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Förord
Att snabbt nå ut med sitt budskap till 
en målgrupp som inte har fackkunskap 
är något som blir allt viktigare. Inom 
miljöövervakningen finns många vär-
defulla resultat som kan nå en bredare 
publik om de presenteras på ett tydligt 
sätt. Figurer såsom diagram och kartor 
har en central roll som informations-
bärare. Därför är det viktigt att de 
är korrekt men enkelt utformade och 
lyfter fram det viktigaste budskapet. 
Alltför komplicerade figurer kan vara 
svåra att tyda och fungerar sämre.

I dag går det snabbt och enkelt att 
framställa en figur med hjälp av di-
verse dataprogram. Det innebär också 
att det finns många sätt att misslyckas 
eller att omedvetet ljuga med statistik. 
Lägg lite extra tid på figurerna. En fel-
aktig eller slarvig figur sänker intrycket 
på allt, även den viktiga brödtexten. 
Går det att lita på materialet? Det 
handlar om att arbeta fram en hög 
trovärdighet och på så sätt öka möjlig-
heten att nå ut med resultat.

FöRoRD   |

PRojEkt: FIGuRGuIDE FöR mILjöövERvAknInGsDAtA
PRojEktLEDARE: Claes Bernes, naturvårdsverket, och maria Lewander/Grön idé
tExt: Claes Bernes och maria Lewander. FoRm: maria Lewander
REFEREnsGRuPP: tobias vrede, sLu, katrina Envall, Länsstyrelsen västra Götaland, Annika svensson, IvL, johan Wihlke, naturvårdsverket & Ida Bontin, formgivare.
utGIvEn Av naturvårdsverket, 2011.

som stöd för figurframställning har 
naturvårdsverket därför tagit fram 
denna ”kokbok”. Här finns tips och 
tumregler för hur man enkelt men 
tydligt och effektivt presenterar mät-
resultat och liknande data i grafisk 
form, oavsett med vilket program och i 
vilken teknisk miljö man arbetar.

I handledningen finns en rad exempel 
på hur miljödata har redovisats i bild 
på webbsidor eller i tryckta publikatio-
ner. En del av dem har vi utnyttjat som 
underlag för enkla förslag till förbätt-
ringar – även en bra figur kan alltid bli 
bättre. vi vill också uppmana dig som 
använder denna handledning att höra 
av dig med egna synpunkter och idéer.

Trevlig läsning och figurframställning

Claes Bernes & Maria Lewander 
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Allmänna tips
tänk på att ge alla figurer ett enhetligt 
utseende och språk. Är det i ett svenskt 
sammanhang ska all information i 
figurerna vara på svenska. Använd 
decimalkomma, inte decimalpunkt, 
använd begreppet ”teckenförklaring” 
inte ”legend”, och undvik förkort-
ningar som inte förklaras. ta bara med 
information som är relevant för sam-
manhanget och överlasta inte figuren. 
Här till höger kommer några fler tips.

ALLmÄnnA RåD   |

färgsättning

Använd en färgskala där färgerna harmonierar 
med varandra. Mjuka färger är ibland behagligare 
att betrakta än skarpa kulörer, men i vissa fall 
kan starkare färger fungera bättre, t.ex. om man 
vill använda samma färg och toner av denna. (Se 
vidare om färgsättning på sidan 5.)
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Övriga länder

I större delen av Europa har koldioxidutsläppen stagnerat eller gått tillbaka under senare tid, men i 
flera utomeuropeiska industriländer har utsläppsökningen fortsatt. Den allra snabbaste uppgången 
har ägt rum i ett antal nyligen industrialiserade utvecklingsländer, främst i Sydostasien och Sydame-
rika. Data från CDIAC, Oak Ridge. Källa: Naturvårdsverket, Monitor 20, 2007.

sätt en rubriK

Skriv en tydlig, kortfattad rubrik som ändå är så pass informativ att man kan förstå vad bilden handlar 
om utan att behöva läsa bildtexten. I ett diagram med x- och y-axel kan rubriken lämpligen tala om vad 
som finns att avläsa på y-axeln. I så fall behövs ingen särskild sortangivelse vid själva y-axeln – det räcker 
med att ange enhet. Använd i första hand vedertagna enheter enligt SI-systemet.

AnvänD ”prAtbubblor”

Passa på att markera intressanta saker direkt i 
själva figuren med hjälp av ”pratbubblor” eller 
liknande, men överlasta inte.

utnyttjA bilDtexten

Många som tar del av en rapport ger sig aldrig tid att läsa hela texten utan nöjer sig med att titta på 
bilderna och läsa tillhörande bildtexter. Därför kan det vara en god idé att i bildtexterna sammanfatta och 
resonera kring huvudbudskapet i bilderna. Tillsammans kan bilder och bildtexter på så sätt fungera som 
en sammanfattning av hela rapporten. Ibland behöver bildtexten också användas för källhänvisningar el-
ler för tekniska upplysningar om hur uppgifterna i bilden har tagits fram. Däremot behöver bildtexten inte 
tala om vad bilden egentligen föreställer – den informationen bör finnas redan i bildrubriken.    

rensA bort

Rensa diagrammen på onödig information, t.ex.  
självklarheter som ”År” i ett tidsseriediagram. 
Pilar på y-axel och x-axel behövs inte, såvida det 
inte handlar om långa tidsförlopp, som exempel-
vis jordens historia.
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Allmänt  
om färger 
Färgskalor kan ha olika utseende 
beroende på vad man vill få fram. 

En kategorisk/kvalitativ färgskala an-
vänds för att skilja olika grupper/kate-
gorier från varandra. 

I många fall kan ljusare nyanser vara 
behagligare att betrakta än skarpa, 
mättade färger. Här intill finns två lju-
sare versioner av färgskalan ovan.

 
  
 

En graderad färgpalett används för att 
ange kvantitativa skillnader i data.

En divergerad/tvåfärgad färgpalett kan 
exempelvis användas för att återge 
kvantitativa data som är fördelade kring 
ett normalvärde. Den ena kulören an-
ger då data som avviker från ena hållet 
från detta normalvärde, och den andra 
kulören anger avvikelse åt andra hållet. 
I ett sådant fall kan det vara lämpligt 
att paletten är ljusast i mitten.
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Another solution that can often allow us to stick with softer colors for lines and data points is 
to simply thicken the lines or enlarge the data points, as shown here:
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I use the palette of light, pale colors for those parts of tables and graphs that don’t display 
data, such as the axes, and for data that I want to de-emphasize. Not all information is 
created equal. Sometimes information must be included that plays only a minor role in the 
message you’re trying to communicate.

When color is used to organize data into separate groups (for example, a different color 
per sales region), we want those colors to look very different from one another to clearly 
delineate the groups. We want them to be distinct from one another, but not in a way that 
makes some stand out more than others. They should look different without varying in 
perceived intensity. For this purpose, we need a collection of hues that are as distant from 
one another as possible along the color spectrum, but similar in intensity (that is, from light to 
dark and pale to bright). Here’s a palette of eight sample hues that fall in the medium range 
of intensity:

Notice that these colors are not only easy to distinguish, they are also well balanced. No 
one color pops out more than the others. Here’s a bright, dark palette of the same hues 
(technically, black is not a hue, but the complete absence of color), which could be used to 
highlight data:
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Finally, here’s a light, pale palette that is once again based on the same hues. 

If we choose colors for our standard palettes wisely, there is rarely a need to look further. 
Choosing wisely is the key, and you don’t need to be an expert in color or take the time to do 
extensive usability testing to achieve this end. Instead, you can rely on experts who provide 
predefi ned palettes via the Internet for free. Cynthia Brewer of Penn State University is one 
such expert. She provides many well-designed color palettes through a simple Web-based 
application called Color Brewer. 

If you take a look at Color Brewer, you’ll notice that Cynthia divides her palettes into three 
types: 

• Categorical
• Sequential
• Diverging

Categorical palettes are the ones that are used to separate items into distinct groups. 
Sequential and diverging palettes are primarily used to encode quantitative differences. 
Quantitative values are arranged sequentially, from low to high or high to low; they vary in a 
continuous manner, increasing or decreasing from one end to the other in perceptually equal 
increments. Understanding this leads us to our next rule:

Rule #6 When using color to encode a sequential range of quantitative values, 
stick with a single hue (or a small set of closely related hues) and vary 
intensity from pale colors for low values to increasingly darker and brighter 
colors for high values. 

We can intuitively perceive colors of increasing intensities as numbers of increasing values. 
We don’t, however, perceive differences of hue in this manner. To see for yourself, try putting 
the following hues in order from low to high.

If you’ve studied color theory and taken the time to memorize the order of hues along the 
spectrum of light, you might have been able to order the hues above by wave frequency, but 
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Notice that I did not display the text values in the cells of this heatmap. I did this, not only 
because some of the text would not stand out well in contrast to the heatmap colors, but also 
because when scanning colors to spot patterns in the data, we don’t want to be distracted 
and slowed down by reading text. Keeping the numbers turned off (invisible) while exploring 
the data works best. If we want to look up precise values at times, we could keep a second 
copy of these cells with the text values visible and no background fi ll colors nearby in the 
spreadsheet for this purpose. If we only need a precise value rarely, and only one at a time, 
we wouldn’t need the text values to be visible at all, but could simply click on the heatmap 
cell that interests us and read the value in Excel’s formula bar.

It’s useful to maintain several standard palettes of ordered colors, such as the sample below:

A single set of ordered colors, which progresses in perceptually equal intervals, such as the 
one above, is what Cynthia Brewer calls a sequential palette. But what does she mean by 
a diverging palette? The answer isn’t complicated. A diverging palette is one that consists 
of two sets of sequential colors—one that increases in intensity from the middle of the 
palette going upwards and one that increases from the middle going downwards. Here’s an 
example:

Diverging palettes, which I prefer to call dual-ordered palettes, encode a range of 
quantitative values that are above or below some logical breakpoint in the middle. For 
example, a company’s profi ts can be displayed using a heatmap with a dual-ordered palette 
of colors: one set for profi ts and another for losses, with a zero midpoint. Another example 
that could be displayed as a heatmap using a dual-ordered palette involves comparisons 
to an average, such as the percentage difference for each U.S. state between actual 
incidences of violent crime and the national average. Essentially, this is just another case of 
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Källa: Practical Rules for Using Color in Charts, 2008.

bAKgrunDen

om du vill att alla objekt i en graf ska 
ge samma intryck, använd en enhetlig 
bakgrund. Är bakgrunden tonad som 
nedan ser objekten ut att ha olika färg.

om du använder en bakgrundsfärg, se 
till att den kontrasterar tillräckligt mot 
det allra viktigaste, nämligen dina data. 
och det är data som ska synas bäst, 
inte bakgrunden.
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We can use color in powerful ways to enhance the meaning and clarity of data displays, but 
only when we understand how it works, what it does well, and how to avoid problems that 
often arise when it’s used improperly. My expertise in color, which focuses almost exclusively 
on its proper use in data displays, is practical in nature. My grasp of color theory—a fairly 
complex fi eld of study—does not run deep. This article is intended for people like me who 
must understand color insofar as it applies to quantitative data displays. We are concerned 
with the practical use of color, not its use for artistic expression. Becoming familiar with a few 
simple rules about color and its use will serve us well.

Color in Context
Let’s begin with an important fact about color perception that must be understood to 
use color effectively. Like all aspects of visual perception, we do not perceive color in an 
absolute manner. Our perception of an object is infl uenced by the context that surrounds it. 
In other words, although our eyes sense absolute wavelengths of light, which we call color, 
we perceive an object’s color in contrast to the one or more colors that surround it. Visual 
perception is relative, not absolute. I’ll illustrate this using the small gray square below:

I will now place four copies of this square at various locations in a large rectangle, which 
varies in color from white on the left along a progressive gradient of gray until to reaches 
pure black on the right. Notice how different the small square looks at each location.

No, I am not playing tricks. I have done nothing to alter the color of the small rectangle. We 
perceive them as different from one another, because each is immediately surrounded by 
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tips! På nätet finns ett virtuellt hjälpmedel för 
färgsättning av kartor, skalor m.m. Här kan du 
ange hur många klasser du har, om det är kvan-
titativa, kvalitativa eller divergerande data samt 
vilken kulör och vilket färgsystem du vill använda, 
så får du hjälp med att blanda rätt färger. 
http://colorbrewer2.org/

läs mer om kartor på sidan 28.

i Kartor färgsatta med kvalitativ (överst) respek-
tive graderad färgskala (nederst). (OBS, undantag 
kan krävas vid statusklassning, se sidan 22). 

Källa: Modifierat exempel från SLU, Miljötrender, nr 1, 2010, där 
kartan var riktigt gjord från början och såg ut som den nedtill.
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om man vill visa data i en karta som 
fördelar sig längs en gradient ska man 
använda en graderad skala som i den 
nedre kartan, inte en kvalitativ skala.
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stAplAr och punKter

Använd olika färger bara när det på  
något sätt förtydligar en figur och 
under lättar tolkningen av den. I det här 
exemplet räcker det med gröna staplar.

ta dig tid att själv skapa eller leta fram 
en konsekvent färgpalett som är anpas-
sad för dina olika datakategorier.

klara eller mättade färger kan använ-
das för att lyfta fram särskilt intres-
santa data i grafiska presentationer. De 
fungera r också bättre när man arbetar 
med färggradienter, och de går dess-
utom bra att använda till text. 

Källa: Practical Rules for Using Color in Charts, 2008.

k Här är ett exempel på mediumstarka, 
avstämda färger. De fungerar bra i stapel-
diagrammet men inte lika bra i punktdia-
grammet. 

k… eller gör punkterna större, exempelvis 
genom att färgsätta även konturlinjen runt 
varje punkt.
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Bright, dark colors are primarily useful for highlighting data in graphical displays, such as a 
particular set of bars, and they also come in handy for text. Colors are harder to see and tell 
apart when objects are small or thin, such as text, thin lines, and small data points. Notice in 
the two graphs below, that medium shades of color, which work well for bars, are harder to 
see and distinguish when used for small data points.
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When objects are small or thin, colors that we use to encode them must sometimes be 
brighter and/or darker than otherwise necessary. For this reason, I sometimes choose from 
my palette of bright/dark colors for encoding thin lines or small data points.

k Tunna linjer och små datapunkter är 
svåra att urskilja om de återges i alltför 
ljusa färger. Välj hellre lite starkare färger i 
sådana fall …
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Whenever you’re tempted to add color to a data display, ask yourself these questions: “What 
purpose will this color serve?” and “Will it serve this purpose effectively?” If the answer is 
“It serves no useful purpose” or “It serves a purpose, but something other than color or this 
particular color would do the job better,” avoid using it.

Defi ne Standard Palettes of Colors for Particular Purposes
Nature uses color more wisely than most people do in tables and graphs. In nature, what 
purpose do the bright colors of fl owers serve? They attract pollinators—birds and bees—to 
the fl owers so they’ll spread the pollen and thereby propagate the species. This same 
strategy applies to data displays as well. When properly used, color can powerfully draw 
attention to particular data. 

We can use color effectively for three fundamental purposes in a data display to promote 
communication:

• To highlight particular data
• To group items
• To encode quantitative values

We’re now ready for the next rule:

Rule #5 Use soft, natural colors to display most information and bright and/or dark 
colors to highlight information that requires greater attention.

Rather than taking time to select a color from a huge list of possibilities each time we 
need one, time will be saved and the effectiveness of our choices will be improved by 
standardizing on a few good colors. I recommend that you standardize on a few color 
palettes, each designed for particular purposes. I maintain one palette of bright, dark colors, 
another of medium shades that are easy on the eyes, and a fi nal set of light, pale colors. The 
different levels of visual salience that these palettes represent serve particular purposes. 
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Use Color Meaningfully and with Restraint
I have a friend, Maureen Stone, who is an expert in color. She was once kind enough to 
write a guest article for my newsletter to introduce basic color theory and how it applied to 
data displays. Once, while chatting casually at a conference, she and I were bemoaning 
the fact that color is often applied haphazardly to data displays, tragically undermining 
their value. Regarding color, people tend to think that more and brighter is better. To 
illustrate the point that the opposite is true, Maureen mentioned that conferences dedicated 
to color and its use for information displays, exhibit great restraint in their use of color 
during presentations. For example, their PowerPoint slides tend to include grays far more 
often than you’ll typically see elsewhere. These experts realize that color should be used 
meaningfully, not arbitrarily or gratuitously. Here’s our next rule:

Rule #3 Use color only when needed to serve a particular communication goal.

We should only add color to an information display to achieve something in particular—
something that serves the goal of communication. Don’t use color to decorate the display. 
Dressing up a graph might serve a purpose in advertising, but it only distracts people from 
what’s important—the data—in an information display.

Rule #4 Use different colors only when they correspond to differences of meaning 
in the data.

The following graph illustrates one version of what we should avoid:
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What do the different bar colors in this graph mean? Not a thing. The labels along the X-axis 
tell us what the bars represent. The colors add no meaning or value, but their presence 
suggests that they do. Consciously or not, when people look at a data display and see visual 
differences, they try to determine the meaning to those differences. Suggesting meanings, 
which aren’t there, wastes people’s time, prompting them to expend mental resources in a 
fruitless pursuit. This graph is supposed to help people compare sales amounts associated 
with various countries. However, notice how much more your eyes are encouraged to 
compare the bars when they look alike, as shown on the following page, than when they 
look different, as shown above.
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färgblinDhet

ungefär tio procent av alla män och en 
procent av alla kvinnor är mer eller min-
dre färgblinda. Den vanligaste typen av 
färgblindhet är den variant där man har 
svårt att skilja på rött och grönt. 

I den här guiden går vi inte in på 
hur man skapar figurer som kan ses av 
alla med olika former av färgblindhet. 
några generella råd är att färgblinda 
har lättare att särskilja färger som är 
mättade och där inte alla kulörer är 
varma (drar åt gult) eller kalla (drar åt 
blått). Ett sätt att göra rött lättare att 
skilja från grönt kan vara att ersätta 
den med magenta, alternativt ersätta 
det gröna med blått. 

Rött – gult – grönt används ofta 
som signalfärger för att markera att 
något är dåligt – intermediärt – bra, 
men för att inte lämna den färgblinde 
i sticket kan man komplettera färgskill-
naderna med särskiljande mönster eller 
liknande. 

 

k Miljömålsrapporternas glada och ledsna gub-
bar är ett bra exempel på ett signalsystem som är 
lätt att uppfatta för alla, oavsett vilket färgseende 
man har.

k Figur för att testa röd-grön färgblindhet. Har 
man normalt färgseende syns siffran fem i grönt 
mot den orange-röda bakgrunden.

i Färgsättning som tar hänsyn till färgblindhet. 
Längst till vänster ett exempel på en färgskala 
som fungerar både för färgblinda och icke färg-
blinda. Till höger om den visas tre staplar med 
simulering av hur färgerna upplevs med olika 
typer av färgblindhet.
Källa: Anpassad från jfly.iam.u-tokyo.ac.jp/html/color_blind/#stain

tips! På nätet finns mycket information om 
hur man kan underlätta för färgblinda när man 
gör figurer och grafer, t.ex. http://jfly.iam. 
u-tokyo.ac.jp/html/color_blind/#stain
 
http://colorschemedesigner.comrosaröd

gulröd

blå

gul

blågrön

himmelsblå

orange

svart

Original Simulering
Protan Deutan Tritan

CMYK (%)

(0,0,0,100)

(0,50,100,0)

(80,0,0,0)

(97,0,75,0)

(10,5,90,0)

(100,50,0,0)

(0,80,100,0)

(10,70,0,0)

RGB (0–255)

(26,23,27)

(242,148,0)

(177,230,0)

(0,150,99)

(241,222,28)

(0,106,178)

(231,81,19)

(10,70,0,0)

Protan = röd färgblindhet, deutan = grön färgblindhet, tritan = blå färgblindhet.
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färgsätt grAfernA KonseKvent 

om exempelvis kväve kodas med blått 
och fosfor med gult i ett diagram bör 
samma system användas även i övriga 
bilder i samma dokument. se till att 
färgerna kontrasterar bra mot varandra 
men tänk också på att alltför många ku-
lörer ger ett rörigt intryck. ofta kan det 
vara bättre att använda en eller två hu-
vudkulörer och toner av dessa istället, 
t.ex. ljusblått för organiskt kväve och 
mörkare blått för oorganiskt kväve, 
ljusgult för organisk fosfor och mör-
kare gult för oorganisk fosfor. k Exempel på färgsättning av diagram och kartor med data om fosfor och kväve. På kartorna har 

bakgrunden dämpade nyanser, medan det viktiga – dvs. data – är återgivet i mer framträdande färger. 
Pajdiagrammen har gjorts halvgenomskinliga, vilket ger kartorna ett tilltalande utseende och gör det 
lättare att orientera sig på dem. Nackdelen är att pajdiagrammens färger i viss mån påverkas av bak-
grunden och därför kan bli något svårare att särskilja och identifiera än annars. 

Källa: Naturvårdsverket, Monitor 19, 2005.            j
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Diagram

AnpAssA storleKen

Rita inte diagram onödigt stora, en 
massa luft eller döda ytor tillför inget.
 

bAKgrunDen

Ange gärna koordinatnät i diagram, el-
ler åtminstone horisontella hjälplinjer 
vid olika nivåer på y-axeln. På så sätt 
blir det lättare att avläsa staplar m.m. 
Hjälplinjerna bör vara diskreta, t.ex. 
mycket tunna svarta linjer, ljusgrå lin-
jer eller vita linjer mot ljust färgad bak-
grund. Att arbeta med ljus text och ljusa 
linjer mot mörk bakgrund går givetvis 
också, men man bör undvika alltför 
många sådana grafer på en gång, då det 
kan trötta ögat att läsa negativ text. 

k Även ett litet, komprimerat diagram 
kan lyfta fram information på ett tydligt 
vis. Det här diagrammet har även fått 
ett vitt koordinatnät i bakgrunden för att 
förenkla avläsning av värden.
Källa: Naturvårdsverket, Monitor 20, 2007.
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k Denna figur tar onödigt mycket plats med sina breda staplar. 
Källa: Naturvårdsverket, Monitor 1980.
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bilDer

Det kan vara både informativt och de-
korativt att komplettera diagram med 
fotografier eller liknande illustrationer, 
men se till att data får spela huvudrol-
len och inte drunknar i bilden (se exem-
pel till höger). 

stApelDiAgrAm  

eller linjeDiAgrAm?

stapeldiagram kan se mer tilltalande ut 
än linjediagram, och de framhäver en-
skilda data tydligare. Har man en tids-
serie där mätningar saknas för några 
tidpunkter (eller en serie med väldigt få 
mätpunkter) är ett stapeldiagram vanli-
gen det lämpligaste valet – där ser man 
direkt var det fattas data. men har man 
ett stort antal mätvärden eller vill åter-
ge flera olika dataserier i ett och samma 
diagram kan staplar bli svårtolkade. 

y = 0,154x - 307,36 
R  = 0,79593 
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Kvicksilver i älgmuskel från Kronobergs län 
1996-2006 (årsmedelvärde, N=144) 
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Kvicksilver i älgmuskel från Kronobergs län 
1996–2006 (årsmedelvärde, N=144) 

k Figuren blir bättre om bilden tonas ned något, och kanske görs svart/vit. Då framträder data tydligare. Ännu bättre är att använda en bild 
med färre detaljer, exempelvis en närbild. Källa: Miljöövervakningen, Naturvårdsverket. Figur: Henric Linge, Länstyrelsen i Kronobergs län.
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k Stapeldiagrammet till vänster är professionellt utfört, men lösningen med olika y-axlar är inte lyckad. Här blir ett linjediagram tydligare, eller ännu hellre två.  
Källa: Göteborgsregionens luftvårdsprogram. Länsstyrelsen Västra Götaland, Rapport 2006:86.
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liggAnDe stAplAr

vissa stapeldiagram fungerar bäst i lig-
gande format. Detta gäller speciellt om 
det hör långa beteckningar till varje 
stapel. om staplarna inte hör till en 
tidsserie eller är relaterade till varandra 
på annat sätt kan det vara lämpligt att 
ordna dem efter storlek, särskilt om de 
är många. 
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k Originalfiguren till vänster visar hur ofta man funnit rester av bekämpningsmedel i ytvatten. I versionen till höger har den fått en 
rubrik, en något tydligare typografi (det är svårt med tydligheten när det är så många ämnen), samt en nättare teckenförklaring.
Källa: SLU, Rapport Ekohydrologi 115. Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel), 2009.
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DelA upp 

Har man två mätserier för en och sam-
ma tidsperiod blir det ofta tydligare att 
återge dem i två skilda diagram bred-
vid varandra – eller ännu hellre ovan-
för varandra – än att klämma in båda 
serierna i samma diagram. Detta gäller 
såväl linjediagram som stapeldiagram. 
se också exemplet på sid 11, organiska 
föreningar.

visA inte för mycKet sAmtiDigt

Den vänstra figuren visar data från flera 
olika platser och från flera år. Även om 
det kan vara intressant med all infor-
mation krävs ett tränat öga för att ta 
till sig helheten. Den sammanfattande 
linjen drunknar bland alla symboler. 
Figuren är knappast tänkt för en bre-
dare publik, men man kan ändå göra 
den mer lättbegriplig genom att rensa 
den på viss information. under förut-
sättning att färg går att använda kan 
figuren exempelvis renodlas på det sätt 
som visas i mitten. 

"Brunhet" i Bolmens tillflöden
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k Att visa på en samvariation i en figur kan fungera, men ibland blir det rörigt. Här har figuren till vänster istället 
delats upp i två som placerats direkt under varandra. Tidsskalan har flyttats ned och förtydligats. 
Källa: Maria Carlsson, Länsstyrelsen i Jönköping. 
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Figur 3. Samband mellan standardavvikelse för timvisa ozonhalter och temperaturens 

genomsnittliga dygnsamplitud för stationer med kontinuerligt registrerande instrument 
för ozon. Figuren innehåller data för 2009 och för tidigare år för några mätplatser. 
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k Data från olika år har här slagits samman och varje lokal tilldelats en färg, vilket minskade antalet poster i teckenförklaringen med cirka en tredjedel. Sym-
bolerna fick samma form. En gråskalevariant gjordes också. Källa: IVL, Rapport B1918, Ozonmätnätet i södra Sverige, 2009.
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DiAgrAm i KArtor

om data från flera olika platser åter-
ges i form av en uppsättning diagram, 
komplettera gärna med en liten karta 
som visar varifrån data är hämtade. El-
ler använd en stor karta eller satellitbild 
och lägg in diagrammen på den. Dia-
gram som läggs in små på en kartbild 
bör vara enkelt upplagda och inte inne-
hålla alltför komplex information.
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k Exempel på satellitbild där mätstationer markerats och grafer med tidsserier placerats intill varje 
station. Källa: Havet 2009, Naturvårdsverket och marina forskningscentra.

k Här finns i stället en liten karta som visar var 
mätningarna gjorts. 

Källa: Naturvårdsverket, Monitor 21, 2009. 
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grupperA rätt

vill man återge data från flera olika 
platser och tider i stapeldiagram kan 
det bli rörigt att gruppera staplarna 
enbart med avseende på tiden, efter-
som man då får svårt att se den geo-
grafiska dimensionen. Det blir också 
svårt att följa tidsutvecklingen på varje 
enskild plats. Det är i detta fall bättre 
att gruppera staplarna geografiskt, och 
allra bäst är att göra det på en karta. 
Det innebär att det blir lite svårare att 
jämföra alla platser med varandra, men 
fördelarna överväger.
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k Lokalerna i grafen har delats upp och placerats in var för sig på en karta. Det är lättare att se 
förändringar över tid på respektive plats och man förstår var provtagningarna ägt rum.  

Källa: IVL, Rapport 1851 j
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bygg på höjDen

om staplarna återger data som kan ad-
deras till varandra på ett meningsfullt 
sätt är det bättre att bygga dem på 
höjden än att ställa dem bredvid var-
andra.

Antal Pågående åtgärdsprogram för hotade arter 

Figur 51.
Antal åtgärdsprogram för hotade arter där 
åtgärdsarbetet pågår år 2004 - 2009.

Källa: Länsstyrelsen i Södermanlands län
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k Diagrammet till vänster är professionellt utfört men inte helt lätt att avläsa. I figuren i mitten har 
staplarna istället byggts på höjden. Nu syns ökningen av det totala antalet åtgärdsprogram tydliga-
re. En ytterligare förbättring som gjorts längst till höger är att lägga de mest minst variabla serierna 
i botten. Då blir det lättare att se var de största förändringarna sker. Färgsättningen har ändrats till 
en skala som bättre svarar mot respektive kategori (se också sidan 20) Samtidigt undviker vi att få 
alltför mörka nyanser högst upp, något som kan tynga ned grafen.

Källa: Når vi miljömålen? – En lägesrapport från Länsstyrelsen i Södermanlands län och Skogsstyrelsen 2009, Rapport nr. 2010:1.
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tiDsserier

om man återger en tidsserie som exem-
pelvis rullande flerårsmedelvärden, el-
ler rentav bara med en regressionslinje, 
är det ofta lämpligt att också återge de 
enskilda årsvärdena, även om de fluk-
tuerar kraftigt. Det ger en sannare bild 
av hur verkligheten ser ut.

linjärt eller logAritmisKt

Linjära diagram är i de flesta fall att 
föredra framför logaritmiska, som kan 
vara betydligt svårare att tolka. Loga-
ritmiska diagram kan ändå vara moti-
verade om det gäller att återge mätetal 
som varierar med flera storleksordning-
ar – en faktor 100 eller mer – och/eller 
om mätetalet varierar exponentiellt.

1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

Årsmedeltemperatur i Sverige
avvikelse från medeltemperaturen 1860–1900

0

+ 2

+ 1

– 1

– 2

°C
utjämnat medelvärde

k I det här temperaturdiagrammet framträder de långsiktiga föränd-
ringarna tydligast hos den kurva som visar utjämnade medelvärden 
(flerårsmedelvärden), men de enskilda årsvärdena (röda och blå stap-
lar) visar samtidigt hur stor variationen kan vara från ett år till nästa. 
Källa: Naturvårdsverket, Monitor 20, 2007.

i En fördel med logaritmiska diagram är att 
kurvans lutning kan användas för att avläsa pro-
centuell förändringstakt, som i det här exemplet.
Källa: Naturvårdsverket, Monitor 21, 2009.

 

 

Sveriges bruttonationalprodukt

100

index (år 2000 = 100), fasta priser

missväxt 1867,
jordbrukskris

avspärrning under
andra världskriget

depression efter
första världskriget

långsammare tillväxt
efter oljekriserna

1720 1920 1960 2000

BNP

BNP/capita

17601740 1780 1820 1860 1900 1940 1980

4 %/årTillväxt-
takt 3 %/år

2 %/år
1 %/år

18801800 1840

70
50

30

20

40

10
7
5
4
3

2

1
0,7
0,5



Guide för grafisk  
redovisning av  

miljödata

N
V 

2
0

1
1

0
4

0
4

18DIAGRAm   |

treDimensionellA DiAgrAm

Diagram i 3D kan vara motiverade då 
”djupet” i grafen beskriver data i en 
tredje dimension, som exempelvis i fi-
guren här intill, där totalfosforhalten 
anges som funktion av både tid och 
djup. 

men tredimensionella diagram kan 
vara svårtolkade (som i den vänstra fi-
guren), och man kan därför behöva ta 
till särskilda lösningar för att göra dem 
lättare att tolka (som i den högra figu-
ren). 

undvik däremot 3D-diagram där 
den tredje dimensionen bara används 
som dekoration.

Pajdiagram i 3D-utformning bör 
undvikas helt. Pajdiagram används för 
att visa proportioner mellan olika pa-
rametrar. I figuren nere till vänster blir 
tjockleken på pajen plötsligt något man 
har att ta ställning till, och den betyder 
ingenting i sammanhanget. men fram-
för allt blir det nästan omöjligt att se 
hur stor respektive pajbit är när den av-
bildas i snett perspektiv.

 

k Här visas observerade totalfosforhalter på tre djup vid Dagskärsgrund i Vänern. I den tredimensio-
nella figuren till vänster kan man se en antydan till att halterna sjönk efter 1995. Det har markerats 
med olika färg på prickarna. En ny programvara som visualiserar data som en mjukt varierande 
trendyta avslöjar att det i själva verket handlade om ett plötsligt nivåskifte. Detta nivåskifte visade sig 
bero på en förändring i den kemiska analysmetodiken. 

Källa: Havet 2009, Naturvårdsverket och marina forskningscentra.
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k I den här figuren går staplarna visserligen att 
avläsa tack vare hjälplinjer, men det blir ändå 
svårt att se om de går upp eller ned. Ögat blir inte 
hjälpt av den tredje dimensionen, tvärtom. Ett sätt 
att förbättra denna är att ta bort 3D-effekten, sätta 
en tydlig rubrik samt ange en sort på y-axeln. 
Figuren visar genomsnittliga vinterhalvårsmedel-
värden av PM10 i nio tätorter. 

Källa: IVL, Rapport B1868, 2009.

Våtmarks-
kalkning 36%

Kalkdoserare 32%
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32%

k Pajdiagrammet till vänster visar den procentuella fördelningen av olika kalkningsme-
toder i kalkade vattendrag. Den blir mycket tydligare i varianten till höger. Den tredje 
dimensionen plockas bort och den kryptiska teckenförklaringen ersätts med mer lättför-
ståelig information direkt i figuren. Källa: Naturvårdsverket Rapport 6302, 2009
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färgsättning och linjer

En viktig sak att ta ställning till är om 
grafen ska vara i färg överhuvudtaget. I 
dag har de flesta tillgång till färgskrivare 
eller laddar upp filer på datorskärmen, 
och då är färg det naturliga valet. I så 
fall bör man skilja linjer och symboler 
från varandra med antingen färg eller 
form, inte både och. Det ger ett lugnare 
intryck. 

I de fall där svart/vitt tryck är aktu-
ellt måste linjer och punkter skiljas från 
varandra på annat vis än med färg. En 
ambitiös grafritare kan skilja på linjer-
na genom att göra dem kraftigare och 
återge dem i en väl differentierad grå-
skala. För att detta ska vara möjligt bör 
grafen inte innehålla alltför många lin-
jer, helst inte fler än fyra–fem stycken. 

Ett andrahandsalternativ är att 
markera mätpunkterna med symboler 
av olika form, som t.ex. gjorts i origi-
nalfiguren längst upp till vänster. Inne-
håller diagrammet bara ett par tre olika 
mätserier kan de också återges som 
heldragna, streckade och/eller prickade 
linjer. Detta alternativ lämpar sig också 
bäst för färgblinda.  

En linje som beskriver summan av 
övriga linjer i ett diagram kan gärna gö-
ras lite tjockare än de andra.

k Originalfiguren till vänster har både olika färger på linjerna och olika symboler för mätpunkterna. Till höger två ”renare” varianter utan punktsymboler, 
den ena med graderad färgskala (gult till mörkt rött) på linjerna, den andra med kvalitativ färgskala (färgerna klart åtskilda) där även stationsnamnen fått 
motsvarande färger. Figuren i mitten kan fungera bättre i svart/vitt än den till höger, men i så fall bör bakgrunden göras vit. Undvik att binda ihop linjer där 
det saknas faktiska mätpunkter. Lämna istället luckor och markera ensamma mätpunkter så tydligt som möjligt. Källa: IVL, Rapport 1429, 2001.

k Exempel på grafer med linjer i färg- respektive gråskala. Tack vare lite kraftigare linjer och en väl 
differentierad färgskala eller gråskala går det att skilja linjerna åt. 

Källa: Anpassad från Havet 2008, Naturvårdsverket och marina centra.

k Det här diagrammet över björnbeståndets 
utveckling är rent och tydligt tack vare att man 
nöjt sig med en linje och avstått från att markera 
de enskilda mätpunkterna.  

Källa: SLU Miljötrender nr 10, 2010 (modifierad).
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välj färg till rätt sAKer

I tidsserier bör man inte använda olika 
färger för att skilja olika tidpunkter 
från varandra. Det kan bli missvisande, 
eftersom färgskillnader oftare används 
för att skilja olika mätserier från var-
andra. 

k I originalfiguren till vänster står de olika färgerna för olika årtal. Bättre är att som i linjediagrammet i mitten använda färgerna för att skilja de olika mätserierna 
(ämnena) från varandra. Det blir lite ”spaghettieffekt” när alla mätserier läggs i samma diagram, men samtidigt får man direkt en samlad bild av hur fyndfrekven-
serna har varierat. En variant kan också vara att man delar upp linjediagrammet och visar de uppåtgående trenderna, de relativt oförändrade samt nedåtgående i 
separata diagram. Längst till höger en variant inte så olik originalet, där varje stapelserie istället har fått en egen  färg och årtalen lagts in i nedkortad form på x-axeln. 

Källa: SLU, Rapport Ekohydrologi 115. Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel), 2009.

i Figur som visar pH i ett kalkat vattendrag un-
der 1984–2005. I den vänstra figuren, som i öv-
rigt är väl utförd, hade det varit bättre att använda 
en och samma färg på mätserien – det handlar 
ju hela tiden om samma serie mätningar, om 
än under olika förutsättningar. Färgskillnaderna 
förvirrar snarare än förtydligar. Tidpunkterna för 
kalkning m.m. kan i stället anges  med texter och 
vertikala markeringar. Förslaget till höger har fått 
enhetlig färgsättning, rubrik, hjälplinjer för y-axeln 
samt ljusare bakgrund. Decimalerna på y-axeln 
var onödiga och har plockats bort. Målnivån för 
pH har lagts in. 

Källa: Naturvårdsverket Rapport 6302, 2009
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perioden 2002-2008.
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vAr spArsAm om Du KAn

Använd gärna få kulörer och toner av 
dessa så får din figur ett behagligt utse-
ende. I figuren här intill används endast 
blått och grönt i olika toner komplet-
terat med svart och gråton. Det är ändå 
lätt att skilja ut olika färgfält från var-
andra och behagligare att titta på än en 
färgkaskad i mättade kulörer. En färgad 
bakgrund kan vara effektfull, men fär-
gen bör väljas med omsorg.

k Färgerna i diagrammet är lätta att skilja från var-
andra trots att det i grunden bara är två kulörer samt 
svart. Figur: Ida Bontin/Ideoluck (ngt anpassad)
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k Exempel på färgsättning med avstämda, mjuka färger. Denna figur följer dock inte rådet 
att bygga staplarna på höjden, se sidan 16. Figur: Ida Bontin/Ideoluck.

k Välj gärna en färgsättning som anknyter till det fär-
gerna representerar. Här återges skog med olika gröna 
nyanser, åker med gult och vatten med blå färg.

Källa: Naturvårdsverket, Monitor 21, 2009.
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eKologisK stAtus 

vid klassificering av miljöstatus i vatten 
används numera ofta en särskild färg-
skala från rött till blått som fastställts 
inom Eu. Färgskalan har den ljusaste 
kulören i mitten och kraftigare kulörer 
i båda ändarna, vilket ibland kan göra 
det besvärligt att använda den med gott 
resultat. 

En del figurer återger statusklass-
ningens färgskala på y-axeln för att 
man lätt ska se de olika nivåerna. Här 
blir då utmaningen att hitta lämplig 
färg till själva mätdata.

k I originalfiguren längst till vänster återges HBCD-halten med prickar i en grön kulör som liknar en av färgerna i statusskalan. Till höger olika förbättringsför-
slag, ett där prickarna fått en mer neutral färg (grå), ett där de har fått samma färg som den statusklass de representerar och längst till höger en variant där 
bakgrunden har tonats i enlighet med statusklassningens färgskala. De olika varianterna har sina för- respektive nackdelar, och det är inte lätt att säga exakt 
vilken lösning som är bäst. Källa: Havet 2009, Naturvårdsverket och marina forskningscentra.
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typsnitt 

överlag är s.k. linjärer (t.ex. Arial, Hel-
vetica, verdana) att föredra framför 
antikva  stilar (t.ex. times) i figurer, 
framför allt i diagram. De är ofta tyd-
ligare att läsa i mindre grad, vilket kan 
vara en fördel när det är ont om plats. 
valet av typsnitt kan också styras av 
publikationen som helhet, dvs. om det 
finns en genomgående grafisk profil att 
förhålla sig till. konsekvens i typsnitt 
och grad är att föredra. I diagram kan 
man ”tåla” förhållandevis liten grad på 
siffrorna, men mindre än 6–7 punkter 
blir för litet i trycksaker, på nätet bör de 
vara större, minst 10 punkter. Längre 
rubriker bör inte sättas i versaler, men 
för kortare rubriker kan det fungera.

k I diagram kan antikvatypsnitt såsom Times bli mer svårlästa (se bilden till vänster). Linjärer såsom 
Helvetica Neue (till höger) är ofta tydligare. Källa: Havet 2009, Naturvårdsverket och marina forskningscentra.

En linjär i typografiskt sammanhang är samma 
sak som en ”sans-serif”. En sans-serif är ett 
typsnitt utan seriffer. Seriffer är tvärstreck som 
avslutar bokstavsstaplarna.
Antikva är ett samlingsnamn för de stilar som 
innehåller seriffer. Bokstäverna i antikvor har 
också olika tjocka staplar.
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tecKenförKlAringAr

Går det att identifiera kurvor e.d. i ett 
diagram med hjälp av textetiketter i 
själva diagrammet blir diagrammet enk-
lare att avläsa än om identifikationerna 
finns i en separat teckenförklaring. 

om en separat teckenförklaring 
ändå måste användas bör den återge 
kurvor eller färger i samma ordning 
som de uppträder i bilden. Detta gäller 
både kurvor och delstaplar i stapeldia-
gram. 

k Figuren till vänster är välgjord med rubrik och etiketter direkt i grafen samt slutsats till höger. Den kan putsas lite till (se figur till höger) och skulle 
vinna ännu mer på att kompletteras med en karta där man ser det som nu är underförstått, nämligen att vattnet rinner från norra till södra Bolmen.
Källa: Maria Carlsson, Länsstyrelsen i Jönköping.

k Figuren till vänster har rubrik och etiketter direkt i grafen. Den mår ännu bättre av att ha årtalen jämna 
och rättvända – se högra bilden, där också hjälplinjerna har dämpats och färgerna gjorts mindre mättade. 
Källa: Lunds universitet, Övervakning av fåglarnas populationsutveckling, Årsrapport för 2009.
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Källa: SMED (Miljömålsportalen)
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k Till vänster går delstaplarnas och teckenförklaringens ordning på tvärs mot varandra i en annars 
välgjord figur. Till höger har teckenförklaringen vänts rätt, och figuren har fått en rubrik. Färgerna har 
justerats så att de inte bara kontrasterar bättre mot varandra utan också i möjligaste mån anknyter till 
vad delstaplarna representerar. Målnivån har markerats tydligare.  
Källa: Når vi miljömålen? – En lägesrapport från Länsstyrelsen i Södermanlands län och Skogsstyrelsen 2009, Rapport nr. 2010:1.
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cirKelDiAgrAm

undvik för många sektorer i cirkeldia-
gram, helst inte fler än sex–sju stycken. 
För att underlätta läsning medsols kan 
det vara bra att börja med en mörk 
sektor och sedan gå mot ljusare toner. 
Den sista klassen är ofta ”övrigt” och 
den bör vara ljus. Att ha en sådan ”va-
lörstyrd läsordning” kanske inte går 
av estetiska skäl, t.ex. om det blir för 
tungt med en stor mörk sektor. Har 
man dessutom som i exemplet längst 
ned till höger trots allt många sektorer 
kan man hellre alternera färg och toner 
av samma färg för att skapa bra kon-
traster mellan sektorerna.

Figur 17.
Andel växtskyddsmedel som påträffats 
i en viss omfattning. Underlaget 
inkluderar alla ämnen som analyserats 
i ytvatten.  

ej påträffade
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Glesa skogar på 
t.ex. hällmark 3%

Lövskog 5%

Blandskog 11%

Granskog 6%

Tallskog 9%

Naturtyper inom naturreservat

i I de två pajdiagrammen till höger är cirkelsek-
torerna identifierade med texter i själva figuren. 
Det gör dem lättare att avläsa än de vänstra 
diagrammen, där man måste hoppa med blicken 
mellan diagram och teckenförklaring för att förstå 
vad cirkelsektorerna står för. Blir det för trångt är 
det bättre att låta texten ligga utanför cirkeln än 
inne i den.

Källor: Länsstyrelsen i Stockholms län, Saldo 2005. SLU (överst 
t.v. och nederst t.v.) Rapport Ekohydrologi 115. Resultat från mil-
jöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel), 2009 
(överst t.h.) Naturreservat i Sverige, Rapport, Naturvårdsverket 
2007, 620-8233-7 (nederst t.h.).
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sKAlor

Excel och liknande program som fram-
ställer diagram genererar ofta skalor av 
typen 0, 3, 6, 9. Det är olyckligt och 
försvårar för läsaren. För att göra det 
lättare ska man använda sig av vårt de-
cimala talsystem, som ju har basen 10. 
konsekvensen av detta är att man i för-
sta hand ska dela in skalor i jämna 1- , 
10-, 100-tal etc., i andra hand i multi-
plar av 2, 20, 200 etc. eller 5, 50, 500 
etc. undvik däremot multiplar av 3, 4, 
6, 7, 8 och 9. Detta resonemang gäller 
även delstreck som saknar skalsiffror. 
Det fungerar bra att dela avståndet mel-
lan exempelvis skalsiffrorna 10 och 20 i 
2, 5 eller 10 delar, men inte i 3, 4, 6, 7, 
8 eller 9 delar. Det är också olämpligt 
att ange ojämna årtal som t.ex. 1969, 
1974, 1979. 

undvik stora tal på skalan, skriv 
hellre t.ex. miljoner ton vid y-axeln och 
ta bort motsvarande antal nollor.

kantställda årtal på x-axeln är ty-
värr vanliga men svåra att läsa. Det är 
ofta bättre att sålla bland årtalsangivel-
serna och se till att man kan läsa dem 
rättvänt istället, om det nu är så alla 
inte får plats rättvända. skalstrecken 
kan alltid lämnas kvar och underlätta 
för den som vill ta reda på den exakta 

Trends in air concentration and deposition at background monitoring sites in Sweden. IVL Report B1429
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Figure 1 Emissions of S, NOx and NH 3 in countries influencing air quality in
Sweden 1980-1998 (www.unece.org/env/lrtap/env_eb1.htm)
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k Här har figuren till vänster förbättrats med hjälp av rättvända årtal (fem-årig skalmarkering), bättre placerade skalstreck, 
rubrik, tydligare och bättre placerad teckenförklaring samt en mjukare färgskala. Not: Troligen valdes kulörerna i den vänstra 
figuren för bättre kontraster i svart/vitt.
Källa: IVL, Rapport 1429, 2001.

tidpunkten för ett visst resultat. I lig-
gande eller stående stapeldiagram där-
emot kan skalstrecken plockas bort. 
Av estetiska skäl och för att de inte ska 
dominera bör skalstrecken inte ritas 
tvärs axlarna utan endast på utsidan. 
vid jämförelser mellan olika diagram 
bör skalorna alltid vara skalenliga mot 
varandra.

Endast om det finns särskilda skäl 
bör man låta y-axeln i ett diagram börja 
annat än vid noll. missbruk av y-axeln 
för att framhäva skillnader i värden kan 
ge helt fel bild av ett förlopp. Ibland 
finns det dock inga praktiska möjlighe-
ter att ha med nollnivån i diagrammet.

k I denna figur fungerar det inte att låta y-axeln börja vid noll, eftersom mätseriens variationer är så små 
att man i så fall inte skulle kunna se dem. I stället finns en markering som förtydligar att variationerna 
bara uppgår till någon tiondels procent. 

Källa: Naturvårdsverket, Monitor 20, 2007.
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referensnivåer

Det är alltid bra att komplettera mätse-
rierna i ett diagram med referensnivåer, 
t.ex. gränsvärden, miljökvalitetsnormer 
eller målnivåer. men nivåerna ska iden-
tifieras med text i själva diagrammet, 
inte vid sidan om eller i bildtexten. Fi-
guren till höger förbättras enkelt med 
markering av målnivån direkt i dia-
grammet samt en tydlig rubrik.

stAnDArDAvviKelser

I vetenskapliga sammanhang kan det 
var motiverat att ange standardavvikel-
ser i ett diagram, men knappast i en po-
pulär presentation. Ifall det är mycket 
viktigt borde det räcka med att ange att 
det handlar om ett mått på spridningen 
eller osäkerheten hos data. Att redovisa 
spridningen med ett färgat bakgrunds-
fält som i figuren här intill blir snyggare 
och ofta tydligare än att rita vertikala 
staplar.

Figur 40.
Areal slåtteräng i länet ansluten till miljöersät-
tning åren 2000 till 2008.

Källa: Jordbruksverket (Miljömålsportalen)
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Figur 40.
Areal slåtteräng i länet ansluten till miljöersät-
tning åren 2000 till 2008.

Källa: Jordbruksverket (Miljömålsportalen)
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kartor

Allmänt om utformning

väl utformade kartor är svårslagna in-
formationsbärare. Här kan man visa 
mätresultat, mätstationer, topografiska 
skillnader m.m. och ge betraktaren en 
bra överblick. små diagram kopplade 
till kartor är också ett bra sätt att visa 
geografisk variation. Då kan man låta 
kartan vara nedtonad så att informa-
tionen i graferna är den som talar tyd-
ligast.

om du visar ett utsnitt av en re-
gion, t.ex. ett kustområde, komplettera 
gärna med en översiktskarta intill där 
du markerar utsnittet med en liten ruta, 
så ser man lätt var det ligger.

 En detaljrik karta är sällan fel utan 
vittnar tvärtom om kvalitet, förutsatt 
att den inte är för rörig och fokuserar 
på det viktigaste. 

Områden av 
riksintresse 
för naturvård 
och friluftsliv

Område av riksintresse för naturvård
Område av riksintresse för friluftsliv
Område av riksintresse för både
  naturvård och friluftsliv

Akkajaure

Ritsem (kraftverk)

Reglerad sjö
Överdämt område

Nationalpark
Väg

Stora Sjöfallet

Suorvadammen

SAREK

PADJELANTA

STORA

SJÖFALLET

Sitasjaure

Satihaure

Langas

Stora Lulevatten

Vastenjaure

Tjaktjajaure

Sitojaure

Rapadeltat

Saggat Skalka

Virihaure

Pieskehaure

Nationalparker och exploatering vid Luleälvens källflöden

Skog
Kalfjäll

k Kartan till vänster lyfter fram ingrepp såsom sjöreglering och vägar med hjälp av kraftiga färger. Kartan till höger visar om-
råden av riksintresse, återgivna med klara toner i grönt, blått och gult. Länsgränserna (som där är av sekundär betydelse) har 
gjorts vita för att inte bli störande och för att minska risken för förväxling med de grön- och blåmarkerade vattendragen.

Källa: Naturvårdsverket, Monitor 21, 2009.
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enhetlighet så långt Det går

om man har flera kartor med data som 
ska jämföras med varandra bör de bara 
skilja sig åt vad gäller själva datainne-
hållet. Är de olika även på annat sätt 
blir de onödigt svårtolkade. 

sKAlenlighet så långt Det går

Information i kartor bör, om det är möj-
ligt, återges skalenligt. I stället för att 
till exempel märka ut naturreservat med 
enhetliga symboler på en sverigekarta 
blir det mer rättvisande att återge deras 
faktiska utbredning, trots att många av 
dem blir mycket små. Den blygsamma 
storleken är ju information i sig som 
ger läsaren ytterligare kunskap. 

kartans skala bör anges (med siff-
ror eller ännu hellre med skalstock), i 
alla fall om kartan inte visar ett område 
som kan antas vara välbekant för alla 
läsare. åtminstone på kartor som inte 
har norr uppåt behövs också en nord-
pil.

  
k För att spara utrymme har de båda kartorna till vänster fått olika skärningar och lagts på olika höjd, 
men då blir det genast besvärligt att jämföra dem i detalj. Det är bättre att som till höger skära kartorna 
på samma sätt och lägga dem intill varandra. Utrymmet utnyttjas då inte optimalt, men kartorna blir 
mycket lättare att jämföra med varandra. 

Källa: Naturvårdsverket, Monitor 18 och  20, 2003 resp. 2007. 
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k I denna karta har skyddade områden i Sverige 
markerats någorlunda skalenligt. De har dock 
förstorats något för att de minsta ska synas över 
huvud taget.  
Källa: Naturvårdsverket, Broschyr Naturreservat i Sverige,   
620-8233.

 

 

Skyddade 
områden 
i Sverige
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färgKoDA rätt

De flesta kartor mår bra av en lugn, 
avstämd färgskala, speciellt om de ska 
agera bakgrund mot mätpunkter, dia-
gram och liknande. 

områden på en karta bör inte färg-
kodas utgående från data som är bero-
ende av områdenas storlek. Det ger en 
felaktigt ökad tyngd åt stora områden 
enbart för att de är stora. 

i Kartor som visar utsläpp av kväveoxider 
(t.v.) respektive skyddad våtmark (t.h.). Här har 
varje län klassats och färgkodats utifrån total ut-
släppsmängd respektive total skyddad våtmark-
sareal, vilket gör kartorna delvis missvisande 
– klassningen blir beroende av länens storlek, 
som varken har med utsläppen eller våtmarks-
skyddet att göra. Att exempelvis Norrbottens län 
hamnar i en högre klass än Blekinge beror alltså 
väl så mycket på storleksskillnaden mellan de 
två länen som på hur tätt utsläppskällorna eller 
de skyddade våtmarkerna ligger. Ett bättre al-
ternativ för den vänstra kartan vore att redovisa 
de viktigare kväveoxidutsläppen som olika stora 
punkter vid enskilda orter. Våtmarkskartan (till 
höger) skulle hellre kunna visa arealen skyddad 
våtmark i förhållande till den totala våtmarksa-
realen i varje län, eller möjligen i förhållande till 
länens hela landareal. Då skulle klassningen 
inte bli beroende av länens storlek. 

Källa: Miljömålsportalen, miljomal.nu.
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stAtusfärger i KArtor

kartor som visar någon form av status-
bedömning från ”bra” till ”dålig” har 
ofta en färgskala som går från grönt 
till rött via gult, men det blir inte alltid 
lyckat. ofta är de gröna färgnyanserna 
kraftigare än de gula, kanske lika kraf-
tiga som de röda. Då blir det svårt att 
med ett enda ögonkast urskilja de röda 
problemområdena – de gröna område-
na tävlar framgångsrikt om uppmärk-
samheten.

> 50 mg/kg
30–50
20–30
15–20
10–15

5–10
< 5

Bly i mossa

Rönnskär Rönnskär Rönnskär Rönnskär

1975 1985 1995 2005

k Ett sätt att åstadkomma en färgskala som går 
från grönt till rött men inte är ljusast i mitten är 
att låta den gröna färgen vara mycket svag, som 
exempelvis i dessa kartor. 

Källa: Naturvårdsverket, Monitor 21, 2009.

I denna karta lyser både rött och grönt i stort 
sett lika starkt. Teckenförklaringen bör också 

vändas (se nästa sida). j  

Källa: Miljömålsportalen, miljomal.nu

k Gradient från låg till hög. Använd ljusa nyanser för att markera låga värden och mörkare nyanser för 
högre värden. 

k Övergångar mellan olika kulörer fungerar 
också bra, så länge skalan går från ljust till 
mörkt.
 

k Regnbågsvarianter som i denna karta är 
INTE lämpliga för att ange halter eller liknande 
mätvärden men fungerar bra för att särskilja olika 
kategorier eller klasser.Källa: Color Use Guidelines for Mapping and Visualization, Cynthia A. Brewer. 
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treDimensionellA KArtor

Använd 3D-effekter bara om de gör 
kartbilden tydligare och mer informa-
tiv. I kartan nedan gör perspektivet att 
det går lättare att se den geografiska 
spridningen av halterna.

k Tributyltenn i sediment. Den tredimensionella 
kartan gör det möjligt att redovisa mätdata från ett 
stort antal platser, trots bildens begränsade storlek. 

Källa: Ingemar Cato, SGU.

k I den vänstra kartan skiljer sig haltsymbolerna till både färg och storlek, vilket inte behövs. Den har 
också andra brister: de högsta värdena står längst ned i teckenförklaringen och färgskalan är ljusast i 
mitten. I den högra kartan har detta justerats. 

Källa: IVL, Rapport B1868 http://www.krondroppsnatet.ivl.se

Lufthalter av kvävedioxid
oktober 2007 – september 2008

NO2 (µg/m3)

> 5

4,1 – 5

3,1 – 4

2 – 3

< 2

Lufthalter av kvävedioxid
oktober 2007 – september 2008

NO2 (µg/m3)

< 2

2 – 3

3.1 – 4

4.1 – 5

> 5

tecKenförKlAringAr  

och symboler

På kartor bör halter (eller andra andels-
mått) som uppmätts på olika platser 
hellre illustreras med symboler av oli-
ka färg än med symbolstorlek. Det är 
onödigt att använda båda systemen på 
samma gång. 

Utsläppsmängder (eller andra ab-
soluta storleksmått) som uppmätts på 
olika platser kan däremot hellre illus-
treras med symboler av olika storlek än 
med symbolfärg. symbolernas yta (inte 
deras diameter) bör vara proportionell 
mot mängderna ifråga. 

I en teckenförklaring bör de högsta 
värdena alltid stå överst och de lägsta 
nederst. symbolerna i teckenförkla-
ringen bör vara av samma storlek som 
i kartan.
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Några vanliga programvaror för figurframställning:
microsoft Excel
Adobe Illustrator
Corel Draw

Om du ska visa dina resultat live eller på skärm:
www.gapminder.org. Här kan du läsa om och själv lära dig ta fram de dynamiska 
bubble-plots som gjort Hans Roslings presentationer världsberömda.

statiska bubble-plots kan man relativt lätt göra i Excel, men det finns också andra 
program (t.ex. statistikprogrammet jmP, v.8) som kan göra dynamiska bubble-
plots. www.jmp.com

Exempel på enklare variant av animation:  
http://www3.ivl.se/miljo/projekt/mossa/pb.asp

Flowing Data – stor blogg och sajt om diagramframställning,  
även rörlig grafik. http://flowingdata.com/

Läs mer: 

•	 Bild	&	form	för	informationsdesign.	Rune	Petterson	m.fl.	 
studentlitteratur, 2004. 

•	 Färglära.	Irene	Friberg,	m.fl.	Förlaget	Skandinaviska	databöcker	AB,	2004.

•	 Nyhetsgrafikens	grunder.	Lasse	Bengtsson.	Björklunds	förlag,	1997.	

•	 Vad	är	färg?	Ulf	Klarén.	Stockholms	universitets	förlag,	2008.

•	 Creating	More	Effective	Graphs.	Naomi	B.	Robbins.	Wiley	Interscience,	2005.

•	 Practical	Rules	for	Using	Color	in	Charts,	Stephen	Few,	Perceptual	Edge	Visual	
Business Intelligence newsletter February 2008

tips och länkar ”På samma sätt som bra 
diagram förmedlar infor-
mation, förmedlar dåliga 
diagram desinformation.”

ur sCB:s statistikens bilder
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Att snabbt nå ut med sitt budskap till en målgrupp 
som inte har fackkunskap är något som blir allt vikti-
gare. Inom miljöövervakningen finns många värdeful-
la resultat som kan nå en bredare publik om de pre-
senteras på ett tydligt sätt. I den här handledningen 
finns råd och tips kring hur du kan tänka när du ska 
visa miljödata i figurer och kartor.

Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm.
Tel: 08 - 698 10 00, 
e-post: registrator@naturvardsverket.se
Internet: www.naturvardsverket.se


