generellt har tidningsbranschen skapat en tradition hos läsaren där denne kunnat ta 
del av digitala nyheter utan att vara prenumerant eller betalande (lösnummerköpare). I vissa 
fall har fördjupningsmaterial varit belagt med avgift. 
 
Att i dagsläget ersätta minskade intäkter från det tryckta mediet med intäkter från digitala 
medier är mot denna bakgrund inte oproblematisk. 
 
Text och fotografier är relativt flexibla till sin natur och låter sig förhållandevis enkelt 
reproduceras såväl i tryckta som digitala medier. När det kommer till informationsgrafik är 
förhållandet inte lika enkelt, de är bland annat beroende av storlek och format för att inte 
förlora sin läsbarhet. 
 
Mot denna bakgrund är det intressant att just nu studera informationsgrafik närmare i ett 
skede där tidningsbranschen är under stark förändring. Informationsgrafik kan inte betraktas 
som ren text eller som fotografi utan bör ses som en egen form, vilket leder till utmaningar 
som är intressanta att studera. 
 

1.1 Syfte 

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka informationsgrafik och dess användning 
inom svensk nyhetsrapportering via de mediala kanalerna tryck och webb. Studien skall 
kunna användas för att skapa en förståelse av vilka bakomliggande begränsningar och 
möjligheter som finns i dagsläget hos rikstäckande respektive lokaltidningar. Undersöka vilka 
kunskaper som kan komma att vara aktuella i framtiden vid publicering inom flera mediala 
kanaler. 
  
Resultaten kan nyttjas av någon som är intresserad av att arbeta inom området samt som 
underlag till vidareutveckling av befintliga publiceringssystem. 
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1.1.1 Frågeställningar 

Arbetet är baserat runt följande frågeställningar och underfrågeställningar: 
 
● Hur presenterar svenska dagstidningar informationsgrafik i tryckt format samt på 

webben? 
○ Vilka likheter och skillnader finns mellan rikstäckande och lokaltidningar? 

● Hur resonerar skaparna av informationsgrafik kring rådande publiceringsmöjligheter? 
○ Vilka möjligheter och begränsningar finns för att kunna skapa i de olika 

mediakanalerna? 
○ Hur skulle skapare av informationsgrafik vilja arbeta? (i framtiden) 

  

1.2 Metod 

1.2.1 Allmän kvalitativ metod 

Kvalitativ metod används när de variabler som orsakar ett visst resultat inte är kända. 
Kvalitativ metod kännetecknas av att det försöker svara på frågor formulerade som hur och 
inte varför (Creswell, 2003). 

1.2.2 Kvalitativ intervjuundersökning 

Arbetet med intervjuundersökning har strävat efter att följa Kvale, Brinkmann och Torhell 
(2009) sju stadier: 
  
1.     Tematisering - Undersökningens syfte fastställs. 
2.     Planering - Planering av undersökningen för att möta syftet. 
3.     Intervju - Genomförande av intervju enligt intervjuguide. 
4.     Utskrift - Förberedelse av intervjumaterialet för analys. 
5.     Analys - Analys av intervjumaterialet enligt syfte. 
6.     Verifiering - Fastställning av intervjusvarens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 
7.     Rapportering - Rapportering av resultatet i en form som följer vetenskapliga kriterier och 
beaktar de etiska aspekterna av undersökningen. 
  
Enligt Kvale et al (2009) finns ingen standardisering för hur en kvalitativ forskningsintervju 
skall vara upplagt och strukturerad. Däremot förespråkas det att göra medvetna val under hela 
processen för att anpassa metoden till rådande omständigheter och etiska aspekter. Att en 
kvalitativ intervju i viss mån saknar en standardiserad form ställer högre krav på den 
intervjuandes förberedelser och kompetens men ger samtidigt möjlighet att följa upp nya spår 
som dyker upp under själva intervjutillfället. 
  
Författaren har valt att anpassa intervjumallen efter vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. Dessa principer har till syfte att ge riktlinjer för interaktionen mellan forskare och 
undersökningsdeltagare. Dessa riktlinjer delas in i fyra huvudkrav vilka är: 
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet, Nyttjandekravet. Kortfattat 
innebär detta att undersökningsdeltagaren skall bli informerad om forskningsuppgiftens syfte. 
Deltagaren får själv bestämma om denna vill medverka eller inte. Uppgifter om deltagare 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dessa, samt att insamlade uppgifter 
endast får användas för forskningsändamål. (Vetenskapsrådet, 2002) Detta medför att de 
studerade tidningarna anonymiseras i denna rapport för att undvika att enskilda personer skall 
kunna identifieras. 
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1.2.3 Intervjumetod 

För att hålla en öppen och avslappnad intervju har författaren använt sig av den 
halvstrukturerade livsvärldsintervjun när data har samlats in. Det innebär att intervjumallen 
innefattat teman och förslag till frågor. Det är endast förslag och ger därmed intervjuaren 
möjligheten att göra förändringar i frågornas form och ordningsföljd. Följdfrågor kan tilläggas 
under pågående intervju. (Kvale et al, 2009) 
  
Kvale et al (2009) förespråkar användandet av ljudbandspelare eller videobandspelare för att 
registrera intervjuer. Detta för att kunna koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. 
Vad de också tar upp är riskerna med att använda ljudbandspelare där en upptagning får med 
sig störande bakgrundsljud eller rent av den mänskliga faktorn att något går fel med tekniken. 
Alternativet att föra anteckningar medför dock större risker där det fria samtalet blir lidande 
samt att exakta formuleringar inte bevaras. 
 
Creswell (2003) förespråkar däremot att använda både ljudbandspelare och förande av 
anteckningar för att förebygga tekniska komplikationer som kan uppstå. 
 
Forskningsintervjuer saknar en generell mall för hur de skall presenteras. Val rörande vilken 
nivå av språklig detaljrikedom som krävs måste göras med utgångspunkt i undersökningens 
syfte, det vill säga skall det återges ordagrant inklusive suckar och upprepningar eller skall det 
följa en mer tillrättalagt skriftspråk? (Kvale et al, 2009) Författaren har valt att återge 
intervjusvaren i en mer tillrättalagd form eftersom syftet är att jämföra själva innebörden och 
inte språket i sig. Detta är enligt Kvale et al (2009) ett sätt att undvika en oetisk bild av 
intervjupersonen som annars lätt kan framstå som mindre vetande vid utskrift av ordagrant 
talspråk. 
 

1.2.4 Granskning av grafik 

Eftersom dagstidningar inte publicerar allt sitt tryckta material fritt på webben, börjar 
undersökningen vid tidningsutgåvorna för att ha möjligheten att jämföra hur grafiken förhåller 
sig i det digitala formatet mot det tryckta. Utifrån den insamlade visuella datan studeras dess 
läsbarhet och kommunikation i de olika medierna samt dess layoutmässiga samspel med den 
redaktionella texten. 
 
Metoden för granskningen är en anpassning av innehållsanalys för visuell media och 
kännetecknas enligt Van Leeuwen och Jewitt (2001)  som ett empiriskt och objektivt sätt att 
kvantifiera audio-visuell representation medelst tillförlitliga och noggrant definierade 
kategorier, där kategorierna innehåller värden för variabler. 
 
För variabler där dess värden kan vara svårplacerade krävs utbildning av de som skall utföra 
klassificeringen tills de visar upp att de bedömmer lika till 90 procent. (Van Leeuwen och 
Jewitt, 2001) 
 
Vid granskandet av grafik kan det med hänsyn till studiens syfte vara relevant att inte enbart 
fokusera på grafiken som sådan utan att också ta hänsyn till dess kontext. Detta för att i 
analysen kunna knyta grafiken till dess fysiska och/eller kulturella sammanhang. (Van 
Leeuwen och Jewitt, 2001) 
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1.2.5 Analysmodell 

Empiriska studier av informationsgrafik på webb och i tryck analyseras mot teorier och 
intervjusvar. Intervjuerna granskas, jämförs med de empiriska studierna och analyseras i 
relation till studiens syfte. 
  

1.2.5.1 Analysmodell av kvalitativa data 

Creswell (2003) beskriver en allmän övergripande modell för analys av kvalitativa data i sex 
steg: (egen översättning) 
  
1. Organisera och förbereda datan för analys. Detta innebär att transkribera intervjuer, 

optiskt inskanning av material, skriva upp fältanteckningar eller sortera och ordna data i 
olika typer beroende på informationskällorna. 

2. Läs igenom alla data. Ett första steg är att bilda en allmän känsla av informationen och att 
reflektera över dess övergripande mening. 

3. Börja detaljerad analys med en kodningsprocess. 
4. Använda kodningsprocessen för att generera beskrivningar av inställningar eller personer 

samt kategorier eller teman för analys. Beskrivningar innebär en detaljerad återgivning av 
information om personer, platser eller händelser. 

5. Bestäm hur beskrivningen och teman skall presenteras i den kvalitativa studien. 
6. Ett sista steg i dataanalys innebär att göra en tolkning eller innebörd av data. Vilka 

lärdomar kan dras? Detta kan bland annat ske genom jämförelse av resultaten med 
uppgifter inhämtade från litteraturen eller ännu existerande teorier. På detta sätt föreslår 
författaren att resultatet bekräftar tidigare information eller divergerar från den. 

  
Kodningsprocessen beskrivs av Creswell (2003) i åtta ganska omfattande steg som på flera 
nivåer kategoriserar och strukturerar om längre transkriberad text. Författaren har därför valt 
att tillämpa en något enklare kodningsprocess beskriven av Kvale et al (2009) som 
meningskoncentrering för kodning av intervjudata. Meningskoncentrering består av fem steg 
där: 
  
1.     Forskaren bildar sig en övergripande uppfattning genom att läsa igenom hela intervjun 

2.     Forskaren fastställer de naturliga ”meningsenheterna” (styckesindelade efter innehåll) 

3.     Formulera teman för vilka meningsenheterna kan kategoriseras under. 

4.     Ställa frågor till meningsenheterna utifrån studiens övergripande syfte. 

5.     Intervjuns meningsbärande delar knyts samman till en bärande enhet. 

 

 

1.3 Validitet reliabilitet och generaliserbarhet 

Enligt Creswell (2003), har betydelsen av validitet, reliabilitet och generaliserbarhet inte 
samma betydelse inom kvalitativ forskning som i kvantitativ. Trots att resultaten kan 
generaliseras och jämföras fall emellan i kvalitativa studier är de av underordnad betydelse då 
de till sin natur tittar på många olika aspekter inom en specifik miljö. Validiteten ses som en 
stor styrka inom kvalitativ forskning och avgör huruvida resultaten är trovärdiga utifrån 
forskaren själv, deltagarna i studien samt läsarna av rapporten. Creswell (2003) föreslår att en 
eller flera strategier för att bestämma resultatens validitet tillämpas och diskuteras. Dessa är 
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de åtta vanligaste strategierna för att kontrollera och bedöma validiteten hos den insamlade 
datan. 
 
● Genom triangulering där data hämtas från flera olika källor, och tillsammans låter dem 

bidra till en enhetlig bild uppnås validitet. 
 
● Genom att låta de intervjuade personerna ta del av resultatet från intervjun bidrar detta 

till studiens validitet då de samstämmer att en korrekt bild har skapats. 
 
● Med tydliga, rika beskrivningar av resultaten samt hur de samlades in ges läsaren en 

bra grund för att bilda sin egen uppfattning. 
 
● Genom att tydliggöra författarens egen roll i studien och dennes självreflektion ges ett 

ärligt och öppet perspektiv. 
 
● Genom att studien granskas kontinuerligt utgör detta ett steg för bättre validitet. 

 
● Data som insamlats redovisas även om de inte stödjer forskningens tema, diskussion 

om resultaten och möjliga fler aspekter som påverkar än de som undersökts.  
 
● Spendera mycket tid i fältet för att bilda en djup kunskap om förutsättningarna inom 

vilket det studerade fenomenet uppstår i. 
 
● Låta artikeln bli granskad externt för att öka dess trovärdighet 

 

1.3.1 Urval 

Enligt Creswell (2003) kännetecknas den kvalitativa forskningens urval av att de mycket 
noggrant väljs ut av forskaren för att på lämpligast sätt hjälpa till att förstå problemområdet 
och besvara frågeställningarna. Det betyder att till skillnad från kvantitativ forskning behöver 
urvalet inte vara slumpmässigt eller särskilt omfattande. 
 
Eftersom studien kretsar kring svenska dagstidningar i stort har två tidningar valts ut för att 
täcka in bredden av rikstäckande och geografiskt specifika tidningar. Ett par av 
frågeställningarna fokuserar på hur skaparna av informationsgrafik resonerar kring dagsläget 
samt framtiden, varav ett krav för urvalet varit att de tidningar som granskas skall i alla fall 
till viss del skapa sin egen grafik. Avsikten med att välja tidningar med vitt skilda 
upplagestorlekar och spridningsområden är att få en bredd i undersökningsmaterialet samt 
visa på de variationer som kan förekomma inom svensk dagspress. Valet av tidningar 
avgjordes till stor del av författarens och dennes handledares kontakter inom branschen. 
 
Den grafik som väljs ut för granskning för att beskriva nuläget begränsas till omkring 25 
grafiska illustrationer per tidning, och innefattar samtlig informationsgrafik publicerad i de 
båda tidningarnas tryckta version med start i mars månad och framåt tills antalet är uppnått. 
Därefter granskas om grafiken från urvalet är publicerad på respektive tidnings webbplats. 
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1.4 Avgränsningar  

Denna rapport baseras på ett arbete motsvarande tio veckors arbete (16 högskolepoäng). 
Därmed krävs avgränsningar i studiens omfattning som i detta fall innebär att det antal 
dagstidningar som granskas i denna rapport begränsas till två stycken. Då studiens 
frågeställningar främst kretsar kring infallsvinkeln från skaparna av informationsgrafik tas 
mindre hänsyn till utanförliggande faktorer som angränsar och berör men saknar direkt 
påverkan från grafikerna exempelvis webbutveckling, inköp av rättigheter och system. 
Studien fokuserar på de mediala kanalerna webb och tryck, det finns emellertid fler kanaler 
såsom rapportering i sociala medier och olika typer av appar för mobiltelefoner och läsplattor 
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2. Teoretisk utgångspunkt 
 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Enligt Tufte, (1990) avbildar vi information för att resonera kring, kommunicera, 
dokumentera och bevara kunskap. Denna avbildning sker nästan uteslutande i två dimensioner 
på papper eller en dataskärm. Att förflytta sig från den tvådimensionella begränsningen och 
berika densiteten på det utrymmet där data visas är den viktigaste uppgiften för 
informationsdesign. Genom vår historia av att avbilda information och presentera statistik i 
diagram, oavsett medie, visar den utveckling av metoder för att förstärka densitet, 
komplexitet, dimensionalitet och i vissa fall även skönhet. (Dessa metoder är mikro- och 

makroperspektiv vid detaljer och helhet, lager och separering av data, förstärkning av bilder, 

färger samt berättande över tid.) 
 
Tufte (2006) fastställer sex principer för utmärkt visualisering av data. Dessa är universella 
och oberoende av format och medium då de grundar sig i kognitiva uppgifter. Värt att notera 
är att Tuftes principer inte är begränsade till presentation av data i diagram och 
informationsgrafik utan kan innefatta en hel forskningsartikel. Principerna är: 
 
Visa jämförelse 
En fundamental uppgift i att tolka och resonera kring statistik är att svara på frågan: jämfört 
med vad? Denna fråga är relevant i nästan alla former av kunskapsbaserade resonemang. Den 
viktigaste poängen är att göra intelligenta och lämpliga jämförelser. Därför bör visualisering 
av information, om de skall underlätta tänkande, visa jämförelse. 
 
Visa orsak 
En vanlig anledning till att vi undersöker data är att försöka förstå dess orsak. Vetenskaplig 
forskning innehåller orsakstänkande eftersom våra naturlagar i förlängningen är lagar av 
orsak. Insamling av data kan naturligt vara källan till tankar om orsak och effekt, mätningar är 
av sin natur jämförbara och jämförelsen leder till resonemang om orsaken till skillnader. 
 
Använd fler än en eller två variabler 
Nästan alla förhållanden vi försöker förstå är tveklöst multivariabla till sin natur. En enkel 
instruktion för navigering innehåller upp till fyra dimensioner, utöver våra tre som vi lever i 
involveras en fjärde: tid. En analys av orsak och verkan som till en början förefaller ha två 
variabler får snabbt fler då man tar hänsyn till förhållanden inom vilka de observeras. Det 
enda två-dimensionella i sammanhang av kunskap är vår representation av den på papper och 
på skärm. Denna begränsning i hur vi konsumerar kunskap föreslår att vi begränsar vårt 
tänkande till dessa. Utmärkt visualisering av data bör visa flera variabler än en eller två 
eftersom de är hämtade ur ett sammanhang som innefattar fler. 
 
Integrera text, bild, siffror och diagram fullständigt 
För att förbättra visualisering av data, är det viktigt att helt integrera text, bilder och siffror. 
Det är också viktigt att inkludera all den information eller data som är relevant. Detta är 
särskilt viktigt i inkluderandet av förklarande texter vid illustrationer. Utmärkt grafik behöver, 
om den skall vara genuin och ärlig, presentera all relevant data oavsett form. 
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Källhänvisa 
Trovärdigheten hos en visualisering avgörs av dess författare och deras källor. Därför skall en 
detaljerad titel, namn på skaparen, källorna, en komplett skala i vilken datan mäts samt 
belysning av relevanta frågor, alltid inkluderas. 
 
Innehållet är viktigast 
Informationsgrafik står och faller med kvalitén, relevansen och trovärdigheten på dess 
innehåll. Detta innebär att det effektivaste sättet att förbättra en informationsgrafik är att 
förbättra dess innehåll. Att innehållet är viktigast medför också att inga metoder i världen kan 
rädda ett undermåligt innehåll. Principen om innehåll uppnås genom att först besvara frågan: 
Vilka innehålls-beroende uppgifter syftar visualisering till att underlätta? Svaret på denna 
fråga kommer att ge insikt i innehållselement, designstrategier samt hur den bäst presenteras. 
 
Tufte (1990) beskriver innehåll i en visualisering som inte har med datan att göra som 
diagramskräp. Diagramskräp korrumperar informationen genom utsmyckningar och annat 
som drar uppmärksamhet från själva innehållet. Förespråkare av utsmyckade visualiseringar 
föreställer sig siffror och detaljer som tråkiga, och underskattar därmed både informationen 
och dess mottagare. 

2.1.1 Visualiseringstekniker för webb 

Det finns ingen teknisk begränsning av vilka grafiska filformat som stöds på webben eller inte 
då det är webbläsaren i sig som står för denna begränsning. I praktiken innebär detta dock att 
vissa filformat lämpar sig bättre för en viss typ av data och att vissa filformat har ett bredare 
stöd än andra. Nedan listas de vanligast förekommande: 
 
JPEG Joint Photographic Expert Group är ett förstörande komprimerande bildformat 
framställt för att minska filstorleken hos främst fotografier (Jpeg.org, 2016). 
GIF Graphics Interchange Format är ett äldre format för rastergrafik. (w3.org, 2016) 
PNG Portable Network Graphics är ett oförstörande komprimerande bildformat för 
rastergrafik framtaget av World Wide Web Consortium som en ersättare av formaten JPEG 
och GIF, med skillnaden att tekniken bakom är öppen och fritt för alla att använda. (w3.org, 
2016) 
SVG Scalable Vector Graphics är ett vektorbaserast grafikformat som är skalbart och med 
stöd för interaktivitet, tack vare att det bygger på ett märkspråk. Det lämpar sig för 
datavisualisering såväl som fristående grafik. SVG stöds i de flesta nya webbläsarna och 
mobila enheter. (w3.org, 2016) 
 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Radiell, sekventiell samt seriell utformning  

Ögonscannertester utförda av Holsanova, Holmberg och Holmqvist (2009) visar att 
informationsgrafikens utformning påverkar hur den läses. Studien är grundad i kognitiv 
psykologi och undersöker hur förändringar av utformningen hos två informationsgrafik 
påverkar hur dessa läses. 
 
Radiell utformning innebär att grafiken domineras av ett bärande element i mitten och omges 
av flera mindre element exempelvis kompletterande texter runt om kring. Detta ger för ögat 
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ingen tydlig ingång till grafiken, vilket bekräftas i ögonscannertesterna, som visar att ögat rör 
sig fritt, hoppandes mellan grafikens beståndsdelar utan någon tydlig ordning. 
 
Sekventiellt delas grafiken upp i flera små beståndsdelar och presenteras tillsammans med den 
redaktionella texten. Detta gör att hela sidan läses som en enhet emedan ögat hoppar fram och 
tillbaka mellan grafik och text om de presenteras som två block.  
 
Seriell utformning liknar det sekventiella med skillnaden att grafiken inte delar utrymme med 
den redaktionella texten utan de två är fristående från varandra. Grafiken består i flera små 
grafiker som presenteras och läses i en logisk följd, exempelvis vänster-höger, upp-ned. 
 

2.2.2 Informationsgrafik från statisk till interaktiv 

Segel och Heer (2010) undersöker informationsgrafik som visuell berättare och dess roll från 
statisk till interaktiv och från studien kan sju huvudkategorier utläsas. Kategorierna är relativt 
grova och med visst överlapp där en grafik kan innehålla element från flera av dem. De är 
framtagna utefter en grafiks förmåga att berätta en historia och tar också hänsyn till 
interaktiva element, varför de kompletterar Holsanova et al (2009). De sju kategorierna är 
följande, se även figur 1: 
 

 
Figur 1. Kategorier av informationsgrafik 

Magasinstil här presenteras informationen som en enhet tillsammans med texten. I princip 
innebär den här kategorin samma sak som Holsanova et al (2009) som beskriver sekventiellt 
berättande men med det bredare undantaget att grafiken inte nödvändigtvis måste bestå av 
flera delar. Magasinstil betraktas här som den enklaste varianten av hur grafiken presenteras, 
då den saknar ett egenvärde skild från texten den presenteras med. 
 
Seriestrip Grafiken är uppdelad i flera beståndsdelar och läses i en föreslagen ordning. Denna 
kategori överlappar med vad Holsanova et al (2009) beskriver som seriellt berättande. 
 
Uppdelad poster Flera grafikdelar som bildar en helhet utan en tydlig läsordning. Uppfyller 
samma kriterier som Holsanova et al (2009) beskriver som radiellt berättande. 
 
Annoterad karta/ diagram Ett diagram eller karta med annoteringar som märker ut viktiga 
delar för att ge ingångar samt underlätta för läsaren. 

Seriestrip

Bildspel Film, video,

annimation

Magasin stil

Flödesschema

Annoterat

diagram/ karta

Uppdelad poster
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Flödesschema Grafiken visar på ett skeende i ett flödesschema, med en tydlig läsordning. 
 
Bildspel Grafiken presenteras i ett bildspel med en tydlig ordning, en grafik i taget. 
 
Film/video/animation Grafiken animeras och visas kronologiskt i ett videoformat. 
 

2.2.3 Läsardriven och författardriven 

Segel och Heer (2010) tar även fram en modell kring hur datan i en grafik är tänkt att läsas. 
De ställer upp två extremer i form av Läsardriven och Författardriven, där grafik de granskat 
oftast faller någonstans emellan. Det författardrivna sättet att presentera information är linjärt 
med många annoteringar och saknar interaktivitet medan det läsardrivna varken har någon 
föreslagen läsordning eller annoteringar men däremot fri interaktivitet. Emellan dessa 
extremer återfinns tre vanliga mellanlägen. 
Tratt-strukturen där läsaren leds in linjärt i ett material för att successivt få välja vilka data 
som visas mer och mer. Det interaktiva bildspelet där läsaren kan interagera med datan 
måttligt inom förutbestämda steg som författaren valt. Uppifrån och ned där läsaren själv 
väljer från en större datamängd ut delar som denne vill ha mer information om, exempelvis 
inom en karta där mer information kring platser väljs av läsaren.  
 

2.2.4 Produktionsförutsättningar 

Giardina och  Medina (2013) belyser produktionen av informationsgrafik genom intervjuer 
och analys av grafikredaktionen på New York Times. Där framkommer att framförallt tre 
faktorer spelar in när det gäller hur tidningen arbetar med att ta fram informationsgrafik för 
tidning och webb (egen översättning): 
 
● Tillgängliga verktyg för visualisering av data (programvaror) 
● Medarbetarnas förmågor att illustrera, visualisera och rapportera 
● Den av tidningen valda processen för rapportering av nyheter 

 
Vidare finner Giardina och Medina (2013) att även om grafikredaktionen på New York Times 
har möjlighet att visualisera information in i minsta detalj undviks detta till förmån för att 
skapa en tydlig visuell hierarki. Detta avvägande definieras som att grafikredaktionen skall 
visa på mönster och utelämna detaljer, något som inte riktigt stämmer in i vad Tufte (2006) 
menar med sin kategori för utmärkt visualisering av data i avseendet att visa flera än en eller 
två variabler. 
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3 Genomförande 

3.1 Intervjuguide 

Utifrån studiens underliggande frågeställningar -att ta reda på hur skapare av 
informationsgrafik resonerar kring rådande publiceringsmöjligheter, rådande förutsättningar 
och begränsningar samt hur de skulle vilja arbeta i framtiden togs en intervjumall fram i 
enlighet med Kvale et al (2009). Intervjumallen testades mot en student som studerar grafisk 
design och kommunikation och som bedömdes kunna sätta sig in i rollen som skapare av 
informationsgrafik. Så visade det sig dock inte vara fallet utan författaren tvingades förklara 
meningen bakom de olika mallfrågeställningarna. Utifrån dessa förklaringar formulerades 
intervjuguiden om och författaren bedömde den därefter utgöra en god grund under 
förutsättning att respondenten innan intervjun informerats om studien och intervjuns syfte, se 
intervjuguide bilaga 1. 
 

3.2 Intervjuer 

Den första intervjun med en grafiker genomfördes på ett café, vilket strider mot vad Creswell 
(2003) rekommenderar för kvalitativa intervjuer. Enligt Creswell (2003) skall forskaren 
istället bege sig till platsen där det man studerar faktiskt äger rum. Vidare är inte ett café en 
optimal miljö med avseende på bakgrundsljud. 
 
Den andra intervjun genomfördes i grupp i den miljö redaktionen normalt arbetar. 
Medverkande var fyra grafiker, varav två med fokus på stillbilder och tryckt media samt två 
med fokus på interaktivitet och webb. Anledningen till att intervjun genomfördes i grupp var 
främst av rationella skäl men även för att fånga tidningens sammantagna bild av de aktuella 
frågeställningarna samt att de olika medverkande personerna innehar specialistkunskap inom 
olika områden. 
 
Författaren inledde intervjuerna med att informera respondenterna om studiens syfte, hur 
datan avsågs behandlas utefter vetenskapsrådets forskningsetiska principer, samt medgavs 
tillåtelse att göra ljudupptagning under intervjun. 
 
Med tanke på de risker en ljudupptagning innebär (se 1.2.3 Intervjumetod) valde författaren 
att under samtalen föra kortare annoteringar då konsekvensen av en undermålig eller 
utebliven ljudupptagning bedömdes vara värre än den minskade koncentrationen på intervjun 
som annoteringarna medförde. 
 

3.3 Granskning av grafik 

De båda tidningarna gicks igenom med startdatum i mars månad tills omkring 25 grafiska 
illustrationer samlats in från båda tidningarnas tryckta upplagor. För insamlandet av dessa 
användes det svenska mediearkivet via databasen Retriever research. De grafiska 
illustrationerna letades sedan upp på respektive tidnings webbsida i de fall de var publicerade 
där. 
 
Klassificeringen av grafiken genomfördes av författaren själv, främst på grund av studiens 
mindre omfattning samt att resultatet enbart utgör ett delmoment av studien som helhet. Detta 
förfaringssätt strider mot vad Van Leeuwen och Jewitt (2001) förespråkar om oberoende och 
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utbildade granskningspersoner. Flertalet av de variabler som granskas har värden som saknar 
subjektiv bedömning varför tillvägagångssättet, enligt författarens mening, kan anses 
acceptabelt. 
 

3.3.1 Definiering av variabler: 

Hurvida grafiken är egenproducerad eller inte definieras av vem som står som avsändare av 
grafiken. Där detta inte framgår tydligt baseras bedömningen på om grafiken följer tidningens 
grafiska uttryck. 
 
En variabel för storlek togs fram, där värdena representeras av hur många spalter grafiken 
täcker i den tryckta versionen. 
 
Variabeln för vilken typ av grafik som publicerats är hämtad från Segel och Heer (2010) sju 
kategorier för grafik, se avsnitt 2.1 (Informationsgrafik från statisk till interaktiv).  
 
För variabeln Anpassning till webb togs tre värden fram. Dessa är avgränsade, definierade och 
klassificerade av författaren själv i syfte att lyfta fram problem som kan uppkomma vid 
samtidig publicering i flera mediala kanaler: 

● Webbanpassad - Grafiken skiljer sig från den tryckta versionen och text är läsbar 

● Obearbetad passar - Grafiken skiljer sig inte från den tryckta versionen och text är 
läsbar 

● Obearbetad passar inte - Grafiken skiljer sig inte från den tryckta versionen och text är 
inte läsbar utan bearbetning. Storleksmässigt skiljer sig text i grafiken markant från 
övrig minsta text på hemsidan. 

 

3.3.2 Grafik i sin kontext 

För att kunna belysa de sammanhang som grafiken publicerats i på nätet togs skärmbilder av 
respektive tidnings webbplats som den förekommer på dator samt i mobiltelefon. Dessa 
anonymiserades men storlekar typ av innehåll och format går fortfarande att utläsa. 
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4 Resultat 

4.1 intervjuresultat 

Nedan redovisas förutsättningar och begränsningar indelat i teman samt grafikernas 
framtidsvisioner - allt utifrån bearbetade intervjudata enligt analysmodell för kvalitativa data 
se tabell 1. 

Tabell 1. Förutsättningar och begränsningar enligt teman 

Teman Rikstäckande 
tidning 

Gemensamt Lokaltidning 

Strategi Fokus på webb först, 
enligt 
ledningsdirektiv 

varje medium har 
egna förutsättningar 

Tryckt tidning som 
utgångspunkt  

 Läsarfinansierat 
webbinnehåll 

 Gratis webbinnehåll 
där man säljer 
användaruppgifter 

Teknik Grafik har samma 
utrymme som 
redaktionell text på 
webb, interaktivitet 
javascript 

hårt mallad webb, 
grafiken måste 
fungera på både 
mobil och desktop 

Grafik begränsad till 
bildspel 

Personella resurser Flera grafiker samt 
två specialiserade på 
webbprogramering 

ont om tid En grafiker 

Läsarens påverkan Flest läsare digitalt, 
därför anpassas 
fokus därefter 

Anpassningar för att 
möta läsarna på 
webb och försök att 
skapa mervärde 

Prioritering av grafik 
för att möta läsaren 
oftast i tryck 

Framtidsvisioner Mer fokus på 
komplexa 
visualiseringar, 
interaktiv 
användning av 3D 
på webben, 
automatisering av 
enklare grafik. 
 
Konkurrera stil- och 
funktionsmässigt 
med världsledande 
tidningar även 
gällande webbgrafik 

Allmänt intresse för 
att utveckla webb. 

Mer fokus på 
webbens möjligheter 
med interaktivitet, 
ljud, film 
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Strategi 
Under intervjuerna framkom det att de olika tidningarnas ledning påverkar förutsättningarna 
för arbetet med att framställa informationsgrafik.  
 

- ”Direktiv vi fått uppifrån säger att alla skall tänka digitalt som utgångspunkt för att där 
finns flest läsare.” (rikstäckande tidning) 

 
- ”Betalning för webbutgåvan ligger i tiden, man måste få tjäna pengar på tjänsten 

också, den tryckta utgåvans prenumeranter ökar inte” (rikstäckande tidning) 
 

- ”På nätet ger vi läsaren gratis nyheter i utbyte mot att de registrerar sig och på så vis 
delar med sig av användardata” (lokaltidning) 

 
Som illustrerat av citaten styr ledningen förutsättningarna för informationsgrafiken både 
genom fokus på medie (papperstidning, webb) och strategi för betalningar, oavsett hur tydligt 
uttalat detta är på de olika tidningsredaktionerna. 
 
 
Teknik 
De tekniska begränsningarna för båda tidningarna består av de webbpubliceringssystem de är 
bundna till benämns av respondenterna som mallar. Respektive tidnings tekniska 
förutsättningar skiljer sig åt - där lokaltidningen är begränsad till ett bildspel med 
förutbestämd höjd och bredd har den rikstäckande, lika stor yta som den redaktionella texten 
att disponera. 
  

- ”Det som sätter gränserna är inte tekniken i sig utan tidningens nuvarande webbsystem 
som är hårt mallat.” (lokaltidning) 

 
- ”Webben är fortfarande hårt mallad av olika skäl där det från grafikhållet hellre skulle 

göras om från grunden, men vi jobbar efter de begränsningar som finns” (rikstäckande 
tidning) 

 
Resurser 
Gemensamt för de båda tidningarna är tiden de har på sig att producera grafiken. Det som 
skiljer är antalet anställda grafiker där den rikstäckande tidningen även har specialiserade 
personer med fokus på interaktiv webbgrafik.  
 

- ”Tiden är alltid knapp, men det är ju vårt jobb också. Det ligger i sakens natur att 
nyhetsvärdet måste behållas” (rikstäckande tidning) 

 
Läsarens påverkan 
Hur och var läsaren tar del av nyhetsgrafiken skapar förstås förutsättningar för hur den 
utformas, här illustrerat med exempel på hur grafikerna uppfattar dem. Läsarens påverkan 
spelar in både genom grafikernas bild av dem men också genom sitt agerande i hur de 
konsumerar nyheter, vilket i förlängningen leder till strategiska direktiv från tidningarnas 
ledning. 
 

- ”På webben måste varje del kunna fungera var för sig, där man tänker sig att den som 
läser kanske kollar på grafiken men inte läser texten till skillnad från tidningen där de 
(förf. anm. text och grafik) har ett närmre samspel.” (lokaltidning) 
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- ”Det lilla (förf. anm. mobiltelefon) formatet medför att man måste tänka så enkelt som 
möjligt och skala ned” (rikstäckande tidning) 

 
- ”Vi är inte längre rädda för att scrolla, utan kan skapa lång grafik som bidrar till 

nyfikenhet att scrolla fram mer.” (rikstäckande tidning) 
 
Framtidsvisioner 
Det finns ingen riktig poäng i att jämföra framtidsvisioner för två tidningar med vitt skilda 
förutsättningar och uppdrag. Vad som förefaller vara gemensamt för de båda är ett allmänt 
önskemål om att utveckla möjligheterna för informationsgrafik på webben. Den rikstäckande 
tidningen önskar lägga mer tid på komplex grafik genom att automatisera rutinmässig grafik 
av enklare slag.  
 

- ”Den tryckta tidningen är statisk, vilket webben inte är. Där skulle jag vilja arbeta 
friare med storlek, interaktivitet, film och ljud” (lokaltidning) 

 
- ”3D är något vi använder i dagsläget, men resultaten redovisar vi som en platt bild. I 

framtiden vore det spännande att inkludera interaktivitet även här och låta läsaren själv 
få upptäcka, vrida och vända på detta material” (rikstäckande tidning) 

4.2 Resultat från granskning av grafik 

Lokaltidningen publicerade mellan den sjätte mars och den sjunde maj 2015 (50 
utgivningsdagar) totalt 27 informationsgrafik i den tryckta tidningen, varav 10 publicerades 
på tidningens webbsida. 18 av de ursprungliga 27 är egenproducerade, resterande 9 är 
producerade av nyhetsbyråer. 
 
För den rikstäckande tidningen publicerades 28 informationsgrafik mellan den tredje och 
tolfte mars 2015 (10 utgivningsdagar), varav 18 publicerades på tidningens webbsida. 
Samtliga är egenproducerade. 

4.2.1 Fördelning av grafik i kategorier 

I tabell 2, kan utläsas att i det tryckta mediet utgör magasinstil i det närmaste hälften av all 
grafik som produceras. För lokaltidningen är annoterad karta/ diagram därnäst vanligast 
förekommande i det tryckta formatet. För den rikstäckande tidningen är förhållandet 
annorlunda där uppdelad poster är den vanligaste formen i tryckt format. För mer ingående 
förklaring av de olika kategorierna se 2.2.2 Informationsgrafik från statisk till interaktiv. 
 
Lokaltidningen publicerar merparten av sin grafik på webben som bildspel medan den 
rikstäckande tidningen har ungefär samma spridning mellan kategorierna som i det tryckta 
formatet. 
 
  



 

 16 

 
 

Tabell 2. Fördelning av grafik i kategorier 

Kategorier Lokaltidning 
tryck 

Lokaltidning 
webb 

Rikstäckande 
tidning tryck 

Rikstäckande 
tidning webb 

Magasinstil 13 0 11 5 

Annoterad karta/ 
diagram 

8 2 3 4 

Flödesschema 2 0 0 0 

Uppdelad poster 4 0 12 7 

Seriestrip 0 0 2 2 

Bildspel 0 8 0 0 

Film/ video/ animation 0 0 0 0 

 
 

4.2.2 Spaltbredder och webbanpassning 

Spaltbredden tycks inte ha någon egentlig påverkan på om grafiken publiceras på Internet 
eller inte, se figur 2. Spaltbredden för vilka som är särskilt webbanpassade förefaller oftast 
vara helsidor eller större (fem av sex). De obearbetade är i storleksordningen tre spalter eller 
mindre. För komplett sammanställning av den granskade grafiken se bilaga 2 (lokaltidning) 
och bilaga 3 (rikstäckande tidning). 

 
Figur 2. Grafikens fördelning på spaltbredder 
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Lokaltidningens webb tillåter endast grafik att publiceras i ett bildspel skiljt från den 
redaktionella texten vilket skapar begränsningar i form av ett liggande format med fast 
storlek. Av lokaltidningens tio webbpublicerade alster är sex av dem särskilt anpassade för 
webbformatet, se figur 3. Av dessa innefattar en dessutom interaktivetet. Den interaktiva 
grafiken använder sig utav filformatet SVG medan övriga är publicerade som JPEG. Grafik 
som publiceras på Internet förefaller endast vara egenproducerad. 
 

 
Figur 3. Webbpublicerad grafik lokaltidning 

 
Av den rikstäckande tidningens 18 webbpublicerade grafik är 7 särskilt anpassade varav 3 är 
interaktiva, se figur 4. Gemensamt för dessa är att de i sin tryckta version täcker en helsida 
eller mer, förutom 1 som är fyra spalter bred. Resterande 11 webbgrafik är obearbetade 
jämfört med den tryckta versionen där 9 av dessa passar in bra. 4 av de som passar bra är 
publicerade som en fristående PDF medan de tre övriga är under tre spaltbredder, vilket 
lämpar sig väl på webben. Filformaten för den webbpublicerade grafiken är JPEG samt SVG 
för de interaktiva. De två som inte passar in är båda helsidor som skalats ned till webbplatsens 
spaltbredd och därmed resulterar i alldeles för liten text för att den skall vara läsbar. 
 

 
Figur 4. Webbpublicerad grafik rikstäckande tidning 
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Den rikstäckande tidningen har möjlighet att publicera grafiken digitalt på samma yta som 
övrig redaktionell text inklusive halv spaltbredd, vilket gör att ursprunglig tryckt grafik för 
format med 1–3 spalter fungerar bra att direktöversätta till webbformat. 

4.2.3 Undersökning av rådande kontext 

Det främsta som skiljer de båda tidningarnas möjligheter att publicera i digitala miljöer är det 
fysiska utrymmet de har att disponera för grafiken. Den rikstäckande tidningen har samma 
utrymme som övrig artikeltext och kan således publicera grafik med varierande höjd och 
bredd där den enda riktiga begränsningen är spaltens bredd, se figur 5. 

Figur 5. Rådande webbmall rikstäckande- och lokaltidning 
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Lokaltidningen publicerar all grafik i digitala medier i ett förbestämt liggande format med 
möjlighet till bildspel. Detta sätter stora begränsningar jämfört med dess tryckta format där 
grafikens dimensioner kan sträcka sig över flera spaltbredder med varierande höjd. Det för 
även med sig att grafiken skalas annorlunda i mobilversion i förhållande till artikeltexten 
vilket även det medför en begränsning gällande läsbar storlek för text i grafik.  

4.3 Analys 

4.3.1 Publicering av grafik i tryck och på webb 

Både lokaltidningen och den rikstäckande tidningen använder en mängd olika kategorier av 
informationsgrafik i sina tryckta upplagor. Val av kategori utgår ifrån den data man har att 
visualisera men påverkas också av den av tidningen valda processen för hur nyheter 
presenteras (se 2.2.4 Produktionsförutsättningar). Kategorierna är indelade efter deras 
förmåga att leda läsaren genom innehållet där båda tidningarna till övervägande del använder 
sig av författardriven utformning: magasinstil och annoterad karta/diagram som båda bygger 
på ett sekventiellt berättande, samt seriellt för lokaltidningens bildspel. Det mer läsardrivna 
berättandet återfinns inom kategorin uppdelad poster som beroende på utformning saknar en 
föreslagen läsordning. Denna kategori används i större utsträckning av den rikstäckande 
tidningen, 43% i tryck och 39% på webben mot lokaltidningens 15% i tryck och 0% på 
webben. Av resultatet kan det således utläsas att den rikstäckande tidningen i betydligt större 
utsträckning än lokaltidningen använder sig av ett läsardrivet berättande. 
 
På webben är lokaltidningen begränsad av ett fast proportionsformat i bildspel, medan den 
rikstäckande tidningen inte är lika tydligt låst till ett förutbestämt format. Den rikstäckande 
tidningen behåller användning av fyra olika kategorier både i tryck och i webb med ungefär 
samma fördelning. I lokaltidningen är bildspel den dominerande kategorin på webben, Under 
granskningsperioden utgjorde kategorin hela 80 % av allt som presenterades på webben. 
Bildspel är en kategori som endast förekommer digitalt och i den rikstäckande tidningen 
förekommer inga presentationer av det slaget. Lokaltidningen webbanpassar sin grafik i högre 
utsträckning än den rikstäckande. Av totalt fem interaktiva presentationer är fyra publicerade 
av den rikstäckande tidningen. 
 
Vid intervjuerna framgår att skaparna vid båda redaktionerna känner sig begränsade 
formatmässigt gällande webbgrafik. Gemensamt för båda tidningarna är att de publicerar mer 
grafik i sin tryckta tidning än vad de gör på respektive webbplats. 
 

4.3.2 Informationsgrafikens utformning och diagramskräp 

Grafikerna vid den rikstäckande tidningen förespråkar förenkling och avskalning vid 
tillämpning för webb. Detta kan tolkas gå emot vad Tufte säger om att använda fler än två 
variabler samtidigt som det kan antas vara en variant av att undvika diagramskräp. Hur man 
väljer att tolka Tufte i förhållande till förenklad grafik är inte helt enkelt. Det kan däremot 
framhållas att den rikstäckande tidningens grafiker resonerar på ett liknande sätt som 
grafikredaktionen på New York Times, enligt undersökningen av Giardina och Medina 
(2013). 
 
Värt att notera är att Tuftes principer är mer allmänt utformade och kan appliceras på såväl 
böcker som webbsidor och då i dess helheter. Vad dagstidningarna försöker åstadkomma är 
grafisk information som målgruppen snabbt kan ta till sig sammantaget med eller fristående 
från artikeltext, vilket är en aspekt som är svår belysa med Tuftes principer. 
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4.3.3 Upphovsrätt och grafik producerad av tredje part 

Då redaktionerna har full immaterialrätt endast för sina egenproducerade alster är detta av vikt 
för vad som publiceras på webben. Hur de båda tidningarna valt att lägga upp avtal med 
nyhetsbyråer får således en påverkan på möjligheten till publicering i de olika medierna.  
Detta påverkar nyhetsbyråerna i deras position att leverera material både för tryck och webb, 
där de konkurrerar med tidningarnas interna grafikredaktioner. 
 
Utifrån intervjudatan sammanställdes att strategi, teknik, personella resurser samt läsarens 
påverkan utgjorde de största förutsättningarna för skapandet av informationsgrafik. Detta 
överensstämmer med de tre punkterna som Giardina och  Medina (2013) beskriver påverkar 
arbetet med framtagning av informationsgrafik: tillgängliga verktyg , kan jämföras med 
teknik. Den av tidningen valda processen för rapportering av nyheter, kan jämföras med både 
läsarens påverkan och strategi. Där den tredje punkten kring grafikernas egna förmågor att 
illustrera och rapportera möjligtvis kan jämföras med Personella resurser, där författaren vill 
understryka tidsaspekten med korta deadlines och inte grafikernas kompetens. 
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5 Slutsats 
 
De i undersökningen ingående svenska dagstidningarna publicerar informationsgrafik med 
olika kategorier gällande berättarform, främst i sina tryckta format. Tidningarnas val av 
webbpublicering dikterar i vissa fall dessa kategorier, vilket berörda grafiker då måste ta 
hänsyn till. I tryckt format används olika spaltbredder, från en spalt upp till helt uppslag, där 
större grafik kräver bearbetning för att även passa in på webben. 
 
De faktorer som påverkar skapandet av informationsgrafik har efter intervjuer med en 
lokaltidning och en rikstäckande tidning kategoriserats som: strategi, tekniska förutsättningar, 

personella resurser samt läsarnas påverkan. Strategi handlar om beslut uppifrån som 
påverkar hur grafikerna sköter sitt arbete. De tekniska förutsättningarna handlar om 
publiceringssystem och dess implementering och användning. Personella resurser avser det 
tidsutrymme som ges till skapandet av grafik. Läsarnas påverkan sker mer indirekt genom 
hur de konsumerar nyheter och hur man väljer att nå ut till dem. 
 
Tidningarnas pappersutgåva ger möjlighet till storleksmässigt varierande informationsgrafik i 
statiskt format, medan webben i sin tur begränsas storleksmässigt till den skärm det kommer 
visas på. Webben begränsas även av hur tidningen valt att arbeta med publiceringen av sitt 
digitala innehåll. 

 
Den rikstäckande tidningens grafiker efterlyser bland annat bättre ordning av materialet för att 
kunna automatisera enklare uppgifter och därmed frigöra tid för mer komplexa större arbeten. 
Båda tidningarna ser möjligheterna med webb som ett steg framåt där de hoppas kunna 
använda fler möjligheter till multimedialt berättande. 
 
Trots att båda tidningarna publicerar mer informationsgrafik i sina tryckta upplagor förefaller 
mer och mer fokus läggas på webbpublicering och dess möjligheter. Således räcker det i 
dagsläget inte kunskapsmässigt att enbart behärska ett av områdena tryck och webb. 
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6 Diskussion 
Resultaten i denna studie kan med fördel användas för att skapa sig en inblick i rådande 
förhållanden inom branschen. Vid skapande av grafik och eller vidareutveckling av medier i 
vilket man ämnar publicera grafik kan det vara av värde att ha kännedom om resultaten i 
denna studie. De ger dock inget definitivt svar kring hur man bör resonera men rådande 
förutsättningar reds ut och därifrån kan olika lösningar och/eller strategier skapas. 

6.1 Diskussion om resultat 

Det ligger nära tillhands att tro att ett storleksformat som lämpar sig för publicering i både 
tryck och webb faktiskt publiceras i högre grad än ett format som kräver bearbetning. 
Författaren kan i studien dock inte finna ett sådant samband, vilket i sig kan ha flera 
förklaringar. Stor grafik (helsidor) kräver oftast omarbetning för att även fungera på webben, 
vilket skulle kunna vara ett skäl till att dessa blir publicerade på webben i mindre utsträckning 
än övrig grafik. Så är dock inte fallet, utan ett rimligt antagande kan istället vara att grafik 
som anses vara så pass viktig att den förtjänar stor plats i tidningen även förtjänar den tid det 
tar att anpassa den för webben.  
 
Hur mycket man väljer att involvera läsaren själv i berättandet och inte styra hur innehållet 
skall läsas går till viss del emot den traditionella journalistiken, som handlar om att välja ut 
vilka nyheter som skall publiceras. Att enbart publicera data i sig självt utan författardrivning 
kan ur en journalistisk synvinkel möjligen tolkas som att man inte utfört sitt jobb fullt ut. Ett 
undantag är dock det interaktiva berättandet som inkluderar läsaren och samtidigt kräver ett 
merjobb från skaparen. 
 
Marknaden för informationsgrafik varierar beroende på vilka förutsättningar respektive 
tidning (koncern) väljer att satsa på. I en tid av minskade resurser kan en lösning vara att välja 
publiceringsalternativ med låg produktionskostnad, vilket dock kräver ett genomtänkt 
mallande både gällande webb och tryck för att kunna distribuera samma grafik i båda 
kanalerna utan att förlora läsbarhet i detaljer. En risk med detta är att den 
utvecklingsmöjlighet som webben erbjuder uteblir. Om å andra sidan tidningskoncernen ser 
möjligheter att öka sina intäkter genom en offensiv satsning på webb så ökar förutsättningarna 
för utveckling inom detta område även gällande informationsgrafik. Här ställs koncernen 
inför ett val där vad och hur man väljer att ta betalt på webben är en känslig fråga. Den väg 
som den rikstäckande tidningen (i föreliggande studie) valt kan betraktas som försiktigt 
offensiv. I nuläget går det inte att bedöma hur satsningen kommer att falla ut. Om läsarna 
tydligt visar sin uppskattning kommer vanligtvis annonsörerna att vilja synas i 
sammanhanget. Huruvida så blir fallet i framtiden överlåter författaren till eventuella 
kommande undersökningar att avgöra. 
 
Författaren tycker dock det är viktigt att belysa även programvarornas roll trots att grafikerna 
pekat på själva webbmallen som begränsning. Skulle programvarorna erbjuda möjlighet att 
utan merjobb spara ut grafiken i storleksoberoende format med bibehållen textstorlek 
(responsivt) så skulle detta göra att webbmallen inte uppfattas lika problematisk som idag. 
 
En risk med resonemang att automatisera enklare uppgifter är att grafikerna frånsäger sig 
själva en del av sina arbetsuppgifter och riskerar att inte bara frigöra tid utan också 
arbetstillfällen. 
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6.2 Metodval 

De av författaren valda metoderna bedöms ha fungerat bra i förhållande till studiens syfte. De 
största problemen vid metodval har framförallt bestått i den mängd metoder och 
metodvariationer som förekommer inom forskning. Budget från författarens håll i form av tid 
och resurser har varit den avgörande faktorn vid val av metoder. 
 
Valet att genomföra en kvalitativ studie grundar sig i författarens ambition att innefatta 
skaparna av grafik i undersökningen, en yrkesgrupp där det helt enkelt inte finns underlag för 
en kvantitativ studie i Sverige. 
 
Metoden för granskning av grafik har sitt ursprung inom konstvetenskap, där den kräver 
inskolning av oberoende granskare för att uppnå generaliserbara resultat, något som 
författaren saknade resurser att genomföra. De använda grafikkategorierna, som är hämtade 
från tidigare forskning, hade med fördel kunnat anpassats tydligare till studiens syfte. Detta är 
inte att betrakta som en svaghet i metoden i sig utan snarare författarens ovana att använda 
och tillämpa den. 

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Som en del av analysen framkommer en aspekt av hur enkelt en informationsgrafik talar till 
sin målgrupp över medierna tryck och digital, något som i denna rapport inte fokuserar på då 
tyngden ligger på producerande och publicerande sidan. Att undersöka kommunikationen ur 
målgruppsperspektivet är något som framtida studier skulle kunna fokusera på i avseende av 
komplexitet och interaktiv grafik.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 1.2 
 
Jag genomför en studie vars syfte är att lyfta fram era uppfattningar som skapare av 
informationsgrafik, kring rådande produktionstekniska miljöer. 
  

● Hur definierar du själv informationsgrafik och i förlängningen ditt arbete? 

● Kan du berätta hur processen från beställning av grafiken, till publicering i 
tidning och webb går till? 

 
Hur bestäms det vad som skall publiceras var? 
                     Hur kommer beställningen in? 
 
Framgår det om grafiken skall användas både på webb och i tryckt format? 

 
● Vilka begränsningar och möjligheter ser du med respektive medium, format, 

färg, storlek? 
Skiljer sig arbetssättet? 
Påverkar dem varandra, ex enspaltsgrafik vs helsida? 

          Lämpar sig viss grafik bättre i något av medierna? 
          Fyller de olika funktioner? 
 
● Om du fick tänka framåt vilka saker skulle du vilja producera för de respektive 

medierna? 
          Vad är det som ej möjliggör detta idag? 
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Lokaltidning

Egenproducerat Tryckt format Webb

Publicerad innehåll typ format typ format anpassning interaktivitet

Nej 15-03-06 Planskiss annoterad karta/ diagraHelsida liggande - - -

Ja 15-03-07 Karta annoterad karta/ diagrauppslag liggande bildspel liggande webbanpassad

Ja 15-03-10 Karta annoterad karta/ diagrauppslag liggande bildspel liggande webbanpassad

Nej 15-03-13 Planskiss magasinstil 4-spalt liggande - - -

Ja 15-03-17 Karta magasinstil 3-spalt liggande - - -

Ja 15-03-18 Karta magasinstil 2-spalt - - -

Ja 15-03-18 Karta annoterad karta/ diagrauppslag liggande - - -

Nej 15-03-18 Uppdelad poster uppdelad poster 3-spalt liggande - - -

Ja 15-03-20 Karta magasinstil 1-spalt kvadrat bildspel Kvadrat i liggande ramObearbetad passar ej

Nej 15-03-25 Karta uppdelad poster 3-spalt kvadrat - - -

Nej 15-04-07 Planskiss magasinstil 2-spalt liggande - - -

Ja 15-04-07 Flödesschema flödesschema Helsida ståeende - - -

Ja 15-04-08 Karta annoterad karta/ diagraHelsida ståeende annoterad karta/ diagraliggande webbanpassad ja

Ja 15-04-14 Karta magasinstil 2-spalt liggande - - -

Ja 15-04-15 Kartor - seriellt magasinstil 4-spalt liggande + 2-sp- - -

Ja 15-04-16 Karta annoterad karta/ diagra4-spalt liggande - - -

Ja 15-04-18 Karta magasinstil 2-spalt liggande bildspel liggande Obearbetad passar ej

Ja 15-04-21 Karta magasinstil 2-spalt liggande bildspel liggande webbanpassad

Nej 15-04-21 diagram + karta uppdelad poster 4-spalt liggande - - -

Nej 15-04-21 diagram magasinstil 2-spalt liggande - - -

Ja 15-04-23 Karta magasinstil 2-spalt liggande bildspel liggande Obearbetad - passar

Nej 15-04-25 Karta + Annoterat diaguppdelad poster 5-spalt liggande - - -

Ja 15-04-25 Karta magasinstil 2-spalt liggande - - -

Ja 15-04-28 Flödesschema flödesschema Helsida liggande bildspel liggande webbanpassad

Ja 15-04-28 diagram annoterad karta/ diagraHelsida liggande bildspel liggande webbanpassad

Nej 15-05-02 Karta magasinstil 2-spalt liggande - - -

Ja 15-05-07 Karta annoterad karta/ diagra3-spalt kvadrat annoterad karta/ diagraKvadrat i liggande ramObearbetad passar ej
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Rikstäckande tidning

Egenproducerat Tryckt format Webb

Publicerad innehåll typ format typ format anpassning interaktivitet

Ja 15-03-03 Karta + diagram uppdelad poster 4-spalt stående uppdelad poster stående webbanpassad

Ja 15-03-03 flöde seriestrip 5-spalt liggande seriestrip liggande extern pdfObearbetad passar

Ja 15-03-05 karta annoterad karta/ diagra3-spalt kvadrat - - -

Ja 15-03-05 diagram magasinstil 1-spalt stående magasinstil stående Obearbetad passar

Ja 15-03-05 karta magasinstil 1-spalt kvadrat - - -

Ja 15-03-06 flöde seriestrip 6-spalt liggande seriestrip stående webbanpassad

Ja 15-03-06 karta magasinstil 1-spalt kvadrat - - -

Ja 15-03-07 diagram + bild uppdelad poster 5-spalt stående - - -

Ja 15-03-07 diagram magasinstil 2-spalt liggande magasinstil liggande Obearbetad passar

Ja 15-03-07 diagram uppdelad poster 3-spalt liggande uppdelad poster liggande extern pdfObearbetad passar

Ja 15-03-07 diagram magasinstil 2-spalt liggande magasinstil liggande Obearbetad passar

Ja 15-03-07 diagram magasinstil 1-spalt stående - - -

Ja 15-03-07 Karta + diagram uppdelad poster 5-spalt stående - - -

Ja 15-03-08 diagram + bild uppdelad poster 8-spalt liggande uppdelad poster stående webbanpassad

Ja 15-03-08 karta annoterad karta/ diagra8-spalt liggande annoterad karta/ diagraliggande webbanpassad ja

Ja 15-03-08 karta magasinstil 1-spalt kvadrat - - -

Ja 15-03-08 diagram uppdelad poster 6-spalt liggande annoterad karta/ diagrastående webbanpassad ja

Ja 15-03-08 tabell uppdelad poster 5-spalt stående - - -

Ja 15-03-09 Karta + diagram uppdelad poster 5-spalt liggande uppdelad poster liggande extern pdfObearbetad passar

Ja 15-03-10 Karta magasinstil 2-spalt stående - - -

Ja 15-03-10 diagram magasinstil 1-spalt stående - - -

Ja 15-03-10 Karta + diagram annoterad karta/ diagra8-spalt liggande annoterad karta/ diagraliggande webbanpassad ja

Ja 15-03-10 karta uppdelad poster 5-spalt liggande uppdelad poster liggande Obearbetad passar inte

Ja 15-03-10 karta uppdelad poster 5-spalt liggande uppdelad poster liggande Obearbetad passar inte

Ja 15-03-11 diagram magasinstil 1-spalt stående magasinstil stående Obearbetad passar

Ja 15-03-12 Karta + diagram uppdelad poster 8-spalt liggande uppdelad poster liggande extern pdfObearbetad passar

Ja 15-03-12 karta magasinstil 1-spalt stående magasinstil stående Obearbetad passar

Ja 15-03-12 Karta + diagram uppdelad poster 5-spalt liggande annoterad karta/ diagrastående webbanpassad ja


