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Agenda

• Navigering, menyer og filter

• Befolkning

• Publikum

• Sammenligning

• Spørsmål



Invitasjon for å opprette en bruker

Alle med NPU pluss-medlemsskap har fått en 

epost med innloggingsdetaljer fra 

support@displayr.com. 

Følg instruksjonene i eposten og opprett et 

passord for din bruker.



Startsiden og hovedmeny
Tips! Lagre URL-linken når du har 

logget inn hit, så den er lett tilgjengelig 

neste gang du skal logge inn. 



Meny og filter - Befolkning

Klikk på ikonet for det 

du ønsker å se 

nærmere på.



Meny og filter - Befolkning Du kan alltid komme tilbake til siden 

med ikonene ved å trykke < Tilbake.



Meny og filter - Befolkning

Filtersegment helt til høyre på siden gir mulighet 

til å filtrere på forskjellige variabler som kjønn, 

alder, geografi, utdanning etc.

Du kan når som helst benytte ON/OFF knappen 

nederst til å skru den filtreringen du har valgt av 

eller på.

Merk at du ser den fulle basen når du skrur 

filtrene av. 

Knappen er ikke en universell reset av filtre.



Meny og filter - Befolkning

Filteret du har valgt vil 

være synlig under 

overskriften.

Basen vil endre seg 

tilsvarende. Dette er 

antallet intervju data er 

basert på.

Nederst til venstre vil 

du alltid se hvilken 

seksjon du er i, her 

Befolkning.



Meny og filter - Publikum Benytt drop-down menyen for å velge 

ønsket brukersted.



Meny og filter - Sammenligning
Sammenligning 

inndelt i tre 

underseksjoner:

Befolkning – tema 

spesifikke for denne 

undersøkelsen.

Publikum – igjen, 

tema spesifikt relevant 

for disse 

undersøkelsene.

Bef. vs. Pub. –

universelle spørsmål, 

direkte 

sammenlignbare på 

tvers av undersøkelse.



Meny og filter - Sammenligning Filtermulighet:

Befolkning mot 

Befolkning

- Region og flerkultur

Publikum mot 

publikum

- Region, flerkultur og

bransje

Befolkning mot 

Publikum

- Region, flerkultur 

og bransje

Når flitrene er like på

hver side, vises bare 

ett sett med grafer, 

her de blå.



Meny og filter - Sammenligning

Blå søyler styres av filteret på venstre side.

Feltene som ikke er aktuelle vil være grå.

Tallene vises akkumulert (samlet) eller 

sammenlignet (for eksempel per brukersted).

Gule søyler i grafen styres av filteret på 

høyre side.

For bransje blir det midterste filtervinduet 

aktivert. 

Multivalg. Det er mulig å velge å se på 

flere enn ett brukersted av gangen. 



Meny og filter - Sammenligning
Sammenligning 

inndelt i tre 

underseksjoner:

Befolkning – tema 

spesifikke for denne 

undersøkelsen.

Publikum – igjen, 

tema spesifikt relevant 

for disse 

undersøkelsene.

Bef. vs. Pub. –

universelle spørsmål, 

direkte 

sammenlignbare på 

tvers av undersøkelse.



Sammenligning eksempel 1

Befolkning mot 

Publikum.

Huket av

for Bergen og omegn i

filteret på høyre side.



Sammenligning eksempel 2 Befolkning mot 

Befolkning.

Huket av

for Oslo, Trøndelag og 

Rogaland, og 

Sammenligne på 

venstre side (i blått).

Akkumulert for alle 16 

regioner på høyre side 

(i gult).

Valgt nedbrytning på 

seks forskjellige

kulturtilbud.

Ser interesse per 

region mot samlet sett 

for alle regioner.



Sammenligning eksempel 3

Publikum mot 

Publikum. 

Huket av

for Bransje, Festival 

på begge sider av 

filteret. 

Venstre side: 

Kulturfestivalen Peer 

Gynt

Høyre side: 

Festspillene i Bergen.



Spørsmål

Ta kontakt ved spørsmål!


