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Abstrakt 
Anledningen till att den männskliga kognitionen är intressant att undersöka 

är då grunden för vad som är bra eller dålig design ligger i det mänskliga 

sättet att läsa av och förstå omvärlden. Det handlar om att förstå varför en 

viss information sticker ut ur ett gränssnitt medan en annan knappt läggs 

märke till; vad som gör det lättare att förstå; eller att komma ihåg 

information. Den här kutymen beskrivs med begreppet MII – Människa-

informationinteraktion och har sitt ursprung från MDI – Människa-

datorinteraktion. MII handlar om att interagera med information medan 

MDI handlar om att interagera med en fysisk produkt med till exempel 

knappar som ska tryckas in eller reglage som ska dras i. Problemet som den 

här studien ämnade undersöka var vilken är den bästa visualiseringen av 

statisk information ur de männskliga kognitiva förutsättningarna. För att 

belysa problemet så utformades ett användartest vilket ämnade ge svar på 

vilken visualiserings lösning av karta, stolpdiagram eller tabell var bäst 

beroende på syftet med informationsinteraktionen. Det här användartestet 

genomfördes på sju informanter som fick genomföra uppgifter som bland 

annat utmanade till att lokalisera, jämföra, räkna ut, förstå, minnas och 

resonera. För att få en uppfattning av varje individuell person så 

genomfördes en intervju där man tog reda på ålder, utbildningsnivå samt 

yrke för att se om någon utav dessa faktorer kunde vara bakomliggande för 

resultaten. Resultaten från användartesterna utvärderades sedan mot teorin. 

Det som studien till slut kom fram till var att alla tre visualiseringarna i 

användartesterna var bra eller dåliga på olika sätt beroende på syftet med 

informationsinteraktionen. En del av de intressantaste resultaten var att 

kartvisualiseringen bidrog till bildminnet samt förståelse i ett större 

sammanhang men även informations överflöd. Stolpdiagrammet var bäst 

för överblick och jämförelseuppgiften men gjorde det svårt att plocka fram 

exakta siffror. Tabellen var allra bäst när det kom till att presentera mycket 

data och för att minska den mentala arbetsbelastningen på uträkningar. 

Överlag i testet till den här studien så var kartan sämst, stolpdiagrammet 

näst bäst och tabellen bäst.  

 

Nyckelord: Information, statisk, visualisering, kognition,  

människa-informationsinteraktion 
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1 Bakgrund 
 

Att studera den mänskliga kognitionen är att förstå hur människan läser av 

och förstår omvärlden, vilket är intressant i alla sammanhang där man syftar 

att förstå hur människan interagerar med omvärlden. För de som arbetar inom 

MII, eller vilken annan designkutym som helst, är det intressant att förstå de 

grundliga mäniskliga förutsättningarna för att förstå vad som är en dålig 

respektive bra design på en grundlig nivå. Det kommer förstås alltid att 

krävas kompletterande undersökningar av syftet, miljön samt målgruppen 

som ska interagera med informationen, eller produkten, för att kunna skapa 

den bästa lösningen. 

  Det här intresset dök upp först från en tidigare studie som ämnade 

undersöka vilken grafisk framställning som är bäst i konsumentmiljöer på 

webben, det vill säga webbutiker. Den här studien kommer däremot inte att 

gå in på webbutiker eller några andra interaktiva gränssnitt utan enbart statisk 

information. Det fanns ändå tre intressanta ämnen som dök upp under den 

föregående studien som är applicerbara i nästan vilken annan designsituation 

som helst: Informationsöverbelastning (sv. Informationsöverbelastning; Lin 

och Wu, 2006), resource matching theory (Martin et al., 2007) samt Need for 

cognition (Martin et al., 2007). 

  Dessa handlade överlag om hur man kan undvika för mycket information i 

ett gränssnitt, hur man matchar informationen med vad användaren faktiskt 

behöver samt hur man kan mäta kognitionen för att sedan se hur mycket 

information den tilltänkta användaren faktiskt klarar av. 

  Dessa tre ämnen är alla beroende på en och samma sak: den mänskliga 

kognitionen. 

  En sista inspiration till den här studien kom från ett annat projekt som 

handlade om att framställa statisk datainformation på ett överskådligt och 

lättförståeligt sätt. Det involverade bland annat framställningar av kartor med 

tillhörande symboler, statistisk information i diagram och kundinformation i 

tabeller.  

  Med uppfattningen att kunskaper om den mänskliga kognitionen kan 

vägleda skapandet av all slags design så ämnar den här studien att undersöka 

den och plocka ut de kunskaper som behövs för att framställa bästa möjliga 

statiska statistiska informationsvisualiseringen 

 

1.1 Tidigare forskning 

Det finns en hel del forskning inom kognition kutymen som är väldigt spritt 

inom flera olika sammanhang, utifrån olika förutsättningar samt beroende på 

syfte. Rogers et al., 2007, har ämnat grundligt belysa i vilka vardagliga 

sammanhang där kognitionspsykologiska-kunskaper kan göra stor skillnad 

för att utforma design så att den passar olika människors behov. Deras studie 
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visade att kognition finns i alla interaktioner med den yttre världen via våra 

fem sinnen så som perception, uppmärksamhet, minne, språk, resonemang, 

val och problemlösningar.  

  Rogers et al. tog även upp personliga skillander som kan påverka 

kognitionen så som tidigare kunskaper, sjukdomar, skador och ålder. Dessa är 

nödvändiga att studera för att kunna anpassa sin design efter användaren, 

men det krävs även en förståelse för situation och sammanhang. Dessa kan 

man undersöka via en mängd olika tekniker bland annat genom att studera 

användaren i sin naturliga miljö och nuvarande lösningar via observationer, 

tester, intervjuer, ”think aloud” med mera (Rogers et al., 2007, Cooper, 2007 

et al., Sharp et al., 2007).  

  Boduroglu et al., 2007, har gått på djupet för att beskriva minnet vilket delas 

upp i tre delar: arbetsminne, korttidsminne och långtidsminne. Det finns 

sedan flera olika indelningar inom dessa tre huvudkategorier, varav en del 

finns att läsa om i den här studien. Fokus i den här studien kommer att ligga 

på arbetsminnet och korttidsminnet, som är en del av uppmärksamheten.     

  Ware 2004, Pirolli 2007, Rogers et al. 2007, har plockat fram modeller för 

den mänskliga kognitionen. Dessa kan skilja sig åt på flera olika sätt men de 

följer ändå en grundmodell som sedan utvecklats olika på grund av deras 

skilda forskningar. 

  Om uppmärksamhet har Strayer och Drews, 2007, samlat flera års tidigare 

erfarenheter om vilka de sammanflätat och applicerat på deras studie. De 

beskriver tre olika slags uppmärksamhet: delad uppmärksamhet, selektiv 

uppmärksamhet, upprätthållen uppmärksamhet samt föruppmärksammad 

uppmärksamhet.  

  Studien kommer även att gå ner på en mer detaljerad nivå där det handlar 

om attribut på olika objekt så som färg, form, placering, mönster, text med 

mera där de flesta kunskaperna tagits från Ware, 2004, som samlat flera års 

forskning om informationsvisualisering i en bok. Här hör även bland annat 

Normans designprinciper till (Sharp et al., 2007), Nielsens 

användbarhetsprinciper (Nielsen, 2000) men även gestaltlagar (Ware, 2004). 

 

1.2 Problemformulering 

Studien ämnar undersöka kopplingen mellan kognition och visuell 

informationsdesign för att ge kunskaper om hur man kan skapa 

visualiseringar utifrån grundläggande mänskliga förutsättningar. Det kan öka 

en interaktionsdesigners kunskaper inför expertutvärderingar då hen kan dra 

fler generella slutsatser i det gränssnitt hen arbetar med. Det kan både spara 

tid och resurser och därmed pengar på dyra marknadsundersökningar. 
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1.2.1 Forskningsfråga 

Hur kan man använda kunskaper om människans kognition för att skapa 

visualiseringar som underlättar processen att hitta, förstå samt minnas 

statisk datainformation?  

 

1.2.2 Genomförande 

Studien ämnar undersöka problemet genom utförliga litteraturstudier om 

kognition och informationsvisualisering. Det som framkommit ur teorin som 

är applicerbara i skapandet av en statisk informationsvisualisering förtydligas 

i en teorisyntes. Det kommer även att ske användartester där användarna 

kommer att få genomföra olika uppgifter med tre olika visualiseringar. Dessa 

visualiseringar och användartester kommer att utvärderas och diskuteras.  

  Kunskapen som studien ämnar generera är hur kunskaper om den mänskliga 

kognitionen kan bidra till väl fungerande statiska visualiseringar redan innan 

användartester appliceras. Kunskapen ämnar helt enkelt vara kompletterande 

till expertutvärderingar inom interaktionsdesign.  

 

1.3 Avgränsning 

Studien ämnar enbart undersöka de tre visualiseringar som framställts och 

enbart de tillhörande frågor som blivit skapade i formuläret (se Bilaga). 

Dessa visualiseringar kommer att enbart visas på en datorskärm eller i utskrift 

på papper. 

  Studien ämnar inte undersöka interaktiva eller rörliga visualiseringar så som 

webbsidor, kontrollpaneler eller rörlig statistik, även om det kan tas upp som 

exempel eller i korta beskrivningar. Det kommer inte att studeras av 

anledningen att statisk informationsvisualisering av statistikdata är ett 

tillräckligt stort forskningsområde. Interaktiva datavisualiseringar är ett eget 

ämne medan rörliga visualiseringar även det är ett ämne helt för sig. 

  Även om det är tydligt att det finns flera olika kognitiva begränsningar i 

from av synnedsättning, ålder och sjukdom så är det inget den här studien 

kommer att fokusera på.  

  Hur lång tid det tog att genomföra användartesterna kommer heller inte att 

tas hänsyn till. 
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2 Teori 
I den här delen av studien så kommer den litteräraundersökningen av den 

männskliga kognitionen presenteras. Detta för att ge en grundlig förståelse 

för vad studien ämnade undersöka samt för att det ligger som underlag för 

utvärderingen av resultaten från användartesterna. Till att börja med så 

beskrivs de tre stegen av den männskliga kognitiva processen från avläsning 

till långtidsminnet. Resten av teorin kommer att delas upp i dessa tre steg.  

 

2.1 Människa-informationsinteraktion 

Människa-informationsinteraktion, MII (eng. Human information interaction, 

HII) är en kutym som mer centralt fokuserar på människans interaktion med 

information, snarare än interaktionen med en produkt (till exempel mobil, 

dator, maskiner och så vidare) som MDI, Människa-datorinformation (HCI, 

Human computer interaction) (Pirolli, 2007). 

   MII har främst uppkommit på grund av det ökade kravet på att datorer och 

datormediala produkter ska vara alltmer transparenta för att passa in i 

vardagen (till exempel touch-skräm i ett informationsgränssnitt snarare än en 

fysisk knapp) vilket lett till interaktion med information snarare än med 

fysiska produkter (Pirolli, 2007). 

   MII, så som MDI, är starkt fokuserat på användarna och den 

användarpsykologi som uppstår när de interagerar med information. Det är 

viktigt att se interaktionen i första hand för att kunna lära sig av den och med 

hjälp av dessa kunskaper utforma den bästa möjliga designlösningen (Pirolli, 

2007). 

 

2.1.1 Undersök målgruppen 

För att verkligen förstå användarpsykologin som sker när en användare 

interagerar med ett informationsgrässnitt så måste man undersöka 

användarens nuvarande design lösningar, hur hen interagerar med den samt i 

vilket sammanhang och/ eller miljö interaktionen sker (Rogers et al., 2007). 

Det finns metoder, verktyg och tekniker som kan generera kunskaperna som 

krävs för att förstå tekniska möjligheter/ begränsningar. Dessa kan hjälpa att 

förstå användarmålgruppen så man kan bemöta deras behov och mål. Om 

man inte tar hänsyn så kan det bidra till självreflekterad design. (Rogers et 

al., 2007).  

  Det krävs dock mycket skicklighet för att man ska kunna få ut rätt 

information redan när man utformar undersökningen samt att man bör ta 

hänsyn till de etnografiska perspektiven. Intervjuer, kvalitativ insamling, är 

både tidskrävande och det är svår att skilja ur trender från svaren - men det 

ger möjligheter att komma in på en mer djupare förståelse om området. Man 

behöver även vara väldigt tydlig med sina urval och vilka ytterligare faktorer 

som kan ha påverkat undersökningsresultaten (Rogers et al., 2007). 
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   Det finns även mer mätbara individuella skillnader så som experter, 

medianer och nybörjare vilka alla har olika behov och kunskaper. En 

nybörjare kan behöva extra instruktioner, tips och hjälp medan experten 

snarare vill ha genvägar. Nybörjare strävar dock inte efter att vara nybörjare 

för alltid utan vill utvecklas till att bli en median och experter förlitar sig på 

att gränssnittet låter hen falla tillbaka i mediananvändandet vid till exmepel 

gömska och ovana (Cooper et al., 2007; Rogers et al., 2007). 

   När man sedan börjar modellera en ny design så kan man åter igen använda 

sig av användarmålgruppen för att testa den med hjälp av low-fidelity 

prototyper i till exempel papper. Papper är lätta att testa, ändra och 

reproducera utan några betydliga kostnader (Pirolli, 2007). 

  Om man följt de här olika undersökningsmetoderna, både i början och under 

tiden av designmodelleringen, så kan man basera sitt arbete på fakta snarare 

än för magkänsla (Cooper, 2007; Pirolli 2007).  

 

2.1.2 Vad är informationsvisualisering? 

Begreppet information, som från början ämnade beskriva ett muntligt eller 

skriftligt budskap för att hjälpa att minska mottagarens osäkerhet om ett visst 

ämne, är nuförtiden vida och brett använt (Tyda, 2012). Allt har blivit 

information: omgivningen vi vistas i, texter, bilder, objekt, webbsidor, 

kontrollpaneler (i till exempel bilar, flygplan och fabriker) och så vidare då 

människan läser in den via våra fem sinnen, bearbetar och tolkar den 

(Boduroglu et al, 2007). 

  Den här studien ämnar gå in på statisk information, det vill säga information 

som enbart presenteras, vilket innebär inga knappar, datorprogram eller 

webbsidor (se 2.1 Människa-informationsinteraktion; Pirolli, 2007). 

  Det finns flera sätt som man kan framställa statisk information på: 

illustrationer, stolpdiagram, schematiskt diagram, cirkeldiagram, 

linjediagram, avbildning, tabeller, kartor, representationer, affischer, 

tidningar, serier, instruktioner med mera. (Ware, 2004; SCB, 2012) 

  En serie ackompanjerat med text är kanske bäst för att visa monterings 

instruktioner eller hur något fungerar; kartor för terräng och placering; 

avbildning för att kunna lokalisera och fixa ett problem; stolpdiagram för 

trender; schematiskt diagram för förståelse och inlärning med mera. (Ware, 

2004). 

  Olika slags framställningar är bra i olika sammanhang och oftast så finns det 

ingen perfekt lösning utan man behöver göra kompromisser på ett eller annat 

sätt (se 2.3.6 Språk och bilder; Ware, 2004). 

 Om man presenterar olika slags data så som tryck och mängd innehåll så kan 

det vara svårt att se det framför sig i ett stolpdiagram. Om man däremot har 

det i en representation så kan det leda till att man lättare kan diagnosera och 

hitta problem. En representation är något, till exempel en bild eller text 

istället för något annat och behöver inte likna det den representerar om det 

redan finns en underförstådd förståelse eller en gemensam inlärd i samhället. 
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Till exemepl så representerar en bild av en häst en riktig häst och 

väjningspliktskylten representerar en trafikregel som man måste lära sig för 

att förstå. Nackdelen med en representation är dock att den oftast måste 

anpassas efter olika målgrupper och deras behov medan en tabell eller ett 

stolpdiagram med text och siffror kräver mindre arbete att framställa och 

anpassa (Ware, 2004). 

 

2.2 Den kognitiva processen 

För att kunna översätta psykologin i testbara värden så delas de olika 

kognitiva processerna upp i flera mindre delar. Det finns många faktorer som 

kan påverka den kognitiva processen och två utav dem är åldrandet samt 

sjukdomar, vilket den här studien inte kommer att behandla något djupare 

även att det kan nämnas vid något tillfälle (Rogers et al, 2007). 

  Utifrån människans fem sinnen så kommer det ligga fokus på synen och 

därifrån på avläsning, uppmärksamhet, bearbetning och minne (Rogers et al, 

2007; se 1.2 Tidigare forskning). För att visualisera dessa steg samt i vilken 

ordning de sker i så togs det fram en begreppsmodell för den här studien i 

figur 1. Alla delarna i begrepsmodellen kommer att presenteras närmre i de 

tre steg följande styckena: 

 

Steg 1: Ögat samlar snabbt in all visuell information som finns i omgivningen 

(blåa delen i pyramiden i figur1). Den fångar upp egenskaper som former, 

placering, färg, struktur och rörelse, som sedan läggs in i ett ikoniskt 

korttidsminne (gröna delen av pyramiden i figur 1)(Ware, 2004). Så om man 

vill lyckas med att människor ska läsa av omgivningen snabbt och enkelt så 

måste man ta hänsyn till hur hjärnan läser av sin omgivning (Pirolli, 2007). 

 

Steg 2: Omgivningen segmenteras, delas upp i regioner och mönster så som 

fortlöpande konturer, regioner i samma färg och regioner i samma struktur 

(gula delen i pyramiden i figur 1). Här spelar även rörelsemönster en stor roll 

fast det är inget den här studien kommer vidare att gå in på. I det här steget så 

läggs det lite mer tyngdpunkt på godtyckliga symboler och intrycken delas in 

i två grupper: objektigenkänning och rörelse. Den information som bearbetas 

i det här steget hamnar i arbetsminnet och en del hamnar även till slut i 

långtidsminnet (Ware, 2004). 
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Figur 1: Begreppsmodell över den kognitiva processen.  
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Steg 3: Hjärnan bearbetar informationen som finns i fokus i det visuella 

arbetsminnet (Ware, 2004; röda delen i pyramiden figur 1). Den 

kognitiva processorn associerar informationen i arbetsminnet med den 

information som finns i långtidsminnet, för att se om informationen känns 

igen. Det som ligger i långtidsminnet är den information, fakta samt 

kunskaper, som hen samlat på sig sen tidigare (lila biten sammankopplad 

med pyramiden i figur 1). Den information som finns i arbetsminnet är den 

som hen just nu fokuserar på, vilket är en bit av all information som är 

tillgänglig, en chunk. Utifrån den här bearbetningen så fattas beslut och 

reaktioner (Pirolli, 2007).   

  Det är även i det här steget som ord bearbetas och paras ihop med mentala 

bilder av vad ordet betecknar (Ware, 2004). 

 

Studien ämnardjupare gå in i detalj på uppmärksamhet, attribut samt det 

visuella arbetsminnet men kommer att gå in på var och en utav stegenför att 

ge läsaren en överskådlig förståelse av den mänskliga kognitionen.  

Den här studien kommer att följa upplägget som visualiseras i bilden vilket är 

uppifrån och ner.  

 

2.2.1 Steg 1: Uppmärksamhet och attribut 

När människan interagerar med information så påverkas hen av alla de 

synintryck som finns tillgängliga. Allt kan inte uppmärksammas på en och 

samma gång så vilka attribut man väljer att ge sin informationhar en stor 

avgörande faktor för vad som kommer uppmärksammas eller vad som kanske 

aldrig läggs märke till. Det finns i sin tur även ytterligare faktorer som kan 

påverka uppmärksamheten, vilka en del presenteras i det här kapitlet. Dessa 

attribut har även en stor betydelse för hur och i vilken ordning användare 

läser av information enligt information foraging theory. Det finns en del 

principer och lagar som plockats fram genom åren som kan hjälpa för att 

lyckas bättre med visualisera designdärbland Normans designprinciper och 

Gestaltlagarna som tas upp i den senare biten av det här kapitlet. 

 

Uppmärksamhet  

Det finns olika sorters uppmärksamhet, och trots att man utövar en aktivitet 

regelbundet så kan uppmärksamheten reduceras på grund av. olika 

omständigheter så som stress, distraktion, sjukdom eller ålder (Rogers et al., 

2007).  

En fundamental egenskap för människans kognition är vår 

begränsade kapacitet att bearbeta information (se 2.3.3.1Arbetsminnet). Vi 

kan inte se, närvara, komma ihåg eller reagera på allt som vi stöter på i vår 

omgivning. Vi lägger vår uppmärksamhet på olika saker, till exempel i en bil 

så koncentrerar användaren sig på att köra men när hen plötsligt väljer att 

svara på ett telefonsamtal så skiftar uppmärksamheten mellan samtalet och 

körandet. Det finns tre indelningar av uppmärksamhet: Selektiv 
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uppmärksamhet, delad uppmärksamhet och upprätthållen uppmärksamhet. 

Studien ämnar förklara mer ingående var och en utav indelningarna (Strayer 

och Drews, 2007). 

 

Selektiv uppmärksamhet 

Att selektivt uppmärksamma är förmågan att välja ut något som man ska 

koncentrera sig på och bearbeta medan man ignorerar allt annat. Man kan helt 

enkelt inte uppmärksamma allt och det är viktigt att kunna välja ut den 

information som är viktigast att bearbeta först. 

Man hjälper den selektiva uppmärksamheten om objekten/ objektet man letar 

efter skiljer sig från resten med ett särskilt drag så som form eller färg.  

Det hjälper alltså med b. la. färgkodning, highlighting eller olika former för 

att man lättare ska uppmärksamma saker i ett gränssnitt (Ware, 2004; Strayer 

och Drews, 2007; se 2.5.1.5 Föruppmärksammad bearbetning; se 2.5.1.6 

Highlighting). 

  Det är oftast så att när en användare interagerar med ett 

informationsgränssnitt så letar hen efter något eller så hittar hen något 

intressant som hen sedan väljer att fokusera på. Till exempel i ett 

informationsgränssnitt med flera gröna cirklar och fyrkanter och en röd cirkel 

så får man i uppgift att leta efter den röda cirkeln. Man rensar bort allt som är 

grönt och allt som har en annan form än en cirkel och hittar den röda cirkeln 

snabbt och effektivt. Ett annat exempel är när man letar efter 

kontaktuppgifter och då letar man efter ord som börjar på ”k”, för kontakt, ”t” 

telefonnummer, ”e” e-post, ”a” adress eller olika sifferkombinationer som 

kan representera ett telefonnummer eller en adress (Ware, 2004). 

  Nackdelen med selektiv uppmärksamhet är att man kan missa annan högst 

relevant information vilket kan leda till katastrofala följder (till exempel i 

kontrollrum, flygplan med mera) (Se 2.5.1.4 Tunnelvision; Strayer och 

Drews, 2007). 

   Den selektiva uppmärksamheten styrs även av användarens mentala modell 

(se 2.3.5 Mental modell), vad hen förväntar att se (Strayer och Drews, 2007). 

 

Delad uppmärksamhet 

Delad uppmärksamhet innebär att man helt enkelt delar uppmärksamheten på 

två eller fler aktiviteter/ uppgifter samtidigt. Även om man skiftar mellan 

dem på ett effektivt sätt (perfecttime-sharing) så blir oftast den ena bättre än 

den andra, till exempel när man kör bil och pratar i telefonen samtidigt så 

konkurrerar dessa aktiviteter med arbetsminnets begränsade resurser (Strayer 

och Drews, 2007) vilket leder till antingen ett bra samtal eller bra körning. 

Antalet självständiga aktiviteter/grafiska objekt som kan man uppmärksamma 

på en och samma gång har blivit vida diskuterat men på senare tid har man 

kommit fram till mellantre-fyra objekt. Beroende på de här fyra objektens 

komplexitet så kan det även vara överväldigande, då det bidrar med 
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ytterligare självständiga variabler (se 2.3.3.1 Arbetsminnet; Strayer och 

Drews, 2007). 

  Men ju mer två uppgifter är olika varandra, så som lyssna och se, så finns 

det inga större problem med att koncentrera sin uppmärksamhet på dem båda, 

till exempel som när man ser och lyssnar på tv. I exemplet med tv:n så 

kompletterar de båda medierna varandra, ljud och bild, och de båda bearbetas 

samtidigt (se 2.3.6 Språk och bilder). Andra exempel är att man kan prata 

medan man diskar eller går(Strayer och Drews, 2007). 

 

Upprätthållen uppmärksamhet 

Upprätthållen uppmärksamhet är förmågan att hålla fokuserad 

uppmärksamhet på en uppgift eller grafisk display under en längre period, till 

exempel när man kontrollerar röntgenbilder av bagage efter farliga föremål. 

Den här sortens uppgifter är ofta påfrestande, utförda under tidspress och 

under hög arbetsbelastning vilket leder till sämre prestation. Här finns det 

även risker för att bli avbruten på grund av. uttråkning, och det kan påverkas 

beroende på mer personliga skillnader så som personer med ADHD, vilka ha 

svårt att koncentrera sig i längre perioder och undviker gärna situationer som 

kräver det (till exempel läsning eller under lektioner) (Strayer och Drews, 

2007). 

Men om man tränas så kan uppgifter som att leta efter vapen i röntgenbilder 

bli förenklade och effektiviserade. Man kan även öka effektiviteten med en 

belöning för att de hittar förbjudna vapen - det kan även leda till fler 

felantagningar men än mindre missade farliga föremål. 

Om man tränar på uppgiften så kan vissa delmoment bli automatiserade och 

man kan utföra flera uppgifter samtidigt utan att öka arbetsbördan (se 2.3.5 

Mental belastning; Strayer och Drews, 2007). 

 

Tunnelseende och stress 

När en användare lider av mycket stress så kan det skapas en 

tunnelvisioneffekt, vilket innebär att man bara kan se det som är viktigast för 

att utföra uppgiften vilket oftast ligger i fokus i den centrala delen av 

synfältet (se 2.5.1.1 Selektiv uppmärksamhet). Det kan få katastrofala följder 

i potentiella livsfarliga situationer till exempel när man kör en bil och man 

byter från en snabb väg till en långsam väg och märker inte hur hen kör för 

snabbt och kan få följden att hen kör in i bilen framför; eller hur piloter kan 

krascha på grund av. att de är så inne i att lösa ett problem att de missar andra 

kritiska problem (Ware, 2004; Durso et al, 2007). 

Ju mer man har att hantera, stress eller extra uppgifter, ju lättare hamnar man 

i tunnelvision på grund av. att UFOV krymper. UFOV är en förkortning för 

”Usefull field of view” vilket är en formel ämnad att räkna ut hur stor en 

visuell yta kan vara för att en person ska kunna läsa av den snabbt beroende 

på olika situationer och sammanhang. Om det är mycket information, många 

olika objekt och texter med mera som ligger tätt så minskar UFOV på grund 
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av att man måste titta närmre och fokusera på en mindre yta. Om det är låg 

täthet däremot så kan man se över en större yta (Ware 2004). 

  Det är därför viktigt med all slags avbelastning av arbetsminnet som är 

möjlig (se 2.3.3.1 Arbetsminnet; se 2.3.3.2 Mental arbetsbelastning; se 2.3.2 

Informationsöverbelastning; se 2.3.4 Resource matching theory). 

 

Föruppmärksammad bearbetning  
Föruppmärksammad bearbetning är när något bearbetas innan man medvetet 

uppmärksammat det, vilket sker snabbare än 10msec. Om det är något som 

däremot inte är för-uppmärksammat så tar det 40msec eller mer. Nyttan av att 

förstå föruppmärksammad bearbetning är att man kan skapa element i ett 

gränssnitt som "poppar"-ut från resten av innehållet med: färg, form, rörelse, 

konvex-konkav form från skuggning, position, storlek, kurvor, grupper, 

suddighet, tilläggsmärken, antal, linjebredd, linje ängd, färgnyans, 

färgintensitet, blinkande rörelse, rörelseriktning, position i 2D samt 

stereoskopisktdjup (Ware 2004). 

Något som däremot inte läses av snabbt, trots att de skiljer sig från mängden, 

är två sammankopplade linjer eller två linjer som ligger parallellt med 

varandra, eller objekt med två eller fler attribut. Ett exempel är om man ska 

leta efter en röd cirkel så behöver man hålla två attribut i huvudet medan man 

letar, det vill säga en form och en färg, vilket kallas konjunktionsökning. Den 

här typen av letande tar oftast längre tid och tar mer ansträngning på grund 

av. att den här typen av letande sällan är föruppmärksammat, med några få 

undantag. Det är såklart skillnad om den röda cirkeln är ensam med att vara 

röd, men om den snarare ligger bland flera andra former med olika färger så 

kompliceras letandet (Ware, 2004; Strayer och Drews, 2007). Det är även 

lättare att hitta objekt med tillägg än avsaknad, till exempel är det lättare att 

hitta ett Q bland en grupp O än att hitta ett O bland en grupp av Q (Ware 

2004).  

  Ett annat exempel är när man kör bil så är det lättare att upptäcka att en 

varningslampa, för till exempel oljan, plötsligt tänds snarare än att den 

slocknar (Strayer och Drews, 2007). 

  Det är viktigt att förstå och utnyttjaföruppmärksammad bearbetning för att 

underlätta situationer där man behöver läsa av information snabbt och utan 

ansträngning, för att åter kunna lägga fokus på ett annat ställe (till exempel 

under flygning och ev. komplikationer) (Ware 2004). 

Om man i ett visst fall måste blanda flera olika ikoner och mönster med 

varandra så måste man se till att de som används är väldigt distinkta från 

varandra, till exempel på en karta. Men ju fler olika mönster, former och färg 

det finns på en större mängd olika objekt när man letar efter en specifik, så 

blir det svårare att hitta (Ware 2004). 

   Det finns inga direkta riktlinjer för vad som står ut mer än något annat då 

det helt beror på sammanhanget, fast det finns en enkel tumregel däremot 

som man kan följa vilket lyder såhär: använd någon grafisk dimension (färg, 
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form eller annat) som är minst använd i resten av designen för att få den att 

stå ut (Ware, 2004). 

 

Highlighting 
För att få något att stå ut, och därmed bli för-uppmärksammat, så kan man 

använda sig av en teknik som heter highlighting. En highlighting kan se ut 

olika i olika sammanhang till exempel i en text så kan man highlighta genom 

att markera en text med gul markeringsfärg. Det är mest effektivt när det är 

svart text med vit bakgrund då kontrasten är tillräckligt hög mellan de tre 

färgerna (se 2.5.6 Ljushet, mättnad och kontrast).  

   En annan sorts highlighting är suddighet (eng. blur), som kan liknas vid 

linsoskärpan i en kamera, för att tona ner elementen runt objektet som man 

vill att användaren ska fokusera på. Nackdelen med det här är att designern 

väljer vad användaren ska fokusera på vilket kanske inte alltid stämmer 

överens med vad användaren vill fokusera på i verkliga situationer (Ware 

2004). 

 

Information foraging theory 
Information foraging (sv. Informationssamling) är en teori om att en 

användare av ett informationsgrässnitt samlar till sig information och följer 

spår på den aktuella sidan för att sedan hitta fram till sitt slutliga mål. T ex på 

en webbsida så kan spåren vara en hyperlänk, grafik, menyalternativ, en 

rubrik eller en bit text som leder hen närmre till sitt mål.  På en webbsida så 

kan navigationen förenklas genom tydliga kategoriseringar, eller tydligt 

visualiserade sammanhängande grupper av information med logiska namn, 

vilket i stor utsträckning är allmän visdom i designvärlden.  Användaren 

måste använda sig av det som presenteras i ett informationsgränssnitt för att 

sedan kunna göra navigationsbeslut. ACT-sent är till för att förutse hur 

navigationen kommer att ske (Pirolli, 2007). 

  Det svåra med information foraging theory är att förutspå en tydlig väg som 

användaren kan gå för i ett webbsökningssammanhang då finns det nästan 

oändligt många olika vägar att gå. Det kan även bero på vart man söker ifrån, 

relevans, kvalité och varietet på den information man söker (Pirolli, 2007). 

 

Några tumregler för att undvika svagt informations-doft (eng. sent): 

Okända länkar eller rubriker: Ha tydliga namn på länkar och rubriker för att 

användaren ska kunna förutspå innehållet i dem. 

Konkurrerande rubriker: Undvik namn på rubriker eller länkar i ett 

informationsgränssnitt som liknar användarens mål men inte uppfyller dem 

(Pirolli, 2007). 
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Normans Designprinciper 

Normans designprinciper består av 6 delar: Synlighet, Återkoppling, 

Restriktion, Kosistent, Affordance samt Mapping. Här följer en kort 

beskrivning av varje Normans designprincip som använts i denna studie:  

 

Synlighet: allt som man behöver för att fungera i gränssnittet ska finnas 

synligt. Alla relevanta menyalternativ ska vara synliga, så ett tecken på dålig 

synlighet är en dropdown-meny som innehåller menyalternativ som är 

betydelsefulla för navigationen av ett informationsgränssnitt (Sharp et al., 

2007). 

 

Affordance: visar tydligt hur något ska användas till exempel om man ska 

trycka, dra, skriva eller gå vidare i en process (Sharp et al., 2007). 

 

Mapping: användaren ska tydligt se var hen är och vart det är möjligt att hen 

kan gå. Man kan använda sig av breadcrumbs för att visa användaren hur hen 

kommit fram till den nuvarande sidan. Mapping kan även referera på hela 

upplägget, själva layouten, och är viktig för att användaren ska kunna 

navigera sig fram på bästa sätt (Sharp et al., 2007). 

 

Nielsens användbarhetstumregler 

Nielsens användbarhetstumregler kan användas som ett verkyf för att skapa 

så användarvänliga gränssnitt som möjligt. Det liknar till viss del Normans 

designprinciper vilket kan bero att mycket på utav deras forskning inom 

interaktionsdesign har överlappat varandra och förmodligen tagit inspiration 

från samma källar och varandras forskning. Här nedan följer en kort 

beskrivning av de begrepp som användes i den här studien: 

 

Synlig system status: gränssnittet måste alltid hålla användarna uppdaterade 

om vad det är som händer inom rimlig tid (Nielsen 2005). 

 

System stämmer överens med den verkliga världen: grässnittet borde tala 

användarens språk, följa användarens mentala modell (Nielsen 2005). 

 

Konsistens och standard: användare ska inte behöva tänka om olika ord, 

situationer eller handlingar menar samma sak (Nielsen 2005). 

 

Förhindra fel: det är bäst att begränsa användaren så att denna inte kan göra 

något fel. Gränssnittet kan även varna om följderna innan den utför 

handlingen så att användarna är medvetna om problemet och gett sitt 

godkännande (Nielsen 2005). 
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Igenkänning hellre än komma ihåg: avlasta användarens minne så mycket 

som möjligt genom att göra allt som är aktuellt synligt (Nielsen 2005). 

 

Estetiskt och minimalistisk design: det ska inte finnas irrelevant information 

eller sällan nödvändig i gränssittet (Nielsen 2005). 

 

Gestaltlagar   

Tre tyska psykologer; Max Westheimer, Kurt Koffka och Wolfgang Kohler, 

grundande 1912 ”Gestalt school of psychology”. De kom fram till att det 

finns 8 olika gestaltlagar: Närhet, Likhet, Samhörighet, Kontinuitet, 

Symmetri, Slutenhet, Relativ storlek samt figur och bakgrund. Det kommer 

att följas en kort beskrivning av varje gestaltlag som använts i den här 

studien:  

 

Närhet: objekt som ligger närmre varandra uppfattas att tillhöra varandra om 

ingen annan lag tillämpats. Den kan användas för att gruppera texter och 

olika element med varandra (Ware, 2004). 

 

Likhet: De objekt som liknar varandra uppfattas som att tillhöra varandra. T 

ex om det är två gröna cirklar som placerats ut på två olika ställen i ett 

informationsgränssnitt med flera andra olika element så kommer det ändå 

uppfattas som en slags gemenskap mellan dem två,  även om andra 

gestaltlagar tillämpats (Ware, 2004). 

 

Slutenhet: ringa in, överlappa eller boxa in ett eller flera element för att 

visualisera att trots elementens olikheter så tillhör de varandra, vilket även 

kan benämnas med begreppet Object display. Det här är en gestaltlag som 

ofta används på webbsidor där man delar upp innehållet i 2-7 (eller fler) 

tydliga indelningar. I dessa indelningar så blandas ofta både bilder och texter 

ihop även med inslag av andra gestaltlagar (Ware, 2004), vilket kan avleda 

risken för Informationsöverbelastning om den används på rätt sätt (Lin och 

Wu, 2006). 

 

Relativ storlek: element och objekt läses av på olika sätt och i olika ordning 

beroende på storlek. Om något är extra litet så kanske man inte lägger märke 

till det eller bryr sig om att uppmärksamma det då det inte verkar vara något 

särskilt viktigt (Ware, 2004). 

 

Bilder eller ord 

Ord, talad eller skriven, har fördelen att den är mer allmänt förekommande 

och utvecklad än en visuell kommunikation. Man kan beskriva abstrakta 

förhållanden så som kärlek, frihet och så vidare med ord medan i bilder så 
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kan det nästan vara omöjligt om man inte är underförstådd med vad orden 

symboliserar i en viss kultur(Ware, 2004). T ex frihet i en bild skulle kunna 

vara en duva för oss i Sverige men inte betyda något alls eller kanske något 

annat i ett annat land  

  Bilder kan dock beskriva en scen snabbt och bidra till mer komplexa 

strukturer och visa sammanhang med en eller flera bilder i en serie. (Ware 

2004) 

  Det har visat sig bland annat att ord och bilder tillsammans är mer effektiva 

än enbart ett ord eller enbart en bild, och lett till bättre förståelse. Det kan 

göra så att dessa två centraler, logogens och imagens, i arbetsminnet kopplas 

ihop. Fast det kan finnas en risk att man associerar fel ord med fel bilder om 

det används på ett felaktigt sätt. Bilder hjälper dessutom att framkalla minnen 

till texter (Ware, 2004). 

I  ettdiagram där man ger instruktioner om hur något fungerar läses bäst av 

med tillhörande text. Det är ännu bättre om texten är integrerad direkt i 

diagrammet i anslutning till vad texten handlar om. Man kan då läsa av den 

aktuella texten samtidigt som man överblickar visualiseringen. Det här 

avlastar arbetsminnet för nu behöver användaren inte läsa texten på en plats, 

hålla den i minnet och sedan byta fokus till en annan plats, det vill säga en 

plats i diagrammet, med risk att tappa bort sig och sedan glömma bort vad 

man precis läst (Ware, 2004). 

 

Här nedan följer en kort lista över några saker som är värt att tänka på när 

man utformar en visualisering och om det är bättre att använda bilder, ord 

eller båda och: 

 

 Bilder är bäst för att visa strukturella relationer som olika länkar 

mellan enheter och grupper (Ware, 2004). 

 

 Uppgifter som involverar lokalisering av information är bättre i bilder 

(Ware, 2004). 

 

 Visuell information är oftast lättare att komma ihåg än verbal 

information. Här hör inte abstrakta bilder till. (Ware, 2004). 

 

 Bilder är bättre för att visa detaljer och utseende. Enligt Dwyer, 1967, 

så borde man inte göra bilden mer invecklad än vad åskådaren har tid 

att lägga på att studera den (Ware, 2004; se 2.3.5 Mental modell). 

 Först förstår vi formen och sedan ser vi detaljerna, därför är det bättre 

med enkla linjebilder för snabb avläsning (Ware, 2004). 

 

 Text är bättre till för att förklara abstrakta begrepp som frihet, 

effektivitet och så vidare (Ware, 2004). 
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 Steg för steg information är bäst förklarad i text eller tal, eller text 

med bilder. Bilder för sig själv är inte effektiv att förklara 

komplicerade instruktioner (Ware, 2004). 

 

 Text är bättre än bilder när man ska förklara programmeringslogik 

(Ware, 2004). 

 

 Information som specificerar vad man borde göra och inte borde göra 

är bättre i text eller tal än i bilder (Ware, 2004). 

 

Färg  

I världen så finns det människor som ser färg på olika sätt och i olika grad, 

men även färgblinda som ser världen i gråskalor. För att försäkra sig om goda 

färgval till sin design så bör man utgå från tillgängliga färgstandarder samt 

tänka på att ha god kontrast mellan de olika färgerna som används i ett 

gränssnitt. För en person som ser färg så kan det vara svårt att se skillnad på 

olika kontrastvärden, då färgerna för den här personen är helt klart olika 

varandra beroende på färgnyansen. Det man främst bör titta på är i alla fall att 

det ska vara god kontrast mellan olika grafiska element och text men även 

mellan text och bakgrund. Dålig kontrast kan man även som färgseende bli 

påverkad av, särskilt när det gäller att texten och bakgrunden har ungefär 

samma mättnad och därav tävlar på samma nivå (Ware, 2004). 

Ljushet, mättnad och kontrast 

Man kan använda kunskapen om ljushet, mättnad och kontrast till att 

highlighta något som man vill ska stå ut extra i ett informationsgränssnitt 

eller skapa djup och upphöjningar som egentligen inte finns där (se 2.5.1.6 

Highlighting). Kontrast, till exempel mellan en text och en bakgrund, kan 

vara avgörande för hur synligt något blir. En låg kontrast brukar användas till 

att visa användarna att något är inaktivt eller inte lika viktigt som resten av 

innehållet. Om det dock är en genomgående standard med låg kontrast mellan 

text och bakgrund av information som är relevant eller till och med viktig så 

kan det skapa problem beroende till exempel datorskärm, färgblindhet och 

nedsatt syn (Ware 2004; se 2.5.5 Färg). 

 

2.2.2 Steg 2: Segmentering och mönster  

När människan har läst in informationen från sin omgivning så börjar den 

delas upp, segmenteras/ chunkas, i mönster enligt kontiunerliga former och 

liknande attribut (Ware, 2004). Det här för att strukturera upp informationen 

så att det lättare ska gå att relatera till tidigare kunskaper i långtidsminnet 

eller skapa förståelse. 
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Chunking 

Begreppet chunking har till synes flera olika användningsområden men i det 

här sammanhanget så är en klar definition av begreppet att den kognitiva 

processen/ designen/ systemet delar upp, omgivningen/ informationen, i 

mindre hanterbara delar. Man kan påverka chunkingen genom att applicera 

olika gestaltlagar, designprinciper, färg, mönster med mera (se 2.5.4 

Gestaltlagar; se 2.5.3 Normans designprinciper; se 2.5.5 Färg; se 2.4.2 

Mönster och objekt). Om man ser ut genom fönstret så chunkas/ segmenteras 

(delas upp) alla intrycken ihop i olika delar till exempel: byggnader av 

samma form blir en enhet, gräset blir en enhet och vägen är en annan enhet 

och bilarna har en gemenskap på grund av att de är fordon men delas ändå 

upp beroende på placering och utseendeosv(Ware, 2004; Strayer och Drews, 

2007; Pirolli, 2007). 

 

Mönster och objekt 

Mönster benämner all sorts upprepning över en liten eller stor yta. Det har 

dragits en slutsats att om man vill använda flera mönster överlappande eller i 

nära anslutning till varandra så bör de ha minst 30 graders vinkel differens för 

att de ska vara lätta att åtskiljas (Ware, 2004). 

   Om man vill lägga ett mönster på ett objekt så bör man tänka på att det inte 

ska vara ett mönster som gör det svårt att uttyda objektets grundformer eller 

att det ska behöva tilläggas ytterligare tydliga konturer(Ware, 2004). 

  I ett sammanhang där mönster och överlappning av flera olika mönster sker 

allra mest är på olika sorters kartor. Det är även inte sällan att mönster 

ytterligare kompletteras av flera olika former och objekt (Ware, 2004). 

Man kanske vill se ett antal personer på en karta men även deras olika attribut 

så som: ekonomiskstatus, utbildning, anställning samt placering. Man kan till 

exempel ha en form per person vilket storleken visar på varierad inkomst, 

formen står för sortens anställning, utbildningsnivå i dess färg samt placering 

på kartan via x,y axlarna (Ware, 2004). 

 

2.2.3 Steg 3: Visuella arbetsminnet och långtidsminnet 

När ögonen har fångat in information och sedan primärt bearbetat så skickas 

en del vidare till arbetsminnet. I arbetsminnet så bearbetas informationen och 

en del kopplas ihop med tidigare kunskaper och mentala modeller som finns i 

långtidsminnet. Om det är för mycket information som visas på en och 

samma gång så kan användaren bli mentalt överbelastad av information, som 

i det här sammanhanget kallas informations överbelastning. Man kan dock 

motverka överbelastningen genom att ta hänsyn till att matcha den visuella 

informationen med precis så mycket information användaren faktiskt 

behöver. Det finns även riktlinjer för hur man kan visa information: i enbart 

bild eller text eller tillsammans för att bäst matcha användarens behov. 
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  Kunskapen som hittils har presenterats i den här studien är dock inte 

tillräcklig och belyser detta genom att ha ett kort kapitel om vilka metoder 

man kan använda sig av för att undersöka de tilltänkta användarna. 

 

Minne 

Minnet delas upp i tre olika delar: 

arbetsminnet, korttidsminnet och långtidsminnet. Alla tre kommer att tas upp 

i någon aspekt genomgående i det här kapitlet men med utgång och fokus på 

arbetsminnet och dess förmågor (Boduroglu et al., 2007). 

 

Arbetsminnet 

Arbetsminnet innehåller all information man behöver vid det tillfälle man ska 

utföra en viss uppgift till exempel leta efter en bit information, göra kaffe, 

eller förstå instruktioner. Arbetsminnet hålls ständigt uppdaterad med 

information via människans fem sinnen medan den samtidigt arbetar med 

att rensa bort den information som inte är relevant för den nuvarande 

uppgiften. Arbetsminnet behöver även styra uppmärksamhet från och till ny 

information eller uppgift, hålla koll på mål (för utförandet av en uppgift), 

koordinera genomförandet av flera uppgifter samtidigt samt planera nästa 

steg (Boduroglu et al., 2007). 

  Det är väldigt många uppgifter för en del av hjärnan som samtidigt är 

väldigt begränsat (Boduroglu et al., 2007; Pirolli, 2007). Forskaren George 

Miller, 1956, kom fram till att människor är bara förmögna att hålla ordning 

på ett begränsat antal delar, ”chunks”, av information i arbetsminnet 

samtidigt. Han myntade begreppet ”magiska nummer sju (+/- 2)” som det 

max antal chunks av information som man kan hålla i arbetsminnet på en och 

samma gång (Boduroglu et al., 2007). Senare forskning har dock visat på att 

det snarare rör sig om tre-fyra chunks av information som kan hållas i 

arbetsminnet i ungefär sju sekunder (Pirolli, 2007), vilket betyder att 

arbetsminnet är betydligt mer begränsat än vad Miller först 

trodde (Boduroglu et al., 2007). Människan har förmågan att se hur många 

objekt det finns genom att bara kasta ett ögonkast, om det är mellan ett-fyra 

stycken, men om det är fler än fyra så måste man börja räkna (Ware, 2004). 

  Förmågan att hålla mer eller mindre chunks av information i arbetsminnet 

kan dock variera mellan olika personer beroende på olika faktorer. Det finns 

ingen klar förklaring till vad arbetsminnets begränsningar beror på men det 

finns olika teorier att det är svårt att kontrollera fokus samt det begränsade 

antalet information som kan hållas i fokus på en och samma gång (Boduroglu 

et al., 2007). 

  Arbetsminnet kan bli avlastat om den har möjlighet att hämta information 

från långtidsminnet, där tidigare kunskaper lagrats, vilket gör att det är lättare 

att hålla den relevanta informationen nära tillhands när man genomför en 

uppgift (Strayer och Drews, 2007; Boduroglu et al., 2007 ), tvärtemot en 

person som inte har några tidigare kunskaper alls. Nybörjaren får alltså hålla 
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all relevant information för att utföra en uppgift i arbetsminnet, vilket i vissa 

fall kan leda till informationsöverbelastning (Boduroglu et al., 2007; se 2.3.2 

Informationsöverbelastning). 

  För att undvika överbelastning och öka prestationen så kan man låta 

användaren träna in uppgiften som ska utföras och se till att eliminera 

överflödiga informationselement (Boduroglu et al., 2007; se 2.3.5 Mental 

modell). 

 

Mental arbetsbelastning 
Mental arbetsbelastning är ett begrepp som ämnar beskriva användarens 

interaktion med en uppgift eller ett föremål. Arbetsbelastningen är dock svår 

att mäta för den beror ofta på flera olika faktorer snarare än bara en, bland 

annat ålder, tidigare kunskaper, stress och prestationsförmåga. 

  Man har försökt att mäta detta med att låta användare i olika yrkesgrupper 

svara på enkäter och sedan jämföra svaren med antalet uppgifter personen 

ifråga måste hantera. En uppgift kan dock ökas i komplexitet ju fler olika 

inputs (till exempel skrolla, trycka på knappar eller dra på reglage) 

användaren behöver göra för att slutföra uppgiften (Strayer och Drews, 

2007). 

  Om man anstränger sig och försöker mer så krävs det mer uppmärksamhet 

på aktiviteten i fråga, vilket resulterar i ökad mental arbetsbelastning. Det 

finns även en koppling mellan mental arbetsbelastning och prestation; om 

arbetsbelastningen är för låg så riskerar man att tråka ut användaren men om 

den är för hög så blir utförandet av uppgiften lidande. Man behöver hitta en 

balans för att hålla användaren alert och högpresterande, utan att överbelasta 

hen. Ett sätt att avbelasta användaren är att låta systemet automatisera 

uppgifter som är av lägre prioritet när användaren är upptagen med högre 

prioriterade och ansträngande uppgifter (Strayer och Drews, 2007). 

  Det krävs även en förmåga att återuppta uppgifter efter att ha blivit avbruten 

eller distraherad vilket kräver att man kommer ihåg hur man utför den 

specifika uppgiften och i vilket steg man befann sig i innan man blev 

avbruten. Det kan lätt ske att man på grund av. distraktioner missar ett steg i 

processen eller glömmer att utföra den helt och hållet för att det krävs att hen 

utför en annan uppgift vid sidan av (Strayer och Drews 2007). 

  Man kan reducera den mentala arbetsbelastningen genom att korta ner 

instruktionstexter till punktlistor samt eliminera mindre nödvändiga steg som 

inte behöver fullföljas för att den stora uppgiften i sig ska fullbordas 

(Boduroglu et al., 2007). 

 

Informationsöverbelastning 

Informationsöverbelastning (sv. Informationsöverbelastning) är en teori som 

ämnar beskriva ett tillstånd i ett informationsgrässnitt där informationen är 

mer än en användare klarar av att bearbeta (Lin och Wu, 2006).  
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   I den här studien så har och kommer begreppet att användas några gånger 

och det har blivit klart att informationsöverbelastning beror på individuella 

skillnader: sjukdomar, ålder, erfarenheter det vill säga expert, nybörjare eller 

median (Rogers et al, 2007; Boduroglu et al., 2007; Sharp et al., 2007; se 

2.3.3.1 Arbetsminne) men även stress, situation, mental belastning och själva 

gränssnittets utformning (se 2.5.1.4 Tunnelvision och stress; se 2.3.3.2 

Mental arbetsbelastning.) Det finns dock en gräns för hur mycket information 

som helt enkelt är för mycket för arbetsminnet, men det beror allra mest på 

hur informationen blivit utformad. 

  Om informationen är för mycket för att läses av effektivt så kan det få 

förödande konsekvenser i ett flertal sammanhang, även i en statisk 

informationspresentation. 
 

Resource matching theory 

Resource matching theory är en teori som antar att om man matchar antalet 

information (chunks) med det exakta antalet information som behövs i just 

det sammanhanget så uppnår man bästa möjliga informationsdesign (Martin 

et al., 2005). Det finns en del av det här som kan kopplas ihop med 

Information foraging (se 2.5.2 Information foraging theory) samt information 

overlaod (se 2.3.2 Informationsöverbelastning). Då information foraging 

handlar om att användaren på bästa sätt ska hitta fram till rätt information via 

hyperlänkar eller grafik av olika slag (Pirolli, 2007), så hjälper det att 

sökområdet enbart innehåller relevant information eller så begränsat antal 

hjälpmedel som faktiskt behövs. 

  Kopplingen till informationsöverbelastning är att när det finns fler resurser 

av information än vad som egentligen behövs så inträffar 

informationsöverbelastning. Informationsöverbelastning säger dock även att 

en överbelastning går att avstyra med rätt använda grafiska element (Lin och 

Wu, 2006). 

  Det är viktigt att ta hänsyn till hur man kan matcha informationen på bästa 

sätt, särskilt i ett statiskt gränssnitt där inga vidare ändringar kan ske. Man 

behöver även tänkta på att informationen bör matcha användarens syfte, 

vilket kräver extra undersökningar (se Undersök målgruppen). 
 

Mental modell 
För att lätta på den mentala arbetsbelastningen i arbetsminnet så kan man 

följa användarens mentala modell. Det är nämligen så att utifrån all 

den information en person tar in från omvärlden så omvandlas det till en 

mental representation för att man lättare ska förstå och komma ihåg den 

(Boduroglu et al., 2007) 

  En faktor som influerar den kognitiva bördan är mängden information som 

presenteras samtidigt (Boduroglu et al., 2007; Lin och Wu, 2006). En 

forskning som Mayer, 2001, utfört kom fram till att man förstår budskapet 

bättre om det inte blir förskönat. Till exmepel i en text så förstår man 
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innehållet bättre utan förskönande ord som egentligen inte tillför något extra 

till texten förutom att det blir lite mer skönlitterärt. Det är alltså bäst med så 

få informationskällor som möjligt som kräver uppmärksamhet från våra 

begränsade kognitiva resurser, om de inte är absolut nödvändiga för 

förståelse: Less is more (Boduroglu et al., 2007; Martin et al. 2005). 

  Sweller et al., 2001, kom fram till i sin forskning att det är lättare att förstå 

information om all relevant information visas på samma sida i en grafisk 

uppläggning, till exempel att ett diagram presenteras med tillhörande 

förklaringar, snarare är att de är separerade på två sidor olika (Boduroglu et 

al., 2007).  

  Det är särskilt viktigt att tänka på att inte separera information från sitt 

sammanhang när det gäller produktvarningar, det vill säga att man placerar 

varningarna på produkterna i anslutning till där problem kan uppstå snarare 

än att lägga dessa i en extern källa så som i instruktionsboken. Det är viktigt 

att dessa varningar kan dra till sig uppmärksamhet, vara lättläst och 

lättförstådd samt man ska kunna tillmötesgå varningen utan överdriven 

mental eller fysisk ansträngning. Vidare så ska det användas allmänna och 

erkända symboler för att dem ska vara lätt att förstå. Man ska även anmärka 

på varningens allvarlighet genom färg och även använda sig av ord som 

"varning" "försiktig" "fara" för att man lätt ska förstå i vilket sammanhang 

symboler och text presenteras (Boduroglu et al., 2007). 

Man förstår även innehållet bättre om man presenterar ord och bilder 

tillsammans än om man enbart skulle presentera ett ord eller en bild (se 2.3.6 

Språk och bilder; Ware, 2004; Boduroglu et al., 2007), till exempel i 

undervisningsform så har det visat sig bättre att presentera både ljud och 

bilder för att avlasta arbetsminnet. Detta på grund av. om man enbart hör 

ljud, eller tal, så försöker åskådarna skapa sig en mental bild av var det här 

ljudet kommer ifrån. Om åskådarna däremot bara får se en bild så försöker de 

skapa kopplingar och tankebindningar till den här bilden så som egna mentala 

ljud och förklaringar (Boduroglu et al., 2007). 

   Man ska även designa informationen på det viset att man inte behöver lägga 

in extra arbetsminne på att till exempel mentalt rotera en fastmonterad karta 

eller räkna ut förändringen från en punkt till en annan i en graf. Ett bra sätt 

för att reducera mentala uträkningar i någon slags display är att anpassa den 

efter sitt faktiska syfte, till exempel om man ska hitta en fixerad punkt i en 

datarepresentation så är en linjegraf bäst men om man bara vill ha en 

överblick så räcker det med ett stolpdiagram. I ett annat exempel så kanske 

man enbart har syftet att förstå och lära sig om hur en produkt eller ett system 

fungerar, då är det bäst att använda sig av ett schematiskt diagram, vilket är 

en grov representation av hur något fungerar och hur komponenterna 

förhåller sig till varandra. En sådan representation kan vara väldigt långt ifrån 

hur något faktiskt ser ut (se Vad är informationsvisualisering). Men om man 

snarare vill sätta in en faktisk skruv eller göra något annat med produkten 
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ifråga så är det mer hjälpsamt med en realistisk avbildning (Boduroglu et 

al., 2007). 

   Så för att kunna följa användarens mentala modell så är det vitalt att man 

förstår användarens syfte med att interagera med en slags information och 

sedan utifrån det se den bäst lämpade visualiseringen.  
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2.3 Operationalisering 

För att sammafatta det som tagits upp i teorin så följer här nedan ett 

förtydligande av begreppsmodellen för att visa vilka delar som inte har 

använts med utgråad text och vad som har lagts mest fokus på med röda pilar. 

 

Figur 2: Förtydligande av begreppsmodellen utifrån teorin. 
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Här nedan så följer en teorisyntes där det som har framkommit i teorin har 

omvandlats till applicerbara riktlinjer i syfte att utforma en statisk 

datavisualisering:  

 

Allt som användaren behöver för att 

förstå information ska vara synligt. 

 

Se Normans designprinciper; se 

Nielsens användbarhetstumregler 

Tydliga ord och rubriker. 

 

Se Information foraging theory 

 

Matcha informationen med 

användarens behov. 

 

Se Recource matching theory; se 

Informationsöverbelastning; se 

Nielsens användbarhetstumregler 

 

Tydliga avdelningar av objekt och 

mönster med färg, form eller 

placering. 

 

Se Gestaltlagar; se Mönster och 

objekt 

Minimalt med mentala uträkningar. 

 

Se Arbetsminnet 

Mer än fyra chunks kommer att 

belasta arbetsminnet märkvärt. 

 

Se Arbetsminnet; se Chunking 

Följ användarens mentala modell. 

 

Se Mental modell; se Nielsens 

användbarhetstumregler 

 

Undersök målgruppen. 

 

Se Undersök målgruppen 

För att få ett objekt 

föruppmärksammat se till att den 

minst har en attribut som märkbart 

skiljer sig från de andra objekten och 

bakgrunden. 

 

Se Föruppmärksammad 

uppmärksamhet 

Visa inviter tydligt, eller avvärj dem 

tydligt. 

 

Se Normans designprinciper; se 

Nielsens användbarhetstumregler 

Bilder är bäst för att visa relationer, 

lokalisering, bidrar till minne och för 

att beskriva detaljer av utseende. 

 

Se Bilder eller ord 

Text är bättre till att förklara 

abstrakta begrepp, 

programmeringslogik samt 

Se Bilder eller ord 



  

28 
 

information som specifierar vad man 

borde och inte borde göra. 

 

Text och bilder är bäst för att 

förklara steg för steg processer. 

 

Se Bilder eller ord 

Tänk på att ha god kontrast mellan 

olika designelement och bakgrund. 

 

Se Ljushet, kontrast och skuggning 

Mönster bör åtminstånde skiljas åt i 

30 graders vinkel. 

 

Se mönster och objekt 

Igenkänning hellre än komma ihåg. 

 

Se Nielsens användbarhetstumregler 

Var konsistent och följ en standard. 

 

Se Nielsens användbarhetstumregler 
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3 Metod 

Den här studien har sammanställds i tre huvudsakliga steg. Det första steget 

var en grundlig undersökning av exsisterande litteratur om männsklig 

kognition och informationsvisualisering. I det andra steget så skapades tre 

visualiseringar som sedan testades på sju informanter under observerade 

användartester med tillhörande intervjuer. Visualiseringarna och 

användartesterna utvärderades mot teorin och resultatet utav dessa utgjorde 

resultatet för den här studien. Allt arbete som genomförts togs i åtanke i 

diskussionen och de mest intressanta ämnen blev utförligt diskuterade. Här 

nedan så finns det en översiktlig bild som framställts för att tydliggöra 

relationer mellan de olika stegen och i vilken ordning de genomfördes. 

 

Figur 3: Relationsdiagram över arbetsprocessen. 

 

3.1 Litteraturstudier 

3.1.1 Urval 

Den litteratur som valdes ut till teorin var huvudsakligen från böcker med 

fokus på två böcker där i den ena så fanns flera olika forskares verk om 

kognition i vardagen samlade och i den andra kognition och visualision.  

3.1.2 Genomförande  

För att insamla all relevant information om kognition så genomfördes en stor 

litteraturstudie, varav hälften användes för att sammanställa teorin till den här 

studien. Av all den information som insamlats så gjordes ett ytterligare urval 

av vad som faktiskt var intressant i det här specifika fallet. Det här för att få 

en grundlig förståelse för ämnet men även vad som specifikt var intressant 

för statisk datainformationsvisualisering. 

 

3.1.3 Tillförlitlighet 

Den litteratur som användes blev huvudsakligen vald för att den ansågs ha 

hög tillförlitlighet med kända författare inom kognition och visualisering 
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kutymerna. Den informationen som blivit införskaffad är blandad från 2000 

till och med 2012. Många utav dessa källor har fortfarande hög tillförlitlighet 

då de behandlar ämnen som är grundligt undersökta där nya upptäcker 

tillkommer långsamt eller helt enkelt är fullborade metoder och lagar. 

 

3.2 Visualiseringar 

3.2.1 Urval 

Det valdes att framställas enbart tre olika sortsers datavisualiseringar: karta, 

stolpdiagram och tabell. Detta för att hålla användartesterna på en rimlig 

tidsnivå samt för att koncentrera vilka faktorer som ska fokuseras på 

tillhörande den här studien. Dessa begränsades även till att enbart visualisera 

en slags data; Kaffeimporten i Europa under en genomsnittlig månad.    

3.2.2 Genomförande 

För att framställa dessa visualiseringar så användes bildhanterings och 

bildskapande programmen Adobe Photoshop samt Adobe Illustrator. Detta 

för att skapa så tydliga bilder som möjligt. Om man skulle skapa alla bilder 

för hand så skulle det bli svårigheter, då de flesta användartesterna skulle ske 

på distans, vilket då bilden antingen skulle behöva reproduceras eller skannas 

in. Kavlitén på bilderna skulle i vilket fall som helst bli ifrågasatta men om de 

blivit datorgjorda så skulle en mer allmän standard bli möjlig att följa än om 

de plockats fram för hand. 

 I nästa steg så utformades tillhörande frågor till alla visualiseringarna som 

tillsammans med bilderna sattes ihop i ett formulär i Adobe Indesign.  
 

3.2.3 Analys 

För att analysera de tre visualiseringarna och användarrresultaten så 

tillämpades den kognitivateorin samt lagar och principer som framkommit i 

litteraturstudierna. Detta för att se vad som var bra eller dåligt och utifrån det 

förbättra dem där de var bristfälliga innan användartesterna genomfördes. Det 

genomfördes även en kontroll utav en extern källa samt ett pilottest för att 

fånga större problem och missförstånd innan resten av testerna påbörjades (se 

5.1 Analys).   

 

3.2.4 Tillförlitlighet 

Eftersom visualiseringarna blivit analyserade mot teorin, av en extern källa 

och ett pilottest så har dem blivit validerade att vara så bra som möjligt 

förhållande till situationen. 
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3.3 Användartest 

3.3.1 Urval 

Informanterna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval vilket består av vänner 

och släktingar till stuidens författare. Det påverkar inte validiteten då det 

användes både män och kvinnor med olika geografiska placeringar mellan 

åldern 24-73 år. 

3.3.2 Genomförande 

Användartesterna skedde på distans via en dator och delad skärm i 

programmet Teamviewer samt i pappersform i direkt kontakt. Teamviwer 

användes för att det var viktigt att hålla undersökningen så kontrollerad som 

möjligt så att informanterna inte skulle ha möjligheten att bläddra mellan de 

tre visualiseringarna och svara på rätt frågor till rätt bild. Testerna tog mellan 

30-60 minuter och blev sammanlagt ungefär fem timmar spritt över en veckas 

period. Innan användartestet började så presenterades syftet med 

undersökningen och så genomfördes en kort intervju för att få reda på ålder, 

yrke och utbildningsgrad. Till varje bild, som det tidigare nämnts, så fanns 

det tillhörande uppgifter vilka uppmanade till att jämföra, lokalisera eller 

fastställa olika summor av data som presenterades.  

  Efter interaktionen med de tre visualiseringarna så ställdes några 

reflektionsfrågor men även tre minnesfrågor för att se hur minnesvärda 

svaren på frågorna varit. Anteckningar fördes för hand och renskrevs på 

datorn med kompletterande tankar och meningar.  

  För att få en mer detaljerad bild över upplägget av användartesterna så kan 

man läsa den i Bilaga 2 Användartester.  

 

3.3.3 Tillförlitlighet 

Trots att informanterna är valda utifrån ett bekvämlighetsurval så håller 

studien en god tillförlitlighet därför att användartesterna genomfördes på sju 

personer som alla har olika ålder, bakgrund och geografiska placeringar. 

Enligt Nielsen så krävs det inte mer än fem användartester för att man ska 

lyckas fånga upp de allvarligaste problemen, men gärna många fler upp till 

15 personer för att vara helt säker på att fånga upp i stort sätt alla aspekter 

(Nielsen, 2000).   

  Man har fått fram några tydliga mönster och orsakerna är oftast uppenbara 

utefter den teori som har studerats. Det har även famkommit väldigt 

intressanta och unika svar som inte var lika troliga men som det ändå fanns 

goda förklaringar till i teorin. 
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4 Resultat 
I den här delen av studien så prestenteras resultatet av skapandet av de tre 

visualiseringarna och användartesterna.  

4.1 De tre visualiseringarna 

Den största avgörande delen för resultaten från användartesterna beror på de 

tre bildernas grafiska framställning. De har utvärderats och ändrats utifrån 

teorin samt en kontroll och ett pilottest. ”Kaffeimporten i Europa under en 

genomsnittlig månad” har blivit temat för de tre visualiseringarna. Det är 

viktigt att det är samma slags data, eller i alla fall av samma sort för att man 

ska kunna jämföra visualiseringarna vilka lösningar var bättre än andra 

beroende på uppgiften. I det här fallet så behövde informanterna jämföra 

olika länder, räkna ut, mest eller minst, mer eller mindre och minnas några 

utav svaren i slutet av undersökningen. 

 

4.1.1 Utvärdering: Karta 

Se kartvisualiseringen på nästa sida. Länderna har fått olika färger för att man 

lättare skulle kunna skilja dem åt, men begränsat till fem färger för att 

undvika för mycket information för arbetsminnet (se 2.3.3.1 Arbetsminnet; se 

2.5.5 Färg). Om alla länderna skulle ha haft olika färger så skulle det även 

finnas en risk för att ett visst land, eller några stycken, skulle sticka ut mer än 

andra eller att alla på ett eller ett annat sätt skulle tävla om användarens 

uppmärksamhet (se 2.5.1.1 Selektiv uppmärksamhet; se 2.5.1.5 

Föruppmärksammad uppmärksamhet).  Det skulle kunna leda till att det 

skulle bli svårt att veta vart man ska fästa blicken och man förlorar mot 

informationsöverbelastning och svårigheter att kontrollera sitt fokus (se 2.3.2 

Informationsöverbelastning; se 2.3.3.1 Arbetsminnet; se 2.5.1 

Uppmärksamhet; se 2.3.3.2 Mental arbetsbelastning). 

  De vita länderna representerar dem som har väldigt liten eller ingen 

kaffeimport alls och är därmed inte med i datapresentationen. Det här 

tydliggjorts med en beskrivande text med en tillhörande vit ruta under kartan. 

Då länderna är vita i jämförelse med resten av innehållet så blir de 

automatiskt inte uppmärksammade om man inte själv väljer att lägger fokus 

på någon utav dem (se 2.5.1.5 För- uppmärksammat; se 2.5.1.1 Selektiv 

uppmärksamhet).  
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  Det finns dock en risk för att färgerna uppfattas som en slags värdeskala 

som beror på hur mycket kaffeimport landet har eller att det kanske har en 

annan slags betydelse (se 2.3.5 Mental modell). 

  Kaffeimporten har blivit representerad av kaffeböns-ikoner. Det är dock 

oklart om de kan uppfattas som något annat, särskilt utan visualiseringens 

titel (se 2.3.6 Språk och bilder; se 2.5.2 Information foraging theory). I vilket 

fall som helst så hjälper titeln användaren att förstå vilken slags information 

som finns i den här bilden inom rimlig tid och vad hen kan förvänta sig (se 

2.5.2 Information foraging theory; se 2.3.5 Mental modell; se 2.3.6 Språk och 

bilder). 

  Ländernas namn har placerats ut på kartan i, eller lite vid sidan av gränserna 

för att tydligt visa hur figur och text hör ihop enligt närhetens- men även 

slutenhetens lag (se 2.5.4 Gestaltlagar). Man har anpassat storleken på 

texterna lite utefter storleken på landet och lagt dem horisontellt, även om det 

inte är den optimala lösningen om man ska tänka platsmässigt sätt. De länder 

som har blivit lidande är de med så pass liten yta att landets namn inte platsar 
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tillräckligt mycket inom gränserna för att de ska kännas tillräckligt 

tillhörande. Dessa har istället blivit markerade med siffror och lagts i en lista 

under bilden. Det här strider mot att man bör ha tillhörande information i 

direkt anslutning till vad den beskriver (se 2.3.6 Språk och bilder), men det 

bästa ha gjorts med tanke på att platsbristen hade gjort att texten antingen 

skulle vara i vägen för ett annat land eller för liten för att var läsbart. Under 

det första testet, pilottestet, så upptäckte informanten inte siffrorna på en gång 

och kopplade dem inte alls till att de skulle beskriva några länder. Så i den 

förnyade versionen så användes en highlighting-effekt med antingen svart 

eller vit färg för att få siffrorna att sticka ut (se 2.5.1.5 För- uppmärksammad 

uppmärksamhet; se 2.5.1.6 Highlighting). 

  Som det tidigare har nämnts i det här kapitlet så representerades 

kaffeimporten i ton av symboler med kaffebönor-utseende. Man kan få en 

snabb överblick av hur kaffeimporten är i Europa men det krävs en större 

mental arbetsbelastning på exakta uträkningar, vilket strider mot vad man bör 

göra i teorin (se 2.3.3.2 Mental arbetsbelastning) samt kräver upprätthållen 

uppmärksamhet (se 2.5.1.3 Upprätthållen uppmärksamhet). I den här studien 

så väljer man ändå att framställa kartan på det här sättet, trots sina tydliga 

brister som tyvärr följer en kartvisualisering. Det skulle ändå krävas en viss 

symbolisk framställning av kaffeimporten och oavsett utformning så skulle 

det behövas en del mental uträkning då mängden data är lika många som 

länderna och dess variation lika stor (se 2.4.2 Mönster och objekt). 

 

4.1.2 Utvärdering: Stolpdiagram 

Även i den här visualiseringen så är titeln tydlig för att visa vad 

visualiseringen handlar om (se visualiseringen på nästa sida), men även en 

beskrivning av y axeln, medan x axeln beskriver sig själv (i och med att alla 

länderna står där; se 2.5.2 Information foraging theory).  

  I stolpdiagrammet så följs samma färgtrend som på kartan, fast den stämmer 

dock inte överens med den helt och hållet. Om man skulle göra så att den 

stämde helt överens så skulle det lätt ske att flera länder bredvid varandra 

skulle få samma färg, då bokstavsordningen inte tar hänsyn till detta. 

Eftersom visualiseringarna inte kommer att presenteras samtidigt så kommer 

detta inte att påverka resultatet, om det inte finns en användare som har ett 

otroligt minne om vilket land som hade vilken färg. 

  Anledningen till att länderna nu presenteras i bokstavsordning är för att det 

lättare ska gå att lokalisera rätt land inom rimlig tid, vilket minskar selektiv 

uppmärksamhet, mental arbetsbelastning och till slut arbetsminnet (se 2.5.1.1 

Selektiv uppmärksamhet; se 2.3.3.2 Mental arbetsbelastning; se 2.3.3.1 

Arbetsminnet). Man följer även användarens mentala representation genom 

att framställa data i den ordning den brukar göra: i nummerordning eller i 

bokstavsordning (se 2.3.5 Mental modell). 
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  Man skulle även kunna framställa det här stolpdiagrammet i 

storleksordning, vilket passar bra till jämförelse-, mest- och minst-uppgifter, 

men det skulle framför allt försämra lokaliseringen av data för ett specifikt 

land. 

 

  Det finns ett till problem med den här visualiseringen, vilket är att stolparna 

blir svårare och svårare att räkna ut summan på ju längre ifrån y axeln den 

kommer, vilket bryter med närhetslagen (se 2.5.4 Gestaltlagar; se 2.3.6Språk 

och bilder). Det vill säga man kan få problem med avläsningen och man kan 

behöva använda sig av extra hjälpmedel som en hand, dra ett streck med en 

penna, linjal eller annat. För att hjälpa till så har det lagts dit hjälpstreck för 

varje hel och halv tusen ton, gråfärgade i bakgrunden, så att det ska vara 

lättare att hålla koll på vilken nivå man ska lägga blicken på. 
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  Den svarta färgremsan i x axeln, som ligger som bakgrund för ländernas 

namn, är till för att öka textens kontrast från bakgrunden då den tidigare blev 

väldigt svag på vissa färger (bland annat gul) på den vita bakgrunden.  

  Färgen på texterna och staplarna matchar för att man lättare ska koppla dem 

samman med hjälp av likhetslagen men även närhetslagen då de ligger i så 

nära anslutning som det är möjligt (se 2.5.4 Gestaltlagar).   

  Stolparna har separerats lite från varandra för att visa att de inte hör ihop, 

enligt närhetenslag men det är ändå tydligt att det presenteras samma slags 

data i alla stolparna genom slutenhetenslag då allt blivitinboxat med x och y 

axeln (se 2.5.4 Gestaltlagar).  

 

4.1.3 Utvärdering: Tabell 

 

För att visa en tydlig samhörighet med de två tidigare visualiseringarna så 

fortsätter färgtemat på ländernas namn även här. Det har inte lagts till en 

svart bakgrund i den här visualiseringen vilket gör att texten har svag kontrast 

(se 2.5.5 Färg; se 2.5.6 Ljushet, mättnad ochkontrast). I det här testet så väljer 

man ändå att framställa det på det här sättet för att se om det påverkar 

resultatet något betydligt.  
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  Tydlig titel om vad tabellen visar, tydligt vad kolumnerna visar med en liten 

beskrivande text av dem längst upp (se 2.5.2 Information foraging theory).  

  Det har valts att lägga till horisontella streck för varje land och ett svagt 

grått streck som skiljer de båda kolumnerna åt. Det här för att man ska koppla 

landnamnet med kaffeton-summan starkare och skilja de olika länderna från 

varandra på ett tydligt sätt, enligt slutenhetens lag (se 2.5.4 Gestaltlagar).  

  Ländernas namn har placerats i bokstavsordning ännu en gång av samma 

anledning som stolpdiagramvisualiseringen: att man lättare ska kunna 

lokalisera det land man vill ha information om.  

  Tabellen är helt klart den stilrenaste framställningen av dem tre och är 

lättast att anpassa oavsett målgrupp och syfte. Den enda nackdelen är att den 

kan kännas lite abstrakt och svår att se i sitt faktiska sammanhang (se 2.3.5 

Mental modell; se 2.1.1 Definition information; se 2.3.6 Språk och bilder).   

 

4.2 Pilottestresultat 
Eftersom informant 1 var först ut så upptäcktes flera problem, vilka många 

återgärdades till resten av användartesterna. Här nedan så följer det lite 

tankegångar från det första användartestet och till sist vilka återgärder som 

vidtogs. 

 

4.2.1 Pilottest: Karta 

Såg inte Cypern-texten på kartbilden då den var väldigt liten och dålig 

kontrast mot den mörka bakgrunden.  

Att alla länder har tilldelats en av 5 färger för att lättare skilja på ländernas 

gränser upplevdes som bra, fast man skulle kunna reflektera på om det 

innebar något särskilt. Det var inget hon tänkt på under testet mengjorde det 

efteråt.  

  Hon ser efter testet när hon överblickar kartan att det är Malta som har minst 

kaffeimport och inte Lettland, som hon först trott. Hon tror att Malta har så 

liten kaffeimport på grund av. den lilla folkmängden: Befolkningsmängd = 

förbrukning = import.  

  Hon tänkte inte på Malta till att börja med för det landet är så litet. Hon 

förstod heller inte vad de utplacerade siffrorna stod för, som ämnade att 

utmarkera länder med liten yta. Hon tror även att det beror på att Malta ligger 

så nära kanten av kartan. Det är lite osäkert om det finns en ö där vid siffran 

eller om det enbart är en böna, vilket gör det lite svårare att förstå. Hon säger 

att hon ser dåligt men hon tog på glasögonen ganska så tidigt in i testet. 

  Ungern har en böna som hänger utanför sina gränser, men det har även 

Storbritannien och Nederländerna vilket hon tycker kan vara lite dåligt då 

man behöver fundera över vilken böna som tillhör vilket land då den ser ut att 

tillhöra gruppen bönor men ändå omsluts av gränserna av ett annat land.  

  Hon tycker att kartan borde kompletteras med en tabell för att man ska 

kunna vara helt säker på uträkningarna, som ett facit.   
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  Luxemburg har mycket kaffeimport jämfört med ytan och det förmodade 

befolkningsmängden. Hon funderar öppet ett slag på om Kroatien har en 

böna eller om det är en sjö, fast det var inget hon tänkte på under testet. 

Bönan såg ju ut att tillhöra Slovenien då den ligger i nära anslutning till de 

andra bönorna som ligger inom gränsen av Slovenien, fastän den hänger över 

in till Kroatien. Det är även så att Kroatien är markerad med vit färg vilket 

betyder att den har mindre kaffeimport än 100 ton och är inte med i 

statistiken.  

 

4.2.2 Pilottest: Stolpdiagram 

Malta hade en otroligt liten stapel så man var inte så intresserad av att se vem 

som hade minst kaffeimport, då det var inget hon uppmärksammade som 

något särskilt.  

  Hon tyckte att stolpdiagrammet varbra, särskilt med hjälpstrecken för annars 

så tror hon att hon hade behövt använda sig av en linjal eller en bok för att se 

rätt tal med rätt stapelhöjd. Hon tänkte även att man skulle kunna lägga in 

själva antalet ton direkt i tillhörande stapel, samtidigt som hon tänkte att det 

förmodligen skulle bli för pluttrigt och för mycket text.  

  Hon tror att det hjälpte att färgen på stapeln och landtexten var densamma 

för då kopplar man snabbare ihop rätt text med rätt stapel. 

 

4.2.3 Pilottest: Tabell 

I tabellen så tycker hon att den alfabetiskaordningen är bra för om man skulle 

placera dem i storleksordning så skulle namnen hamna i fel ordning, vilket 

hade lett till att det blir svårare att hitta ett specifikt land. Storleksordningen 

skulle dock kunna hjälpa på ett annat sätt. Det är bra med en tabell för där 

kan man lätt fylla i med fler varor, såsom annan slags import eller annan 

intressant tillhörande data. 

  Hon tycker att det är ok med färgerna i tabellen men hon är van vid att allt 

ska vara i svart text. Det är bra att man kan koppla ihop stapeln med tabellen 

via färganvändningen. Det hade varit bra om man sedan kunnat koppla dessa 

båda till kartan, eller att man haft en färgneutral tabell i samband med kartan.  

  Hon nämner också att hon tycker att användning av färger är nytänkande då 

hon fortfarande är inne i tänket när hon gick i skolan på 60-70 talet då det för 

det mesta var svart-vita tabeller.  

  Tyckte även om tabellen för att allt var stort och tydligt.  

 

 

4.2.4 Pilottest: Återgärder 

Det som främst återgärdades var kartan, där den fick tydligare siffror genom 

highlighting samt så kopplades det lite tydligare med färger på siffrorna och i 

listan med ”länder med liten yta”. Cyperns namn flyttades lite utanför landets 

gränser och bakgrunden på det landet ändrades till en ljusare färg. På 
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Tyskland fattades det en stor 10 000 böna som lades dit och sedan så fanns 

inte några vidare problem. 

  Tabellen och stolpdiagrammet återgärdades inte något mer från originalet 

utan lät allt vara för att se hur det visar sig i verkligheten. 

 

 

4.3 Användartestresultat: Karta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

När kartan presenterades så förstod de flesta informanterna vad kartan 

handlade om utan svårigheter. Det var dock annorlunda när det kom till att 

förstå vad de olika färgerna på länderna representerade och det blev oklart 

om de representerade en slags skala, om de vita länderna var forna 

Sovjetstater eller om det bara var för att skilja på länderna tydligare. 

Majoriteten av informanterna kom ändå underfund med att de vita länderna 

importerar lite eller inget kaffe medan de färgade länderna gör det.    
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  Det var en informant dock som tog ett steg längre i sina funderingar och 

tänkte att de färgade länderna importerade medan de vita länderna 

exporterade. 

  Det var lätt att lokalisera vilket land som hade mest kaffeimport då det 

landet hade överlägset flest kaffebönor, vilket i det här fallet var Tyskland. 

Svårare var att räkna ut den exakta summan på dessa bönor och ofta blev 

svaren ungefärliga men ganska så nära svaret. Någon utav informanterna 

uttryckte sig att det var svårt i vissa fall se de olika storlekarna på bönorna 

och svårt att uppskatta uträkningen när bönan bara var ifylld till hälften.  När 

de sedan reflekterade över svaret, varför Tyskland har mest kaffeimport, så 

kom det in tankar om befolkningsmängd och den kaffedrickande kulturen.  

  När informanterna fick i uppgift att räkna ut vilka utav länderna som hade 

mindre än 1 000 ton kaffeimport så blev det väldigt varierande svar och ingen 

hade riktigt rätt. Några utav informanterna tog ändå upp att alla de vita 

länderna har mindre än 100 ton kaffeimport, så som det stod i den 

beskrivande texten, och tillade något land extra. 

  Det tog lite längre tid när nästa uppgift gick ut på att se vilket land eller 

länder som har dubbelt så mycket kaffeimport än Lettland. Det var bara en 

informant som hade rätt på den här frågan och de övriga sa andra länder eller 

avstod från att svara. Det anmärkningsvärda var att informanterna behövde 

ett förtydligande, ett extra ”exakt” tillagt på frågan för att de verkligen skulle 

förstå. Det var även något som behövdes tilläggas på andra frågor. 

  När frågan ställdes hur mycket kaffeimport Luxemburg har så var det alla 

förutom en informant som svarade rätt, som istället svarade att Luxemburg 

hade 0 kaffeimport. En informant hade svårigheter att förstå under testet vad 

de utplacerade siffrorna (länder med liten yta) representerade och skapade 

svårigheter när hen skulle lokalisera Luxemburg. 

  Under användartestet så hade nästan alla informanterna unika benämningar 

på kaffebönorna, fast de flesta kunde ändå direkt tala om vad det var för 

något. Det var ett svar som stack ut dock och det var att det var 

ishockeypuckar, och inte några kaffebönor alls. Det krävdes ett par glasögon 

för att se rätt och att det såklart var kaffebönor och inte några 

ishockeypuckar. 

  Några utav informanterna upplevde det svårt att förstå tillhörigheten när 

ländernas namn inte riktigt infann sig inom ländernas gränser, likadant med 

kaffebönorna.  
  En informant hade en intressant tolkning av den vita rutan med den 

tillhörande beskrivande texten för de vita länderna. Hen tog inte ens tid att 

läsa den texten utan tänkte att man skulle fylla i/ skriva in något i rutan. När 

han faktiskt läste texten tillhörande rutan så förstod han syftet med den fast 

tyckte att det vore tydligare om det även stod något i rutan till exempel ”vitt”. 

Hen tror att det hade bidragit till att man förstod att det var en färg som 

visades och inte bara en tom ruta.   
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  För övrigt så hade en informant känt sig stressad under testet, då hen trott att 

det var ett kunskapstest. Det blev förklarat för hen att det inte var till för att 

mäta henoms kunskaper utan mäta visualiseringens utformnings kavlité. 
 

4.4 Användartestresultat: Stolpdiagram 

 
 

När informanterna gav svar på frågorna till stolpdiagrammet så gick det 

relativt utan komplikationer i jämförelse med kartfrågorna av samma sort. 

Svaren som involverade att läsa ut hur mycket kaffeimport ett eller flera 

länder har var alla ungefärliga. Antingen så sa informanten ungefärliga svar, 

eller så gav de raka svar men som inte var helt rätt. De upplevde graderingen 

som liten och svår att följa exakt. Informanterna läste av diagrammet från 

vänster till höger och upplevde bokstavsordningen som stor hjälp, fastän 

några gärna hade sett mest till minst i fallande skala. 
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  När frågan om vilket land som hade minst kaffeimport ställdes så var det 

bara två av informanterna som sa rätt svar, Malta. Alla andra valde Lettland. 

  När de skulle reflektera på varför det var så var majoriteten av svaren 

relaterade till en liten befolkningsmängd och fattigdom. 

  När frågan ”vilket land har tre gånger mer kaffeimport än Estland?” ställdes 

så gav de ungefärliga svar. Det var tvunget att tilläggas ett ”exakt” för att de 

skulle tänka om. Många utav av dem gav svar på ett flertal länder dessutom, 

även att frågan bara hintade om att det fanns ett svar.   

  Användarna fann stolpdiagrammet som lättolkad och upplevde det 

hjälpsamt när länderna och tillhörande stolpar hade samma färg. De tyckte 

också att hjälpstrecken var till stor nytta när de skulle räkna ut mer och mest 

frågor men även exakta antal.  

  Det var en informant som tyckte att det var väldigt många länder, många 

siffror, noga gradering och mycket smått. Hen tyckte att det helt enkelt 

presenterades för mycket data och att stolpdiagrammet hade varit mer 

lämpligt om man bara presenterat 5, 10 eller 15 länder. 

  Samma informant tyckte även att fägerna på stolparna och ländernas namn 

inte var något att ha, utan borde ha använt ingen färg eller att alla länderna 

fått var sin unik färg eller olika styrka av samma nyans. 

  Någon utav informanterna tyckte att stolparna var lättlästa och man kunde 

se på figuren, stolpens längd, ungefär hur mycket den hade i jämförelse med 

de andra länderna. 

  Sen till sist så tyckte en informant att man skulle ta bort ”500”- strecken i 

graderingen för då det hade blivit färre detaljer och visualiseringen hade 

blivit mer övergripande.  

 

4.5 Användartestresultat: Tabell 

I tabellen så kom svaren fram med få problem och i vissa fall färre än i 

stolpdiagrammet och dessutom nummeriskt exakta. 

  När de skulle svara på hur mycket kaffeimport Sverige har så hade alla 

informanter rätt och det tog inte lång tid. 

  I uppgifter de var ombedda att se vilket land som hade en viss summa mer 

än ett annat så gick det relativt snabbt det med.  

  När frågan om hur mycket kaffeimport Kroatien har så upptäckte de flesta 

informanterna att det landet inte finns med. En utav informanterna hörde 

dock fel 4-5 gånger och letade efter landet Slovakien istället. När frågan 

blivit upprepad en ytterligare gång så konstaderade hen att Kroatien inte finns 

med i tabellen.  

  När frågan ”Vilket/vilka land/länder har en kaffeimport mellan 3000 och 

7000 ton?” ställdes så sa de flesta rätt eller ungefär rätt. Alla utav dessa 

informanter läste av tabellen uppifrån till ner förutom en informant. Den 

informant som började nedifrån och läste uppåt i tabellen hade även flest 

missar.  
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  Färgerna i tabellen upplevdes på olika sätt. Vissa tyckte att några utav 

färgerna hade för låg konstrast mellan bakgrund och text och upplevde dessa 

svåra att läsa. 

 

   

I andra fall så var det för låg skillnad mellan färgerna vilket skapade 

funderingar om vilken den riktiga färgen var. En informant tyckte att det 

likväl kunde vara helt utan färg och bara vara i svar och vitt för att färgerna 

inte representerade något i hens ögon. 

  Det sista som dök upp var att en informant uttryckte sig att det var lite 

jobbigt att komma ihåg frågan medan man höll på att jämföra olika länder. 

 

4.6 Användartestresultat: Reflektions och minnes-frågor 

Utav de sju informanterna så var det informant 4 som uteblev på grund av 

olika störmoment. Till en början så ställdes en del reflektionsfrågor och sedan 

därefter ställdes tre minnes frågor med ytterligare tillhörande 

reflektionsfrågor.  
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  När informanterna fick reflektera över vilken utav visualiseringarna som var 

bäst respektive sämst och varför så blev det lite skilda svar men tydliga nog 

för att se ett mönster. 

  Flera utav informanterna tyckte att tabellen var bäst och stolpdiagrammet 

var bäst fast på olika sätt, medan kartan var sämst. Tabellen var bra för man 

slapp räkna ut något som man fick på kartan och i stolpdiagrammet. I tabellen 

behöver man dessutom inte veta vart länderna ligger för att hitta, så som man 

var tvungen på kartan. På kartan så krävs det en del förkunskaper om 

länderna i Europa, vilket en utav informanterna inte hade. 

  Kartan hade dock bra saker också så som beskrivningarna för bönornas 

värde och att man kunde relatera kaffeimport mängden med landets storlek. 

Några utav informanterna uttryckte dock att det berodde på vilket syfte man 

har när man använder sig av visualiseringarna. Kartan är bäst för en 

övergripande förståelse och nyfikenhet; stolpdiagrammet för jämförelsefrågor 

och överskådlighet; och tabellen för exakta siffror och mycket data.   

  Kartan upplevdes extra jobbig dock för det krävdes en del omlokaliseringar 

av fokus när man räknade ut bönornas mängd samt se vilket land en aktuell 

siffra representerade.  

  Det var en informant dock som ansåg att kartan hade för lite data och tyckte 

att det vore bättre om man även haft med information om befolkningsmänden 

så att man verkligen kunde räkna ut hur mycket kaffe det går åt per person i 

ett land. 

   

Minnesfrågor 

Alla informanter svarade rätt på frågan om vilket land som hade mest 

kaffeimport. En informant drog direkt koppling till att hen kom ihåg svaret 

bra på grund av att han fick en mental bild framför sig att det var flest bönor 

på Tyskland på kartan. 

  När frågan handlade om att komma ihåg ett exakt antal, hur mycket 

kaffeimport Sverige har, så hade de flesta rätt, eller ungefär rätt. Två 

informanter kom inte ihåg alls.  

  När den sista frågan ställdes ”Vilket land hade minst kaffeimport” så 

svarade de flesta personerna helt annorlunda från vad de först svarat under 

användartestet. Det var dessutom en informant som först svarat fel som 

ändrade sig till rätt svar, vilket kvar Malta.  

 

Övrig reflektion över minnesfrågorna 

Någon informant sa att kartan bidrog till ett bra bildminne fast det var en 

annan som tyckte att det var svårt när minnesfrågorna var så långt ifrån när 

man först gav svaret i användartestet.  

  En informant tyckte dock att det var lätt att komma ihåg mest och minst 

frågorna. 
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4.7 Användartestutvärdering 

I den här delen av analyskapitlet så kommer resultatet från interaktionen av 

informanterna med bilderna i användartesterna att jämföras med teorin. 

Endast det som är mest övergripande eller avvikande kommer att tas upp i 

analysen. 

 

4.7.1 Användartestutvärdering: Karta 

De flesta hittade betydelsen med kartvisualiseringen utan komplikationer då 

placeringen av titeltexten passar deras mentala modell av vart titeltexter 

brukar läggas (se 2.3.5 Mental modell) och har då ett starkt sniff-spår (se 

2.5.2 Information foraging theory).  

Informanten som inte förstod direkt vad bilden handlade om har asiatisk 

invandrarbakgrund vilket gjorde honom osäker på både geografi och 

betydelse av vissa ord (se 2.3.6 Språk och bilder). För att få en djupare 

förståelse av den verkliga anledningen så bör en grundligare undersökning av 

informanterna ske (Se Undersökning av målgrupp).  

  När informanterna skulle relektera över ländernas olika färgade innebörd så 

förstod en del inte innebörden alls. Ett par relaterade de vita länderna till de 

forna Sovjetstaterna och för att förstå deras resonemang så behövs 

grundligare undersökningar av målgruppen (Se Undersökning av målgrupp).  

  Av de sju informanterna så var det bara fyra utav dem som lokaliserade 

”länder med ingen eller under 100 ton kaffeimport” med tillhörande vit ruta. 

Det tyder ändå på ett starkt sniffspår; när informanterna var tvugna att leta 

efter ytterligare information så föll det dem naturligt att leta vid kartans 

kanter efter den extra informationen (se Information foraging theory).  

  En informant som inte sett den här texten kopplade ändå de vita länderna 

automatiskt till att de vita länderna kanske inte hade någon statestik över sin 

kaffeimport, och föreslog till och med efter testet en förtydligande text av vad 

de vita länderna innebär (se Mental modell).  

  En informant tänkte snarare att de vita länderna är motsatsen till de färgade 

länderna, alltså exporterande länder. Att hen tänkte så kan bero på hens 

asiatiska bakgrund och därmed bristande kunskaper om Europa (särskilt 

odlingsmöjligheter) och hur hen just nu läser SFI (Svenska för Invandrare) 

där det handlar mycket om ordmotsatser (se 2.3.1 Undersök målgruppen; se 

2.3.5 Mental modell).  

  Att alla informanter hittade svaret på vilket land som har störst kaffeimport 

utan några problem beror på att det lagts ut ett tydligt sniffspår med dels 

titeltexten på Tyskland samt ett stort antal bönor vilket ger en stark indikation 

att de har mest kaffeimport. Det ledde till att alla informanterna hittade rätt 

svar inom rimlig tid (se 2.5.2 Information foraging theory). Det är heller inte 

något som är motsägande eller överraskande med tanke på landets yta och 

förmodade befolkning (se 2.3.5 Mental modell). 
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  När informanterna däremot skulle räkna ut hur många ton kaffeimport 

Tyskland hade så blev det lite varierande svar. Anledningen till detta och att 

bara fyra informanter fått rätt, en utav dem med en del ansträngning, är att 

uträkningen helt enkelt var alldeles för mentalt ansträngande och ökat den 

mentala arbetsbelastningen. Det är även väldigt mycket information som 

ligger i informantens synfält vilket gör att det kan vara svårt att hålla en 

upprätthållen uppmärksamhet och ökat den mentala arbetsbelastningen på 

arbetsminnet (se 2.3.3.2 Mental arbetsbelastning; se 2.3.3.1 Arbetsminnet; se 

2.5.1.3 Upprätthållen uppmärksamhet; se 2.5.1 Uppmärksamhet). Eftersom 

det är över 4 objekt, mer än vad det ikoniska korttidsminnet klarar av, så 

krävdes det flera uträkningar och förflyttning av fokus från kartan till den 

beskrivande texten för antalet bönor, vilket inte är önskvärt (se 2.2.1 Den 

kognitiva processen; se 2.4.1 Chunks; se 2.3.3.1 Arbetsminnet; se 2.5.1.2 

Delad uppmärksamhet).  

  När de fick reflektera fritt så kopplade de oftast kaffeimporten med 

befolkningsmängden och den kaffedrickande kulturen som finns i Tyskland. 

Det här för att det platsar väl in i deras mentala modell, även om det inte 

finns några ledtrådar förutom möjligheten att se Tysklands landyta (se 2.3.5 

Mental modell). 

  De flesta informanter sa något land rätt när det kom till att svara på vilka 

länder som hade under 1 000 ton kaffeimport, men la även till många fler 

länder som var fel. Bara informant 3 räknade upp de tre rätta länderna, fast la 

även till flera extra. Det här beror på att det helt enkelt var svårt att styra den 

selektiva uppmärksamheten för det var för mycket information som 

presenterades på en och samma gång. Även om kaffebönorna var grupperade 

enligt närhetenslag, så bidrog det inte så mycket till att avlasta arbetsminnet 

(se 2.3.3.2 Mental arbetsbelastning; se 2.5.4 Gestaltlagar; se 2.3.3.1 

Arbetsminnet; se 2.5.1.1 Selektiv uppmärksamhet). Det är även stor mental 

arbetsbelastning att mentalt räkna ut och skifta mellan den förklarande texten 

för bönorna och tillbaka till kartan, dessutom så kände en del av 

informanterna prestationspress och stress (se 2.3.3.2 Mental arbetsbelastning; 

se 2.5.1.1 Selektiv uppmärksamhet; se 2.5.1.2 Delad uppmärksamhet; se 

2.5.1.4 Tunnelvision och stress). Några utav informanterna sa att alla de vita 

länderna har under 1 000 ton kaffeimport, då de definitivt har under 100 ton 

eller ingen kaffeimport. Det har fastnat i deras minne och platsar nu i deras 

mentala modell (se 2.3.5 Mental modell; se 2.2.1 Den kognitiva processen). 

  När frågan om vilket land som hade dubbelt så mycket kaffeimport en 

Lettland ställdes så var det bara en informant som hade rätt på frågan. Det här 

kan bero på att det helt enkelt var för mentalt ansträngande att först räkna ut 

antalet bönor på Lettland och sedan dubblera antalet och mentalt föreställa 

sig hur det ska se ut i bönor (se 2.3.3.1 Arbetsminnet; 2.3.3.2 Mental 

arbetsbelastning). En del utav informanternas mentala bilder var även att 

svaret inte skulle ligga så nära Lettland och de började läsa av kartan från 
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vänster till höger (se 2.3.5 Mental modell; se 2.5.2 Information foraging 

theory). De behövde även få frågan upprepad för dem för att det var svårt att 

hålla frågan i huvudet medan man letade efter svaret. De ville även ha 

förtydligande som ordet ”exakt”, för de hade tidigare letat efter ungefär 

dubbelt så många, vilket inte är svaret på frågan (se 2.3.3.1 Arbetsminnet; se 

2.3.6 Språk och bilder; se 2.3.5 Mental modell). En annan faktor som kan ha 

påverkat var att färgen på Lituaen, som var rätt svar, var brun och även 

bönorna bruna vilket kunnat försvåra uppmärksamheten (se 

Föruppmärksammad uppmärksamhet; se Färg; se Ljushet, mättnad och 

kontrast). 

  När informanterna skulle svara på hur mycket kaffeimport Luxemburg har 

så kom informanterna fram till svaret relativt utan problem. Det kan bero på 

att antalet bönor inte översteg fyra utan enbart var två stycken (se 2.3.3.1 

Arbetsminnet). De fick förflytta blicken mellan ”land med liten yta”-listan 

samt beskrivningen för bönor i ton och till kartan där siffran för Luxemburg 

var placerad. Trots alla dessa förflyttningar så tog det ändå inte lika så lång 

tid som några utav de tidigare uppgifterna (se 2.5.1.1 Selektiv 

uppmärksamhet; se 2.3.3.2 Mental arbetsbelastning). Det kan bero på att 

mängden bönorna var mindre och det blev därmed mindre att mentalt räkna 

ut och hålla i arbetsminnet (se 2.3.3.1 Arbetsminnet). Det var dock en 

informant som svarade ett Luxemburg hade 0 ton kaffeimport och det kan 

bero på att hen mentalt föreställt sig att svaret borde ha stått i listan ”land 

med liten yta” (se 2.3.5 Mental modell). Hen kanske heller inte upptäckt 

siffrorna som låg ute på kartan vilket kan bero på dålig kontrast mellan text 

och bakgrund (se 2.5.5 Färg; se 2.5.6 Ljushet, mättnad och kontrast; se 

2.5.1.6 Highlighting).   

  I stort sätt alla informanterna hade egna benämningar på kaffebönorna när 

de talade om dem men en informant hade mentalt föreställt sig att det var 

ishockeypuckar. Anledningen till det här var att hen tidigare sett på ishockey 

och vid testets genomförande på fotboll, vilket inte helt onaturligt ledde hens 

tankar till vad hen upplevt precis innan och vad hen faktiskt ville se (se 2.3.5 

Mental modell). 

  Det var en del varierande åsikter när det kom till färgerna på kartan och det 

var i vissa fall oklart om färgerna på länderna utgjorde en egen skala eller 

representerade en annan betydelse. Det platsade inte tydligt i deras mentala 

modeller, utan alla svarade olika beroende på deras tidigare erfarenheter (se 

Mental modell; se Undersök målgruppen). 

  Malta var svår att uppfatta för man tänkte att bönan kanske var ön och 

därmed kanske inte har någon kaffeimport (se 2.5.1.5Föruppmärksammad 

uppmärksamhet).  

  Det upplevdes även som jobbigt när ländernas namn eller bönorna hängde 

över till gränserna av andra länder. Det var särskilt jobbigt när en böna som 

tillhörde ett land, en grupp i och med närhetenslag, låg över gränsen till ett 
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annat land på grund av. slutenhetenslag är starkare än närhetens lag (se 2.5.4 

Gestaltlagar).  

  Det var svårt att uppfatta storlekarna på bönorna då det egentligen inte var 

så stora skillnader på dem, och det hade säkert blivit löst om man haft större 

skillnader på storlekarna eller formerna (se 2.5.4 Gestaltlagar; se 2.4.2 

Mönster och objekt). 

 

4.7.2 Användartestutvärdering: Stolpdiagram 

Det mest anmärkningsvärda som märkets tidigt i den här delen av testat var 

att alla informanterna läste av stolpdiagrammet från vänster till höger, vilket 

överensstämmer med hur man normalt brukar söka av en informations yta (se 

2.5.2 Information foraging theory). 

  När frågan ”Vilket land i diagrammet har minst kaffeimport i Europa” 

ställdes så var det bara en informant som gav rätt svar – Malta, medan resten 

sa Lettland. Det här kan bero på att Maltas stapel helt enkelt var för liten för 

att man skulle lägga märke till den (se 2.5.1.5 Föruppmärksammad 

uppmärksamhet). 

  När de skulle ge svar på antal ton som landet med minst kaffeimport hade så 

var inga utav dessa exakta, vilket kan bero på att det helt enkelt var för svårt 

att se exakt på skalan vart stapeln slutade på grund av storleken.   

  Informanterna hade mentalt föreställt sig att Lettland var ett fattigt land och 

har liten yta, vilket leder till en liten befolkning och/ eller att de kanske inte 

hade en lika stark kaffedrickande kultur som de andra länderna. Det här 

stämmer väl överens med deras mentala modell, men de har säkert burit med 

sig en mental bild från kartvisualiseringen då det är omöjligt att uttyda hur 

stor befolkningen och ytan är utifrån stolpdiagrammet (se 2.3.5 Mental 

modell; se 2.3.1 Undersök målgruppen). 
  När en fråga om vilka länder har mer kaffeimport än ett annat land ställdes 

så fick alla förutom en informant rätt på frågan. Det kan bero på att figurerna 

på staplarna gav en snabb och tydlig bild av vilka som var högre än det 

angivna landet (se 2.5.4 Gestaltlagar; se 2.4.2 Mönster och objekt).  

  När informanterna blev ställda frågan om vilket land hade tre gånger mer 

kaffeimport än Estland så var det mest anmärkningsvärda att det var tvunget 

att tilläggas ordet ”exakt” för annars letade de efter alla länder som hade 

ungefär tre gånger så mycket kaffeimport som Estland. Detta fastän frågan 

ställdes ”vilket” och inte ”vilka” som det har gjorts vid några varierande 

tillfällen. De har helt enkelt burit med sig detta från tidigare ställda frågor och 

skapat sig en Mental modell (se 2.3.1 Mental modell). 

  När informanterna fick kommentarera fritt om stolpdiagrammet så rörde det 

sig oftast om att det var för liten text, vilket bidragit till dålig synlighet (se 

2.5.3 Normans designprinciper) och relativ storlek (se 2.5.4 Gestaltlagar). 

  Det var även en utav informanterna som upplevde 

informationsöverbelastning i den här visualiseringen (se 2.3.2 
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Informationsöverbelastning) och hade gärna sett en minst från störst 

indelning (se 2.5.4 Gestaltlagar). 

  Till slut så hade en informant tyckt att det varit bättre om man visat tydligt 

vad de olika graderingsstrecken stod för, i alla fall i den första intervallen, för 

att det ska vara synligt vad det rör sig om (se 2.5.4 Gestaltlagar; se Normans 

designprinciper; se Information foraging theory).  

 

4.7.3 Användartestutvärdering: Tabell 

Den första frågan om hur mycket kaffeimport Sverige har blev nästan 

omedelbart besvarad och ingen utav informanterna hade fel. Det beror på att 

länderna stod i bokstavsordning samt hade svaret utskrivet i direkt anslutning 

till landet vilket gett ett tydligt sniffspår och en perfekt matchning av hur 

mycket information informanten behövde för att besvara frågan (se 

Information foraging theory; se Resource matching theory). Det bidrog 

såklart även till minimal mental arbetsbelastning (se Mental 

arbetsbelastning). 

  När frågan ”Hur mycket kaffeimport har Kroatien?” ställdes så såg alla 

informanter till slut att Kroatien inte finns med i tabellen. En informant hörde 

dock fel minst 4-5 gånger och svarade istället på Slovakiens kaffeimport, 

innan han förstod att det var Kroatien och att Kroatien inte var med. Det här 

kan bero på den mentala modell han hade att om inte Kroatien finns med så 

var det väl ändå inte det som sades, utan tog det land som lät mest likt (se 

2.3.5 Mental modell).  

  När informanterna fick i uppgift att leta efter alla länder mellan 3000-7000 

ton kaffeimport så började alla förutom en informant börjar räkna uppifrån 

och arbetar sig nedåt vilket är den mest troligt vägen informanterna skulle gå 

enligt ACT-sent (se 2.5.2 Information foraging theory). Den informanten som 

gick tvärtemot den naturliga avläsningen började istället nedifrån och 

arbetade sig uppåt. Han missade dessutom tre länder vilket kan bero på att 

han inte följde luktspåret (se 2.5.2 Information foraging theory). 

 

4.7.4 Användartestutvärdering: Reflektions och minnes-frågor 

Det var en informant som tyckte att det var lättast att jämföra när det var 

staplar då man kunde se på staplarnas relativa storlekar på ett snabbt och 

överskådligt sätt (se 2.5.4 Gestaltlagar). 

  Färgerna upplevdes som både dåliga och bra när det kom till tabellen och 

staplarna. Det bra sättet var att staplarna tillsammans med texterna, som fått 

samma färg, gör att det är extra tydligt och lätt att se att de tillhör varandra 

enligt likhetens och närhetens lag (se 2.5.4 Gestaltlagar). Det dåliga sättet 

skedde när det var låg kontrast och när man fick sätta in mental ansträngning 

på om det var en svart färg eller en väldigt mörk grön färg (se 2.5.6 Ljushet, 

mättnad och kontrast; se 2.5.5 Färg). 
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  På kartan, upplevde några informanter informationsöverbelastning (se 

Informationsöverbelastning), medan en informant snarare tyckte att fattades 

relevant och intressant data över av till exempel befolkningmänd, så att man 

verkligen kunde sätta kaffeimporten i relation till ett större sammanhang (se 

Mental modell). 

  Det var även tacksamt att länderna sorterats i bokstavsordning i tabellen och 

stolpdiagrammet för det gjorde det lättare att hitta rätt land inom rimlig tid (se 

Information foraging theory). 

  Det som hjälpte till mest när informanterna skulle komma ihåg det land som 

hade mest kaffeimport, Tyskland, var förmodligen bildminnet då Tyskland 

haft överlägset mest bönor (se 2.3.6 Språk och bilder).  

  När de däremot skulle komma ihåg Sveriges kaffeimport så svarade de 

flesta informanter rätt eller ungefärligt medan två avstod från att svara. Det 

här kan bero på att de som kom ihåg svaret har en starkare förknippelse till 

sitt hemland medan de som inte kunde svaret blivit för distraherade av andra 

frågor som kommit emellan. Den enda informanten som avstod från att svara 

var dessutom hen med vietnamesisk invandrarbakgrund. 

  När frågan om vilket land som har minst kaffeimport ställdes så var det bara 

en person som hade rätt på den frågan när den kom upp i användartestet, men 

nu när minnesfrågan ställs så kommer även en ytterligare informant fram till 

att det kanske var Malta. Det här kan även bero på att hen kanske återsett 

Malta i tabellen och skapat sig ett nytt minne. Det var ingen utav de andra 

som var helt säkra på om det var Lettland eller inte, även om de svarat det 

tidigare i testet, och gav varierande svar. Det här kan bero på att det helt 

enkelt inte kommit in i långtidsminnet (se 2.2.1 Den kognitiva processen). 
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5 Diskussion 
I diskussionen så kommer vad studien slutligen kom fram till diskuteras men 

även en grundlig metodreflektion samt förslag till fortsatt forskning.  

 

Den här studien ämnade undersöka följande frågeställning: 

 

Hur kan man använda kunskaper om människans kognition för att skapa 

visualiseringar som underlättar processen att hitta,  förstå samt minnas 

statisk datainformation?  

 

För att undersöka detta så gick studien till botten med att klargöra den 

mänskliga kognitionen för att kunna förstå de bakomliggande faktorerna för 

vad som är en bra eller en dålig informationsvisualisering. 

  Det skapades sedan tre visualiseringar vilka alla presenterade samma slags 

data. Dessa kontrollerades av en extern källa, analyserades mot teorin, 

pilottestades och användes till slut i användartesterna. 

  Efter att användartesterna blivit genomförda så analyserades resultatet mot 

teorin och sammanställdes varje del för sig. 

  Den här studien kom fram till att det inte enbart finns en skräddarsydd 

lösning på varje informationsvisualiserings-problem utan det kommer alltid 

krävas en grundlig undersökning av syfte, användningsområde, miljö och 

målgruppen för att möjligen skapa den bästa visualiseringen.  

  Det har dock framkommit att kunskapen om den mänskliga kognitionen 

faktiskt har gjort att man kommit fram till ett flertal slutsatser redan innan 

användartesterna genomfördes. Det som framkom i användartesterna skiljde 

sig alltså inte så mycket åt från vad som redan framkommit i analyserna av 

visualiseringarna.   

  Det har även blivit klart att utav de visualiseringar som testades så var vissa 

bättre än andra beroende på uppgift och syfte: 

 

1. Utav de tre visualiseringarna så var tabellen bäst när man skulle 

presentera mycket data, i det här fallet många länder och många 

nummeriskasummor. 

2. Den mest minnesvärda informationen var den som presenterats på 

bild, det vill säga på kartan.  

3. Stolpdiagrammet var bäst för att få en snabb överblick samt för 

jämförelseuppgifter. 

4. Kartan gav en överblick, men på den var det svårt att jämföra olika 

data med varandra. 

5. Kartan var bäst för att sätta informationen i ett sammanhang och gav 

möjligheter till djupare förståelse och reflektion.  

6. Kartan var mest mentalt belastande för arbetsminnet på grund av för 

mycket information presenterats på en och samma gång: färger, 
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former, symboler, texter, siffror; samt så krävdes det att användaren 

förflyttade fokus och genomförde mentala uträkningar. Det var 

utmanande och i många fall så rann det över till 

informationsöverbelastning. 

7. Informanterna blev förvirrade när olika gestaltlagar tillämpades, men 

verkade känna att slutenhetenslag (ländernas gränser) var starkare än  

närhetenslag (bönornas grupperingar). 

8. Tabellen bidrog till minst mental belastning då den presenterade minst 

olika slags attribut, vilka var precis tillräckliga som informanten 

behövde för att utföra uppgifterna; resource matching.  

9. Tidigare kunskaper spelar en hel del roll när det kom till att lokalisera 

olika länder på kartan.  

10. Informanterna hittade rätt utan komplikationer när länderna var 

placerade i bokstavsordning i stolpdiagrammet och i tabellen.  
 

 

5.1 Hur kan studien bidra till interaktionsdesign 

Genom en ökad förståelse för användarnas grundliga kognitiva 

förutsättningar så kan man dra några slutsatser om vad som är bra eller dålig 

design innan man sammanställer prototyper inför användartester. Det kan 

både spara tid och pengar på dyra marknadsundersökningar. 

 

5.1.1 Vad studien kom fram till 

Det finns inte bara en lösning för den bästa visualiseringen av statisk 

information för att hitta, minnas och förstå utan snarare flera olika beroende 

på var och en utav dessa syften. För att hitta specifik information så kan det 

krävas ytterligare kunskaper än vad som presenteras i 

informationsvisualiseringen, om den inte utformats på ett utomordentligt sätt. 

Minnet främjas av bilder snarare än med enbart siffror eller text, men bilder 

fungerar allra bäst i samverkan med text. Även om man förstår det som 

presenteras i en informationsvisualisering med enbart ord och siffror (till 

exempel tabell och diagram) så kan man nödvändigtvis inte förstå det ur ett 

större perspektiv och applicera dessa kunskaper i ett större sammanhang utan 

användandet av bilder. 

  Det som har plockats fram ur teorin är applicerbara principer när man 

utformar statiska informationsvisualiseringar.  

 

5.2 Metodreflektion 

Det är flera faktorer som kan ha påverkat svarsresultaten, förutom de som 

tagits upp i teorin. Här nedan så följer ett antal diskussioner om hur man 
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kunde ha gjort undersökningen annorlunda och hur det kunnat påverka 

utgången. 

 

5.2.1 Urvalet, vilken betydelse hade den sedan? 

Användarpersonerna till testet blev valda ur ett bekvämlighetsurval, men 

hade kravet att skifta i ålder så mycket som möjligt. Informanterna var mellan 

24 till 73 år men det påverkade till synes inte resultatet. Om man gjort en 

grundligare undersökning med fler informanter från varje åldersgrupp så hade 

man fått mer säkra resultat. Man kan alltså inte dra några slutsatser utifrån 

ålder i den här studien, utan bara övergripande vad olika personer med olika 

förutsättningar påverkade resultatet. 

  En utav informanterna hade en invandrarbakgrund och har inte befunnit sig i 

Sverige längre än tre år och växt upp i Asien. Den kulturella kunskaps 

skillnaden visades på ett starkt sätt då informanten hade svårt att förstå 

ländernas namn och placering på kartan. Trots det så svarade han rätt på ett 

flertal frågor som de andra informanterna också svarat rätt på, men hade även 

liknande fel på några andra frågor. Det blev än viktigare att ställa frågorna på 

ett förståeligt vis och en del extra upprepningar förekom. Språkskillnaden kan 

även ha påverkat att han svarat mer fel än om frågorna ställts på hans eget 

språk. 

  Undersökningen till studien ämnade även ha en så jämn könsfördelning som 

möjligt vilket resulterade i fyra män och tre kvinnor. Studien kom inte fram 

till några resultat om det skulle vara någon skillnad mellan könen. 

 

5.2.2 Tidigare kunskaper   

Det som man kan läsa mellan raderna i studien är att ålder, kön eller 

bakgrund inte har någon större betydelse (mer än för förståelse och kognitiva 

begränsningar) utan det rör sig snarare om vilka kunskaper som 

informanterna har sen tidigare. Det nämndes vid något tillfälle under 

användartesterna att en informant tänkte tillbaka på när hon gick i 

grundskolan och hur den här sortens visualiseringar såg ut då, på den tiden, 

jämförelsevis med hur de ser ut i det här användartestet. Det är inte helt 

omöjligt att alla informanter är starkast påverkade av vad de lärde sig under 

sin skoltid, när de fick kontakt med den här sortens visualiseringar för första 

gången.  

  Det var två informanter som dessutom kopplade de vita länderna i 

kartvisualiseringen till de forna sovjetstaterna, vilket kanske inte är så 

underligt som det låter om man undersöker hur förutsättningarna var i världen 

när de växte upp och gick i skolan, och därmed fick lära sig.  

  Det här var en aspekt som var riktigt intressant och för att få tydligare 

kunskaper om detta så behövs ytterligare litteraturstudier och undersökningar 

av hur skolundervisningen samt hur statestik visauliserades när de olika 

informanterna gick i skolan.    
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5.2.3 Hur kan användartesternas resultat påverkats av att 

genomföras i en kontrollerad miljö? 

I det här fallet så skulle en kontrollerad miljö vara en utvald plats där alla 

informanter fick utföra samma test under samma förutsättningar. Om den 

platsen skulle vara ett rum med enbart ett bord och ett par stolar så skulle 

informanterna ha blivit tvugna att helt koncentrera sig på testet. När 

användartesterna utfördes på distans så hade testaren ingen aning om 

informanten koncentrerade sig på testbilderna på datorskärmen utan hen 

kunde likväl sitta och surfa samtidigt, se på tv eller utföra någon annan 

aktivitet. Det visade sig dessutom att en utav informanterna tittade på fotboll 

samtidigt som han genomförde testet. Men eftersom han var koncentrerad på 

visualiseringarna när en fråga ställdes så påverkade det synbart inte testet då 

det var han som hade bäst resultat av alla. 

  Det är även en fråga hur resultatet kan ha påverkats om alla informanterna 

satt i samma rum och utförde samma uppgifter samtidigt, eller i individuell 

takt med hjälp av formuläret, som är bifogat med studien. Användartesterna 

skulle då inte bli i en intervjuform utan snarare i en testform, vilket kan ha 

ökat pressen och bidragit till mer stress. 

 

5.2.4 Projektion av visualiseringarna 

Det kan även ha påverkat i vilken form bilderna presenterades: i 

pappersform, på OH, på skärm eller annat. Om en OH skulle använts så 

skulle påverka allra mest i storlek och var informanten befann sig i 

förhållande till OH projektionen. Om man använts sig av papper eller 

datorskärm skulle även påverka inzoomningsmöjligheter men även kavlitén 

på pappret. Hur visualiseringarna presenterades skulle ha störst påverkan 

beroende på om informanterna hade något synproblem eller om det fanns 

några extra störelsemoment mellan visualiseringen och informanten.   

 

5.2.5 Olika ordning på visualiseringarna i användartesterna 

Ordningen på visualiseringarna kan ha sin påverkan då informanterna kan ha 

burit med sig en del kunskaper från den föregående visualiseringen till 

visualiseringen därefter. För att verkligen se ett klart resultat för var och en 

utav visualiseringarna så hade man kunnat presentera dem i olika ordning för 

de olika informanterna och mixat frågorna. Man skulle även kunna utföra 

testet i en mycket större skala där en informant enbart fick kontakt med en 

visualisering och fick svara på ett mindre eller ett större antal frågor. Detta 

för att alla visualiseringar skulle få en grundligare idividuell undersökning 

och analys.   

 

5.2.6 Tid 

I användartesterna så togs det hänsyn till tiden det tog att genomföra varje 

delmoment. De togs sedan bort från resultatet för att de inte hade tillräckligt 
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mycket validitet på grund av att inte samma antal och sorts frågor ställdes till 

varje visualisering. Det blev även så att när användartesterna utfördes i en 

intervjuform så blev det inte lika strikt när frågorna ställdes än om de fått 

genomföra formuläret själva. Det innebär att några utav dem sa ytterligare 

åsikter när testaren tog sin tid att anteckna ner allt som sagts under 

användartestet vilket gör att tiden blev mer utdragen än om de bara svarat på 

frågan. Extra tid lades då även ner på att skriva ner allt vilket blev medräknat 

i tidstämplarna i testet.  

  Det påverkade även förstås hur testaren kanske var ovan att genomföra 

testerna i början och framåt slutet blev effektivare på genomförandet. 

  Om användartesterna ändå hade varit mer renodlade, åsikt för sig och 

uppgift för sig, så hade tidsmätningen haft en större betydelse för att mäta om 

något tog längre eller kortare tid och där med att koppla det med förståelsen 

om var svårare eller lättare.  

 

5.2.7 Frågornas utformning 

Hur frågorna ställdes påverkade en stor bit av svarsresultaten och det märktes 

genom att om frågan inte formulerats tillräckligt tydligt så behövdes frågan 

ställas om igen, oftast med ytterligare förklaringar eller förtydlingar. Man 

märkte även hur svaren påverkades av när man lade till ”vilket/vilka 

land/länder” och hur dem då letade mer noga efter flera länder än ett. När en 

enskild fråga ställdes ”vilket land”, som då betyder att det bara finns ett svar, 

så tänkte flera utav informanterna fortfarande ”vilket/vilka land/länder”. Det 

kan bero på att de fallit in i ett slags mönster och deras mentala modell var 

inställd på att den här frågan var ställd likadant som de andra, fastän den inte 

var det. 

  Det blev även flera frågetecken när man till exempel frågade ”Vilket land 

har tre gånger mer...”, då de kände sig osäkra på om det var exakt tre gånger 

så mycket, eller ungefär tre gånger så mycket. Även om frågan ställdes ”tre 

gånger mer” så var det ändå inte tillräckligt tydligt för informanterna började 

räkna upp flera ungefärliga svar. När testaren såg att informanterna var ute på 

fel väg så tillades ordet ”exakt” när testaren såg att informanten inte förstod 

frågan.  

  Hur man utformar och ställer frågor för att undvika missförstånd på bästa 

sätt är ett ämne helt för sig och inget som den här studien var ute efter att 

undersöka. Det innebär att ett förtydligande skadar inte resultatet av 

användartesterna eller syftet i sig. 

 

5.2.8 Annorlunda visualiseringar  

Den första tanken var att visualiseringarna skulle vara så bra som möjligt, 

men på kartan så blev det svårt att veta vad som var den bättre lösningen och 

lät testerna avgöra. Den visualiseringen som experimenterades mest med var 

kartan. De länder som inte importerade kaffe, eller under 100 ton, hade 
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samma vita färg under hela processen medan de importerade ländernas färger 

förändrades ett flertal gånger. Det varierade mellan att alla länderna hade var 

sin idividuell färg, sedan en gemensam färg och till slut blandat fast begränsat 

till enbart fem färger. Den första lösningen med att alla länderna hade varsin 

färg höll inte i sig länge då det var tydligt att det utgjorde ett rådde 

informationsöverflöd, utan de tillhörande bönorna. När alla länderna hade en 

och samma färg så blev inte gränserna tillräckligt tydliga (mönster, hur man 

klupmar ihop, segmenterar) hade till att börja med så var de inte 

importerande länderna vita under hela processen men det som importerade 

kaffe på bland annat kartan. Vad kunde man ha gjort annorlunda. Varför 

bilderna blev som de blev och hur man kunnat utveckla dessa.  

 

5.2.9 Hur man kunde ha begränsat forskingsfrågan 

Den här studien ämnade undersöka hur man kunde använda kunskaper om 

människans kognition för att skapa visualieringar vilka skulle underlätta att 

hitta, förstå och minnas. Man skulle kunna ha begränsat den här frågan till 

enbart hitta, förstå eller minnas vilket säkerligen hade gjort undersökningen 

mer preciserad och gett ett tydligare resultat. Den här studien är bra som en 

överblick över kognition generellt och kan fungera som grund för mer 

specifierade forskningar i framtiden. 

 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Man skulle till att börja med kunna enbart välja minne, hitta eller förståelse 

för att få mer specifierade resultat. 

  Ett intressant forskningsperspektiv är hur visualisering kan öka förståelse, 

inlärning och främja minne. 

  Man skulle kunna göra om den här forskningen men enbart applicera den på 

en specifik målgrupp till exempel äldre, sjuka, barn, vuxna och så vidare. 

  Man skulle kunna ta mer hänsyn till tid och jämförelse mellan olika 

visualiseringar och frågor.  

  Välj en utav visualiseringarna och skapa flera olika versioner och testa dem 

på ett stort antal människor, en visualisering på person, för att se vilken utav 

lösningarna som var bäst.    

  Man skulle kunna genomföra samma studie fast i större skala genom att ge 

ut formuläret till en större mängd människor, till exempel till elever i ett 

klassrum, fast under kontrollerade former (så de inte har möjlighet att bläddra 

runt mellan de olika visualiseringarna och frågorna). 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Översikt informanter 
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7.2 Bilaga 2: Användartestresultat oredigerad 
 
4.1 Användartest del 1: Karta 
Den genomsnittliga tiden på kartfrågornavar ca 10 minuter, där den kortaste 

var 7 och den längsta 13 minuter.  

 

Vad visar bilden?: Kaffeimporten i Europa under en genomsnittlig 

månad. 

Alla informanter förutom informant 7 förstod vad bilden handlade om inom 

rimlig tid. De andra 6 informanterna använde sig både av kaffesymbolerna 

och titeltexten som ledtrådar till vad bilden handlade om. Det tog dock lite 

längre tid för vissa än för andra att ge svar på den här frågan. 

 

Vad tror du att de färgade respektive de ofärgade länderna innebär?: 

Färgade har kaffeimport medan de vita ej har det eller mindre än 100 

ton. 

Alla informanter förutom 4 och 7 kopplade de färgade länderna direkt med 

vilka som importerade kaffe i Europa. Informant 4 förstod inte uppdelningen 

alls och kunde inte riktigt gissa varför det var olika färger på länderna. 

Informant 7 visste inte just då frågan ställdes vad färgen kunde kopplas till, 

men efter att han förstod vad bilden handlade om så förstod han även 

betydelsen med de färgade och ofärgade länderna. 

Samma 5 informanter förstod vad de vita länderna stod för, där informant 5 

och 3 inte lyckats lokalisera texten ”Länder med ingen eller under 100 ton 

kaffeimport”. Informant 4, som inte alls förstod uppdelningen med färgerna, 

tänkte att de vita länderna representerade de forna sovjetstaterna medan 

informant 7 snarare tänkte att det kanske är de länder som exporterar kaffe. 

 

Vilket land har störst kaffeimport?: Tyskland 

Alla hade rätt på den här frågan och när den ställdes så blev det inga större 

problem än kanske några extra sekunder för att lokalisera Tyskland för att se 

hur de har överlägset mest bönor. 

 

a. Hur många ton?: 96 000 ton.  

Informant 2, 4 och 5 räknade ut att det var 96 000 ton. Informant 6 

kom fram till 96 000 ton, till slut, på fjärde uträkningen. Informant 1 

räknade fram 85 500 ton. Hon var den som genomförde pilottestet och 

eftersom i det testet fattades det en böna på kartan (värde 10 000 ton), 

så var hon egentligen bara 500 ton fel från rätt svar. Informant 3 

räknade ut att det var 90 600 ton kaffeimport i Tyskland medan den 

7:e informanten nöjde sig med en överslagsräkning på att det nästan 

var 100 000 ton kaffeimport. Han var stressad inför att komma iväg 

och kände att det var för svårt att göra en mer exakt uträkning. 
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b. Vad tror du att det beror på?: Reflektion 

Informanterna 1, 2, 4, 5 och 7 kopplade kaffeimporten med 

kaffedrickandet. Informant 4, 5, 6 kopplade även kaffeimporten med 

befolkningsmängden i Tyskland. Informant 2 ville inte spekulera i 

saken utan tyckte inte att det gick att bedöma utifrån vad som 

framkommer i bilden. Informant 3 kom fram till att Tyskland inte kan 

odla kaffe själva och därför har de mycket import. Informant 5 gick så 

långt att han reflekterade på befolkningens storlek, men även att det 

beror på om landet är en kaffedrickande kultur eller inte. För om man 

ska hänvisa till befolkning och mängden kaffedrickande så har både 

Frankrike och England en stor befolkningsmängd och borde därmed 

dricka mer kaffe, fast som inte visar sig vara fallet. Informant 5 utgick 

då från att det berodde mest på kulturen, där i England till exempel 

dricker de mycket större mängder te. Så långt tänkte även informant 

6, att det berodde på kultur, men gick inte djupare in på den tanken. 

Informant 7 tänkte bara på att de i Tyskland gillar kaffe så som de gör 

i Sverige.   

 

Vilka utav de färgade länderna har mindre än 1 000 ton kaffeimport?: 

Irland, Malta, Lettland 

Alla informanterna hade varierade svar på den här frågan. Informant 1 säger 

Grekland men ångrar sig och fortsätter med att säga Irland, Lettland, 

Ryssland och alla de vita länderna helt enkelt. Informant 4 bestämmer sig 

även han för att det är alla de vita länderna men även Grekland och de svarta 

länderna i ”land med liten yta”-listan. Informant 6 tar även hon upp alla de 

vita länderna och inga fler utöver dem.  

  Informant 2 räknar upp Irland, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen men 

bestämmer sig enbart för att svara med Irland och Lettland. Han sa att de 

flesta andra länder han kunde se hade helfyllda bönor och kunde inte hitta 

fler, fast han la även till att alla de vita länderna har under 1 000 ton också.  

Informant 3 räknar upp Lettland, Litauen, Irland, Slovakien, Malta, 

Luxemburg och Lichtenstein. Hon ångrar Litauen nästan direkt men håller 

kvar på dem andra hon räknat upp. 

  Under användartest 6 så räknar Informant 6 upp Portugal som han ångrar 

direkt men bestämmer sig för Estland, Litauen, Lettland och Slovakien.  

  Informant 7 behövde en förklaring 4 gånger och valde att svara Spanien, 

Italien, Sverige, Finland, Danmark och att det är många fler länder. Här är det 

en fråga om det inte rörde sig om en språk- och förståelsebarriär. 

 

Vilka/vilket land/länder har dubbelt så mycket kaffeimport än 

Lettland?: Litauen. 

Informant 1 var den enda som kom fram till att det var Litauen som är det 

enda landet som har exakt dubbelt så mycket kaffeimport än Lettland. Alla de 
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andra informanterna kom med olika förslag på vilka länder som hade ungefär 

dubbelt så mycket, men förstod även att det inte var exakt, vilket var svaret 

som frågan begärde.  

  Informant 2 tänker några sekunder och säger högt ”medelstor böna med fyra 

små”, vilket är antalet som är dubbelt så mycket än Litauens bönor. Han 

försöker hitta svaret under ca 2 minuters tid där hans enda chansning var 

Luxemburg, men eftersom han ansåg att den inte stämde helt och hållet så 

valde han att ge upp. 

  Informant 3 började räkna upp ett flertal länder b. la. Norge, Sverige, 

Finland m. fl. då hon  förstod frågan som att det är länder med ungefär 

dubbelt så mycket kaffeimport än Lettland, inte exakt lika mycket. Trots att 

frågan förklarades några gånger så var det dessa resultat som kom ut ur 

användartesterna.  

  Informant 4 utbrister att han först nu inte upptäckt de olika storlekarna på 

bönorna. Han förstod inte frågan först utan svarade på hur mycket Lettlands 

kaffeimport var om det skulle fördubblas, vilket han kom fram till är 1 400 

ton. Frågan upprepas och då tittar informant 4 runt och för runt musen på 

skärmen där han tittar. Efter ett tag så vill han ge upp, trots ett flertal försök 

att börja räkna ut mängden på varje individuellt land med minst antal bönor 

och minsta storlekarna.  

  Användartest 5 med informant 5 gick ungefär likadant, då han trodde att det 

rörde sig om alla länder med minst dubbelt så mycket som Lettland och inte 

ett specifikt land. Frågan upprepades med ordet ”exakt” tillagt och han 

kollade mest på Bulgarien och Cypern, men ser att det inte stämmer riktigt 

och säger till slut att han inte hittar någon som liknar.  

  Användartest 6 går även den ungefär likadant och även här så behövdes ett 

förtydligande av frågan. Hon sa till slut, efter en liten stunds sökande, att hon 

hittar inget land som har ”exakt 2 000 ton”, vilket hon räknat ut är dubbelt så 

mycket som Lettland.  

  Informant 7 börjar med att svara Tyskland. Det blev en missuppfattning och 

det verkade som att han kanske inte ens vet vad Lettland är för något. Det 

förklarades att Lettland var ett land och blev därefter utpekat på kartan. Han 

svarade Tyskland igen och ville inte ändra sitt svar. 

 

Hur mycket kaffeimport har Luxemburg?: 1500 ton. 

Informant 1, 2, 4, 5 och 6 kom fram till att Luxemburg har 1 500 ton 

kaffeimport.  

  Informant 3 svarade enkelt att Luxemburg inte har några bönor vilket leder 

till 0 ton. 

  Informant 7 letar efter landet Luxemburg men hittar den inte. Han ger en 

gissning på Spanien och Turkiet, vilket inte är något svar på frågan. 

 

Övrigt som dök upp under kartan 
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Kaffeböna 

Några av informanternahade sina egna benämningar för kaffebönorna. 

Informant1 kallade dessa ”prickar” och för att se dessa tydligare så tog hon 

på glasögonen och såg att det föreställde kaffebönor.  

  Informant 2 kallade kaffebönorna istället för ”pluttar” och när man bad 

honom förklara vad han trodde att dessa pluttar var så sa han att de liknade 

ishockeypuckar. Han hade tittat på ishockey tidigare under dagen och tittade 

smått under testet på fotboll. Han tog på sig glasögonen och så nu att det inte 

var några puckar utan kaffebönor, vilket han sa var lite mer logiskt, när 

bilden nu handlar om kaffeimport och inte om ishockey. 

  Andra benämningar som användes var bland annat symboler men annars så 

fanns det inte så mycket annat anmärkningsvärt att titta på. 

 

Färg 

Det var en del åsikter gällande färgen och informant 2 tyckte att det var svårt 

att se de bruna kaffebönorna på en brun bakgrund, vilket han trodde var 

anledningen till att han missade fråga 6. Han nämnde även att det berodde på 

vinkeln på skärmen, då han använde sig av en bärbar dator.    

  Informant 4 och 6 förstod inte vad färgerna på länderna betydde och såg 

ingen som helst koppling. 

 

Länder i listan ”länder med liten yta” utplacerade med siffror 

Informant 1 förstod inte vad siffrorna tillhörande ”länder med liten yta” var 

för något utan de såg ut att vara utplacerade på kartan huller om buller. 

Eftersom hon fick se den första versionen så ändrades siffrorna så att de blev 

tydligare samt gavs en starkare sammankoppling mellan siffrorna och listan 

med länder via en färgindikation. Resten av informanterna fick därmed se 

den bild som är en bilaga med den här rapporten. 

  Informant 5 tyckte att ”länder med liten yta” skulle ha bönorna i direkt 

anslutning till listan, och inte på kartan vid siffran. Informant 5 tyckte 

nämligen att det var lite för jobbigt med att först se om landet fanns utskrivet 

på kartan, sen kolla på listan med länder, se vilken siffra landet har i listan, 

hitta den siffran på kartan och sedan räkna de bönor som ligger där.   

 

Bönorna och landtexterna 

Informant 1 tyckte att bönan på Malta var svår att uppfatta för man var inte 

säker på om det var själva ön eller om det faktiskt var en böna. 

  Informant 2 tyckte att det var jobbigt när några utav ländernas namn hängde 

över kanten. Det var även svårt att vara säker på vart bönorna tillhör när de 

hänger över gränsen till ett annat land, vilket även var något som informant 6 

funderade över. Hon tyckte att det hade varit bäst om antalet helt enkelt varit 

utskrivet direkt i kartan så man slapp räkna ut symbolernas sammanlagda 

värden. 
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  Informant 4 tyckte att det var svårt att räkna ihop bönorna då man måste 

lägga ihop dem. Det finns så många bönor på kartan att det blir rörigt och tar 

tid att hitta svaren.     

  Informant 5 tyckte att kaffebönorna såg för lika varandra och att det är lätt 

att förväxla storlekarna. Han hade gärna sett att det hade varit flera olika 

former och storlekar på bönorna.  

 

Övrigt 

Informant 2 fick reda på att landet som hade dubbelt så mycket kaffeimport 

än Lettland är Estland. Han uttryckte sig att frågan helt enkelt var för lätt och 

att han inte hade tänkt att svaret skulle ligga så nära Lettland. 

  Informant 3 kände sig för övrigt ganska så stressad under testet vilket 

märktes då hon i början ständigt ville ha en bekräftelse på om svaret var rätt 

eller inte. Det förklarades att det inte fanns något som är rätt eller fel utan att 

det är för att testa hur bra visualiseringen är inte deras individuella förmågor, 

vilket lugnade ner henne. 

  Informant 5 tyckte att det borde stå en förklarande text för de vita länderna, 

vilket det finns med i visualiseringen men han hade helt enkelt missat att se 

den i alla fall. 

 

4.2 Användartest del 2: Stolpdiagram  

I genomsnitt så tog stolpdiagrammet 7½ minuter, där den kortaste var 5 och 

den längsta var 12 minuter.  

 

Vilket/vilka land/länder har över 10 000 ton kaffeimport?: Belgien, 

Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Tyskland och 

Spanien. 

Informanter 1, 2, 4 och 5 svarade alla rätt och i ungefär samma ordning fast 

de sökte alla av diagrammet från vänster till höger. Informant 3 säger alla 

länder förutom Nederländerna men annars sökte av diagrammet på samma 

vis. Informant 7 säger sex av åtta rätt, där Bulgarien och Finland var fel val.    

 

Vilket land i diagrammet har minst kaffeimport i Europa?: Malta 

Informant 1, 3, 4, 6 och 7 sa Lettland, vilket är fel svar. De som hade haft rätt 

var informant 2 och 5, vilka hade sagt Malta. 

 

a. Hur mångaton? : 100 ton 

De informanter som valde Lettland: informant 1 sa runt 700-800 ton, 

informant 3 sa 800 ton, informant 4 valde 700 ton, informant 6 sa 

sedan 7000 ton, informant 7 väljer att säga först 1000-1100 men 

ändrar sig till 8000 ton. För att se att det inte blir några missförstånd 

så pekar han på skalan på 800 ton, fast uttrycker sig att det ska vara 

8000 ton.   
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  Informant 2, som sagt Malta tillsammans med informant 5, säger 

150 ton, men när det påpekas att det inte finns några 50 ton streck så 

ändras svaret till 100 ton. Informant 5 säger sedan i sin tur ha lite 

svårt att se på skalan vad som är den minsta graderingen men 

bestämmer sig efter att ha tittat närmre att det är någonstans mellan 

100-200 ton.   

 

b. Vad tror du att det beror på? 

Informant 1 som valt Lettland tänkte att det är fattigt och att i deras 

kultur så dricker de inte så mycket kaffe. 

  Informant 2, som valt Malta, tänkte att det berodde på att Malta är ett 

litet land, men han sa att det hade varit omöjligt att reflektera över 

anledningen om han nu inte hade förkunskaper av att Malta är ett litet 

land då man varken ser yta eller befolkningsmängd i 

stolpdiagrammet.   

  Informant 3, som valt Lettland, resonerade dock på samma sätt som 

informant 2 att det är ett litet land som har en liten folkmängd. 

  Informant 5 körde på ungefär samma spår - att landet har en liten 

befolkning.  

  Informant 6 tänker dock lite annorlunda med att de inte bara är 

fattiga utan att de dricker mer te istället.  

  Till sist så sa informant 7 att han trodde att det berodde på att de inte 

dricker kaffe lika mycket som de andra länderna. 

 

Vilket/vilka land/länder har mer kaffeimport än Frankrike?: Italien och 

Tyskland. 

Alla informanter förutom informant 7 svarade Italien och Tyskland. 

Informant 6 fick frågan extra förtydligad men annars så fanns det inget mer 

anmärkningsvärt att nämna än att han förde musen till där han kollade på 

skärmen.  

  Informant 7 svarade Tyskland men sa sedan Grekland som det andra landet 

och nöjde sig med det. 

 

Hur mycket kaffeimport har Slovenien?: 1200 ton 

De flesta svaren liknar varandra och till att börja med så svarade informant 1 

och 5 mellan 1100-1200 ton. Informant 2, 4 och 6 svarade 1200. Informant 3 

sa 4000 ton,  nästan till strecket, och bestämde sig för 3900 ton. 

  Informant 7 hörde först fel och svarade på Slovakiens kaffeimport mängd, 

frågan ställdes om med ett förtydligande och då svarade han 1100 ton. 

 

Vilket land har tre gånger mer kaffeimport än Estland?: Norge. 

Informant 1, 2 och 6 säger både Norge och Turkiet fast bestämmer sig helt 

för enbart Norge då det gällde att vara exakt tre gånger mer. Informanter 4, 5 

och 7 bestämde sig för Norge direkt.  
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  Informant 7 stötte dock på komplikationer så som att hitta Estland, men 

hittade till slut med hjälp av bokstavsordningen. Han valde först Danmark 

och Rumänien, men med risk för att han bara missförstått frågan så 

upprepades den med ett tillägg ”exakt” vilket till slut ledde honom till Norge. 

  Informant 3 verkar förstå frågan ungefär likadant som informant 7 och efter 

att ha upprepat ”Estland” högt för sig själv säger hon därpå hon Danmark, 

Rumänien och Slovenien. Det verkar som hon tänkte ungefär tre gånger så 

mycket och inte exakt. 

 

Hur mycket kaffeimport har Nederländerna?: 19 800 ton 

De flesta informanterna hamnar nära det rätta svaret och informant 1 

tillsammans med informant 3 säger 13 900 ton, informant 2, 4 och 6 svarar 

13800 ton. Informant 5 säger strax under 14000 ton men efter att man bett 

honom att specificera sitt svar så säger han 13 800-13 900 ton.  

  Informant 7 däremot säger 30 800-30 900 ton.  

 

Övrigt som dök upp under stolpdiagrammet 

Informant 1 tyckte att den här visualiseringen är lättolkad men det krävdes 

dock att hon hade glasögon på sig för att se de små graderingarna.  

  Informant 2 tyckte att det var bra med bokstavsordning och att det var 

överskådligt och att man får reda på det man ville ha reda på. Det som var 

dåligt var att det var liten text på både siffror och landtexterna.  

   Informant 3 tyckte att det var bra med ett stolpdiagram och att det var lätt 

att se med färgerna och hjälpstrecken. Det som dåliga var att den lilla texten, 

men färgerna hjälpte till med det som sagt.  

  Informant 4 såg det här som en övergripande visualisering men han tyckte 

att frågan är om hur noga man ska vara då de små strecken är svåra att se. 

Man blir till exempel osäker på om Lettland har 700 eller 800 ton.   

  Informant 5 tyckte att det skulle ha varit tydligare om det fanns ”500” 

gradering i ”stegen”, inte i hela men i alla fall i första 1 000 intervallen så att 

man ser vilka graderingar som finns. 

  Informant 6 tyckte att det är väldigt mycket data med många länder, många 

siffror, noga gradering och mycket smått. Det hade varit bättre med en sån 

här visualisering om det kanske hade varit 5, 10 eller 15 länder. I det här 

fallet så tyckte hon även att det hade varit bättre med en fallande skala från 

mest till minst för det hade varit lättare att begripa då. Hon tyckte heller inte 

om att staplarna har olika färger och att det hade varit bättre om alla hade 

varsin unik färg, eller att man använt enbart en färg eller kanske en skiftande 

skala från en färg.   

 

4.3 Användartest del 3: Tabell 
Den genomsnittliga tiden för genomförandet är 5 minuter, där den snabbaste 

tog 3 minuter och den längsta tog 8 minuter. 
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Hur mycket kaffeimport har Sverige? : 7800 ton. 
Ingen utav informanterna svarade fel på frågan utan svarade 7 800 ton.  

 

Vilket/ vilka land/ länder har 100 ton mindre kaffeimport än Bulgarien? 

: Cypern. 

Alla utav informanterna svarade rätt på den här frågan. Informant 1 och 2 

säger Cypern direkt men informant 3 säger först Cypern och Irland fast 

ångrar Irland. Informant 4 säger först Italien men ångrar sig och bestämmer 

sig för Cypern. Informant 5 och 7 ville ha frågan bekräftad och bestämmer 

sig då för Cypern, där informant 7 fick peka då han inte kunde uttala namnet. 

Informant 6 vill veta om det ska vara ”exakt”, vilket det ska vara och så 

bestämmer hon sig för Cypern.  

 

Hur mycket kaffeimport har Kroatien?: Står inte med.  

De flesta utav informanterna inser inom kort tid att Kroatien inte finns med i 

tabellen men vissa utav dem tittar extra noga för att vara helt säkra. Informant 

4 hörde dock fel på distanssamtalet, trots 4-5 gånger upprepningar av namnet 

Kroatien, och svarade först på landet Slovakien. Det blev förklarat att det var 

Kroatien man var ute efter och inte Slovakien, och då såg han till slut att 

Kroatien inte fanns med. 

 

Hur stor skillnad i ton är det mellan Grekland och Irland?: 4500 ton. 

Informanter 1, 2, 3, 4 och 6 ger ett svar ganska så direkt och säger 4 500 ton. 

Informant 5 säger först 5 300 men bestämmer sig för 4 300 ton. Informant 7 

uppfattar frågan fel först men när frågan beskrevs igen så bestämde han sig 

för 4400 ton.  

 

Vilket/vilka land/länder har en kaffeimport mellan 3000 och 7000 ton?: 

Danmark, Finland, Grekland, Norge, Portugal, Rumänien, Slovakien, 

Tjeckien, Turkiet och Ungern. 

Informanter 2, 3, 4, 5 säger alla rätt. Informant 1 säger alla rätt men så 

tillägger hon Sverige, vilket är fel. Informant 6 säger alla rätt men missar 

Danmark och Norge. Informant 7 väljer att börja räkna nedifrån och upp, 

tvärtemot vad resten utav informanterna gjorde: Ungern, Turkiet, Slovakien, 

Rumänien, Norge, Finland och Danmark. Sa även Lettland men ångrade det 

och missade att säga Tjeckien, Portugal och Grekland.    

 

Övrigt som dök upp under tabellen 

Informant 1 tyckte att det inte var något svårt bara att det var jobbigt att 

komma ihåg frågan när man skulle hålla på och jämföra. 

  Informant 2 tyckte heller inte att det var svårt och att det var lättläst, men 

han tyckte ändå om staplarna som var innan för då kunde man se på figuren 

(staplarnas höjder) hur liten eller stor den är.  
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  Informant 3 tycker inte heller att det var svårt men hon uttryckte sig ändå 

under testet att hon var orolig för att svara fel.  

  Informant 4 tyckte att tabellen var lättast men om man ska jämföra siffror så 

tycker han att staplarna gav en bättre översikt.  

  Informant 5 tyckte att färgerna på texterna var jobbiga och att vissa var 

svårare att se än andra. Det såg ut som om det var svart eller grönt på vissa 

utav färgerna men han kunde inte tyda ut det riktigt.  

  Informant 6 tyckte heller inte om att det var färger på länderna då det var 

svårt att se den gula färgen. Det hade varit bättre om alla länder hade haft en 

färg, till exempel svart. Hon tycker också här att det hade varit bättre med en 

störst till minst ordning för jämförelsefrågor, men det kan ju vara en nackdel 

om man behöver leta upp ett specifikt land. En annan sak som hon tyckte var 

jobbigt var att hon inte förstod medeltal; är det medelvärde eller 

medianvärde? 

 

4.4 Användartest del 4: Reflektions och minnes-frågor 
Utav de sju informanterna så var det informant 4 som uteblev på grund av. 

olika störmoment. Utav de som deltog så var genomsnittstiden ca 1½ minut, 

där den kortaste var på ca 30 sekunder och den längsta 3 minuter. De här 

tiderna avser enbart de tre minnesfrågor som ställdes framåt slutet av den här 

delen av formuläret.  

 

Var det någon utav bilderna som du tyckte hjälpte dig när du letade svar 

på frågorna, vilken/ vilka och varför?(Den här frågan ställdes i 

modifierade former och därför kommer både dåliga och bra saker på en 

och samma gång.) 

Informant 1 tyckte att alla bilderna hjälpte på olika sätt och förklaringen till 

kaffebönornas mängd var bra fast tabellen var bättre än kartan för då behöver 

man inte veta vart länderna ligger. Om man inte vet var länderna ligger så 

kanske man behöver en atlas eller annat hjälpmedel. Det beror på tidigare 

kunskaper, för hon tyckte att det var särskilt svårt att förstå de små länderna. 

Men hon tycker att de olika bilderna har olika slags syften de kan uppfylla, 

men just i det här fallet så var tabellen hennes favorit. T ex om man bara är 

nyfiken så är kartan bäst eller om man vill ha exakta data så är tabellen eller 

stolpdiagrammet bäst.  

  Informant 2 tyckte om stolpdiagrammet för att man överskådligt kunde se 

mängden på stolparnas längd. Han tyckte även att färgerna hjälpte till och att 

skalan var tillräckligt utdragen för att man lättare skulle se skillnaden. Det är 

dock lite svårt att få fram exakta siffror ur stolpdiagrammet, men den är bäst 

när man vill ha en snabb överblick. Han tyckte dock om tabellen allra mest då 

man slipper räkna ut något då allt är utskrivet direkt. Han tyckte också att det 

fattades lite intressant information till exempel som kaffe per person utav 

dem som dricker i landet så att man skulle kunna koppla siffrorna till ett 

sammanhang. Han tänkte nämligen att i Sverige och Norge så dricker man 
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tillsammans mest i Europa, i alla fall mer än i Tyskland, om man ska slå ut 

det på hur mycket man dricker per person i varje land.   

  Informant 3 tittade lite på bilderna när hon bestämde sig. Hon tyckte att 

kartan kändes bra för man känner igen den. Staplarna var bra men svårt att 

läsa texten, hjälplinjen hjälpte till bra och färgerna gjorde att det var lättare 

att följa. Hon tyckte även om tabellen och särskilt att den var i 

bokstavsordning. 

  Informant 5 tyckte att tabellen var bäst för då slapp man tänkta så mycket 

för att allt var utskrivet. Han tyckte att kartan var sämst. 

  Informant 6 tyckte också att tabellen var bäst för då slapp man skalorna som 

fanns i stolpdiagrammet och att räkna bönorna på kartan. Det var särskilt 

jobbigt på kartan att bönorna var utspridda på två länder. 

 

Vem hade mest kaffeimport i Europa?: Tyskland 

Alla informanter (exklusive informant 4) svarade Tyskland. Informant 2 

utbrast under den här frågan att bilden verkligen hjälpte minnet då han 

mentalt föreställde sig antalet ”pluppar” på kartan. Han drog själv kopplingen 

till att han skulle nog inte komma ihåg lika bra om det bara rörde sig om att 

komma ihåg siffror och/ eller bara namn.  

 

Hur mycket hade Sverige?: 7800 ton. 

Informant 1 och 2 sa direkt 7800 ton, informant 3 sa 7 400-7 500 ton medan 

informant 6 och 7 inte kommer ihåg. 

 

Vilket land hade minst kaffeimport?: Malta 

Informant 1 säger Cypern eller Malta, för hon kommer inte ihåg vad det var 

hon svarade förut. Informant 2 säger Malta samt alla de vita länderna.    

  Informant 3 känner inte att hon kommer ihåg alls utan gissar på Luxemburg, 

Lettland och Estland fast kan inte bestämma sig för något svar. 

  Informant 5 säger Malta, Informant 6 säger alla de vita länderna och 

informant 7 säger Estland.    

 

Var det svårt att komma ihåg någon utav frågorna? Förklara gärna vad 

du tror det beror på, särskilt om du har lämnat ett/ några/ alla svar 

tomma. 

Informant 2 tyckte att alla bilder har svagheter och styrkor men kartan och 

symboler bidrar till ett bra bildminne.   

  Informant 3 tyckte att den sista minnesfrågan var jobbig för det tog för lång 

tid mellan minnesfrågorna och när man först plockat fram svaren tidigare.  

  Informant 5 tyckte att det var lätt att komma ihåg minst och störst.  

 

Övrigt som dök upp under reflektions och minnes-frågor 

Informant 4 ville gärna poängtera igen att han inte förstod vad färgerna på 

länderna handlade om och att han inte såg texten som beskrev de vita 
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länderna. Han tyckte även att bönorna på kartan var jobbiga att förstå och 

räkna ut då de kunde ha samma storlek fast en var hel och en var halv. 

  Informant 5 såg heller inte den beskrivande texten ”länder med ingen eller 

mindre kaffeimport än 100 ton”. Han såg rutan som tillhörde texten men 

tänkte inget vidare på att faktiskt läsa den. Han tänkte dessutom att man 

skulle fylla i/ skriva in något i rutan, fast när han läst texten så förstod han 

syftet med rutan. Det vore tydligare om det även stod något i rutan tyckte han 

till exempel ”vitt” så att man förstod att det var en färg och inte bara en tom 

ruta.  

  Sen till sist i stolpdiagrammet så tyckte han att man skulle ta bort ”500”- 

strecken då det hade varit bättre med mindre detaljer för att det skulle bli en 

mer övergripande visualisering. 
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7.3 Bilaga 3: Svarsresultat 
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7.4 Bilaga 5: Användartest formuläret  
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