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På baggrund af tre beretninger
17/2017 Sundhedsplatformen
23/2017 Behandling af konkurrencesager
6/2018

Forløbet for flygtninge med traumer

Forord
Denne evaluering af brug af infografik i Rigsrevisionens beretninger har til
formål at give Rigsrevisionen og deres eksterne leverandører af grafik
konkrete bud på forbedringer samt at gøre opmærksom på faldgruber ved
metode og fremstilling af infografik.
Det er samtidig en opfølgning på den seneste evaluering fra 2017, og
kommentarerne og anbefalingerne til de enkelte grafikker skal ses i lyset af
processen med at få forbedret brugen af infografik og få rettet op på
åbenlyse mangler og fejl siden 2016. Under arbejdet med evalueringer har
jeg taget hensyn til skifte af leverandører af grafikken i enkelte beretninger.
Evalueringen er foretaget med henblik på at give et samlet billede af
Rigsrevisionens brug af infografik, herunder om der afsat plads nok, så de
ubesværet kan aflæses, om de er fremstillet efter overvejelser omkring
nyttigheden og ikke mindst om de kan problemfrit kan aflæses og forstås.
Jeg har derfor igen valgt at karaktergive de udvalgte grafikker ud fra tre
kriterier:
1. Læsbarhed/forståelighed: Kan grafikken afkodes og aflæses efter
hensigten, og kan den aflæses som en selvstændig enhed uden at læseren
skal læse supplerende tekster i selve brødteksten. Er grafikken tydelig af
afkode
i farvevalg og er det rette værktøj (søjle/kurve/tidslinje) valgt ud fra det
pågældende datasæt?
2. Nytteværdi: Giver grafikken en værdi og overblik for læseren, så tallene
kan aflæses meningsfuldt i forhold til, hvis de blot blev nævnt i brødteksten?
Giver de en bedre forståelse af sammenhængen mellem tallene indbyrdes,
end hvis grafikken ikke var blevet fremstillet?
3. Orden: Er grafikkerne underlagt en metode, så de overholder gestaltlovene, såsom elementernes indbyrdes størrelsesforhold, læseretning,
afstand og placering i det afsatte felt. Er farveholdningen tydelig og afstemt
efter relevans i forhold til aflæselighed, f.eks. i legender (farvekoder).
Overholder grafikkerne helt basale regler for anvendelse, såsom brug af
0-punkt i y-aksen i søjediagrammer.
Jeg har under arbejdet desuden vægtet vigtigheden af troværdigheden i
forhold til kontrol af tal, kildeangivelse og nøjagtighed i placering af
elementer, så der ikke kan opstå tvivl om indholdets validitet.
Brug af fotos, faktabokse og andre grafiske elementer har jeg knyttet
kommentarer til, i det omfang det er relevant for forståelse af grafikkerne.
Martin Kirchgässner, 8. maj, 2019
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Sammenfattende konklusion
Rigsrevisionen har overordnet set fået godt greb om brug af infografikker i sine
beretninger. Det er tydeligt, at de fremstillede grafikker er nøje udvalgt for at give
læseren en forståelse af tallenes betydning og for at anskueliggøre processer,
sagsgange etc.
Den plads som er afsat til grafikkerne er i langt de fleste tilfælde velafstemt i forhold
til deres kompleksitet og informationsværdi, og der er generelt en god orden,
stringens og konsekvens i deres opbygning. Undtagelserne vil blive fremhævet i den
følgende gennemgang.
Brugen af ikoner og piktogrammer savner en forenkling og set over en bred kam er
piktogrammernene for overlæssede og svære at afkode, især i små formater.
Enkelte steder, f. eks i beretningen Forløbet for flygtninge med traumer savner
ikonerne kontrast og aflæselig, hvilket jeg vil give konkrete eksempler på i
gennemgangen af de konkrete grafikker.
Præcision og nøjagtighed synes at have samme høje prioritet som i brugen af
tabeller, skemaer og faktabokse, hvilket er tilfredstillende, set i lyset af vigtigheden af
troværdigheden af Rigsrevisionens beretninger.
Brugen af farver i Rigsrevisionens grafikker er i overvejende grad meningsfuld og
afdæmpet, hvilket er en klar forbedring i forhold til tidligere år.
Det er desuden mit indtryk, at Rigsrevisionen i samarbejde med deres eksterne
leverandører gør sig grundige overvejelser ved udvælgelsen af materialet til
infografikkerne.
Disse forbedringer gør samlet set Rigsrevisionens brug af infografik grafik fornuftig
og velovervejet. De steder, hvor omsætningen af data og tal til infografik lykkes
mindre godt, vil jeg give anmærkninger i gennemgangen.

Anbefaling

Anbefalinger med skitser på alternative løsninger vil være anført med dette ikon i
evalueringen.
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Grafisk gennemgang
17/2017 Sundhedsplatformen

Side 4, figur 1
Godt at vise udrulningen af
Sundhedsplatformen over tid.
Udrulningen over tid bør vises som
forskudte vandrette søjler i sygehusenes
farver – og ikke farvede prikker.
Det trækker ned i aflæseligheden.
Men ellers er det rigtig fint at tænke i
tidslinjer som denne type.
Farverne er lidt svære at afkode, da de
ligger tæt op ad hinanden i de blå
nuancer. Regionerne på kortet bør
holdes i variationer af grå, så de farvede
prikker fremstår tydeligere. Fint med pil
til højre der indikerer, at processen kører
videre. Dog gerne stiplet streg til sidst.

Anbefaling

Anbefaling: Tidslinjer med flere
kategorier bør altid visualiseres måned
for måned som et kalenderår, hvorefter
de pågældende perioder indsættes
forskudt.

Læsbarhed/forståelighed
3
Nyttighed
5
Orden
4
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Samlet vurdering:
God idé at bringe denne
proces som grafik. Kunne
have givet bedre overblik
med
vandrette
søjler.

4,0

Grafisk gennemgang

Side 12, figur 2
Grafikken viser ikke aktivitetsnedgangen som en faktisk udvikling.
Der er ingen størrelsesforhold
mellem elementerne der fortæller
historien om nedgangen.
I stedet burde man have lavet en
øverste streg som indikerede
’normalt’ aktivitetsniveau før
sundhedsplatformen.
Tallene på færre indlæggelse (716)
og færre ambulante besøg
(20.892) er placeret på en sådan
måde, at læseren opfatter de m
som tilhørerende til under hhv 1.
og 2. uge efter’ og 3. uge efter’.

Anbefaling

Det forsøges visualiseret med en
tuborgklamme, men disse tal skal
stå til højre for ’3. uge efter’.
Denne del er en vigtig og central
del af rapporten, så her skal der
virkelig være tjek på formidlingen.
Anbefaling: Tal som 716 og
20.892 skal anføres til sidst i
grafikken, da de er en konsekvens
af aktivitetsnedgangen.
Altså fra venstre mod højre.

Læsbarhed/forståelighed
2
Nyttighed
3
Orden
2
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Samlet vurdering:
Svær at afkode pga.
manglende vægtning af
procenter og brudt
læseretning.

2,3

Grafisk gennemgang

Side 19, figur 3
Rigtig fint og godt set at
fremstille denne grafik, da
den giver et godt overblik
over workflowet i de
forskellige testfaser.
Fin adskillelse mellem
planlagt tid og afsluttet tid.
Desværre skrider tidslinjen
under integrationstest,
hvor august står markeret
som november 2015. Her
skal tidslinjen gå tilbage til
august for at give et
samlet og retvisende
billede af
tidsforløbet.
Det koster i karaktergivningen i aflæselighed, fordi
formålet er at vise tidsforskydningerne mellem
testfaserne. Derfor skal
den den være 100%
retvisende.
Fint at zoome ind på maj
måned frem til
ibrugtagning.

Læsbarhed/forståelighed
5
Nyttighed
5
Orden
4

6

Samlet vurdering:
God og informativ grafik
med øje for detaljer i
indzooming af maj
måned.

4,6

Grafisk gennemgang

Side 25, figur 4
Rigtig fint set, at personalets
uddannelse frem til ibrugtagning
vises i grafik. Ikonerne hersker der
dog tvivl om. Ikonerne for
’certifiserede undervisere’ går
igen under Ledere. Betyder det, at
’certifiserede undervisere’ også er
ledere? Det er uklart.
Der bør i stedet laves særskilte
ikoner for hver gruppe af
personale.
Gerne lodrette adskillelsestreger
så man kan tydeligt kan se
ugernes indplacering i forhold til
personalegrupperne.
Ikonerne bør placeres ved sin
betegnelse, da det vil lette
aflæsningen.
Anbefaling: Ikoner bør være så
enkle og tydelige, at de kan
aflæses i form af farvekodning.

Læsbarhed/forståelighed
4
Nyttighed
5
Orden
4
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Samlet vurdering:
Fint arrangeret grafik
over tid. Ikonerne er
dog for svære at
afkode i
kraft af for
mange
farver.

4,3

Grafisk gennemgang

Side 28, figur 5
Fin brug af ikoner over tid, der illustrerer
arbejdet med registrering i
Sundhedsplatformen.
Der er en fin variation i udformning af
ikoner. Små detaljer, såsom bunken af
sager på bordet der forsvinder men
udløser et spørgsmålstegn er fint.
Der skal dog arbejdes med et mere enkelt
visuelt udtryk i ikoner.

Læsbarhed/forståelighed

Samlet vurdering:
Ikonerne hjælper med
til at fortælle historien
om indsatsen i
registreringsproblemet.

4
Nyttighed
5

4,3

Orden
4

Side 30, figur 6
Meget tydeligt aflæselig grafik der
viser antal respondenter på en skala
fra ’i tilstrækkelig grad’ til ’slet ikke’.
Grafikken får den fornødne plads.
Tydeligere tal, gerne i fed når de står
i negativ.
Anbefaling: Angiv gerne antal
respondenter i rubrikken, så læserne
ved, hvad grafikken handler om.

Læsbarhed/forståelighed
6
Nyttighed
6
Orden
5
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Samlet vurdering:
Tydelig, enkel og
velordnet grafik.
Manglende fed skrift i
tal
trækker
ned.

5,6

Grafisk gennemgang
23/2017 Behandling af konkurrencesager

Side 5, figur 1
God oversigt over en sagsgang
på hhv. civilretlige sager og
strafferetlige sager.
Fint at arrangere grafikken
oppefra og ned, så man kan se
hvor sagen i sidste ende kan
havne.
Jeg savner dog skarpere
adskillelse mellem de to typer
sager. (A1)
Anbefaling

Pilene skal være lidt kraftigere for
at vise processen gennem
systemet. (A2)

A1. Tydeligere
adskillelse

Anbefaling

A2. Kraftigere pile

Læsbarhed/forståelighed
5
Nyttighed
6
Orden
5
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Samlet vurdering:
Fint arrangeret grafik
og høj nytteværdi, da
grafikken bidrager til
forståelsen af
sags
gangene.

5,3

Grafisk gennemgang

Side 15, figur 3
Anbefaling

Den opadgående bevægelse i
diagrammet forstyrrer mere end det
gavner, og hvis diagrammet skal
være retningsbestemt, skal ’sagen
afvises’ være nederst i diagrammet.

(A1) Tophængte
bokse.

Anbefaling

Sagen afvises

Anbefaling: Vandrette procesdiagrammer af denne type skal være
tophængte, så det understøtter
læseretningen fra venstre mod
højre.

(A2) Fremhævede
bokse.

Bokse som ’sagen afvises’ kan
fremhæves i rød farve, for at understrege, at sagen stopper.
Læsbarhed/forståelighed
4
Nyttighed
5
Orden
3

Samlet vurdering:
Fint overblik, hvor
arrangementet af
grafikken trækker
helhedsindtrykket ned.

4,0

Side 19, figur 5
Her bliver læseren lidt i om,
hvorvidt de to kategorier i legenden
Fra henvendelse til afgørelse, fase
1-4 og Fra Konkurrencesag til
afgørelse, fase 3 og 4.

Anbefaling
Markering af faser

Grafikken viser at de starter samme
sted i processen. Men er det
korrekt? Det bliver man som læser i
tvivl om. Derfor bør de fire faser
tegnes ind bagved søjlerne, så der
ikke er tvivl om de fire fasers
placering i forløbet.

Fase 1

En værdifuld information kunne
også være, at vise styrelsens mål
for, hvor lang tid sagsbehandling
må være i de enkelte faser tegnes
ind.

Fase 2

Fase 3

Læsbarhed/forståelighed
2

Anbefaling: Hvis der er faser i en
proces, skal de angives over
forløbet og perioderne angives i
forhold til faserne.

Nyttighed
4
Orden
3
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Fase 4

Samlet vurdering:
Sagsbehandlingstidernes manglende
indplacering i faserne.
gør
grafikken
vanskelig
at afkode.

3,0

Grafisk gennemgang

Side 21, figur 6
Markering af faser

Også her skal de fire faser markeres
bag de vandrette søjler.

Anbefaling

Læsbarhed/forståelighed
2
Nyttighed
5
Orden
3

Samlet vurdering:
Sagsbehandlingstidernes manglende
indplacering i faserne.
gør
grafikken
vanskelig
at afkode.

3,3

Side 22, figur 7
Faserne skal tegnes ind.

Anbefaling
Markering af overskridelse

Planlagt kan tegnes ind som en
indikator på ugetidslinjen, så man
tydeligt kan se overtrædelsen, som er
det, historien handler om.
Det skal med andre ord være tydeligt,
hvor tidsudtrækningen overskrider
det planlagte.
Anbefaling: Når der er tale om
overskridelser – hvad enten det er
økonomisk eller tidsmæssigt – bør
det markeres i grafikken.

Læsbarhed/forståelighed
4
Nyttighed
5
Orden
4

Samlet vurdering:
Manglende indplacering i faser og
manglende indikator
af overskridelser
trækker
ned.

4,3
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Grafisk gennemgang

Side 24, figur 8
Godt at vælge et stablet søjlediagram, så
man kan se, hvordan antallet af sager
fordeler sig på Påbud, Tilsagn og Andet.
Meget fin og stringent arrangeret grafik.

Læsbarhed/forståelighed
5
Nyttighed
6
Orden
6

Samlet vurdering:
Meget fin og stringent
arrangeret grafik, hvor
der kun mangler det
samlede
antal
uger for
hvert år.

5,6

Side 31, figur 9
Fint med forløb i SØIK, men grafikken skal
være tophængt, altså efter
tørresnorsprincippet.
Tiltalerejsning øverst, fordi den er alvorligt,
Bødeforlæg midterst og Lukning nederst.
Så bliver værdien af de tre udkom af en
sag vægtet.

Læsbarhed/forståelighed
4
Nyttighed
5
Orden
4

Samlet vurdering:
Tophængte bokse vil
forbedre aflæseligheden markant.

4,3
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Grafisk gennemgang

Side 34, figur 10
Her mangler vi at vise det
samlede antal uger ved de
forskellige sagstyper.

Anbefaling

Når man læser afsnittet nedenfor, er det en hjælp for læseren
at se sagernes samlede
behandlingstid.

Angivelse af samlede antal uger
41

Det gælder for alle diagrammer
af denne type i denne rapport.

Læsbarhed/forståelighed

Samlet vurdering:
God og velfungerende
grafik, hvor kun det
samlede antal uger
mangler.

5
Nyttighed
5
Orden
6
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5,3

Grafisk gennemgang
62018 Forløbet for flygtninge med traumer

Side 2, konklusion
Grøn farve til tekst er svær at
læse.

Side 5 figur 1
Forløbet fra flygtningens
ankomst til mødet med
enten asylcenter, kommunen
eller regionen skal sættes i
rækkefølge, så man kan se,
at kvoteflygtningen
ankommer direkte til kommunen, mens asylansøgere
ankommer til asylcentre.
Altså tre typer flygtninge over
hinanden med pile hen til
hhv. asylcenter, kommunen
og region.
Grafikken mangler fokus.
Det er uklart, hvad den grå
pil fra integrationsindsats
henviser til?
Er det gennem lægen, at
flygtningen får specialiseret
traumebehandling?
Læsbarhed/forståelighed
3
Nyttighed
6
Orden
3
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Samlet vurdering:
Som udgangspunkt
en nyttig grafik der
giver overblik men
som
savner
stringens
og orden.

4,0

Grafisk gennemgang

Side 14, figur 2
Overskueligheden er
bedre i denne grafik, da
der er færre ikoner i spil.
Anbefaling

Farveholdning/ikoner
generelt. Nuancerne af
pastel savner autoritet og
nogle steder er der for
mange ikoner i spil.
Ikonerne er nogle steder
overlæssede.
I grafikkerne bør det kun
være flygtningen der
optræder i ikonform,
måske suppleret med
nogle dokument-forme.

Flygtningeikon
skal kunne følges
gennem
systemet.

Boksene med angivelse af
Udlændinge/Sundhedsministeriet er for tunge og
bør blot angives som
overliggere i processen.
Anbefaling: Man skal
kunne følge flygtningens
vej gennem systemet og
hvilke journaler/skemaer
flygtningen bærer med
sig.

Læsbarhed/forståelighed
5
Nyttighed
5
Orden
5
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Samlet vurdering:
Fin og nyttig grafik
der kan forbedres, ved
at man kan følge
flygtningeikonet
gennem
systemet.

5,0

Grafisk gennemgang

Side 17, figur 3
Pas på med kombinationen
søjlediagrammer/
procesdiagram
(grå pil til højre)
Lagkagediagrammer vil
være et bedre redskab her.
Kog historien ned til det
centrale budskab: At vise,
at 51% af flygtningen af
asylcentrene er registreret
med psykiske problemer,
men at kun 5% af disse
oplysninger kommer med i
overgivelsesskemaerne til
kommunerne.

Læsbarhed/forståelighed
3
Nyttighed
3
Orden
3
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Samlet vurdering:
Delprocenterne af de 51
fordelt på medicinsk
modtagelse og
sundhedsjournal
forstyrrer
aflæsningen.

3,0

Grafisk gennemgang

Side 20, figur 4
Figuren her er vanskelig at
afkode.
For det første bliver der i
teksten nedenunder lagt
tal sammen som man ikke
får oplyst i selve grafikken.
Delmængderne bør i
stedet vises i lagkagediagrammer.
Der henvises i teksten til
delelementer i figur 3, så
man skal bladre tilbage,
hvilket gør læseren
forvirret.
Når man skal til at skrive
sig ud af det, som grafikken bør vise, er det et tegn
på grafikkens manglende
kommunikation.
Læsbarhed/forståelighed
2
Nyttighed
2
Orden
2
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Samlet vurdering:
Meget svær grafik at
afkode, og burde være
delt op i to.

2,0

Grafisk gennemgang

Side 23, figur 5
Den konsekvente brug af farvekode
for hhv. asylcenter, kommune og
region viser sin værdi her, da der i
denne grafik fokuseres på flygtningens ankomst til kommunen (den
blå farve).

Læsbarhed/forståelighed

Samlet vurdering:
Enkel og overskuelig
grafik, hvor rækkefølgen er let at afkode.

5
Nyttighed
5

5,0

Orden
5

Side 24, figur 6
Fint at fremstille grafikken som
stablede søjlediagrammer for at
vise den samlede procentdel,
dog skal de samlede %-tal være
fremhævet i fed.

Anbefaling

Samlede %-tal i fed

Læsbarhed/forståelighed
4
Nyttighed
6
Orden
6
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Samlet vurdering:
Lidt mere styrke i
typografiken havde
udløst tre seks-taller.

5,3

Grafisk gennemgang

Side 25, figur 7
Fin, overskuelig og tydelig adskillelse
mellem de tre typer flygtninge.
Dog skal der angives asylcenter i
den øverste kategori (Flygtninge).

Læsbarhed/forståelighed
5
Nyttighed
5
Orden
5

Samlet vurdering:
Overskuelig og ordnet
grafik. Tydelig forskel i
farver i legenden.

5,0

Side 32, figur 9
Fin, overskuelig og letsammenlignelig grafik der giver et godt
overblik over ventetiden i uger
fordelt på tre år (2018 x 2).
Ugetal over søjlerne kan dog
godt gøres fede for at fremhæve dem.

Læsbarhed/forståelighed
5
Nyttighed
5
Orden
5

19

Samlet vurdering:
Tydelig og
letaflæselig grafik.

5,0

