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Abstract 

Infographics are a relatively new type of artefact in the digital domain, but the medium has 
a long history from the scientific community. Mostly used to communicate scientific data in 
clear and visually appealing ways, the medium now has expanded to blogs and social 
media for either commercial or entertainment purposes. This thesis focuses on the 
aesthetics of interaction design and infographics. Through observation of infographic 
artefacts two separate types of visual styles were identified, minimalism and 
expressiveness. From these two styles, four infographics were designed and tested through 
a questionnaire.  22 respondents expressed their opinions and reactions to the infographics 
verbally. From our qualitative analysis we find that the minimalistic designs were 
considered formal, elegant but lacking in engagement, while the expressive designs were 
considered beautiful, engaging but occassionally messy and ineffective. We also found 
indications that subject matter and certain specifics of visual aesthetics might incur 
reactions on a personal level. 
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1. Inledning  
Infographics som medium är inte nytt, dess historia härrör ända bak till 1800-talet 
(Lankow, Crooks & Ritchie, 2012; Finke, Mangel & Fichtel, 2012), om inte ännu längre, och 
har sitt ursprung ur datavisualisering och de vetenskapliga diagrammen från forna forskare. 
Med åren så har nyare former av infographics tillkommit, där de första datavisualiseringarna 
försökte så sakligt som möjligt att framställa data på ett begripligt sätt så uppstod en ny 
generation av datavisualisering där syftet var att skapa en bredare attraktion till en bredare 
publik, eller för att främja kommersiella intressen. I en digital kontext så har infographics 
blivit mest populärt på sociala medier och bloggar.  Talesätt som ”En bild säger mer än tusen 
ord” förekommer ofta inom litteraturen(Lankow et al 2012; Bellato 2013) och verkar få ett 
visst rättfärdigande i infografikens användningsområden. Syftet med en infographic är att 
genom grafisk design förmedla en viss data eller information på ett begripligt och 
överskådligt sätt till en viss publik. Detta betyder att alltifrån akademiska till kommersiella 
aktörer har använt sig av infografik för att på ett lätt och begripligt sätt kommunicera ett 
budskap eller marknadsföra diverse tjänster och produkter. Infographics försöker även som 
medium att balansera sig själv mellan nytta och nöje. Den exakta definitionen för vad som är 
en infographics är inte helt enkelt att fastställa, Lankow et al. (2012) hävdar till exempelvis 
att vad som räknas som en infographic kan vara allt mellan en vägskylt eller en redogörelse 
och analys över världsekonomin. De tidigaste versionerna av det man skulle kunna kalla 
infographics förekom oftast i början bland vetenskaplig litteratur, detta fenomen spred sig 
senare till redaktionellt material speciellt under 30 och 40-talet  

Nigel Holmes framställs ofta som en av förfäderna bakom den moderna infografiken som 
under 70 till 90-talet publicerade ett antal humoristiska infografiska produktioner, hans 
metod var att framställa data med illustrationer och mer figurativa element. Nigel Holmes 
metod är i stark kontrast till vad som förespråkas av Edward Tufte(2001), en annan av de 
viktiga auktoriteterna inom datavisualisering, han menar att data bör framställas så objektivt 
som möjligt med så lite störningselement som möjligt. Men Lankow et al. (2012) menar att 
båda metoderna är rätt, beroende på vilken publik och syfte som infografiken har. 
Infographics hade sin början som ett tryckt medium, främst med akademiska syften. Men 
med åren så har det även blivit ett populärt medium på sociala medier, det finns till och med 
en del online-communities som kretsar kring infographics och datavisualisering1,2. 
Infographics används också som ett bekvämt sätt att kondensera en stor del information för 
webbsidor där en textbaserad version kanske skulle kunna vara för avskräckande3. En del 
företag har även börjat med att specialisera sig på att utforma infographics och 
datavisualiseringar4,5. 

                                                             
1 https://www.reddit.com/r/Infographics/ 
2 https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful 
3 https://www.ox.ac.uk/about/facts-and-figures 
4 http://www.columnfivemedia.com/services/infographics 
5 http://visual.ly/product/infographic-design 
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Eftersom infographics är ett visuellt medium med sitt störta fokus på att genom god estetik 
och tilltalande grafik försöka göra information lättförståelig och minnesvärd, så är det logiskt 
att undersöka hur denna estetik ser ut och vilken respons den skapar. Forskningen kring 
estetikens effekt har ofta varit fokuserad på hur den påverkar användbarheten, det finns även 
anledning att tro att god estetik har en positiv effekt på hur användaren uppfattar en produkt 
 (Tractinsky, Shoval-Katz & Ikar, 2000). I vårt arbete så vill vi försöka undersöka genom 
observation olika sätt att formgiva infografik, vilka stilar som existerar och hur olika stilar av 
infografik påverkar användarupplevelsen.  I bild 1 så ser man ett exempel på hur man i 
forskningen har sett på skillnader i utformningen av infografik och estetik (Bateman, L. 
Mandryk, Gutwin, Genest, McDine & Brooks, 2010). 

 

 

Bild 1. Exempel på en jämförelse av olika stilar inom infographics (Bateman et al, 2010). 

I detta arbete har vi begränsat oss till så kallad statisk infografik, vilket betyder att grafiken 
tar sig uttryck som bilder och grafer. Infografik som medium existerar dock i ett vitt 
spektrum av format som sträcker sig från statisk grafik till interaktiva och animerade6 

                                                             
6 https://vimeo.com/25118844 
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visualiseringar. Att undersöka den fulla vidden av det infografiska fältet hade dock blivit ett 
alltför omfattande arbete i förhållande till de resurser vi haft tillgång till.   
 

1.1 Frågeställning och syfte  
Vid en närmare granskning utav infographics går det att dela in dessa i olika typer, vilka går 
att identifiera genom vissa distinkta skillnader i den estetiska designen och formgivningen.   

Trots att infographics som format växt de senaste åren och blivit en allt vanligare metod 
att använda för datavisualisering saknas forskning som tittar närmare på dessa olika estetiker 
och formgivningsstilar som existerar inom området, och vilken inverkan dessa element 
eventuellt kan ha hos respondenter. Där nuvarande forskning ofta ägnat sig åt att kvantitativt 
analysera och jämföra infographics och dess egenskaper gentemot annan datavisualisering, 
har vi i vårt arbete valt en kvalitativ inriktning för att studera de visuella och 
estetiska elementen. Genom att observera infografiska artefakter går det nämligen att 
identifiera ett spektrum av olika stilar som kan användas för utformningen av infographics.   
Utifrån denna bakgrund kan frågeställningen för detta arbete formuleras på följande sätt: 
Går det att identifiera de visuellt olika stilar som finns för att skapa infographics, samt ta 
reda på huruvida dessa påverkar användarupplevelsen hos respondenter eller ej?   
Förhoppningsvis kan detta arbete senare vara till användning för designers inom det 
infografiska fältet och bidra till att skapa bättre och mer engagerande infografik genom att ge 
en bredare förståelse för de olika stilarna och deras potentiella användningsområden.  



 
  

 4 

2. Relaterad forskning  
I detta kapitel kommer vi redovisa tidigare forskning inom områdena infografik och estetik, 
speciellt inom interaktionsdesign. När vi först började leta efter källor så började vi med att 
söka efter sådana relaterade till infographics, först var tanken att söka igenom hela området 
datavisualisering men det visade sig vara för brett så vi tyckte att det var klokast att smala ner 
vårt sökfält till specifikt infographics. För att orientera oss inom estetik så rådgjorde vi oss av 
litteratur inom området interaktionsdesign, specifikt David Benyon (2014), som har skrivit 
en kort redogörelse över estetik inom användarupplevelse. Infographics var dock ett svårare 
ämne att hitta information om eftersom det inte är lika universellt, vi hittade den mesta 
informationen genom ACMs7 digitala bibliotek, speciellt genom deras egen konferens CHI så 
har ett antal viktiga och intressanta litterära verk inom infographics publicerats. Syftet med 
att utreda dessa två områden var att A) Förstå vad infografik är, vilken forskning som har 
gjorts inom området och vilka synsätt det finns på infografik och dess framställning.  B) Lära 
oss mer om sambandet mellan en produkts estetik och användarens upplevelse, ifall det finns 
några specifika metoder eller terminologier för att diskutera estetik och vilken betydelse det 
kan ha för infographics. 
 

2.1 Infographics  
Området infographics har inte haft en lika lång forskningshistoria som andra ämnen vilket 
också märks på att mycket av litteraturen inom området har dykt upp de senaste 
decennierna. Boken Informotion: Animated Infographics ( Finke et al., 2012) fungerar som 
en koncis beteckning över infographics som medium. Denna bok är mer inriktad på det 
konkreta och praktiska med en infographic och förklarar vilka komponenter som finns i en 
infographics och hur man bygger upp dem. Viktigt att notera är att denna bok är fokuserad 
på animerade infographics och de framhåller väldigt noga i boken att alla typer av 
infographics har sina egna designförutsättningar. Men det gör enligt oss inte att boken är 
meningslös, vi anser att det finns många likheter mellan animerade och statiska infographics, 
speciellt ifall man isolerar det till deras visuella estetik. 

I boken Infographics : The Power of Visual Storytelling av Lankow et al. (2012) så 
presenterar författarna sin teori över varför infographics som medium är effektivt. De menar 
att sinnesstimuli förbättrar inlärning och gör en publik mer mottaglig för data, de 
presenterar också en modell över tre olika aspekter som en infographic kan fokusera på, de 
kallar dem för “Appeal, Retention & Comprehension”. Appeal är hur tilltalande infografiken 
är rent visuellt, ifall den väcker intresse osv, retention syftar på hur minnesvärd infografiken 
är och hur väl informationen kommer stanna hos åskådaren och slutligen med 
comprehension syftar de på hur lätt det är att förstå infografiken. De är noga med att alla de 
tre aspekterna är en balanseringsakt för varje enskild infografisk produktion och ett 
övervägande för syftet bakom produktionen. Vidare så klassificerar Lankow et al(2012) in 
infographics i två formgivningskategorier: ”Explorative” och ”Narrative” (s.34). ”Explorative” 

                                                             
7 dl.acm.org/ 
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är en mer minimalistisk typ utav infografik som försöker representera data och fakta så 
objektivt som möjligt medan motparten ”Narrative” använder sig utav en konstnärlig 
förmåga för att väcka intresse och främst verka för att skapa en attraktion. Deras bild på 
infographics är sammanfattningsvis väldigt bred och omfattande, de ger inte någon särskild 
preferens till en speciell metod utan förmedlar att varje infographic måste utformas efter sitt 
syfte. 

Inom datavisualisering så är en av de mest citerade författarna Edward Tufte, I hans bok 
The visual display of Quantitative information(2001) så behandlar han historien bakom 
datavisualisering och redogör de, enligt honom, bästa praktikerna för framställningen av 
information och data. Han förespråkar att man alltid ska vara så objektiv som möjligt med 
formgivningen eller framställningen av data. Enligt honom så är onödiga dekorativa element 
eller element som orsakar visuell distortion ”Chartjunk” (s.107). Han för argumentet att alla 
icke-relevanta element inom framställning av data bör hållas till ett minimum och får aldrig 
förvanska eller på något sätt missleda data. Han är inte strikt emot emot inkluderingen av 
dekorativa element, men de bör hållas på ett minimum. Hans åsikter kring formgivning av 
infografik stämmer överens med vad Lankow et al. kallar för ”Explorative”, motexemplet som 
ofta framhålls skulle då vara Nigel Holmes illustrativa och konstnärligt framställda 
infografiska produktioner som lämpligast tillhör ”Narrative”.  Ett annat viktigt begrepp som 
Tufte introducerar är “data-ink” (2001, s.93) , data-ink är enligt Tufte den mängd bläck som 
representerar data i en tryckt publikation (notera att Tufte preliminärt pratar om tryckta 
medier i sin bok). I en digital kontext känns det rimligt att det motsvarande skulle vara en 
bildskärms pixlar. Han argumenterar hur som helst att majoriteten av en datavisualisering 
bör bestå utav data-ink, Tufte går så långt att han till och med föreslår en  simpel matematisk 
modell på hur man kan räkna ut vilken proportion av data-ink en datavisualisering består 
utav. Desto högre “data-ink ratio” desto bättre är datavisualiseringen enligt Tufte. 

Det har gjorts ett antal väldigt intressanta undersökningar inom hur effektiv olika typer av 
datavisualiseringar verkligen är. Bateman et al. (2010) ställde sig frågan hur sann Tuftes 
idéer om chartjunk verkligen är. De identifierade två vitt skilda förhållningssätt till att 
utforma grafer där de ställde minimalism mot den mer illustrativa och dekorativa stilen som 
Nigel Holmes förespråkar. De fann att det inte fanns någon skillnad på hur väl respondenter 
tolkade datan ifrån graferna oavsett om det var en minimalistisk stil eller den mer 
uttrycksfulla och konstnärliga stilen. Däremot fann de att, vid en uppföljning, att de grafer 
som hade illustrationer och andra dekorativa element var kvar i deltagarnas minnen under 
en längre tid. Deras slutsats var att det kan vara lämpligt att försöka utsmycka information så 
mycket som möjligt, men det måste ske på ett sådant sätt att grafiken inte tillför några 
särskilda konnotationer eller värderingar från publiken. 

En till liknande undersökning utfördes utav Harrison, Reinecke & Lane (2015) där de 
också ville undersöka hur snabbt personer bildar en uppfattning kring en infographic och vad 
som gör en attraktiv infographic. Deltagare exponerades för 30 olika infografiska 
produktioner under en cirka 500 ms period vardera, för att hindra allt för mycket reflektion 
från deltagarna, för att sedan notera sina värderingar på en 9-gradig likertskala(“not very 
appealing” till “very appealing”). Det Harrison et al. kom fram till var att det fanns en 
könsmässig skillnad mellan bedömningen av infografikens estetik. Kvinnors uppskattning av 
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infografik verkade öka med antalet färger men också minska med komplexiteten på 
infografiken. För män så ökade initialt värderingen av infografiken med en högre andel 
färger, men efter en viss tröskel så sjönk deras värdering, komplexiteten av infografiken 
verkade inte ha någon särskild påverkan hos männen. 
Denna forskning visar att estetik har en väldigt tydlig och omedelbar effekt på användaren. 
Det finns också data som tyder på att det varierar mellan olika demografiska faktorer. 
 

2.2 Estetik inom interaktionsdesign 
Forskning kring estetik inom interaktionsdesign och HCI har enligt Lavie & Tractinsky ( 
2004) länge varit i skymundan. Användbarhetsfrågor framstod länge som det absolut 
viktigaste, men estetik har de senaste decennierna blivit en allt viktigare fråga. Det finns få 
försök inom interaktionsdesign att försöka klassificera estetiska stilar, Lavie & Tractinsky 
(2004) delar in estetiska stilar i klassiska(“Classical”) och utttrycksfulla(“Expressive”). Denna 
indelning tog de fram i samarbete med professionella designers och övriga estetiska praktiker 
som gav dem en lista på  ord som de associerade med skönhet och estetik, sedan separerade 
Lavie & Tractinsky in dessa ord i de två olika kategorierna. Den klassiska stilen syftar på en 
formgivning där grafiska element är placerade i en väldefinierad struktur med en mer strikt 
åtstramad stil. Det som de kallar uttrycksfulla syftar på stilar där en designers konstnärlighet 
och kreativa idéer materialiseras, de karaktäriseras av kreativitet och innovation. Denna 
indelning stämmer också rätt väl överens med den indelning som Lankow et al (2012) 
föreslår inom infografik.  

Detta sätt att dela in visuellt utseende går också att relatera till den strid som uppstått 
mellan olika designtrender inom industrin. I artikeln Flat Design: Its Origins, Its Problems, 
and Why Flat 2.0 Is Better for Users (Meyer, 2015) så behandlas de olika stadier av grafisk 
formgivning som interaktionsdesign har gått igenom. Kortfattat så har stilar inom 
interaktionsdesign varit tvungen att balansera mellan estetik och användbarhet; realism och 
minimalism. 

Tractinsky har också bedrivit flera forskningsprojekt för att undersöka estetikens effekt på 
användaren (Tractinsky et al, 2000). Det hans undersökning visade var att de gränssnitt som 
bedömdes ha en god estetik också i högre grad ansågs ha en bättre användbarhet. Liknande 
resultat visade också Hartmann et al. (2007) där studenter som fick betygsätta olika 
hemsidor också verkade visa en positiv korrelation mellan god estetik och användbarhet, 
även om de föreslår att det finns en viss ”halo”-effekt, det vill säga att god estetik kan täcka 
upp vissa uppenbara användbarhetsproblem, så verkar det som att estetik är mer än bara yta.  

Intressant blir det att betrakta estetikens vikt om man också tar till Don Normans (2004) 
argument för varför skönhet är viktigt. Han presenterar en modell över kognition där 
processerna delas in i tre stadier: “Visceral”, “Behavioural”, “Reflective”. Det mest viktiga för 
respons till estetik finns i det som kallas för “Visceral”, det första stadiet. En god eller 
passande estetik kan skapa en positiv affekt hos en användare, och Norman menar att denna 
initiala respons skapar positiva effekter som ökad inlärning och kreativitet hos mottagaren. 
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Detta är väldig intressant om man tänker på infographics ofta påstådda länk mellan lärande 
och underhållning (Bellato, 2013). 

Benyon (2014) refererar, i sitt kapitel om estetik,  Hassenzahl (2007) som presenterar en 
väldigt intressant modell för användarupplevelse där man delar in en produkt i hedonistiska 
och pragmatiska egenskaper. Hassenzahl menar att en produkt kan uppfylla pragmatiska mål 
för användaren “do-goals” och hedonistiska mål “be-goals”. De pragmatiska målen syftar på 
möjligheten att kunna utföra en viktig eller essentiell uppgift medan de hedonistiska målen 
är relaterade till användarens självvärde och vilka emotionella kopplingar han eller hon 
skapar med produkten. Kärnan i denna modell är att en produkts värde kan komma ifrån 
mer än bara dess funktionalitet; att också dess estetiska värden kan vara viktiga för att skapa 
ett värde.  
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3. Metod  
Under detta arbete har vi främst använt oss av ett antal kvalitativa metoder för insamling 
utav data. Anledningen till detta är främst för att det är där våran expertis och erfarenhet är 
starkast men också för att det är ett, inom estetik, relativt outforskat tillvägagångssätt. De 
flesta metoder som man stöter på inom estetik är kvantitativa och försöker värdera statistiska 
korrelationer mellan användbarhet och estetik (Harrison et al., 2015; Tractinsky et al., 
2000). Då vi med detta arbete fokuserat på användarnas upplevelse ansåg vi att en kvalitativ 
studie var lämpligare att använda.	   

3.1 Observation och kategorisering av infografik 
Kategorisering och observation av estetik inom interaktionsdesign har ingen perfekt metod. 
Man skulle kunna tänka sig att man applicerar den semiotik som används inom bildanalysen. 
Det har gjorts några försök till att applicera semiotik på datorsystem och andra interaktiva 
produkter, Peter Bøgh Andersen (1997) försöker göra just det men fokuserar på att applicera 
semiotik på datorsystem och dess bakomliggande konstruktion, det är inte särskilt relevant 
för den formmässiga estetiken. Men semiotik är mer intresserad av att analysera betydelsen, 
konnotation och denotation bakom olika ikoner och bildelement, inte dess formmässiga 
estetik. Därför är en semiotisk metod inte helt i linje med vad vi har försökt uppnå i vårt 
arbete. 

För att kunna kategorisera infographics utfördes under detta arbete en observation utav 
befintliga infografiska artefakter. Då målet med detta var att skapa en uppfattning kring de 
visuella stilar som används idag var just observationer en lämplig metod att använda för att 
uppnå denna överblick. Kate Meyer använder på ett liknande sätt observationer i sin artikel 
"The characteristics of minimalism in web design" (Meyer, 2015). Där lät Meyer genomföra 
en observation av 114 minimalistiska webbplatser för att kunna identifiera kännetecken för 
minimalism inom webbdesign. I studien bedömde Meyer att element som gick att återfinna i 
minst 75% av webbplatserna var karaktäristiska för minimalism. 

Lavie & Tractinskys (2004) metod att använda sig av experter och litteratur för att 
generera ett antal nyckelord är intressant. Denna metod hade varit något som vi skulle 
kunnat inkludera, men att få kontakt med relevanta experter i rimlig tid hade varit svårt och 
var något som vi inte tyckte var realistiskt i planeringsfasen.  

Urvalet för vår observation gick till på så vis att den aktuella infografiken skulle existera i 
en professionell kontext. Artefakten skulle exempelvis vara skapad åt ett företag eller 
organisation med syfte att marknadsföra produkt eller budskap. På så sätt ämnade vi 
eliminerade hobbyprojekt och artefakter skapade av entusiaster. Tack vare detta kunde vi 
skapa ett brett urval av artefakter inför kategoriseringen samtidigt som vi erhöll en garanti 
för att artefakterna vi analyserade var av god kvalité. Förutom denna gallring så valdes 
många infographics ifrån litteraturen (Lankow, Crooks & Ritchie, 2012; Finke, Mangel & 
Fichtel, 2012). De infographics som uppfyllde ovan nämnda kriterier dokumenterades i ett 
formulär där ett antal attribut även angavs. Attributen som noterades i kategoriseringen var 
format, färg, form, layout, typografi och stil. Vi inkluderade även möjligheten till att kort 
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sammanfatta eller förtydliga artefakterna, detta för att understryka viktiga eller extra 
intressanta detaljer med grafiken.  Denna lista på attribut hämtade vi ifrån andra 
observationsarbeten och infografisk litteratur, Finke et al. (2012) framför i ett kapitel de olika 
visuella komponenterna i en infographic. Aspekter som de tar upp är färger, gruppering via 
färger, former och typografi. Tillsammans med denna lista och den lista som Meyer (2015) 
tog fram så formulerade vi våra observationskriterier, detta formulär finns med som Bilaga 
1.  

  3.2 Design av infografik  
Utifrån vår observation kunde vi identifiera två distinkta stilar som fanns representerade 
inom infographics. Resultatet kommer behandlas mer i detalj i avsnittet avsett för just 
resultat i detta arbete. Kortfattat kan den ena stilen starkt kopplas till Tuft där ett fokus på att 
representera datan så tydligt som möjligt, utan eller enbart mycket få dekorativa element. Vi 
kommer framöver hänvisa till denna stil som minimalistisk.  

Den andra stilen vi identifierade hade däremot en högre mängd visuella element där 
större utrymme givits år kreativa och konstnärliga element för att presentera datan. Denna 
stil kommer framöver hänvisas till som uttrycksfull. Med stöd av våra observationer 
påbörjade vi utformningen utav ny infografik att använda till vår kommande undersökning. 
Syftet med att skapa egen infografik var att det medförde en rad fördelar som annars varit 
svåra att uppnå om vi valt att använda oss av befintliga infographics.  

Först och främst gav det oss full kontroll över vad för data som presenteras. Vi valde 
medvetet ämnen som vi inte ansåg skulle väcka starka reaktioner eller provocera 
respondenterna, då detta i så fall skulle ta fokus från vad vi verkligen vill undersöka och i 
värsta fall påverka resultatet negativt. Datan som slutligen användes valdes just för att den 
ansågs vara neutral och inte särskilt trolig att orsaka någon anmärkningsvärd effekt på själva 
undersökningen. Datan som valdes bestod av statistik från några av de vanligaste sociala 
medie-plattformarna (Youtube, Tumblr och Twitter) (Smith, 2014 & 2015) samt statistik 
kring svenska resvanor under 2013 och 2014 (Andersson, 2014 & Vagabond, 2013). Värt att 
nämna är att vid urvalet av data var dess objektivitet eller neutrala framtoning mer relevant 
för oss än dess kvalitet i det här fallet, detta då det inte var själva datan som skulle utvärderas 
utan grafiken.  

3.3 Forskningsetik   
När det kommer till datainsamling av personliga åsikter finns ett antal forskningsetiska 
principer att ta hänsyn till. Detta innebär en trygghet för undersökningens respondenter som 
vid undersökningen är väl medvetna om vad för slags forskning deras bidrag kommer stötta 
och användas till. Vetenskapsrådet (2007) har därför utformat fyra forskningsetiska 
principer att använda vid datainsamling för att säkra respondentens trygghet och garantera 
att känslig information inte används eller behandlas på felaktigt vis. Även om vår 
undersökning inte avsåg samla in känslig eller på annat sätt personlig information från våra 
respondenter designade vi vår datainsamling för att garantera att dessa principer efterföljdes 
på ett korrekt vis. Genom att informera om undersökningens syfte både i våra poster på 
Facebook och som en inledning i själva enkäten kunde vi förvissa oss om att våra 
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respondenter var väl medvetna om undersökningens syfte och i vilket sammanhang deras 
åsikter skulle komma att användas i. På så sätt kunde vi garantera att Informationskravet 
uppfylldes. Samtyckeskravet tillgodosågs genom att vi uppmanade respondenterna att på 
eget initiativ delta i undersökningen. Ingen respondent tillfrågades eller uppmanades alltså 
direkt av oss att delta, utan gjorde så utav egen vilja. Vi såg även till att i både presentation 
och inledning informera respondenten om dennes rätt att, oavsett anledning och utan 
konsekvenser, närsomhelst kunna avsluta undersökningen om så önskas. I utformningen av 
vår enkät samlade vi inte in någon personlig information så som ålder, personnummer, eller 
kön. Plattformen vi använde oss utav gjorde det även omöjligt för oss att se vem som deltagit 
i enkäten eller när detta skett. Vi kunde därför garantera att all datainsamling vi genomförde 
följer de riktlinjer som presenteras i Konfidentialitetskravet.  

Slutligen har vi Nyttjandekravet som avser att datan endast får användas i 
forskningssyfte. Då vi endast har för avsikt att använda den insamlade datan för analys i 
detta arbete kan även Nyttjandekravet betraktas som uppfyllt.   

3.4 Enkät 
För att utvärdera användarupplevelsen använde vi oss utav en nätbaserad enkät. Initialt hade 
vi planer på att genomföra ett antal semistrukturerade intervjuer där vi i mindre grupper 
skulle presentera och diskutera våra infographics. Inom just infographics och 
undersökningar på dess estetik så har enkäter använts förut (Harrison et al., 2015), där var 
enkäten formulerad genom en likert-skala från 1 till 9. Benyon (2014) refererar i sitt kapitel 
på estetik om en metod som kallas för PrEmo där användare får värdera sin respons till en 
produkt genom olika tecknade figurer som representerar en känsla. Denna metod lät väldigt 
intressant för oss men verkade kräva en del resurser och tidsplanering som vi inte ansåg att 
vi hade. Vi bestämde oss dock slutligen för att genomföra en enkät då vi skulle kunna samla 
in större mängder data och skapa en större demografisk variation bland våra respondenter.  
I enkäten presenterade vi våra infographics var för sig och uppmanade respondenten att 
beskriva sina initiala intryck, gärna med nyckelord. Målet med detta var att respondenten 
inte skulle ägna alltför mycket tid vid att analysera datan utan snarare formulera så “rena” 
åsikter som möjligt.  
Beroende på vad man vill förmedla med sin infografik kan målgrupp variera kraftigt mellan 
olika artefakter. Inför urvalet av våra respondenter ville vi därför rikta oss mot människor 
som aktivt deltar eller befinner sig i en digital kontext där infographics ofta förekommer. 
Därefter spred vi enkäten via olika grupper på Facebook. Då infographics som begrepp 
nödvändigtvis inte är känt bland gemene man inriktade vi oss på grupper där medlemmarna i 
stor utsträckning har någon slags anknytning till design och formgivning. Valet föll på 
grupper med studenter och alumner från Umeå Universitets informatiska institution. Vi 
postade även enkäten på en s.k. Facebookvägg där alla innehavarens vänner kan se inlägget. 
Vi kunde därmed försäkra oss om en relativt omfattande spridning av enkäten bland en 
varierande grupp människor av olika bakgrund, vilket i sin tur torde resultera i en 
tillfredställande kvalité och mängd insamlad data. Enkäten finns bifogad i detta dokument 
som Bilaga 2. 
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4. Designresultat av infographics 
Detta kapitel är ägnat åt att redovisa de infografiska produktionerna vi designade för vår 
undersökning. Vi kommer att presentera dem i full skala och med en tillhörande beskrivande 
text som förklarar tankeprocessen bakom infografiken och hur vi gått tillväga i vårt arbete att 
utveckla dem. Vår designprocess har varit väldigt iterativ där vi har enskilt börjat med en 
infografik men också gått fram och tillbaka mellan varandra för att ge kritik och förslag på 
förbättringar. Tidigare jämförelser mellan olika stilar inom infografik har ofta varit väldigt 
extrema och försökt jämföra uttrycksfulla stilar mot extremt minimalistiska versioner av 
samma data (Bateman et al., 2010), detta är något som vi väldigt gärna ville undvika 
eftersom vi tyckte att det skulle vara en mer rättvis jämförelse ifall man skruvade ner den 
extrema graden av minimalism. 
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4.1 Minimalistisk infografik: Sociala medier 
 

 

Bild 2. Den första minimalistiska infografiken, Infografik A. 
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Denna ovanstående infografik var den första av de minimalistiska som vi producerade. 
Designprocessen bestod utav ett gemensamt skissande, vi utgick efter från att skapa en så 
enkel och rak struktur som möjligt med inspiration ifrån de exempel vi tidigare hade 
observerat. Vi ville med denna skapa en infographic som utstrålade logik och struktur. Allt 
onödigt skulle försöka reduceras bort ifrån presentationen av data i stil med konceptet data-
ink som Tufte (2001) föreslår, men vi var också väldigt noga med att inte vara för extrema 
eftersom vi tyckte det var viktigt att någon sorts estetisk attraktion fortfarande fanns kvar.  

En av de större utmaningarna med att designa denna infografik var att försöka balansera 
infografiken så att den var uttrycksfull nog att inte bli helt överskuggad av sin motpart men 
också så att den behöll kärnan i vad som vi identifierade som den minimalistiska stilen. I de 
första iterationerna av infografiken så var den helt svartvit med inga färger, men allt eftersom 
vi jämförde mot dess uttrycksfulla motpart så tyckte vi att kontrasten var för stor och vi 
bestämde oss för att tillföra färg till infografiken. Vi valde en röd färg för att matcha de färger 
som användes i vår version av den uttrycksfulla infografiken. Många element i våra 
infographics är representerade av riktiga exempel, till exempelvis så har tabellen i denna 
infografik inspirerats av samma tabell som fanns inom infografiken “Make 2016 your best 
year” 8. För representationen av de olika sociala medierna infografiken handlar om så valdes 
stiliserade varianter av respektive mediets logotyp. 
 
 

                                                             
8 http://www.columnfivemedia.com/work-items/microsoft-2016-marketing-trends 
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4.2 Uttrycksfull infografik: Sociala medier 
 

 

Bild 3. Den första uttrycksfulla infografiken, Infografik B. 
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Ovan syns den första grafiken vi skapade enligt en mer uttrycksfull design. En tidig idé var att 
grafikens data inte skulle presenteras rakt upp och ned utan snarare berättas som ett narrativ 
där läsarens blick vandrar genom grafiken i en “S”-rörelse. De två huvudsakliga 
anledningarna till detta var dels att uppnå en distinkt skillnad mot den minimalistiska 
grafiken, samt att skapa ett flyt och få grafiken att kännas mer levande och engagerande.  
En utmaning som presenterade sig redan i ett tidigt skede var att data i sig själv var svår att 
tolka i illustrationer utan att upprepa sig. Eftersom medierna existerar i en digital kontext 
och inte har en fysisk form var det upp till oss att hitta sätt att presentera data genom typiska 
ikoner som läsaren snabbt kan relatera till dem. Det mest uppenbara sättet var att använda 
varje plattforms logotyp (Twitter-fågeln, Youtubes Play-knapp och Tumblr T:t) vilket skapar 
tydliga associationer och är svåra att misstolka. Vi valde även att använda de olika 
plattformar som dessa medier konsumeras genom för att inte överanvända loggorna och 
skapa mer variation i grafiken. När det kom till färgvalet ville vi vara tydliga med att inte 
använda någon av mediernas egna grafiska profiler i alltför hög utsträckning. Detta för att 
inte ge intryck av att vi föredrog någon utav dem, eller att någon social-plattform skulle 
tolkas som bättre än de andra två. I övrigt såg vi till att använda oss utav mycket kreativitet 
och ge rum åt lekfulla uttryck och former. Detta resulterade i element som pratbubblor, 
fågeläggen, flaggor och vimplarna vilket skulle ge en särprägel mot traditionella grafer och 
tabeller som annars används frekvent i datavisualisering.  
I sitt första utkast var grafiken avsevärt mycket längre då elementen staplats ovanpå 
varandra. Vi bestämde oss därför för att göra grafiken mer kompakt och placera 
illustrationerna närmare varandra.  
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4.1 Minimalistisk infografik: Svenskarnas resvanor 

 

Bild 4. Den andra minimalistiska infografiken, Infografik C. 



 
  

 17 

Återigen så valdes färgerna i denna infografik ut med specifik åtanke i att försöka matcha 
färgerna i den uttrycksfulla infografiken. Vi utgick mer eller mindre ifrån samma strukturella 
mall som i den första minimalistiska infografiken. De betänkligheter vi hade med den första 
minimalistiska designen överfördes även till denna. Dock tog vi ett ytterligare steg och valde 
att den här gången även inkludera en bakgrundsfärg istället för bara dekorfärg. Tanken var 
att inkludera lite variation i vår undersökningsprocess genom att ha olika grader av 
minimalism. Återigen togs inspiration ifrån riktiga exempel, tydligast kan man se det på 
cirkeldiagrammen under rubriken “Hur bokar vi våra resor?” som liknar de som används i 
“Make 2016 your best year” (refererad i texten om den första minimalistiska infografiken). 
Men den huvudsakliga tankeprocessen bakom den här designen var att iterera på den 
tidigare designen och bara skruva upp några parametrar i frågan om uttrycksfullhet. 
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4.2 Uttrycksfull infografik: Sociala medier 

 

Bild 5. Den andra uttrycksfulla infografiken, Infografik D. 
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När det kom till utformningen av denna grafik hade vi ett rikare bibliotek av illustrativa 
element att använda oss av i förhållande till grafik B, vilket tydligt framgår om man ställer de 
båda bredvid varandra. Detta hjälpte till att skapa en livfull och intresseväckande layout med 
objekt som starkt knyter ann till den data vi presenterar i grafiken. Med ett så brett spektrum 
av objekt att använda fanns heller ingen oro för att riskera upprepning utan vi kunde istället 
koncentrera oss på att skapa en så intressant och kreativ grafik som möjligt.   Färgmässigt 
kändes gult och blått som givna val för att ytterligare förstärka faktumet att det var vanor 
bland just svenska resenärer som grafiken representerade. En annan tydlig skillnad mot 
grafik B var att vi här övergivit den narrativa layouten, informationen presenteras i tur och 
ordning efter varandra. För att inte bli alltför minimalistiska i denna aspekt sker dock 
avgränsningen mer subtilt än i grafik A och C, exempelvis genom havet som båten seglar på 
och den blåa rutan som även agerar bakgrund i form av en himmel till bergen nederst.  På så 
viss uppnådde vi mer naturliga övergångar mellan de olika fakta samtidigt som de var tydligt 
åtskilda för att undvika förväxling eller förvirring.  
Ytterligare en skillnad mot grafik B är att vi använda oss utav fler traditionella metoder som 
grafer och tabeller för att presentera informationen. Dessa förkläddes dock som flaggorna vi 
ser i stapeldiagrammet överst och bergstopparna nederst i bilden. På så viss kunde vi behålla 
en väldigt exakt och tydlig visualisering av data samtidigt som vi förstärkte den 
uttrycksfullhet vi strävade efter i designen.  
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5. Resultat  
I detta kapitel presenterar vi resultaten från vår observation och enkät. Vi kommer 
inledningsvis redogöra för vad vi fick reda på under vår observation av befintliga infographics 
och den indelning av uttrycksfulla och minimalistiska stilar vi identifierade som ett resultat 
av detta. Därefter följer resultatet från vår enkätundersökning där vi presenterat den data vi 
samlat in från de 22 respondenter som deltog kring deras upplevelse av de infographics vi 
utformat.   

5.1 Resultat av infographics-observation 
Många av de kriterierna som vi satte upp i vår observation visade sig i slutändan inte ha en 
särskild stor vikt. Varje infographics verkar ha ett tydligt syfte och designmål vilket leder till 
att egenskaper som färg och typsnitt inte har något annat sammanband än att försöka passa 
estetiskt in med det ämne och tema som infografiken behandlar. Den mest betydande 
skillnaden mellan alla infografikerna var deras struktur och till vilken grad infografiken 
använder sig av illustrationer och dekorativa element. Färgmässigt och formgivningsmässigt 
så har de flesta infografiska produktioner ett mer modernt avskalat uttryck liknande det som 
kallas för flat design (Meyer, 2015). I enstaka fall använder sig vissa infografiker av texturer 
men mest för estetiskt och konstnärligt uttryck och inte för att någon särskild funktion eller 
på ett sådant sätt att det skulle kunna klassas som en helt egen stil. Det visar sig att enligt vår 
observation att de flesta infografiska produktioner ligger på ett spektrum mellan minimalism 
och uttrycksfullhet. Om man tittar på en infografisk produktion som “The Internet of things 
Cloud Service” 9 så förstår man, ifall man är bekant med företaget Oracle, att den röda färgen 
är vald på grund utav att den tillhör deras grafiska profil. Det finns alltså ingen större 
information att hämta i specifika färgval förutom att det är den bakomliggande designerns 
förmåga som gjort ett beslut. Däremot kan man se en skillnad i detaljerna och strukturen på 
infografiken. Om man jämför den ovanstående infografiken med “See Cairo in your sands of 
time” 10så ser man att båda har helt olika sätt att strukturellt placera sin information. Den ena 
försöker linjärt strukturera de grafiska elementen medan den andra placerar sina grafiska 
element i en mer icke-linjär ordning och använder sig av mer dekorationer. Denna skillnad i 
dekoration och uttrycksfullhet reflekterar ganska väl den schism som existerar i debatten 
mellan minimalistisk och uttrycksfull design. Men det går också att se att även om 
skillnaderna är tydliga så är det inte lika radikala skillnader som i tidigare jämförelser 
(Bateman et al., 2010). Vår observation stämmer rätt väl överens med tidigare indelningar av 
stilar (Lavie & Tractinsky, 2004; Lankow et al., 2012), sen är det subjektivt hur man placerar 
en infographic i spektrumet mellan classical/explorative och expressive/narrative. Vi anser 
därför att det är en vettig indelning att utgå ifrån och den mest relevanta stilyttringen inom 
infographics är hur den placerar sig inuti detta spektrum. Vi lånar därmed Lavie & 
Tractinskys(2004) indelningar med classical och expressive men döper om det till 
minimalism och uttrycksfullhet.  

                                                             
9 https://visual.ly/m/design-portfolio/the-internet-of-things-cloud-service/ 
10 http://lemonly.com/work/famous-landmarks-in-cairo-infographic-guide/ 
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5.2 Resultat av enkät 
Efter att ha granskat svaren som vi erhållit från enkäten går det att slå fast ett antal resultat. 
Dessa resultat baseras på användarnas upplevelse kring infografiken som presenterats för 
dem i enkäten. Båda stilarna visar på egna styrkor och svårigheter genom den respons vi 
mottagit. I resultatet går det att utläsa att bland respondenterna existerar liknande tankar 
och resonemang som inom forskarfältet kring huruvida en uttrycksfull eller mer 
minimalistisk design är lämpligast för att visualisera data. 
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5.2.1 Resultat för Infografik A 
 

 

Bild 6. Närbild på infografik A. 

Grafik A var den infografik som presenterades först för våra respondenter och möttes överlag 
av positiv respons. Kvalitéer som tydlighet, lättförståelig och stilrenhet lyftes fram där 
strukturen gjort det enkelt för respondenterna att skapa sig en uppfattning och överblick av 
informationen. Det genomgående intrycket kan sammanfattas som stiligt och enkelt med 
kommentarer som “Snyggt, simpelt och stilrent. Enkelt att förstå.”, “Clean, fin, informativ” 
och “Kortfattat, enkelt fägschema, stilrent.”. Tydlighet var en aspekt som också tycktes 
uppskattad av våra respondenter då det var ett frekvent återkommande uttrycket i den data 
vi samlade in. 

Alla respondenter var dock inte enbart imponerade, vissa beskrev grafiken som trist och 
formell och ansåg att det saknades färg. En respondent beskrev sina intryck på följande sätt: 
”Snyggt men sterilt vilket vid första anblick inte känns särskilt inbjudande. Det är helt klart 
en stil jag tilltalas av men för att jag verkligen skulle dras till den krävs nog någonting som 
skapar en varmare känsla genom färg eller liknande.”, vilket kan tolkas som att stilen upplevs 
som alltför strikt. Färgschemat var dock en punkt där åsikterna var delade bland våra 
respondenter. Tre respondenter beskrev i sina kommentarer färgen på följande sätt: 
“Sammanhängande färgschema, stiligt”, “Bra färgval, behagligt” och “[...] Bra 
färgkombination”. Andra hade däremot svårare att uppskatta färgen och upplevde den 
särskilt den röda som aggressiv och utstickande. Några kommentarer lydde exempelvis 
“Snygg men använd gärna en mjukare färgkombination. Den röda färgen är väldigt dominant 
och kan uppfattas irriterande för ögat mot den ljusa bakgrunden.” , “[...] Minimalistisk. 
Stickande. Arg. Hade det varit lorem ipsum hade jag trott att den handlade om något farligt 
(typ gift eller föroreningar). Uppenbart fel användning av logotyper. Kass kontrastfärg på 
bollarna.”, “Lite jobbigt med rött, annars bra och lätt att förstå.”. Detta tyder på att 
användningen av rött kan ha blivit en alltför skarp kontrast i förhållande till den i övrigt 
avskalade designen och på så vis drog mycket uppmärksamhet till sig.  
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5.2.2 Resultat för Infografik B 
 

 

Bild 7. Närbild på infografik B 

Grafik B var den första av de mer uttrycksfulla grafikerna som presenterades. Grafiken 
beskrivs av ett antal som mer inbjudande än den tidigare, men upplevs samtidigt som 
svårtolkad och osammanhängande. Ett av de mest återkommande uttrycken var “rörig” vilket 
återfanns i hälften av de insamlade kommentarerna, vilket understryker det faktum att 
respondenterna hade svårigheter med att faktiskt utläsa data i Grafik B. En kommentar som 
kanske bäst sammanfattar ett generellt intryck skulle kunna vara detta: “Rörig, krånglar till 
det mer än det förenklar.”. En intressant iakttagelse är att “ungdomligt” används för att 
beskriva just denna grafik vid två tillfällen, vad som är svårare att avgöra är huruvida det är i 
positiv eller negativ bemärkelse. Det ena citatet lyder “Rörigt, barnsligt/ungdomligt” vilket 
ger intrycket av att det i detta fall hänvisar till brister i grafikens utformning. Särskilt termen 
”barnsligt” kan ses som att respondenten anser att grafiken inte är tillräckligt seriös eller 
inger ett trovärdigt intryck. Det andra citatet är mer svårtolkat: “Sticker ut, ungdomligt, 
spretigt”. Såväl “Sticker ut” och “Ungdomligt” kan ses som både positiva och negativa attribut 
medan “Spretigt” får förmodas syfta på brist på fokus och struktur.  

Viss respons som är klart positiv gick dock att återfinna, som tidigare nämnts lyftes 
särskilt den lekfullare och mer inbjudande utformningen fram. En respondent skrev 
exempelvis följande: ”Detta är mycket mer tilltalande att titta på. Fler färger, och även om jag 
inte direkt kan läsa [vad som står (författarens anm.)] så kan jag förstå vad statistiken 
förmedlar för information.”.   
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5.2.3 Resultat för Infografik C 
 

 

Bild 8. Närbild på infografik C 

Liksom grafik B var upplevelsen av grafik C splittrad bland respondenterna. Vi erhöll några 
mycket positiva omdömen av denna grafik samtidigt som delar av kritiken som återfanns hos 
grafik A skärpts ytterligare i C. Flera respondenter har beskrivit att den känns färglös och 
trist medan andra uppfattar den som tydlig och fokuserad. En tydlig trend som dock gått att 
utläsa är att den av många anses vara för formell. Så här uttrycker en respondent det: 
“Tråkig. Kommer inte att läsa den - om jag inte måste.” vilket kan betraktas som en tydlig 
anmärkning på den återhållsamma stilen vi använt oss utav. Just “Tråkig” är även en 
återkommande term bland våra respondenter när de beskriver sin upplevelse av C. En 
anledning som går att ana bland deras kommentarer är återigen färgpaletten, som tycks vara 
alltför avskalad. Kommentarer som “Trist färgschema, lättförståeligt”, “Tråkigt, kanske gula 
färgen som är mest störande” och “Färgerna känns för nära varandra, det blir som obehagligt 
att titta på. Det är simpelt men tråkigt” indikerar att det finns utrymme till förbättring 
färgmässigt i grafiken.  

Andra är dock mer positivt inställda, även om behovet av en rikare färgskala gör sig 
påmind även här. “Lysande! Förutom färgerna, liten distinktion mellan nyanser i cirklarna 
[...].” och “Väldigt clean och tydlig. Skulle kräva ytterligare ett par färger för att väcka mitt 
fulla intresse men överlag snygg.” lyder två respondenters kommentarer. Ytterligare två 
kommentarer som ställer sig positiva till den minimalistiska designen skriver följande: 
“Stilrent” och “Minimalistiskt. Intressant. Enkelt.”   
En intressant kommentar är “Tråkig men tydlig. Informationen står i fokus”, då 
respondenten vidareutvecklat sitt resonemang med kommentaren kring informationsfokuset. 



 
  

 25 

Både “Tydlig” och “Tråkig” är kommentarer som återkommer både enskilt och i kombination 
med varandra vilket talar för att det är en generell åsikt bland våra respondenter. Ytterligare 
en liknande kommentar lyder såhär: “Lite tråkig. Lätt att se faktan”.  Med tanke på dessa 
upprepade formuleringar tycks det finnas en viss avvägning där man som designer måste 
balansera mellan intresseväckande och informativ formgivning. Det man tappar 
i engagerande design tycks vägas upp utav en tydligare representation av data. Detta är något 
vi kommer diskutera ytterligare i kapitlet för analys.   
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5.2.4 Resultat för Infografik D   

 

Bild 9. Närbild på infografik D. 

I förhållande till grafik B (som också hade en uttrycksfull formgivning) ansågs grafik D som 
roligare och fick överlag positivare omdömen från respondenterna. Något som fick grafik D 
att sticka ut i jämförelse med alla de övriga var den politiska eller kulturella reaktionen den 
tycks ha väckt hos flera respondenter. “Svenskt”, “Svensk-ig”, “Semester, medelklass.” och 
“”Reklamaktig”, Resebyråstuk - försöker sälja något?” var exempel på kommentarer som inte 
återfanns bland övriga grafiker. Vad som kan ha orsakat detta kommer vi behandla 
ytterligare i vår analys, vad vi kan slå fast är dock att det är ett tydligt särdrag gentemot de 
tidigare grafikerna. Överlag anser respondenterna att denna grafik varit engagerande och 
tilltalande. “Den har min uppmärksamhet. Bildligt istället för textbaserad. Härligt.” och 
“Bilderna visar lika tydligt som statistiken men gör det roligare att titta på. Det känns som 
grundtanken i en infographic.” lyder två av de svar vi fått i enkäten. Med detta i åtanke verkar 
grafik D lyckats bättre än grafik C i det avseende att de illustrativa elementen förstärker 
representationen av datan. Även en del kritik har lagts fram, “Osorterat, för mycket färger, 
känns som en ikea/mjölkkartong-spya [...]” anser exempelvis en respondent. Viss avsaknad 
av struktur gör sig även påmind i denna grafik vilket visar sig i denna kommentar: “[...] Kan 
även här sakna lite struktur i hur text och bild samverkar, tydligare marginaler, linjer osv. 
[...]”.  
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6. Analys   
Inför vår analys tog vi inspiration från Graneheim & Ullman (2012) och deras metoder för 
kvalitativ innehållsanalys. För att anpassa dessa metoder till vår data gjordes vissa 
förändringar i tillvägagångssätt och genomförande, vi var dock noga med att se till att våra 
förändringar inte orsakade några negativa effekter på slutresultatet. Graneheim och Ullmans 
metod bygger på att bryta ned datan i kategorier och underkategorier för att slutligen kunna 
identifiera teman och underteman. Metoden är främst avsedd för intervjuer, vi ansåg dock att 
de kommentarer vi samlat in i vår enkät under datainsamlingen redan hade stora likheter 
med den initiala kategorisering som ska utföras i denna metod, och beslöt därför att jobba 
vidare med analysen ifrån detta steg.  

Preece et al. (2002) menar på att en viktig, och utmanande, aspekt av just kategorisering 
av kvalitativ data består i att skapa fristående kategorier som inte överlappar varandra. Att ha 
tydliga kategorier hjälper utvärderaren på flera sätt, inte bara underlättas analysen av att ha 
en strukturerad och enhetlig kategorisering utan det skänker även validitet till resultatet.  
Inför varje infografik gick vi igenom responsen från vår enkät och gjorde en 
underkategorisering baserad på positiv, neutral och negativ respons i förhållande till 
respondenternas upplevelse av infografiken. Utifrån dessa underkategorier identifierade vi 
därefter underteman baserade på dessa. Exempel på identifierade underteman var 
“Lekfullhet”, “Engagerande”, “Formell”, “Tråkig” osv. Därefter sammanfattade vi grafiken i 
ett slags övergripande tema som korftattat beskriver kärnan i de svar vi fått fram för varje 
infografik. Dessa tog sig uttryck som “Tydlighet och elegans” för infografik A, 
“Uttrycksfullhet” för infografik B, “Tydlig och informativ” för infografik C och slutligen 
“Tilltalande och engagerande” för infografik D.     
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A 
Undertema Tema 
Stilrenhet Tydlighet och elegans 
Tydlighet 
Tråkig Tristess 
Formell 
 
B 
Undertema Tema 
Otydlig Rörig och svårtolkad 
Svårtolkad 
Rörighet 
Lekfullhet Uttrycksfullhet 
Uttrycksfull 
 
C 
Undertema Tema 
Tydlighet Tydlig och informativ 
Informationsfokus 
Formell Tristess 
Tråkig 
 
D 
Undertema Tema 
Engagerande Tilltalande och engagerande  
Tilltalande 
Personliga åsikter och politik Reaktioner och åsikter 
Rörighet För uttrycksfull och ostrukturerad 
För uttrycksfull 

Bild 10. Tabell över identifierade teman för respektive infografik. 
 

6.1 Teman: Uttrycksfullhet 
Vad vi upptänkte under vår analys var att liknande diskussioner och resonemang återfanns 
bland våra respondenter som inom forskarfältet, där för- och nackdeler med de olika stilarna 
ställs mot varandra. Som vi tidigare presenterat i resultatet blev detta extra tydligt i grafik B. 
Här såg vi flera av de typiska argumenten mot uttrycksfull eller konstnärlig datavisualisering: 
grafiken var rörig vilket gjorde den svår att tyda bland våra respondenter. Det påpekades 
även att det var omständligt att skapa sig en översikt eller förståelse av datan och att 
illustrationerna störde mer än de tillförde, vilket är raka motsatsen till den avsedda 
funktionen. Vad som gör det än mer intressant är att grafik D, som också formgetts med flera 
dekorativa element, inte fick liknande kritik i lika hög utsträckning.  

Det kan finnas ett antal förklaringar till detta. Vår förmåga som designers eller i det här 
fallet oförmåga, vilket mycket väl kan vara en bidragande orsak, kommer exempelvis 
behandlas närmare under kapitlet för diskussion och slutsats. Vad som står klart är dock att 
tydliga paralleller kan dras till Tuftes resonemang kring chartjunk (2001) och responsen vi 
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fått kring grafik B. De dekorativa illustrationerna har lämnat själva datan i skymundan, och 
även om dessa element drar uppmärksamhet till sig med en färgglad palett och lekfull 
utformning går det inte att bortse det faktum att ambitionen att väcka intresse överskuggas 
av att grafiken gjort det svårare att till sig fakta som presenteras. Detta är ett inte helt 
ovanligt fenomen inom området. Lankow et al. (2012, s.42) beskriver det såhär: “If used 
incorrectly, decorative elements have the potential to distract the viewer from the actual 
information, which detracts from the graphic’s total value.”	  vilket tycks vara precis vad som 
inträffat här. Vi kan slå fast att en viktig aspekt med just denna utformning, som bör tas i 
beaktning innan man väljer att använda sig av den, är att man behärskar det sinne för 
formgivning och balans som krävs för att nödvändig data inte ska döljas bakom 
distraherande illustrationer. 

 Samtidigt kan det vara värt att belysa att en rad fördelar även lades fram, även de med en 
tydlig koppling till litteratur och forskning inom området. Vi kunde exempelvis utläsa att 
mycket av den positiva respons som gavs till framförallt grafik D rörde sig kring att 
utformningen var tilltalande och engagerande samt att den väckte intresse och 
uppmärksamhet hos respondenterna. Till skillnad från grafik B lyckades D med sitt syfte och 
förbättrade upplevelsen hos läsarna genom att förstärka budskapet som dess data förmedlar 
och göra den mer tillgänglig genom illustrationer.  

Ett väldigt intressant fynd som vi inte var beredda på var dock att se de personliga åsikter 
som lades fram kring infografikens ämne, detta märktes främst med infografik D. I studien 
Useful Junk? The Effects of Visual Embellishment on Comprehension and Memorability of 
Charts (Bateman et al., 2010) så anser författarna att vissa bildelement kan ha en stark effekt 
på hur en åskådare reagerar till grafiken. Bland annat fann de att de mer uttrycksfulla 
grafikerna ofta upplevedes som att de kommunicerade ett budskap genom sin grafik. I vårt 
fall skulle man kunna anta att ämnet i kombination med den uttrycksfulla grafiken lett till att 
våra respondenter tolkat in fler budskap än vad vi avsåg. I det resonemanget kan kan även 
dra paralleller till resultatet som presenteras av Harrison et al. (2015) kring hur färg och 
komplexitet (antal element och mängden text exempelvis) påverkar läsarens uppfattning av 
infografiken. Det kan vara så att de personer som deltog i just den här undersökningen hade 
personliga reaktioner till vissa färger i kombination med viss grafiska element. 
  
 

6.2 Teman: Minimalism 
Även bland responsen till våra minimalistiska grafiker återfanns formuleringar som kan 
kopplas till de som förkommer i vår relaterade forskning. En särskilt intressant kommentar i 
detta sammanhang är en som vi även nämnt tidigare, nämligen denna:  “Tråkig. Kommer 
inte att läsa den - om jag inte måste.” som en respondent skrev kring sin upplevelse av grafik 
C. I sin redogörelse kring utforskande design, som relaterar kring Tuftes åsikter om en 
begränsad mängd dekorativa element inom datavisualisering, skriver Lankow et al. (2012, 
s.38) följande: “Appeal is less necessary in this setting, as the viewer most typically needs the 
information and seeks it out as a result”. Här finns alltså utrymme för en avvägning mellan 
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syfte och sammanhang. För samtidigt som ovan kritik riktats mot grafiken skrev andra 
respondenter så här om sin upplevelse: “Minimalistiskt. Intressant. Enkelt.”, “Väldigt clean 
och tydlig. Skulle eventuellt kräva ytterligare ett par färger i designen för att väcka mitt fulla 
intresse men överlag snygg.”, “Tråkig men tydlig. Informationen står i fokus.”, vilket antyder 
att data, trots brist på engagemang, förmedlas på ett tydligt och informativt sätt. I en kontext 
liknande den som beskrivs av Lankow et al. ovan där en korrekt och riktig representation av 
data är av högre prioritet än en tilltalande design, kan denna formgivningsstil, trots dessa 
svagheter, vara till nytta. 

I ljuset av de insikter som vi fick ifrån responsen till de uttrycksfulla infografikerna så kan 
det kanske vara rimligt att ställa frågan om det finns värderingar och personliga åsikter kring 
de minimalistiska infografikerna? Bateman et al (2010) menar att den minimalistiska 
framställningen av data inte nödvändigtvis är fri ifrån bias, författarna resonerar också att de 
minimalistiska datavisualiseringarna bär med sig illusionen av att vara mer objektiva. Vidare 
resonerar de att de uttrycksfulla stilarna är mer effektiva på att kommunicera vissa 
värderingar och åsikter. Det är då rimligt att anta att det kanske finns en viss attityd kring 
minimalistisk design som gör att den uppfattas som mer korrekt och har en större grad 
objektivitet när de i själva verket inte alls behöver vara så. Vidare kan det också vara möjligt 
att det är där den upplevda tristessen härstammar ifrån, det vill säga förutfattade meningar 
om minimalistiska designer och infografik. 
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7. Diskussion 
Det finns ett antal punkter i detta arbete som är värda att diskutera kring och en av dessa är 
vårt val att använda infografik som vi själva utformat. Som vi nämnt i analysavsnittet kan 
delar av den kritik som framförts mot grafiken vara en följd av vår begränsade erfarenhet av 
att designa infografiska artefakter. Att vi valde att utforma egen infografik var dock inget 
slumpartat val, utan en medveten handling som tillsammans med de nackdelar som nämnts 
ovan även erbjöd en rad fördelar. Hade vi använt oss utav redan befintlig infografik hade 
dock även det fått ett antal konsekvenser för vårt arbete, och vi är tveksamma till om det i 
slutändan tjänat oss bättre. Samtidigt som det finns många uppenbara fördelar med att 
använda befintlig grafik, hade det medfört ett antal aspekter vi varit tvungna att anpassa oss 
till. Den kanske mest uppenbara aspekten gäller upphovsrätt, använder vi oss av andras 
material måste vi också ha deras godkännande att göra så. Detta leder till vissa risker då 
denna process kunnat bli tidsödande samtidigt som risken funnits att vi ändå inte fått något 
godkännande. Detta skulle i sin tur kunna leda till att arbetet fördröjts väsentligt. Faktumet 
att vi använde två varianter (både minimalistisk och uttrycksfull grafik) för att presentera vår 
data var ytterligare en faktor som påverkade vårt val. Att hitta två visuellt skilda stilar som 
presenterar exakt samma data hade varit en svår uppgift och förmodligen slutat i någon slags 
kompromiss där data i de båda grafikerna avvikit något. Som vi tidigare nämnt var vi även 
angelägna om att använda oss utav neutral data som i sig inte skulle provocera fram 
reaktioner som skulle kunna komma att påverka resultatet. Detta hade bidragit till ytterligare 
en utmaning i urvalsprocessen av befintliga grafiker.  Med allt detta i åtanke är det vår åsikt 
att vi, trots de nackdelar som fanns med att skapa egen grafik, ändå att vi gjorde rätt val och 
att detta andra alternativ inneburit alltför många svårigheter för att kunna uppnå samma 
resultat. Det hade kanske varit till fördel ifall vi hade försökt validera våra designförslag mot 
professionella designers, vilket kanske gjort att vi kunnat undvika vanliga fallgropar, 
exempelvis de upplevda distraherande elementen i infografik B.  

Hur neutral data vi presenterade i vår enkät var går också att diskutera. Som vi 
presenterar i resultatet för grafik D väcktes ett antal politiska och kulturella reaktioner hos 
våra respondenter, något som inte var vår avsikt. Med dagens politiska klimat borde kanske 
inte reaktionen ha varit helt oväntad, vi ansåg dock att temat som kretsade kring svenskarnas 
resvanor kunde anses som mer eller mindre harmlöst. Så var dock inte fallet och frågan är 
hur det kom sig? Infografik C som presenterar samma data fick inte samma starka reaktion, 
vilket är en intressant detalj i sammanhanget. En bidragande faktor kan vara färgpaletten i 
infografik D som i huvudsak bestod av gult och blått och därför kan ha förstärkt 
respondenternas intryck, i kontrast till infografik C som hade en palett i beige och lila vilket 
kanske inte skapat en lika stark koppling till Sverige och svenskhet.  
 

7.1 Slutsats 
Denna undersökning har inte lyckats bevisa något konkret, men vi anser att vi har tillfört 
med en ny intressant inblick på hur olika typer av datavisualiseringar och deras estetik 
upplevs av användare. Där har vi bland annat kunnat se antydningar som pekar mot att de 
resonemang som förs av forskare inom området är högst väsentligt. Vad vi har kunnat se är 
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att de båda estetikerna vi identifierat har individuella faktorer som påverkar användarnas 
upplevelse av data, men för att kunna slå fast mer än så krävs ytterligare forskning inom 
området. Det går inte att avgöra ifall någon av de stilarna som har upptäckts i detta arbete är 
optimal. Tvärtom verkar det som att beroende på vilket syfte och mål man har med en 
datavisualisering eller infografik så har de olika stilarna sina för och nackdelar.  
 Precis som Bateman et al. (2010) funderade så verkar de finnas olika fördomar kring olika 
stilar, till exempel kan den minimalistiska stilen ha en illusion av att vara mer objektiv. Men 
vi tror definitivt att sanningen ligger någonstans i mitten mellan minimalism och 
uttrycksfullhet. Den strikta och åtstramade typen av design som Tufte (2001) förespråkar 
verkar inte vara nödvändig, eftersom det har blivit mer tydligt att det går att vara saklig och 
objektiv men också mer engagerande. Denna studie har visat att det är en svår uppgift att 
balansera uttrycksfullhet och minimalism till en rimlig nivå. Den nivån av infografisk-design 
är en nivå som tar till vara kunskapen om att en för minimalistisk design kan betraktas trist 
och falskt verka mer korrekt, medan en allt för uttrycksfull design kan verka rörig och 
barnslig.  
 Något som vi skulle vilja expandera på i framtiden är att försöka undersöka samma fråga 
djupare och ta med demografiska faktorer i vår undersökning likt Harrison et a.l (2015). Det 
är också tänkbart att man kanske måste gå djupare för att särskilja vad som är användarnas 
reflektiva tänkande jämfört mot deras instinktiva, och kanske undersöka varför de har bildat 
sina estetiska preferenser. Ett större urval av deltagare och kanske ett större urval av 
infografiska artefakter hade varit väldigt informativt. Därför får vi betrakta denna studie som 
ett par grundläggande steg i att försöka kategorisera två olika segment av visuella stilar och 
vilken kvalitativ respons dessa skapar.  
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