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Abstract 

In the media richness of everyday life, the encounter with information graphics is 

happening on a daily basis, whether we are aware or not. With the development and 

easy access of technologies, new ways to create and display information graphics has 

emerged. Among them, the animated information graphics, which in the few past 

years appears to have increased in popularity on video sharing websites such as 

Vimeo and Youtube. In the genre of animated information graphics, there seems to be 

an inherent diversity regarding the design characteristics. In this study we explored 

literature and research on information graphics and related subjects. We also looked 

at topics related to the moving image, such as storytelling and narrative. We found 

several central principles to consider in information graphics in general when you 

want to communicate different kinds of messages on people successfully. We used a 

qualitative approach to study the responses and experiences of three different focus 

groups, having limited, average and professional previous experience respectively in 

the field of media design after being presented with four animated productions. We 

found that the design principles of the more traditional static information graphics 

still are applicable on a genre with such wide variations in style and design as in 

animated information graphics.   
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Data är det nya materialet skriver Sandra Rendgen (2012) i Information Graphics. Idag kan 

oändliga mängder ny information nås på några sekunder och över stora avstånd, dock 

poängterar hon att rådata i sig är av ringa värde - den behöver filtreras och utvärderas.   

Allt sedan millennieskiftet har det uppkommit ett förnyat intresse för visualisering av data 

och information på många olika områden, bland annat inom journalistik, vetenskap, konst 

och design (Rendgen, 2012). Hon skriver att den nya trenden även har trängt in i 

popkulturen, till exempel har den norska popduon Röyksopp använt sig av animerad 

informationsgrafik i deras musikvideor och hon menar att det finns flera orsaker till detta 

förnyade intresse för informationsgrafik. Hon berättar att allt fler statistiska uppgifter är fritt 

tillgängliga och att det finns en ökad efterfrågan på att dessa skall behandlas på något sätt. 

Vår kommunikation går även mot generellt kortare texter i kombination med diagram och 

bilder, vilket innebär att informationgrafiken tar mer plats i såväl kommersiella medier som 

på internet i allmänhet. (Rendgen, 2012).  

Vi människor navigerar dagligen genom vad som oftast uppfattas som en värld med 

åtminstone tre dimensioner beskriver Edward Tufte (1990) i Envisioning Information. Detta 

innebär att vi människor upptar information som vi kommunicerar, dokumenterar och 

bevarar. Denna information utförs och hamnar nästan alltid på tvådimensionella ytor (Tufte, 

1990). Han menar att denna typ av information, beroende på vilket sammanhang den är 

ämnad för, oftast sprids eller lagras oftast på tvådimensionella ytor som till exempel våra 

dataskärmar eller som tryck på papper. Detta kan fungera i många sammanhang, men om 

visualiseringen och därmed återgivningen av information, inte är noga genomtänkt kan det 

leda till en bristfällig informationsförmedling. Informationsgrafikens viktigaste syfte är 

därför att berika dessa tvådimensionella plattformar i syfte att nå en så god 

informationsöverföring som möjligt (Tufte, 1990). 

 

The world is complex, dynamic, multidimensional; the paper is static, flat. How 

are we to represent the rich visual world of experience and measurement on mere 

flatland (Tufted, 1990). 

 

Att visualisera information med hjälp av grafik är inte något nytt. Om vi definierar 

informationsgrafik som ett sätt att visuellt förmedla ett budskap finns det många teoretiker 

bland annat den grafiska designern Nigel Holmes som tolkar de 32000 år gamla 

grottmålningarna som den första typen av informationsgrafik. Detsamma skulle kunna sägas 

om egypternas hieroglyfer som 3000 år före Kristus berättade historier med deras bildskrift. 

Rendgen (2012) skriver om de första kartografiska verken till de tidiga anatomiska verk som 

schematiska ritningar av den mänskliga kroppen. Dessa kan också ses som en tidig form av 

informationsgrafik då de troligen använts för att förstå och samla in medicinsk kunskap. 

Leonardo Da Vinci skapade förutom dessa anatomiska genomskärningar, diagram och 

bildkartor för att förklara och förstå. 
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Visually Inc (2011) skriver på deras webbsida att den något mer moderna 

informationsgrafik som vi känner till kunde ha börjat med William Playfair som var en tidig 

innovatör i statistisk grafik. År 1786 publicerade han The Commercial and Political Atlas, 

som visade många stapeldiagram, linjediagram och histogram som representerade ekonomin 

i dåtidens England. Han följde upp detta med det första ytdiagrammet och det första 

cirkeldiagrammet år 1801. Vidare år 1857 använde den engelska sjuksköterskan Florence 

Nightingale informationsgrafik - i första hand ett “Coxcomb diagram”, som är en 

kombination av ett stapeldiagram och ett cirkeldiagram för att övertyga drottning Victoria att 

om att förbättra de rådande förhållandena på militärsjukhusen. (Visually Inc). 

Under 1920-talet skapade filosofen och ekonomen Otto Neurath, tillsammans med grafiska 

designern Gerd Arntz, posters som avbildade olika sorters förhållanden med hjälp av 

statistisk. Han använde sig av standardiserade bildsymboler (se figur 1.) som var designade 

för att bli förstådda av alla, vart som helst i världen. De fungerar fortfarande som en viktig 

referens för designers som vill representera och visualisera information och data. Samtidigt 

skapade Harry Beck ett diagram av Londons tunnelbanesystem, vilket har blivit en 

föregångare till nästan alla transportkartor i världen och som nu utgör ett berömt exempel på 

spridning av informationsgrafik. Beck insåg att kartornas främsta uppgift var att hjälpa 

människor att hitta till stationerna och att de därför inte behövde vara geografiskt korrekta.  

 Därefter designade han en blockschematisk version av tunnelbanesystemet som var 

visuellt mycket tydligare och enklare att förstå, med linjer som gick parallellt med 

sidokanterna och där avstånden till stationerna alltid hade samma längd (Rendgen, 2012). 

Figure 2. Till höger en omdesign av New Yorks tunnelbanesystem ispirerad av Harry Beck 

(kickmap). 

Figur 1. ISOTYPE eller International System Of Typographic Picture Education (Jarvis). 
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Informationsgrafik ingår i ett brett spektrum av områden men brukar främst appliceras som 

statisk, interaktiv eller animerad. Statisk informationsgrafik finns i såväl tryckt form som 

digitalt och i den fysiska världen på publika platser. I den fysiska världen används ofta ett 

standardiserat system för ikoner, kartor, vägskyltar och allmän information i form av 

grafiska symboler. Den brukar också delas in i kartor, visuell statistik och olika 

representationsprinciper. Den statistiska informationen, i form av staplar och diagram, 

stöter man ofta på både i daglig press och i vetenskapliga artiklar. Den statistiska 

informationen är tillsammans med den kartografiska de vanligaste formerna av 

representation som vi möter dagligen i massmedia (Finke & Manger, 2012). 

Ett exempel på informationsgrafikens fördelar skulle också kunna vara den enkla 

processen att förklara färdvägen för en turist. Om vi jämför med att få färdvägen berättad 

med verbal kommunikation och användningen av informationsgrafik, i form av en geografisk 

karta med tydliga symboler, har personen med kartan grafiskt stöd och därför platser att 

relatera till.  

Inom film och TV har man sedan länge använt sig av animerad informationsgrafik. Med 

utvecklingen och lättillgängligheten av teknik har också animerad informationsgrafik 

utvecklats och ökat i popularitet. Informationsgrafik har använts flitigt inom området för 

vetenskapsprogram och television, inte minst nyhetstelevision. Men det är inte bara där som 

tillämpningen av animerad informationsgrafik ökat. Företag använder ofta denna typ av 

informationsgrafik för att marknadsföra och profilera sig vilket många gånger är något helt 

annat än den traditionella idén om informationsgrafik, alltså att objektivt kommunicera 

information. Motivet bakom detta är många gånger att företagen vill ge ett seriöst och 

neutralt intryck (Finke & Manger, 2012). 

I enlighet med hur Finke och Mange (2012) beskriver informationsgrafik verkar det finnas 

en tendens att den animerade informationsgrafiken går mot att presentera mer övergripande 

kontexter och journalistiska undersökningar. Denna typ av informationsgrafik används 

ibland endast som ett designelement och går därmed ifrån den traditionella föreställningen 

om vad informationsgrafik innebär. Den här sortens animerad grafik kan hittas frekvent i 

reklam, öppningstitlar, musikvideor och tv-spel. På senare år har även otaliga filmer blivit 

taggade som “informationsgrafik”. Liknade principer har också blivit uppmärksammade på 

plattformar för video på internet, som till exempel Youtube och Vimeo (Finke & Manger, 

2012).  

Att använda rörelse och animation i informationsgrafik är en till synes växande trend. 

Animerade infografiska filmer är i princip alltid baserade på ett narrativ och med hjälp av det 

kan filmen på ett varierande sätt använda en kombination av ljud, text, grafik, storytelling 

och animation för att förmedla ett utvalt budskap. Det kan vara budskap i form av 

marknadsföring, reklam, instruktioner eller annan information. 

Om man ska definiera informationsgrafik traditionellt som att med hjälp av grafik 

förklara information visuellt så passar inte alltid animerade infografiska produktioner in 

under den definitionen. Det är alltså ibland oklart om syftet med dessa typer av filmer är att 

de ska vara underhållande eller informativa, och grafikelementen kan ibland användas som 

ett designelement eller för att ge ett visst intryck och inte för att i sig förmedla någon 

information. Det vill säga att det handlar om utsmyckning eller om ”chartjunk” för att 
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använda Edwards Tuftes uttryck för fenomenet. Det finns alltså en mer eller mindre tydlig 

skillnad mellan animerade informationsgrafiska produktioner på internet och den mer 

traditionella statiska informationsgrafiken. 

1.2 Frågeställning 
Vilka traditionella informationsgrafiska designprinciper är relevanta för animerad 

informationsgrafik och vilka andra typer av principer bör tillämpas vid skapandet av dessa 

produktioner? 

1.3 Syfte 
Olika produktioner har olika kvalitéer, där den ena har sin styrka kanske den andra har sin 

svaghet. Den kanske tydligaste svagheten när det handlar om att förmedla information 

genom animation är tidsaspekten. Hur lång tid man behöver för att förstå och uppfatta något 

är väldigt individuellt och där har den statiska, orörliga informationsgrafiken en tydlig 

styrka. Fördelen med tid och rörelse är att det finns större möjlighet att dirigera tittaren och 

föra denne dit man vill i bilden och på så sätt skapa en fokuspunkt åt tittaren. 

Samtidigt som den nya trenden skiljer sig från den etablerade definitionen av 

informationsgrafik och där det verkar som att det finns en tendens att etikettera animerade 

infografiska filmer som innehållslösa så är kravet på underhållningsvärde större än någonsin 

när det gäller att presentera information. Detta tvingar designers att göra något som syns och 

hörs på publikens radar. Den finns en stor variation i stil och design inom genren animerad 

informationsgrafik och vi kommer att titta på hur den trenden förhåller sig till de 

traditionella designprinciperna inom informationsgrafiken.  

Eftersom att det finns uppenbara skillnader i förutsättningar både för att förmedla 

information och för att binda betraktaren så blev vi intresserade av att utforska om detta 

innebär en annan typ av designprinciper än de som utvecklats med den traditionella 

informationsgrafiken eller om de är lika relevanta nu som förr. 

Vi är intresserade av att titta på vilka bakomliggande mekanismer som styr animerad 

informationsgrafik och vilket syfte dessa fyller. Detta för att det fortfarande finns relativt lite 

litteratur och forskning som behandlar animerad informationsgrafik som helhet och/eller är 

mer fokuserade på specifika aspekter av den, till exempel storytelling eller datavisualisering. 

Samtidigt är det viktigt för oss själva och förhoppningsvis även för andra blivande och redan 

verksamma producenter av denna typ av produktioner att skapa en sammanfattning och en 

mer övergripande bild av de aspekter som utgör animerad informationsgrafik. 

1.4 Avgränsningar 
I syfte att specificera oss har vi avgränsat oss till ett specifikt område inom 

informationsgrafiken, animerad informationsgrafik. Detta för att den animerade 

informationsgrafiken har aspekter som den traditionella inte har, även om den annars är mer 

eller mindre lik traditionell film och beroende av berättarteknik. Det är därför inte fråga om 

någon klassisk filmstudie.  

Vi kommer inte att studera datavisualisering även fast det nämns som en del i bakgrunden 

av informationsgrafik. Vi kommer inte heller att specifikt titta på upplevelsen av statisk 
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informationsgrafik även fast vi studerar dess byggstenar i den animerade 

informationsgrafiken. Andra typer av informationsgrafiska angreppsätt, som till exempelvis 

interaktiv informationsgrafik, tas inte heller med i studien.  

Detta är inte en kognitiv studie över hur de olika designrelaterade aspekterna påverkar 

människan men oundvikligen är det något vi kommer att beröra då det ligger i ämnets natur. 

2. Metod 
Vi har genom litteratur och relaterad forskning definierat en rad nyckelaspekter, dels de som 

är relevanta för statisk informationsgrafik dels relevanta för animerad informationsgrafik.  

Genom att kombinera dessa nyckelaspekter med resultatet från fokusgruppstudierna, där vi 

tittat och diskuterat aktuella produktioner, var vårt mål att bilda oss en mer nyanserad bild 

av de viktigaste punkterna inom skapandet av animerad informationsgrafik.  

    Som material för denna studie har vi alltså dels litteratur och relaterad forskning dels en 

genom fokusgrupper utförd utvärdering av aktuella animerade informationsgrafiska 

produktioner. 

Vi kommer här beskriva vårt val av metod (avsnitt 2.1), varför och hur vi valt att 

genomföra den.  Sedan kommer vi även på ett introducerande sätt gå igenom de olika 

enskilda delarna som vår studie består av. Det vill säga den litteratur och forskning (avsnitt 

2.2) som har bidraget till att bredda vår teoretiska förståelse för ämnet, samt valet av 

produktionerna (avsnitt 2.3) och fokusgruppsstudien (avsnitt 2.4). 

2.1 Val av metod 
Vår frågeformulering grundar sig i och har utvecklats genom våra succesivt växande 

erfarenheter av ämnet vi studerar. Vi vill bredda vårt perspektiv som vi har fått genom dessa 

erfarenheter. Som vi i inledningen beskriver så tycker vi att informationsgrafiska 

produktioner har förändrats mycket i och med den tekniska utvecklingen och trots det står 

termen informationsgrafik oförändrad och kan generellt sett appliceras på vitt skilda typer av 

produktioner. Med litteratur och relaterad forskning vill vi se hur man sett på 

informationsgrafik genom tiderna och hur man bemöter och bör tänka kring nyare format 

som just animerad informationsgrafik. Samtidigt vill vi, genom ett urval av olika typer av 

animerade informationsgrafiska produktioner, försöka ta reda på vad producenterna gjort 

för att förmedla sitt budskap och vad de gjort bra respektive dåligt.  

 

Utgångspunkten är de fördomar och den för- förståelse som man som forskare har. För- 

förståelse är den uppfattning som man har om en företeelse och som man har fått genom 

exempelvis egna erfarenheter, utbildningar eller annat vetenskapligt arbete (Holme & 

Solvang, 1997, s.95). 

 

Våra antaganden baseras sig på våra egna erfarenheter som vi byggt upp i egenskap av 

mediestudent, producent och konsument inom det grafiska och animerade området. Detta i 

kombination med den litteratur och forskning som finns att tillgå inom fältet. Eftersom det 

tidigare arbetet till stor del behandlar de olika ämnena enskilt var för sig kändes det viktigt 
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att försöka få en mer nyanserad bild hur man utanför vårt perspektiv ser på och upplever 

detta, ändå relativt nya och växande format.  

För att skapa oss en mer nyanserad bild och bredare förståelse, samtidigt som vi kan 

pröva vår egen och andras uppfattningar valde de vi att använda oss av en kvalitativ metod. 

Vi intresserar oss också för eventuella sammanhang kring upplevelser och budskap samt vad 

de tillsammans och var och en kan leda till. I de kvalitativa intervjumetoderna finns det även 

utrymme för växelspel mellan forskare och undersökta enheter. Många gånger är dessa 

animerade infografiska produktioner något som man bara stöter på. Då hänger det på att 

produktionen är så pass bra utförd att vi fastnar vid den, antingen för dess design eller att vi, 

om dess syfte är att förmedla ett budskap, uppfattar och eventuellt tar med oss det. 

Det är klart att produktionerna i de flesta fallen är riktade till specifika målgrupper och 

kanske ämnade att visas i speciella sammanhang men det har inte varit vårt mål att få svar 

på hur en produktion upplevs av sin ämnade målgrupp utan snarare att få en bredare 

uppfattning om hur man bör ta sig an designen som helhet, det vill säga dess grundpelare.  

Därför kändes det givet att välja en kvalitativ metod där vi har möjlighet att diskutera och 

enkelt följa upp trådar direkt. Samtidigt som vi hade kunnat få ut mycket mer data vid en 

kvantitativ undersökning så är information som vi fått vid en sådan undersökning, så som 

mätbara skillnader och hur många som tycker det ena eller det andra inte den typ av 

information som vi har varit ute efter.  

Även fast det är taget ur sin kontext och kanske inte ger citatet sin rätta mening så passar 

det Brenda Laurel (2003) säger väldigt bra: ”Using statistics to improve design seems to 

contradict the field’s inherent freedom and creativity” (s. 63). 

Vi gjorde undersökningen i fokusgrupper eller kanske närmare något som Breda Laurel 

(2003) kallar Dyads där två personer, gärna vänner, som ett par blir intervjuade av en 

moderator som följer ett ”lätt förutbestämt manus” (i stora drag följer ett manus). De 

deltagande kan både ha en dialog sinsemellan baserad på de frågor moderatorn ställer samt 

med moderatorn i sig. Brenda Laurel (2003) påpekar också att de är svåra att hålla för 

oerfarna moderatorer som ofta behandlar intervjuobjekten som två separata då man i de bäst 

utförda diskussionsgrupperna återspeglar en mer sann interaktion mellan vänner, ledda av 

forskaren.  

Vi har tre grupper med respektive grupp åtskilda. En grupp som representerar 

producenter och två grupper som representerar användare detta för att enligt Mazza & Berré 

(2007) så kan en grupp med vitt skilda karaktärsdrag försämra kvalitén på datan. Därför 

rekommenderar de att man kör olika sessioner med deltagare med olika bakgrund och 

färdigheter. En grupp skulle till exempel kunna innehålla experter från ett område där man 

framställer informationsvisualisering. En annan med personer som har det som resurs i till 

exempel sin yrkesroll. 

Vår fokusgruppstudie består av att samla ett antal representanter för och ena sidan 

producenter av bland annat informationsgrafiska produktioner och andra sidan 

“användare” av animerad informationsgrafik, dels studenter inom digital media och design 

dels med, personer vars bakgrund eller utbildning inte är kopplad till ämnet. Med dem 

diskuterar vi frågor relevanta för designen och upplevelsen. I en fokusgrupp kan vi precis 

som Mazza & Berré säger (2007) få synpunkter, baserade på deras erfarenheter och från flera 
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deltagare samtidigt, vilket gör att man får synpunkterna snabbt samtidigt som diskussionen 

ger deltagarna möjlighet att reflektera och kommentera varandras idéer. Vi uppfattar det 

som att vi har mer att vinna på detta, om det uppstår en dialog, inte bara mellan forskare och 

deltagare utan också mellan de olika deltagarna som genom ett socialt samspel kan utveckla 

uppfattningar och åsikter. Det liknar mer det sätt som vi normalt skaffar oss våra åsikter och 

uppfattningar på, nämligen genom ömsesidig påverkan och grupptryck. 

 

This investigation technique is useful because attitudes, feelings, and beliefs ... are more 

likely to be revealed via the social gathering and the interaction which being in a focus 

group entails (Gibbs, 1997). 

 

I en fokusgrupp kan deltagarna reagera på andra deltagare och generera nya idéer och 

synpunkter som kanske inte hade kommit fram i individuella intervjuer. I det senare är det 

visserligen lättare för en enskild person att komma till tals men samtidigt svårare att låta 

respondenten styra. Vi kan också interagera direkt med deltagarna vilket ger oss möjlighet 

att förtydliga eller be om förtydliganden och följa upp frågor med mera. 

Något som man enligt Mazza & Berré (2007) bör ha i åtanke är att svar från 

gruppmedlemmar inte är självständiga från varandra och att det med få deltagare är svårare 

att generalisera studien. En dominant deltagares åsikter kan också återspeglas i allas åsikter 

samtidigt som mer återhållsamma deltagare kan tveka att prata. Den spontana karaktären av 

svaren gör dock också analysen av dem svårare (Mazza & Berré, 2007). 

 Vad som är viktigt i studien är att identifiera vad som fungerar och inte, men framför allt 

varför det förhåller sig så. Vår roll är att underlätta mötet mellan deltagarna och hålla de 

fokuserade på ämnet som vi studerar. 

2.2 Litteraturstudie 
Till detta hör sådan litteratur som är relevant för statisk och animerad informationsgrafik. 
Det är ibland principer som inte härrör från och inom de avgränsningar vi valt att göra men 

som ändå känns som vedertagna designprinciper eller som går att generalisera och applicera 

på fältet i stort. Designprinciper som förs fram i studien och förklaras som viktiga är just det 

för att vi (människor) enligt författarna uppfattar saker på ett visst sätt. Detta kommer vi 

beröra i texten men inte gå in djupare på. 
Den relaterade forskning som vi använt oss av fungerar ibland som komplement och 

ibland som stöd för det vi tagit fasta på från litteraturen. En del behandlar vad 

kombinationen av text och grafik respektive ljud och grafik har för effekter vid inlärning och 

bearbetning av information. En del har handlat om effekten av storytelling vid förmedling av 

information. Detta har inget eget kapitel utan behandlas tillsammans med det från 

litteraturstudien. 
Vi har även gjort ett urval i relevanta webbsidor inom ämnet för aktuell information och 

trender inom informationsgrafiken. Vissa av dessa webbsidor är produktionsstudior inom 

informationsgrafik som delar med sig av sin kunskap, en av dessa är till exempel studion 

New mediators som framgångsrikt levererat animerad informationsgrafik på internet. 

Fördelen med detta tror vi är att det kan vara ett bra komplement till den traditionella 
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litteraturen och visa på aktuella trender inom området för att nyansera bilden av ämnet i 

uppsatsen. Det sammanfattade resultatet av litteraturstudien kan användas som en 

självständig del inom animerad informationsgrafik men för att kunna bredda bilden av 

ämnet som studeras har vi valt att sammanfoga och analysera resultatet med det empiriska 

materialet från fokusgrupperna. 

2.3 Val av produktioner 
I processen att välja ut produktioner gick vi igenom ett femtital produktioner på plattformar, 

som bland annat Vimeo, samt några infografiska produktioner som används som exempel i 

boken Informotion (2012). Till vår studie så sökte vi animerade produktioner som skulle 

kunna passa in under benämningen infographics, infotainment, informotion med flera. 

Generellt sett är detta animerade produktioner som med hjälp av grafik i kombination med 

ett eller flera andra medier, så som text eller ljud (berättarröst, ljudeffekter och musik), 

syftar till att förmedla ett budskap i form av instruktioner, händelseförlopp eller annan typ av 

information. 

Den andra faktorn som bidrog till vårt val av produktioner var att vi ville täcka ett antal 

angreppssätt som produktionerna definierades av. Vid kategorisering av angreppssätt utgick 

vi från vår litteraturstudie och relaterad forskning. Vi tittade på hur de använt grafik i 

kombination med berättarröst, val av musik och hur de använt text och i vilken kombination. 

När vi gjorde urvalet ville vi uppnå en bredd inom området animerad informationsgrafik. Vi 

ville titta på hur skillnader i produktionerna speglar tittarens upplevelse. Vi valde initialt ut 

tre produktioner men ändrade oss mot slutet och la till ytterligare en för att skapa ett bredare 

spektrum inom området. Dessa fyra produktioner blir grunden för vår fokusgruppstudie. 

Våra utvalda produktioner representerar alltså bara en liten del av de animerade 

informationsgrafiska produktioner som finns tillgängliga. 

2.4 Fokusgrupper 
Vårt studieobjekt är animerad informationsgrafik och de produktioner som kommit fram i 

urvalsprocessen. För att förstå effekten av hur dessa produktioner upplevs förde vi som 

tidigare nämnt kvalitativa gruppintervjuer med personer som fick titta på och utvärdera 

produktionerna. Genom att använda öppna frågor i ett socialt sammanhang trodde vi att vi 

kunde hitta samband eller skillnader i de vedertagna värderingarna om hur god design och 

animation upplevs.  

Det är också möjligt att våra testpersoner hade förväntningar och föreställningar i rollen 

som respondent och fokusgrupp och att detta påverkar hur de ser och diskuterar kring 

filmerna. Med detta hoppades vi att det sociala sammanhanget i gruppen kunde lägga 

grunden för att försöka återskapa en “vanlig” situation kring hur diskussioner kring filmer 

”normalt” ser ut. Eftersom det är mycket innehåll kan det vara en svårighet för en enskild 

individ att komma ihåg all information, då underlättar det med en diskussion där 

påståenden och tankar kan stödjas av varandra i gruppen och i det sociala samspelet.  

Vi vill poängtera att filmerna kanske inte visas för den målgruppen som de var tänkta för 

och det inte heller är vårt syfte att bedöma någon produktion rent specifikt, utan att det 

snarare är att utforska bra eller dåliga kvalitéer rent generellt.  
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Vi har i enlighet med Holme & Solvangs (1997) gjort urvalet av undersökningspersoner 

systematiskt utifrån vissa medvetna formulerade kriterier inom vilken förkunskap om 

området deltagarna skulle ha. De tre grupper representerar här olika förkunskaper inom 

ämnet animerad informationsgrafik och som Holme & Solvang (1997) skriver är ”syftet med 

kvalitativa intervjuer att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer 

fullständiga uppfattningar om det fenomen vi studerar” Holme & Solvang (1997, s.101). 

Genom detta möjligör vi för ett så stort informationsinnehåll som möjligt vilket enligt Holme 

& Solvang (1997) är poängen med kvalitativa intervjuer. Skillnaden i denna undersökning är 

att vi har gjort det i gruppform vilket innebär ett socialt samspel som vi tagit i beaktning, 

gruppdeltagarna utgör därför undersökningens respondenter. 

3. Nyckelaspekter inom informationsgrafik 

I följande kapitel kommer vi att gå igenom de grundpelare och designprinciper som vi genom 

litteratur och forskning funnit relevanta för skapandet av en animerad informationsgrafisk 

video och vad de bygger på. Vi har valt att strukturera upp det i en rad punkter där innehållet 

många gånger är i en beroenderelation till innehåll i andra punkter.  

Det finns inga tydliga gränser mellan många av dem och de går ofta in i varandra och vi 

samtycker med Rendgen (2012) som skriver att informationsgrafik är en hybrid och att den 

därför är svår att definiera. Det vill säga att text, bild och geometriska former är oskiljaktigt 

sammanflätade för att producera enstaka enheter och att det istället är helheten som har 

betydelse. Vi fann det nödvändigt att strukturera upp det på följande sätt för att få en bra och 

överskådlig struktur över deras funktion och vilken roll de spelar i relation till varandra. 
Vi har delat upp innehållet i följande delar: 

• 3.1 Budskap 

  Här går vi ytligt in på lite tankar kring budskap och hur man kan tänka kring det. 
• 3.2 Designprinciper 

Vi har här delat in designprinciperna i sju punkter. Dessa punkter är i de flesta fall 

inom animerad informationsgrafik beroende av varandra. Färg och form är till 

exempelvis för det mesta beroende av att det finns någon form av grafik och animation 

är en stor del av narrativ och storytelling. Vi har delat in det i dessa punkter för att göra 

det mer överskådligt 
o 3.2.1 Grafik 

Här tar vi upp en del principer för det grafiska och dess presentation på en yta. 

Så som dess position, storlek och utseende med mera. 
o 3.2.2 Färg och form 

Färg och form är egenskaper hos grafik och text. Här tar vi upp en del aspekter 

kring det. I stycket för animation går vi in på en del möjligheter med färg och 

form i kombination med animation. 
o 3.2.3 Text 

Denna punkt tar upp aspekter kring all visuellt synlig text. 
o 3.2.4 Ljud 

Inom ramen för ljud ryms berättarröst såväl som ljudeffekter. 
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o 3.2.5 Animation 

Här beskriver vi vad förändring över tid kan bidra med. 
o 3.2.6 Storytelling 

Under Denna punkt tar vi upp några aspekter kring förmedling av något genom 

en berättelse. 
o 3.2.7 Narrativ 

Narrativ kan definieras som berättelsestrukturen och hur den appliceras. Under 

denna punkt beskriver vi hur man bör tänka kring det. 
 
Detta och resultaten från fokusgrupperna har bidragit till våra slutsatser kring vad som är 

viktigt inom området. Vi börjar med att kort gå igenom alla de byggstenar som vi har plockat 

ut som relevanta för animerad informationsgrafik. 

3.1 Budskap 
Alla typer av filmproduktioner har ett mer eller mindre tydligt budskap. Med animerad 

informationsgrafik har man en rad möjligheter att implementera och förmedla detta; med 

grafiska element, text och ljud. I detta kapitel kommer vi att gå igenom hur man med dessa 

olika resurser individuellt och i kombination med varandra, enligt litteratur och forskning, 

kan förmedla ett budskap.  
Innan en designer eller uppdragsgivare beslutar att informationsgrafik är det rätta medlet 

för ändamålet bör denna vara medveten om de styrkor och svagheter som är associerade med 

denna typ av produktion. Vilka målgrupper eller personer budskapet är ämnat för och i 

vilken kontext man vill berätta det har också en stor betydelse för hur man utforma sin 

produktion.  
Lipton (2008) menar att man ska tänka på frågan som informationsgrafiken ska besvara 

och även fast det kan kännas uppenbart är oftast både frågan och svaret överväldigade av en 

mängd information, vilket i sin tur leder till en rörig design. Det vill säga att design av grafik 

ska baseras utifrån den fråga man vill besvara för betraktaren, och grafiken ska då svara på 

en fråga som i sig avgör syftet för grafiken. Lipton (2008) skriver också att man inte ska 

inkludera allt man vet, utan begränsa innehållet i designen till vad publiken behöver veta. 

Man bör fokusera på ett problem, då det annars lätt blir komplicerat, inte minst för sig själv 

som designer om man försöker förklara, reda ut eller svara på en mängd frågor samtidigt. 

Man bör för sin egen och betraktarens skull kategorisera och gruppera relaterat innehåll, för 

att visa att det är relaterat och separera annat orelaterat innehåll (Lipton, 2008).  
Dessa är några påståenden som återkommer inom Gestalt-principerna för uppfattning. 

Gestalt är tyska för form. Det är en psykologisk term angående visuell perception som 

myntades på 1920- talet av tyska psykologer ("Gestalt psychology," 2012). Bland Gestalt-

principerna tar Lipton (2008) bland annat upp principen om likhet och att man ska göra 

liknande element lika varandra. Vi människor har en förmåga att uppfatta mönster och med 

det urskilja uppenbara likheter och skillnader. Är något lika så har de också samma nivå av 

relevans. Hon fortsätter med principen om närhet och med den framgår det också att saker 

som är nära varandra på en yta är de mer relaterade till varandra än saker långt ifrån 

varandra (Lipton, 2008).  
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Med detta sagt så bör man organisera efter vad som passar bäst för målgruppen, ska man 

till exempel som Lipton (2008) beskriver det, göra en lista på städer och länder kan man 

organisera efter geografisk position i alfabetisk ordning, efter befolkningsstorlek och så 

vidare. Metoderna att organisera passer också bättre eller sämre beroende på vilken 

målgrupp det är ämnat för, till exempel är ländernas geografiska position mest relevant för 

en resebyrå eller turist.  
Vi uppfattar och förstår bäst det som är individuellt bekant för oss, något att tänka på när 

man väljer produktionens format och då ska man naturligtvis välja det som publiken är mest 

bekant med. Man måste därmed sätta sig in i sin publiks demografiska status som till 

exempel ålder, kön, utbildning, inkomst och så vidare (Lipton, 2008). Något som enligt 

Lipton (2008) är svårare men väldigt värdefullt är att gå in på djupare aspekter så som 

attityder, ambitioner, vanor, preferenser, färdigheter och detaljer om deras vardagliga liv 

(Lipton, 2008). Vi tror att bara genom att använda sig av de ytliga aspekterna av den 

demografiska statusen riskerar man att få en fyrkantig bild av verkligheten, vilket är den 

stora skillnaden mot de djupare aspekterna som nyanserar personligheterna. Genom denna 

nyansering kan det också bli möjligt att specificera sin målgrupp utan att göra större 

generaliseringar.  

3.2 Designprinciper 

3.2.1 Grafik 
 

Information visualization is a process that transforms data, information, and 

knowledge into to form that relies on the human visual system to perceive its 

embedded information. Its goal is to enable the user/viewer to observe, 

understand, and make sense of the information. Effective visualization is far 

more than pretty pictures alone as a communication genre (Gershon & Page, 

2001, s. 32). 
 
Grundläggande för informationsgrafik är, som ovanstående citat antyder, att den bör vara 

utformad så att den för människan, genom våra sinnen och erfarenheter, blir något 

meningsfullt. Grafiken borde också vara designad utifrån den fråga man vill besvara för 

betraktaren. Den ska alltså svara på en specificerad fråga och den frågan avgör valet av grafik 

för det syfte man vill uppnå.  

För att visa på informationsgrafikens konstruktion citeras den franska kartografen 

Jacques Bertini (1977) i Information Graphics av Rendgen (2012). 

 

A graphic representation is not merely a drawing, but often entails a heavy 

responsibility when deciding on how to proceed. One does not “draw” a graphic 

representation in a solid form; instead one constructs it and rearranges it until 

every relationship between the data has been revealed (Jacques 1977 refererad i 

Rendgen 2012, s.9).  

 

 



 14 

Att man ska “keep it simple” och att stora tomma ytor är något bra, är något man ofta kan 

höra. Detta påstående är helt klart en fråga om vilket budskap man vill föra fram och vilken 

fråga man vill svara på.  

När det kommer till informationsmättnad, grafisk oreda och hur information måste vara 

förenklad för att människor ska kunna absorbera den menar Tufte (1990) att förvirring och 

oreda beror på designutförandet snarare än informationen i sig. Därför är det viktigt att hitta 

designstrategier som för fram och avslöjar detaljer och komplexitet snarare än att kritisera 

informationen för detta. Att göra det senare är att hävda att betraktaren är ointelligent. 

(Tufte, 1990).  

Det handlar inte om att simplifiera utan mer om att reducera brus, saker som inte behöver 

vara där och samtidigt berika innehållet genom att separera och visuellt stratifiera olika 

aspekter av data. Tufte (1990) tar med ett citat skrivet av Josef Albers (1975) angående 

typografi: 

 
“The simpler the form of a letter the simpler it is reading” was an obsession and 

still is followed by many typographers. This notion has proved to be wrong, 

because in reading we read words (ophthalmology), not letters. The more the 

letters are differentiated from each other, the easier is the reading. Word 

consisting of only capital letter presents the most difficult reading- because of 

their equal height, volume and width. When comparing serif letters with sans 

serif, the latter provide an uneasy reading. The fashionable preference for sans 

serif in text shows neither historical nor practical competence (Albers, 1975 

refererad i Tufte, 1990, s.51). 
 
Tufte (1990) skriver att mycket information i sig inte är något negativt, vi har förmågan att i 

vår vardag bland annat: välja, redigera, peka ut, strukturera, och gruppera. Med tät 

kontrastrik visualisering och möjlighet till jämförelse och val så är desto mer relevant 

information inom synfältet desto bättre. Med lite utspridd information, kanske över ett 

flertal sidor, måste vi förlita oss på visuellt minne. Det är en ganska klen tillgång när det 

handlar om att sätta saker i kontrast, jämförelse, eller för att göra ett val. 
Informationsvisningar med hög densitet gör det också möjligt för tittarna att berätta, 

utvärdera och anpassa uppgifter för sin egen användning. Man ger således kontrollen över 

informationen till betraktaren, inte redaktören, formgivaren eller inredaren. Med motsatsen 

är det risk att leda betraktaren till passivitet och okunskap och på samma gång minska 

trovärdigheten (Tufte, 1990). 
 

In an era of exurban sprawl, closelyknit neighbourhoods have renewed appeal. 

So, too, on page and screen, where a rich texture of information can function 

better than spaseness and isolation (Lupton, 2004, s. 218). 

 
Alla olika element som tillsammans interagerar med varandra på en yta, skapar mönster som 

resulterar i en struktur av ”icke-information” genom sin kombinerade närvaro. Josef Albers 

beskriver denna visuella effekt som 1 +1 = 3 eller mer. Närmare bestämt bildas det 
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oavsiktliga grafiska biprodukter av de olika elementens ”partnerskap”. Oftast vid paralella 

linjer eller vid stödraster. 
Information består av skillnader som gör skillnad. En bra metod för att förstärka sådana 

skillnader är att skikta och separera information. I en representation med olika lager av olika 

mening och avläsning/behandling kan man med små medel framställa skillnader som gör 

skillnad (Tufte, 1990). En noggrann visuell redigering förminskar klottret som 1 + 1 = 3 

”effekten” för med sig, vilket innebär att det visuella inte längre bara är en fråga om något 

kosmetiskt. Man kan genom att reducera brus och störningsmoment förstärka budskapet och 

förhindra trötthet hos betraktaren och öka exaktheten av texten som förmedlas (Josef Albers, 

1969 refererad i Tufte, 1990). 

3.2.2 Färg och form 
Vare sig det är en färg eller form eller symboler, tolkar vi (människan) och skapar mening till 

det vi ser. Det hör till den grundläggande kognitiva psykologin och inom den använder vi ofta 

den selektiva uppmärksamheten. 
Till vår hjälp att separera, och sätta i kontrast och avslöja information och dess detaljer 

har vi färg. Genom att sätta rätt färg på rätt plats kan vi göra det enklare att kommunicera, 

och lättare att avläsa information. Färgens huvudsakliga funktion beskriver Tufte som en 

hjälp att separera och sätta i kontrast och avslöja information och dess detaljer (Tufte, 1990). 
Vidare beskriver Tufte grundläggande användning av färg i informationsdesign: för att 

märka (färg som substantiv), för att mäta (färg som kvantitet), för att representera eller 

imitera verkligheten (färg som representation) och för att liva upp eller dekorera (färg som 

skönhet). 
När man står inför valet av färger så är färger som finns i naturen ofta ett bra val, särskilt 

de från den ljusare sidan, såsom blått, gult och grått av himlen och skugga. Naturens färger 

är välbekanta och konsekventa, samt en allmänt accepterat harmoni för det mänskliga ögat 

och har en viss myndighet. Om stora ytor och bakgrunds- eller basfärger är tysta och 

försiktiga, så kan de mindre ljusa områdena sticka ut som mest levande (Tuffe, 1990). 
Ljusa, starka färger kan få en skrikig, outhärdlig effekt när de finns oavbrutet över stora ytor 

intilliggande varandra, men extraordinära effekter kan uppnås när de används sparsamt 

ovan eller mellan matta bakgrundstoner (Tufte, 1990). 

 
We keep four chunks of information in short-term memory at the a time. 

Retention and accuracy decrease as the number of chunks increases. Content 

that ́s grouped into logical subdivisions aids both perception and retention. 

Another possible aid to retention is color in or near emphasized items (Lipton, 

2008, s. 29). 
 
Vad minns vi egentligen? Lipton (2008) skriver att vi kan hålla fyra bitar av information i 

korttidsminnet vid ett tillfälle men hon nämner också att denna siffra varierar lite mellan 

olika forskare. Vissa hävdar att vi klarar upp emot sju medan andra hävdar att talet är så lågt 

som tre. Möjligheten att minnas och noggrant tolka minskar hur som helst när antalet 

informationsenheter ökar. Innehåll som är grupperade i logiska underavdelningar hjälper 

både uppfattning och minne (Lipton, 2008). 
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Stereotype, this is powerful visual shorthand that communicates quickly. Much of 

this efficiency comes from the symbol’s reliance on stereotypes that exist in the 

audience’s consciousness (Jarvis Jonathan). 
 
Former ses ofta i form av en symbol och i längden kan symboler övergå till stereotyper. 

Symbolers universella betydelse spelar roll för uppfattningen av informationsgrafiken och ett 

välanvänt exempel för att visa på det är användningen av ikonerna av haren och sköldpaddan 

som representerar snabb respektive långsam.  
Lipton (2008) betonar att det vi uppfattar och förstår bäst är det som är individuellt 

familjärt och det som vi kan sätta in i ett sammanhang. Det är något som måste tas i 

beaktning när en design framförs. Nedan (figur 3) är ett bra exempel på hur man lättare 

uppfattar något genom att sätta det i relation till något annat.  

 

För att förstå hur vi uppfattar saker, eller vad vi väljer att uppfatta, har vi den kognitiva 

psykologin. Beroende på vilka man designar för så bör man ha några grundläggande 

principer i bagaget, där ibland har vi vår förmåga till selektiv uppmärksamhet eller ”selective 

attention”. Vi har tendenser att bara ge uppmärksamhet åt meddelanden som träffar våra 

behov och vårt intresse eller som faller samman med våra principer eller tro. 
I samband med detta känner vi oss också trygga när vi känner igen oss och vi söker också 

efter mönster och strukturer i helheten. Detta varierar även mycket beroende på kultur, 

därför är det viktigt att på förhand studera vad de psykologiska effekterna av en specifik färg 

hos en speciell grupp innebär. Är det rätt färg på rätt plats kan en grupp lätt identifiera det. 

Detta appliceras generellt på exempelvis väderkartor där vatten är blått, skogar är gröna, 

varmt är rött och kallt är blått och så vidare (Finke & Manger, 2012).   

Det som är större och klarare uppfattas som viktigare än det som är mindre och mer 

dämpat. Om vi inte lyckas sätta in saker i ett sammanhang, eller om det bidrar till oreda kan 

det få oss att känna oss obekväma. Här kommer visuella metaforer till sin rätt. Att sätta saker 

i ett sammanhang som vi förstår eller känner igen eller att sätta det ena i kontrast till det 

andra, samt att kategorisera kan dock underlätta detta (Lipton, 2008). 

 

 

 

Figur 3. Bilden uppvisar storleken på ett antal pappersformat genom att sätta det i 

relation till annat välkänt objekt (Sizechart). 
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We humans look for and recognize patterns, and we expect them to mean 

something different from the consistent elements. We see what’s bigger, bolder, 

or brighter as more important that what’s smaller, lighter or duller. And we look 

for order and unity, even trying to impose them where they don’t exists. Anything 

that lacks order in visual display tends to make us uncomfortable. So we mentally 

group individually prats to form av whole (Lipton, 2008, s.16). 

 
En annan aspekt är att människor förväntar sig att en förändring i stil betyder en förändring 

i mening (Lipton, 2008). Vilket kan bli tydligt i animationer som ibland går i flera riktningar 

och stilar. Det är därmed viktigt att tänka på vad man vill förmedla så att misstolkningar inte 

uppstår. 
Informationsgrafiken kännetecknas ofta med diagram och Lipton beskriver att 

användningen av diagram bottnar i vilken primär fråga det ska besvara, den frågan ska 

understödja vilken typ av diagram som ska användas. Användandet av till exempel grafer ska 

förenkla det som ska beskrivas på ett snabbt sätt, genom att stödja det som ska visas visuellt 

istället för att “bara” berätta något med ord. Stephen Kosslyn (2006) beskriver detta i Graph 

design for the Eye and mind med bland annat nedanstående citat: 

 

A graph is “a shorthand means of presenting information that would take many 

more words and numbers to describe”. A graph is successfully if the pattern, 

trend or comparison it presents can be immediately apprehended (Kosslyn, 

2006, s. 4). 

 

Grunden i en graf menar Kosslyn är att uppnå en omedelbar uppfattning med grafen vilket 

går hand i hand med övrig informationsgrafik. 

3.2.3 Text 
Finke & Manger (2012) menar i Informotion att det finns en klar fördel att använda 

informationsgrafik istället för löpande text. Det är sagt att en bild säger mer än tusen ord. 

Forskning visar också på att det faller naturligare för oss människor att förstå komplexa 

koncept med grafiska symboler än med text eftersom ord och meningsuppbyggnad bygger på 

ett abstrakt tänkande. Förståelse uppstår när grafiken interagerar med den psykologiska 

process som är aktiv i den betraktande (Salomon, 1979).  

Illustrationer och text kan vara ett bra komplement till varandra men bör då relatera till 

varandra. Om grafiken däremot är där i ett förklarande syfte ska man använda text sparsamt, 

då text och grafik tas in genom samma visuella kanal.  Bilder bidrar till att fästa 

uppmärksamhet på relevant information och kan hjälpa läsaren att organisera, förstå och 

komma ihåg viktig information i text (Mayer & Gallini, 1990; Mayer, 1989).  
Clark och Mayer (2003) hävdar angående instruktionell information, att om man 

presenterar bild i kombination med ord så engagerar man människor i aktivt lärande genom 

att låta dem gör mentala kopplingar. Bristfällig integration mellan dessa representationer 

och oenhetlig struktur kan dock leda till sämre och mer ytligt lärande (Clark & Mayer, 2003). 
Enligt kontiguitetsprincipen bör orden placeras nära de delar av grafik på skärmen som de 

hänvisar till, det vill säga sammanhängande i rymden. Exempelvis vid bilder som beskriver 
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ett tillstånd (eller händelse) bör texten vara placerad nära den bild (eller händelse) som den 

hänvisar till (Clark & Mayer, 2003). 

3.2.4 Ljud 
Ljud är en av den animerade informationsgrafikens största tillgångar och det är ett kraftfullt 

komplement till grafik. Med berättarröst eller ljudeffekter kan man förstärka särskild 

information. Man kan sätta stark fokus på en viss detalj genom att komplimentera grafiken i 

en viss sekvens. Det kan bidra till att föra fram narrativet/storyn på ett effektivt sätt. I en 

produktion med lågt informationsvärde rent grafisk kan ljud vara ett bra tillskott och vise 

versa. Tycks grafik och ljud inte höra ihop eller helt enkelt är synkade kan däremot en 

motsatt effekt uppnås. 
Clark & Mayer (2003) belyser kontiguitetsprincipen angående talade ord (berättarröst) 

och beskriver att under en händelse bör de talade orden spelas upp samtidigt som det 

grafiska (animeringen) elementen som skildrar händelsen. 
 

It is important to ensure that the sound is always directly linked to, or is shown 

simultaneously with, the corresponding visual focus so that the viewer can 

connect them clearly. If this is not done effectively, one runs the risk of confusion 

(Ware, 2004 refererad i Finke & Manger, 2012, s. 190). 
 
Det finns också en psykologisk fördel med att presentera verbal information med 

berättarröst istället för text då inkommande information delas mellan två separata kognitiva 

kanaler, ord i den auditiva kanalen och bilder i den visuella kanalen, istället för att, om man 

har text koncentrera både ord och bilder i den visuella kanalen (Clark & Mayer, 2003). 
Den logiska grunden för denna rekommendation är att det kan bli överbelastning i den 

visuella kanalen när man måste bearbeta både grafik och ord i form av text samtidigt. Vi kan 

minska belastningen på den visuella kanalen genom att presentera den verbala auditivt 

(Clark & Mayer, 2003). 
  Detta hör till modalitetprincipen (modality principle) som beskriver att material som 

innehar både verbal och grafisk information bör presentera den verbala informationen i ett 

auditivt format (och inte som skriven text). Teoretiskt bygger principen på en modell om 

arbetsminnet där man menade att arbetsminnet har två i stort sett oberoende 

delkomponenter som tenderar att arbeta parallellt, en bild och en verbal/akustiskt. Separata 

kanaler för arbetsminnet bearbetar auditiv och visuell information. Följaktligen kan man 

använda mer kognitiv bearbetningskapacitet för att studera material som kombinerar auditiv 

verbal information med visuell grafisk information än när man behandlar material som 

kombinerar tryckt (visuell) text med visuell grafisk information. Med andra ord så minskar 

multimodala material den kognitiva belastningen på arbetsminnet ("Multimedia learning"). 
Ljud kan vara ett narrativt element, till exempel om vi hör ljudet av skrivande på ett 

tangentbord i ett radiodrama kan vi för oss själva få en tankebild av ett arbetsrum. Ljudet är 

till för att vi ska bilda en uppfattning om scenen. På grund av detta kan ljud hjälpa oss att 

visualisera saker som hade varit svåra annars (Finke & Manger, 2012). 
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3.2.5 Animation 
Med animering kan förändringar över tid illustreras kontinuerligt och det gör det möjligt att 

visualisera förändringar av innehåll och rum, enskilt och i relation till varandra. Man kan 

enkelt illustrera ett skeende, hur något växer eller krymper, hur något ökar eller minskar och 

så vidare. 

När man har begränsad tid att förmedla något så gäller det att försöka fånga tittarens 

uppmärksamhet. Förutom en logisk och intressant storyline så måste man på ett effektivt 

sätt fånga tittarens uppmärksamhet på de grafiska element som ska förmedla något, kanske 

tillsammans med ljud och text. Precis som i statisk grafik har man formen och färgen till 

hjälp men även kameravinklar, rörelse och ljud. 
Rörliga element drar till sig vår fokus, men använder man det för intensivt kan det lika gärna 

få effekten att vi tittar bort. Detta har att göra med att vår uppmärksamhet inte är bunden till 

att fokusera på en enda punkt utan att vi alltid är beredda att ägna den åt något annat (Finke 

& Manger, 2012). 

Även färg och förändringar i färg så som blinkningar och möjligheten att tona ned 

bakgrund kan förstärka och förtydliga intresseområdet. Finke & Manger (2012) skriver 

följande om detta, ”When choosing the color of a focus, it is important to pay attention to the 

colors of the other elements and of the background” (s. 186). 

Genom att förstora och markera kan man också flytta fokuspunkten. Över tid kan man 

vägleda betraktaren och förtydliga var intresseområdet är och eventuellt var det är på väg. 

Markeringar behöver man inte göra rent grafisk utan till exempel med hjälp av skärpedjup. 

3.2.6 Storytelling 
Så länge människan har funnits har den använt historier för att förmedla information, 

kulturella värderingar och erfarenheter. Mer nyligen har teknologi, nöje och konst 

konvergerat i datorn. Den uråldriga berättarkonsten och dennes anpassning för film och 

video kan nu användas för att effektivt förmedla information i vår mer och mer datoriserade 

värld (Gershon & Page, 2001). Tabell 1 på sida 20 är ett exempel från Gershon & Page (2001) 

som visar på hur mycket ytlig och underliggande information som kan finnas inbäddad i en 

historia.  

Man brukar säga att en historia är värd ettusen bilder, det är oftast lättare att förstå och 

komma ihåg information som är inbäddad i historier (Gershon & Page, 2001). De säger att: 

“A well-told story conveys great quantities of information in relativity few words in a format 

that is easily assimilated by the listener or viewer” (Gershon & Page, 2001, s. 31) 

Vad handlar filmen om? I filmdramaturgi diskuteras ofta filmens plot och intrig, inom 

informationsgrafik benämns det oftare som vilken fråga informationsgrafiken försöker 

förklara. Då gäller som tidigare nämnt i avsnitt 3.1 om budskap att man ska koncentrera sig 

på ett problem eller en fråga istället för ett flertal (Lipton, 2008).  
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Historia Inbäddade frågor/ fakta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jim felt too sick to attend the 
meeting later that morning. After 
three hours of unanswered email and 
phone and paper message, he finally 
got a message that the meeting is 
postponed until next week. 

• Jim is using technology (pager and the Internet). 

• Jim relies on technology 

• Jim is responsible; he tries to contact his colleague; he 

does not want to infect others. 

• Jim is dedicated; while sick, he tries to communicate 

with his colleague. 

• Jim is persistent. 

• His colleague was busy, did not get the message, or 

was too slow to respond. 

• Either the colleague does not have a secretary or 

his/her secretary is too slow to respond. 

• In his work, Jim meets with people. 

• Jim is sick but not incapacitated; he sends and 

receives messages. 

• Current use of technology makes it more difficult to 

communicate without a human in the loop to answer 

the phone and respond to messages. 

• Implied but not mentioned: Jim is probably not at the 

gym. 
Kort historia, lätt att komma ihåg Lång lista som är svår att komma ihåg 

Tabell 1. Till vänster har vi historien, den uttrycker visserligen inte all information tydligt, 

det bara antyds och mycket blir underförstått. Om vi själv får fantisera ihop resten, utifrån 

egna erfarenheter, kan vi också få en mer personlig upplevelse av den (Gershon & Page, 

2001). 

Att förmedla historien i tabell 1 med en enda statisk bild skulle vara tämligen svårt. Helheten 

känns som mer än en bild och eftersom historien uttrycker tid så kanske en animation skulle 

vara passande. En animation med tillhörande text skulle vara passande för att förminska 

risken för misstolkningar. Vi måste välja och utnyttja det medium och den genre som stödjer 

vår uppgift bäst (Gershon & Page, 2001).  

Med storytelling kan visualiseringar förmedla information lika effektivt och intuitivt som 

om betraktaren tittade på en film (Gershon & Page, 2001). 

Vi håller med Gershon & Page (2001) gällande att om man vill få någon annan att förstå 

något har man möjligheten att välja den mest passande genren och mediet för att förmedla 

informationen. Detta val bör baseras på den informationen som ska förmedlas, den fråga 

som ska besvaras, den kontext den ska visas i och den publik den ska visas för. 

3.2.7 Narrativ 
Narrativ är ett stort begrepp som har liknelser med storytelling-begreppet. Bordwell & 

Thompson (2009) beskriver narrativ som en kedja av händelser i orsak och verkan relation 

som pågår i tid och rum. 

Med narrativ i animerad informationsgrafik kan man försöka rikta betraktarens 

uppmärksamhet på något speciellt i en situation. Det som kan vara en svaghet i jämförelse 



 21 

med statisk informationsgrafik där tittaren har möjlighet att själv bestämma var denne 

lägger fokus på och hur lång tid denne behöver för det, kan också var dess styrka. Som 

producent kan man leda in tittaren på ett väldigt specifikt spår. En förutsättning för detta är 

att producenten använder tiden effektivt och för att förmedla informationen måste tittarens 

uppmärksamhet alltid riktas mot de viktiga delarna av grafiken. 

Det måste vara tillräckligt intressant för att hålla tittaren kvar och likt en regissör för en 

traditionell film måste producenten försäkra sig om att tittaren ägnar produktionen sin 

uppmärksamhet tiden ut (Finke & Manger, 2012). Narration ger en möjlighet att uppnå detta 

och precis som i all annan sorts film kan man strukturera upp historien på ett mer eller 

mindre effektivt sätt. Finke & Manger (2012, s. 141) skriver: 

 

Narration is the temporal and spatial organization of a narrated plot in a sequence. It is 

defined by a beginning and end or by an initial situation and the transformation of at 

least one feature that brings about a final situation (minimal structure). this structure 

can be summed up as follows: 

o presentation of the problem  

o coming up with the solution 

o solution 

 

Som tidigare sagt så borde, inte minst från ett lärandeperspektiv innehållet av en 

informationsgrafisk produktion bara innehålla ett huvudbudskap och möjligen ett par 

sekundära budskap. Därefter måste man strukturera dessa budskap i en passande ordning 

(Jansen, 1999). 

En spelfilm och en informationsgrafisk film har sällan samma syften och därmed skiljer 

sig också upplägget. Men precis som i film har man “kamerans” och redigering hjälp för att 

föra fram sitt budskap. Precis som i statisk informationsgrafik där man genom att sätta saker 

i ett sammanhang och i kontrast till varandra kan man med redigering få den effekten. 

(Finke & Manger, 2012).  

Kontinuitet i rörelse (övergångar, animation) och stil är viktigt för att behålla någons 

koncentration. En scen eller händelse bör leda vidare till den andra på ett naturligt sätt. 

Finke & Mange (2012) beskriver detta: 

 

The effect of continuity is very important when creating animated information 

graphics, The editing has to be attentive to the information that the graphic is to 

communicate; it should guide the viewer and minimize the latitude for 

interpretation (Finke & Manger, 2012, s.143). 

4. Fokusgruppsstudie 

Här presenterar vi genomförandet av vår fokusgruppstudie, resultatet av studien samt de 

produktioner som vi valt att testa. Produktionerna och motiveringar av dessa presenteras 

kort tillsammans med två stycken sammanhängande skärmdumpar från respektive film. 



 22 

4.1 Genomförande 
Vi har använt oss av en intervjumanual med ett flertal öppna frågor (se bilaga 1) i enlighet 

med Holme & Solvang (1997). Vi försökte genom en enkel och avspänd gruppintervju 

situation skapa en öppenhet och dynamik mellan deltagarna i fokusgrupperna för att skapa 

en nyanserad diskussion.  

Vi har som tidigare nämnt använt oss av tre fokusgrupper och varje grupp representerar 

olika grader av infografiska “mediemedvetenhet” eller grad av erfarenhet av 

informationsgrafik. De tre fokusgrupper bestod av sex respondenter varav två i varje grupp. 

Respondenterna var mellan 22 och 36 år och av dessa var det fem män och en kvinna. Deras 

bakgrund inom ämnet skiljer sig och detta går vi in närmare på. Den första gruppen 

benämner vi som studentgruppen. Den är bestående av två mediestudenter som 

representerar ett medelvärde beträffande erfarenhet från animerad informationsgrafik. Det 

vill säga att de har testat att designa informationsgrafik och tittar händelsevis på dessa typer 

av infografiska produktioner. Den andra gruppen som vi kallar för producentgruppen har en 

hög “mediemedvetenhet” och tittar dagligen på visuella produktioner och är själva 

producenter av animerad informationsgrafik. 

Den tredje gruppen är en allmängrupp med två personer. Dessa har ingen bakgrund i att se 

på denna typ av produktioner, undantaget är sporadiska tv-reklamer och informationsfilmer 

i arbetet. Dessa personer får således en låg “mediemedvetenhet” i bemärkelsen 

informationsgrafik på internet. Vi ville ha med allmängruppen även fast vårt fokus i studien 

är från ett designperspektiv. Detta då vi ville vi bredda vårt empiriska material med något 

från betraktarens sida. 
Vi har inte valt att använda oss av en sådan sluten och kontrollerad miljö som kan 

benämnas som experiment, istället har vi försökt efterlikna hur det kan se ut när människor 

normalt sett tittar på liknade videoproduktioner. Studentgruppen fick se filmerna i en 

sammanträdessal belägen på Umeå Universitet och där det krävdes det att vi visade filmerna 

på en projektor för att uppnå en någorlunda likhet med de andra grupperna beträffande 

storleken på skärmen i relation till betrakningsavståndet. Expertgruppen tittade på 

produktionerna på deras tjugofyra-tumsskärmar belägna i deras arbetsrum. Allmängruppen 

fick se produktionerna i en hemmiljö för att simulera hur det kan se ut när dessa 

produktioner konsumeras hos denna typ av grupp.  

Vi strävade efter att ha ett vanligt “samtal” genom att skapa en öppen miljö, samtidigt som 

vi såg till att vi åtminstone hade använt de punkter som vi hade tänkt oss och att vi höll oss 

någorlunda inom ramarna för temat enligt Holme & Solvang (1997). Diskussionerna pågick i 

cirka en timma där visningen av de fyra filmerna är inkluderade. Samtalen spelades in med 

två externa ljudinspelare. Vi transkriberade ljudfilerna i innanför en snar tidsram för att ha 

gester och kroppsspråk nytt i minnet. 

Med den transkriberade texten tittade vi, i likhet med vad Holme & Solvang (1997) 

beskriver som en helhetsanalys, efter mönster och grupperade sedan de problemområden 

och teman som vi kunde urskilja i det empiriska materialet. Med de teman/problemområden 

vi fått ut kunde vi gå tillbaka till ursprungsmaterialet och lägga till samt ta ut fler aspekter 

som gynnade våra valda teman. Utifrån våra teman kunde vi skapa rubriker som till exempel 

storytelling och gruppera in våra fyra produktioner för att se på likheter och skillnader i våra 
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fokusgrupper och genom det få en bra grund inför utvärderingen. 

4.2 Testade produktioner 
Nedan kommer vi att att beskriva de fyra produktioner som vi använt oss av i våra 

fokusgruppsstudier. Som beskrivet i avsnitt 2.3 sökte vi efter produktioner som var och en 

representerar olika designutföranden i enlighet med de nyckelaspekter inom 

informationsgrafik som vi tagit fram. Vi sökte efter en bredd inom genren och skillnader i 

designutförande. Följande produktioner representerar detta till viss mån då det är svårt att 

täcka upp ett så stort fält som animerad informationsgrafik. 

 

Produktion 1, Ikea Playreport. 

Filmen är en presentationsfilm för Playreport, som är en internationell undersökning om hur 

barn leker initierad av IKEA och Senay & Kolacz. Kärnbudskapet är att barn tycker att det är 

roligare att leka med sina föräldrar än att titta på TV. 

Här ville vi undersöka hur det fungerar att driva fram budskapet och berätta historien 

enbart med hjälp av textelementet, det vill säga utan en berättarröst. Det var också relevant 

att koppla samman en svensk produktion och ett svensk företag med våra fokusgrupper för 

att se på hur eventuella kulturella värderingar hos deltagarna uppfattas. 

Produktion 2, Canal Isabel II - El ciclo del agua (Vattnets kretslopp) 

Filmen förklarar processerna runt vattenförbrukningen i Madrid, från insamling fram till 

rening. Här ville vi undersöka hur en film med mycket information både i text och grafik 

upplevs under en kortare tidsram. Det som driver filmen framåt är grafiska objekt, specifikt 

Figur 4. Karakteristiska skärmdumpar från filmen Ikea Playreport (Goodmotion). 

Figur 2. Två skärmdumpar från filmen El ciclo del agua (Binalogue). 
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en vattendroppe som flyttar sig runt i vattensystemet. Även denna har ingen förklarande 

berättarröst utan audiokanalen används till musik i ett snabbt tempo. 

Production 3, Stuxnet: Anatomy of a Computer Virus 

En infografisk film av dissekerande karaktär som analyserar konsekvenserna av dataviruset 

Stuxnet. Här ville vi undersöka hur en viral film med ett relativt högt tempo med mycket 

information upplevs i kombination med en berättarröst. Filmen består av animerad grafik 

och text i ett 3D-rum och innehåller mycket rörelse i olika led. 

Produktion 4, Hellmann’s - It’s Time for Real 

Filmen är en reklamfilm för företaget Hellmans kanadensiska ”ät lokalt” webbsida. Hela 

filmen kretsar kring ett matbord där 3D-grafik är blandat med videomaterial. Här ville vi se 

effekten av denna typ av produktion tillsammans med en berättarröst. Vi ville också se vilken 

effekt de konkreta grafiska siffrorna hade och hur väl budskapet gick fram. 

4.3 Resultat av fokusgruppstudie/ Empiriskt material 
Vi har delat in diskussionen av produktionerna inom den animerade informationsgrafiken i 

fyra teman. Storytelling, visuella objekt, ljud och animation. Vi har valt att att strukturera 

resultatet på detta vis istället för att göra det i likhet med nyckelaspekterna för 

informationsgrafik (kapitel 3). Detta för att respondenternas diskussion är av en betydligt 

mer generell karaktär och de olika teman som tas upp går ofta in i varandra. Därför faller det 

mer naturligt att definiera ett fåtal större teman. Under dessa områden läggs frågorna från 

fokusgruppstudien in och indelningen är relativt grov i den bemärkelsen att den innehar 

Figur 3. Skärmdumpar som beskriver designtemat i filmen Stuxnet (Clair Patrick). 

Figur 4. Bilder från filmen It´s time for real (Crush). 
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många specifika termer. Vi har valt det här systemet med sammanfattande teman för att 

delarna är beroende av varandra/står i relation till varandra och risken med att vara för 

specifik i rubrikhanteringen är att det kan vara svårt att hantera öppna svar från 

respondenterna. Informationen vid respektive produktion skiljer sig också beroende på hur 

respondenterna har styrt den öppna diskussionen. 

4.3.1 Narrativ/Storytelling 

I detta avsnitt beskriver vi hur man i fokusgrupperna diskuterade kring hur väl filmerna 

presenteras, i form av en story, narrativ, struktur, tempo och om och i så fall hur de 

dramaturgiska elementen samspelade.  

Inom dessa ramar faller filmernas budskap in, därför kommer vi att diskutera kring hur väl 

informationen levererades och hur det blivit understött av design, ljud och animation. Allt 

detta görs i relation till de olika målgrupperna och till den kontext de tillhör. 

 

Produktion 1 

I frågan om filmens dramaturgi tyckte allmängruppen att filmen gick som en klocka i samma 

tempo, speciellt med texten, vilket de menade var tröttsamt. De tycke också att man för att 

kunna hänga med behövde ge filmen hundra procent av sin uppmärksamhet. Detta framgår i 

citaten nedan där allmängruppen diskuterar intrycket av hur budkspet presenteras: 

 

Den första, hann inte riktigt landa i den, tror jag förstod huvudbudskapet, 

mycket text och så ska man försöka hinna läsa klart allt, så fastnar man vid 

första ordet, kommer jag hinna läsa klart allt… Så har man hunnit läsa hälften. 

Det blir som att man börjar tänka mer på, inte på innehållet, utan på att hinna 

läsa allt, att hänga med, att se vad som gäller. Filmen i sig blir utmaningen. För 

mycket information på för kort tid helt enkelt. 

 

Allmängruppen förstod inte syftet med filmen medan studentgruppen inte hittade någon 

koppling mellan filmens budskap och estetiken, de ansåg att de gjorde produktionen i 

intresse av att skapa en elegant estetik istället för att tänka på budskapet. En nackdel för 

budskapet ansåg studentgruppen var att de missade namnet på filmen på grund av ”dålig” 

grafik. De upplevde det som om de missat något och lämnar filmen med en ”dålig” känsla. De 

tyckte att man skulle ändra på vad som stod i filmens text och att de var tvungna att hänga 

med på allt som hände för att försöka förstå budskapet. Även producentgruppen uttryckte 

detta: 

 

Det känns som att man inte hinner läsa ens hälften av texten, om man ändå ska 

titta på vad som händer så känns det som att budskapet går förlorat för att 

man inte hunnit läsa den, kanske måste se den en gång till men så intressant är 

den inte. Man förstår vad det handlar om. 
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Allmängruppen reagerade även på att det var ett företag “bakom” filmen som beskrivs i 

nedanstående citat: 

 

Ja det gör det absolut, man tänker bara, vad vill de sälja med det här, fler 

leksaker, fler barninriktade köksredskap? 

 

I produktion 1 ville producenterna vända på relationen mellan budskap och filmpresentation. 

Producentgruppen uttryckte att: 

 

Det kunde de ha gjorts bättre med film och sen budskap istället för att göra en 

film av budskapet. Hade kunnat vara en grafisk produktion ändå, och sen 

budskapet, eller väldigt lite budskap i den från början. 
 

Produktion 2 

För produktion 2 ville allmängruppen veta vad produktionen hade för avsikt (syfte) och de 

poängterade att den statistiska informationen inte gick att förstå. Producentgruppen 

kommenterade produktion 1 och produktion 2: 

 

Det händer för mycket, finns ingen tydlig punkt att titta på, där det händer 

saker här, samtidigt som det händer saker där…. 

 

Producentgruppen poängterade vidare att det var fyra, fem saker samtidigt på bilden och att 

den nästan var för snabb för att få fram det budskap som de ville nå ut med. 

 

Produktion 3 

Producentgruppen definierar kontinuiteten med produktionen i följande citat: 
 

 Jag tror att det var, bristen på information typ, informationen passar med 

filmen, vilket gör att man följer med, inget tar ut varandra. Vilket var lite fallet 

i de andra, tittar du på filmen hänger du inte med i budskapet. Men i denna 

(stuxnet) förstärker grafiken det som står, eller det han säger. 

 
För produktion 3 tyckte allmängruppen att produktionen fokuserade på vad som var viktigt 

och att de kunde hänga med trots att det var mycket information. De tyckte även att 

produktionen kändes pedagogisk samtidigt som den ansåg att informationen var spännande. 

Personerna i allmängruppen menade att de hade viljan att läsa all text på filmen samtidigt 

som de ville lyssna och se. Rent dramaturgiskt tyckte de även att den hade en förhistoria, ett 

skeende eller ett nu och en framtid, det vill säga en dramaturgisk modell.  

Producenterna tyckte att filmen fick extra tyngd eftersom att den inte hade någon 

avsändare. Studentgruppen ansåg att produktion 4 hade en bättre nivå på hur mycket text 

det var, det vill säga att det var bättre med mindre text och mer fakta. Nackdelen 

studentgruppen såg med produktion 3 var att det var svårt att fokusera som följande citat 

beskriver: 
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Det gjorde det mindre rörigt, då kunde man fokusera och lyssna och titta. På 

den första vill man läsa allt och lyssna och som se. Det som var på sidan 

zoomade ut och in och bort och så skulle man fokusera. 

 

Produktion 4 

Producentgruppen berättade att de inte upplevde budskapet som roligt och att det inte fanns 

någon tydlig målgrupp på produktion 4. Dock tyckte de att budskapet gick fram i 

produktionen men att företagen hade bakomliggande intressen, att de hade en egen agenda. 

Producentgruppen sa följande: 

 

Tror inte den är så lyckad, ingen tydlig målgrupp, Hellman varumärke, ingen 

institution. Känns som en reklamfilm, men vem ska se den? Inte visas på tv, för 

lång? Tydligt att det är internet som är kanalen och försöka få den viral. 

 

Allmängruppen belyste att det var bra att man fick följa utvecklingen i filmen och att de 

använde maten till att illustrera problemet. Studentgruppen poängterade filmens kontext: 

 

Det blir konkret, att man sätter in det i vardagen. 

4.3.2 Visuella objekt 

Här beskriver vi hur man i fokusgrupperna diskuterade kring den visuella estetiken, med 

element som text, färg och form. Det fokuserades även på grafik som stödjer budskapet i 

olika sammanhang och produktionerna använder kontinuitet i de grafiska elementen. 

 

Produktion 1 

Producentgruppen tyckte att filmen skulle ha mindre textmassa och vara kortare. I 

jämförelse med produktion 3 (Stuxnet), som byggde vidare på tidigare element i designen, 

var det något som de tyckte saknades i produktion 1 vilket beskrivs nedan: 

 

Första Ikeagrejen var bra, den är ganska tydlig, textbaserad, den var bra 

utförd, men själva idén, helhetsperspektivet var inte så bra, hängde inte ihop. 

 

Producentgruppen ansåg vilket framgår i citatet nedan att grafiken inte tillförde särskilt 

mycket och att det var mer en utsmyckning. Det var för mycket text och för lite grafiskt i 

jämförelse med produktion 2 (water) i vilken de tvärtemot ansåg att det var för mycket 

grafiskt och för lite text. Resultatet av detta ansåg de vara att man inte kunde se de viktiga, 

däremot kunde man se saker som byggdes istället. 

 

Olika färger i form av staplar men fortfarande inget grafiskt som understödde. 
 
Allmängruppen tyckte att det var en ganska tråkig, banal design med leksaksgubbar och 

samma färger. Samtidigt definierade de senare grafiken som “lekfull grafik, tecknat och 

gulligt” i sammanhanget om att filmen förmildrade ett allvarligt ämne som uppfostrandet av 
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barn. Den tyckte också att filmen var “ganska könsstereotyp” eftersom de grafiska 

symbolerna, tjej och kille var traditionellt illustrerade. 
 
Produktion 2 
Studentgruppen tyckte att filmen var bra för att den hade text och bilder och att den var 

väldigt snygg. Allmängruppen funderade på om grafiken istället skulle kunna ha varit en 

helsida där man fick följa kretsloppet och där det fanns ett budskap längst ner i designen. 

Detta skulle enligt allmängruppen ge dem en översikt och tid att läsa. De uttryckte följande: 
 

När det är så där mycket information så tycker jag att man estetiskt måste lyfta 

fram det som är relevant, att man får någon slutsats i det hela, något 

sammanhang, annars blir det ju som bara förvirrande. 
 

Produktion 3 
Allmängruppen tyckte att de lyckades göra någonting med grafiken och att den var estetiskt 

tilltalande. Producentgruppen tyckte att det var bra att designen byggde vidare på tidigare 

element. Studentgruppen menade att de inte skulle ha fått samma intryck av produktionen 

utan textelementet eller berättarrösten. Dock skulle texten eller rösten ha klarat sig med 

stillbilder istället för animationen men då på bekostnad av hur intressant filmen skulle blivit 

att titta på. 
 
Produktion 4 
Studentgruppen tyckte att det var lätt att få en överblick och det gick lätt att fokusera. 

Allmängruppen tyckte att upplägget av statistiken var väldigt fin, i den bemärkelsen att de 

byggdes på eftersom vilket styrks av citatet nedan: 
 

Det var mycket roligare att följa och enklare. Väldigt talande statistik. 
 
Producentgruppen tyckte att produktionen var dåligt producerad i den bemärkelsen att den 

kändes tråkig, att den hade tråkig färg och helt enkelt inte var genomarbetad. De tyckte att 

kvalitén varierade och att de blandande för mycket olika stilar. De fick en känsla av att de var 

två olika studior som producerat den. 

4.3.3 Ljud 

Detta avsnitt fokuserar på diskussionen kring produktionernas ljudeffekter, berättarröster 

och musik. 

 

Produktion 1 

Producentgruppen tyckte att musiken kändes distraherande men att den fungerade ett tag. 

Studentgruppen beskrev ljudet i filmen som “jobbigt”. Även allmängruppen uttryckte: 

 

 

Det var ganska hetsigt, och där, jag personligen, hade gärna sett i det tempo i 
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bilderna lugnare musik så att inte allt går i det där BPM… 

 

Producentgruppen poängterar att både produktion 1 och 2 hade tjänat på att ha en 

berättarröst. 

 

Produktion 2 

Allmängruppen funderade på om det skulle passa in med en långsammare musik, men 

eftersom bilder kom fram i samma tempo fanns det en viss rytmik. Beror också på syftet om 

man vill vara förklarande eller inte. Producentgruppen tyckte att det kändes som ett tv-spel 

och att det passade med filmens “look”. Studentgruppen gillade ljudet i filmen speciellt de 

avslutande tonerna. 

 

Produktion 3 

Allmängruppen fick en större förståelse av kombinationen berättarröst och skriven text och 

menade att berättarrösterna passade in. Gruppen poängterar att det inte är något nytt med 

berättarrösterna: 

 

Voiceoverrösterna passade in i sitt sammanhang, men det bryter ju inga 

normer. Att en hacker ska vara en ung man, och samma med maten en kvinna. 

Som går och handlar. 

 

De fortsätter med att det å andra sidan skulle kunna leda till att det hade kunnat bli för 

mycket fokus på kvinnan om det hade varit en kvinnlig berättarröst i produktion 3. 

 

Produktion 4 

Allmängruppen tyckte att producenterna av filmen använde ljud på ett bra sätt: 

 

När det började växa upp mer städer kom stadsljud in sakta men säkert. Att de 

utgår från någonting, det blir ganska dynamiskt. Även fast de håller ett ganska 

konstant tempo ändå. Hittar de en dynamitet i ljud. Dom stannade upp och 

”four billion” och så… 

 

Studentgruppen nämnde att de lyssnade på vad hon sa och att alla delar fungerade bra ihop 

vilket gjorde att man inte reflekterade över ljudet och kunde fokusera på filmens helhet. 

Dock så poängterade de att om ljudeffekterna inte funnits hade de nog reagerat på det. 

4.3.4 Animation 

Animation är den del som utnyttjar de övriga elementen som grafik och ljud därför är det 

naturligt att det blir en överlappande diskussion kring dessa. Det som diskuteras i 

fokusgrupperna är själva animationens beståndsdelar som rörelse och förändringar över tid 

och hur de samspelar med tempot och rytmen. Med det kommer även animationens 

kontinuitet att diskuteras. 

Produktion 1 
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Studentgruppen upplevde det som “grötigt” men att animationerna var fina. Dock så tillförde 

det inte så mycket för en av deltagarna som uttryckte: 

 

Jag tycker det var snygga animationer men för mig var det ett problem att de 

olika textraderna kommer in huller om buller. Man börjar läsa sen får man 

hoppa tillbaka, svårt att få med sig vad som faktiskt stod. 

 

Den andra deltagaren i studentgruppen uttryckte sig liknande i samband med att 

fokusera på de olika elementen: 

 

Fick nästan ont i huvudet för att försöka hänga med på den andra (produktion 

1). Man var tvungen att fokusera så mycket. 

 

Producentgruppen ansåg att det inte fanns någon tydlig punkt att titta på eftersom det var 

aktivitet på flera delar av bilden samtidigt, detta var även ett problem på produktion 2. 

Allmängruppen tyckte att animationens “hoppiga” utförande gjorde det svårt att läsa. Att det 

därför resulterade i att fokus hamnade på objektet som rörde sig och inte att läsa texten som 

kom fram. Citatet nedan belyser detta och vilken effekt det har på informationsöverföringen:  

 

Det blir som att man börjar tänka mer på, inte på innehållet, utan på att hinna 

läsa allt, att hänga med, att se vad som gäller, filmen i sig blir utmaningen. För 

mycket information på för kort tid helt enkelt. 

 

Produktion 2 

Producentgruppen ansåg att de förstod innebörden av händelserna bara genom att titta på 

animationen. Det tyckte dock att det var mycket text som de inte hann läsa, vilket resulterade 

i att budskapet gick förlorat. Allmängruppen ansåg att animationen gick hastigt fram. De 

menade att det var svårt att registrera vad de ville säga och att det tog halva filmen att förstå 

budskapet. Allmängruppen uttryckte bland annat: 

 

De hade kunnat antingen behålla texten som var viktigast längre, förstora, eller 

så att man kunde sålla ut på något vis, jag försökte liksom läsa allt. 

 

Allmängruppen föreslog även att animationen kunde ha stannat upp någonstans för att 

åstadkomma en tempoväxling och genom det öka intresset samt göra den mindre “hackig”, 

detta gällde även på produktion 1. Studentgruppen ser positivt på animationen: 

 

Lättare att se, lättare att hänga med. Smidigare tempo på något sätt. Och den 

hoppar inte. Följa det som rörs och lagomt fort. 
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Produktion 3 

Allmängruppen tyckte att animationen hade ett bra tempo som gick stegvis. De tyckte att det 

var bra att texten ändrade tjocklek och färg. Överlag kändes produktionen som en helhet. 

 

Snyggt med lite liv, följa olika vinklar och man zoomade in och det vart lite 

dynamiskt. 

 

Produktionsgruppen tyckte att tekniken hade använts på ett bra sätt och att animationens 

objekt bygger på varandra, det vill säga att det finns återkommande objekt. Studentgruppen 

ansåg att det gick fort: 

 

Man kom inte ihåg lika mycket av smågrejer man vill se allt, gick väldigt fort, 

mycket inzoomingar, tempot vart högt även fast det inte kanske var högt. 

 

Produktion 4 

Studentgruppen tyckte att tempot på filmen var perfekt, de hade ingen stress med att hinna 

med och de ansåg även att längden var bra. Produktionsgruppen hade samma åsikt om 

tempot i filmen. Allmängruppen ansåg att även fast de tyckte att tempot var högt kunde de 

“hänga med” på ett annat sätt. I frågan om hur de grafiska siffrorna fungerar uttryckte 

allmängruppen att det fungerade bra: 

 

Man minns ganska mycket i och med att det bara är en siffra eftersom det är 1 

päron 700 päron, 1 äpple 5 äpplen, Det är ganska enkel nivå men i det här 

tempot behövs ju det, man behöver ju inte behöva förstå magnituden att lägga 

tid på det för då har man missat en fjärdedel av filmen redan. 

 

Studentgruppen gillade filmens helhetskoncept med matbordet. 

5. Utvärdering av fokusgrupp- och litteraturstudie 

I detta kapitel har vi konkretiserat det resultat vi fått från fokusgrupperna och diskuterat 

detta i relation till det sammanfattade materialet från den litteratur och den relaterade 

forskningen som varit bidragande för vår studie. Genom detta söker vi efter mönster i hur 

deltagarna har upplevt olika aspekter av filmerna, både i designutförande och som 

upplevelsen i helhet.  

En reaktion från deltagarna på bland annat produktion 1 och 2 (se avsnitt 4.1.1) var att det 

var svårt att fokusera. Detta ansågs vara ett resultat av att textelement och grafik inte 

fungerade i symbios. Vi tolkar det som att det var för mycket visuell information. Förutom 

den animerade grafiken (och ibland inslag av stopmotion) presenteras också det verbala i 

form av animerad text. Som Clark & Mayer (2003) skriver så kan det bli överbelastning i den 

visuella kanalen när man måste bearbeta både grafik och ord (text) samtidigt. 

Då rörliga element drar till sig vår fokus kan det vara svårt att fokusera när vi har 

animerad text att läsa samtidigt som vi har animerad grafik. Fokus på texten blir avbruten av 
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andra rörliga element och det blir svårt att fullfölja läsandet texten. Fokusen slits helt enkelt 

mellan två olika element vilket resulterar i att tittaren missar saker. 
Detta innebär att även fast budskapet i stort går fram till tittaren så inger det ingen positiv 

känsla och ifall personen inte hinner läsa all text så är det möjligtvis istället en fråga om att 

välja bort delar av informationen eller minimera den.  

Detta sammanstämmer med det Lipton (2008) nämnt att man bör fokusera på en fråga 

eller ett problem. Man gör det svårt, inte minst för sig själv som designer/producent om man 

försöker förklara, reda ut eller svara på en mängd frågor samtidigt. När denna förvirring 

uppstår menar Tufte att det handlar om en brist i designen snarare än informationen i sig, 

(Tufte, 1990).  

I andra fall tycks det finnas en svaghet i presentationen av information som mest beror på 

animationen eller mängden information som presenteras i ett visst tempo. Har man 

animationer som rör sig i ett visst tempo så är det stor risk att tittaren missar tillfälliga 

textelement. Här måste producenten återigen avväga hur viktig informationen är, vad som är 

viktigast att ha med och vad som kan utelämnas. Om något inte kan uppfattas på grund av 

att tittaren inte hinner se det eller av andra skäl, finns det egentligen ingen anledning till att 

ha kvar det i produktionen.  

Detta är något som återkommer i stycket om animation (avsnitt 4.1.3) där majoriteten av 

deltagarna kommenterade att det var svårt att ”hänga med” där flera objekt är animerade 

tillsammans med den text som är relevant för budskapet. Det är med andra ord väldigt 

viktigt i en produktion där informationen bara presenteras grafiskt, antingen med text i 

kombination med grafik eller tvärtom, att balansera detta så att det ena inte stjäl 

uppmärksamhet av det andra. 

Oavsett om det gäller grafik, ljud eller budskap i sig kan det vara effektivt om producenten 

sätter in det i vardagen och gör det familjärt. I produktion 4 (avsnitt 4.1.1) till exempel, där 

budskapet utgick från människors eget matbord blev det något mer konkret och något som 

kunde relateras till. Lipton (2008) betonar att det vi uppfattar och förstår bäst är det som är 

för individen familjärt, något som måste tas i beaktande när en design framförs. 
Kontinuitet kan få tittaren att bevara fokus och minska tolkningsutrymmet (Finke & 

Manger, 2012) men bristen på det kan enligt deltagarna vara något av ”ett 

irritationsmoment”. En annan aspekt kring kontinuitet är att människor förväntar sig att en 

förändring i stil betyder en förändring i mening (Lipton, 2008). Detta har en stor betydelse 

vid animationer som ofta går i flera riktningar och stilar. I avsnitt 4.1.1, om produktion 3 

säger en av grupperna att de tycker att informationen ”passar med stilen på filmen”, vilket 

gör att man följer med, att inget element tar ut någon annat, grafiken förstärker texten och 

det berättarrösten säger. Även i 4.1.2 är de positiva till att designen alltid bygger vidare på 

tidigare element. Här förstår man effektiviteten av kontinuitet men även vikten av att olika 

element är sammanlänkade i tid och rum.  

Använder man berättarröst i kombination med grafik och text i form av till exempel 

nyckelord så bör berättarrösten vara sammankopplad med övriga element i tid och rum för 

att stödja det visuella fokuset. (Clark & Mayer, 2003). Beroende på vilket element som 

primärt används för att förmedla budskapet gäller detsamma för de övriga understödjande 

elementen. 
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I avsnitt 4.1.2 angående det visuella så poängterar ett par av deltagarna att man vid 

mycket information estetiskt bör lyfta fram det som är relevant, annars är det svårt att dra 

någon slutsats av det. Information består av skillnader som utgör skillnad och en bra metod 

för att förstärka sådana skillnader är genom att skikta och separera information säger 

Edward Tufte i Envisioning information (1990).  

I många fall bidrar grafik estetiskt, till en trevligare upplevelse. Även fast den i sig själv, 

det vill säga fristående, inte hade förmedlat så mycket information, kan den vara där som ett 

grafiskt komplement till en historia och understödja den. Om grafiken däremot inte tillför 

något så bör den inte vara applicerad så att den stjäl uppmärksamhet från det som försöker 

förmedlas. Genom att reducera brus och störningsmoment kan man förstärka signalen och 

förhindra trötthet hos betraktaren och därmed bidra till en mer korrekt tolkning av 

informationen (Tufte, 1990). 

6. Slutsats  

Vi beskrev i syftet att vi upplevde en mer eller mindre tydlig skillnad mellan animerade 

informationsgrafiska produktioner på internet och den mer traditionella statiska 

informationsgrafiken. Detta tror vi beror delvis på grund av uppenbara skillnader i 

förutsättningar både för att såväl förmedla information som att binda betraktaren. Vi ville 

utforska om detta innebar en annan typ av designprinciper än de som utvecklats med den 

traditionella informationsgrafiken eller om de är lika relevanta nu som förr. Med de nya 

media och tillvägagångsätt som finns att tillgå för det nya formatet, blir paketeringen av 

produktionerna om än viktigare. Detta innebär att de delar som utgör produktionen måste 

hålla ihop. Förutsättningarna må vara nya men principerna från traditionell 

informationsgrafik, storytelling och narrativitet med fler är lika relevanta. 

Det finns naturligtvis stora variationer i syftet med de olika animationsgrafiska 

produktionerna på internet, men vi har sett att många av de principer som gäller för statisk 

traditionell informationsgrafik, där det är viktigt att betraktaren förstår budskapet i form av 

instruktioner eller annan information, även gäller för animerade informationsgrafiska 

produktioner. De produktioner som går emot dessa principer är de vi i inledningen beskriver 

skulle passa bättre katogoriserade som animerad underhållning.  

En viktig aspekt i dessa förhållanden är också vilken kontinuitet som finns i 

produktionerna, då litteraturen och testerna visade att en tydlig kontinuitet underlättar för 

tittaren att följa med i filmen. Att det är enhetligt bidrar också till en estetik som har en 

positiv inverkan på produktionen. Testerna visade också att när det grafiska och audiella i 

och genom innehållet kompletterar varandra tydliggörs budskapet och gör därmed hela 

produktionen mer intressant för tittaren. 

Med ett kvalitativt tillvägagångsätt har vi genom en repertoar av animerade 

informationsgrafiska produktioner kunnat belysa en mängd designprinciper från litteratur 

och forskning. Vi har tittat närmare på vilka designkvalitéer som har en positiv respektive 

negativ inverkan på tittaren. Vi hoppas att denna studie har gett en insikt i hur producentens 

kreativa val kan påverka tittarens upplevelse och därmed fungera som ett stöd i processen 

vid skapandet av denna typ av produktioner. 
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7. Diskussion 

Vi tycker att liknelsen med att åka en berg- och dalbana passar som en bra jämförelse med 

betraktandet av filmer. Efter att ha åkt en berg- och dalbana är det oftast känslan som finns 

kvar efteråt, det är bara i vissa fall specifika detaljer i omgivningen uppmärksammas och det 

är dessa detaljer som i filmens värld kan representera olika designelement. En animerad 

infografisk film består av en helhet av flera specifika delar och dessa blir svåra att mäta 

individuellt.  

Vår studie som helhet pekar därför på att under alla förhållanden vid visning av 

information, som text eller grafik med eller utan ljud, oavsett om det är viktig att förstå 

budskapet som helhet eller inte, bör tittaren kunna uppfatta vad som berättas och känna att 

den ”hänger med” då det annars lätt kan bli ”ett irritationsmoment” för betraktaren.  

Den kontext och publik som produktionerna vi studerade (och andra produktioner) är 

ämnade för att visas i är självklart också relevant och det är som tidigare sagt inte varit vårt 

mål att studera produktionernas kvaliteér i fråga om de lyckats bra eller dåligt med föra fram 

dess specifika budskap. Vi ville snarare utvärdera kvalitén av det angreppsätt man tagit för 

att presentera budskapet genom att studera dessa utanför sin tänkta kontext. Vilket gör 

produktionerna till ett verktyg snarare än ett studieobjekt.  

Diskussions- och visningsmiljön kan också ha gjort att deltagarna 

koncentrerade/fokuserade sig mer än vanligt, vilket troligen inte speglar en vardaglig 

situation. Dock tror vi att våra fokusgruppers reflektioner i stort är generellt applicerbara då 

det stöds av de principer som framkommit i vår litteraturstudie. 

Som vi nämnde i inledningen så används informationsgrafiken ofta kommersiellt för att 

profilera och marknadsföra sina varumärken. Genom våra produktioner kunde vi se att detta 

ibland sätter sin prägel på produktionen och ifrågasätter trovärdigheten i budskapet. 

Därmed kan man ifrågasätta syftet med informationsgrafiken på denna typ av kommersiella 

produktioner.  

Vi har fått kännedom om att animerad informationsgrafik kan på flera olika sätt 

presentera data, innehåll och berättelser. Vilken angreppsätt producenterna väljer 

återspeglar både produktionens estetik och tänkta budskap.  

I utvärderingen av fokusgrupp- och litteraturstudien skriver vi: ”Om grafiken däremot 

inte tillför något så bör den inte vara applicerad så att den stjäl uppmärksamhet från det som 

försöker förmedlas”. I vissa fall kan dock det visuella vara filmens enda budskap och som vi 

tidigare nämnt ryms flera olika stilar inom genren för animerad informationsgrafiken och 

det är väldigt individuellt vad man anser höra dit. Därmed tror vi att det är svårt att 

generalisera inom området och begreppet blir därmed mer urvattnat.  

Trots att resultatet från fokusgrupperna i huvudsak korrelerade med litteraturstudien så 

är det viktigt att poängtera undersökningens relativt låga deltagarantal. Man kan då fråga sig 

om ett större deltagarantal hade gett mer utspridda riktningar i vad som defineras som bra 

respektive dålig animerad informationsgrafik. 
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Intervjumanual 

Inledning 

Vilken erfarenhet har deltagarna av animerade informationsgrafik och begreppet? 

 

 Innehåll 

 

Spontant, vad känner ni efter ha sett den här filmen? 

 

Vad handlade filmen om? 

 

Fick ni en klar bild av det som försökte förmedlas? Vad kan det bero på? (Vilka element? 

Grafik? Ljud?) 

 

Skulle ni tänka er att sprida den här produktionen, i vilket syfte i så fall? Var det 

budskapet/innehållet eller designen? 

 

Tror du att du hade hade haft samma omdöme om filmens budskap om samma budskap 

hade funnits i en annan typ av produktion som t ex videofilm? 

 

Om ni hade gjort denna typ av film, vad hade ni gjort annorlunda? 

 

Mitten - Designelement 

 

Vart tror du att du la mest fokus på i filmen? Innehåll eller design, varför tror du det? 

 

Hur tycker ni att ljudet, musiken och grafiken fungerade ihop? 

 

Hur upplevde ni filmens längd och tempo?  

 

Hur upplevde ni filmens ljud? 

 

Vad fick du för känsla inför berättarrösten?  

Hur tycker ni att berättarrösten bidrog till förståelsen? Tillförlitade ni dig på den snarare än 

grafiken att “förmedla informationen”? 

 

Hur upplevde ni filmens musik? 
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Hur upplevde ni filmens text?  

 

Hur upplevde ni filmens grafik? 

 

Hur upplevde ni filmens animation?  

 

Var det något specifikt element som ni la märke till? (Text, grafik, animation, ljud, musik 

eller berättarröst?) Om ja, vilket varför? 

 

Tycker ni att element antingen i sig själv eller i kombinationen med andra i filmen gör något 

tydligare eller är obetydelsfullt eller rent av förvirrande? 

 

Avslut 

 

Vilken känsla tar du dig med efter ha sett den här filmen? Varför? 

 

Hur känner du inför andra animerade infographics efter ha sett den här?  

 

Hur tycker ni att produktioner skiljer sig mellan varandra?  

 

Vad tror ni fungerar i vilket sammanhang 
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