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Det har varit en lång vandring men vi tog oss ändå fram. Jag 
har lärt mig mycket på vägen, både om design, psykologi,  
struktur, informationsbehandling och projektering – men fram-
för allt mycket om mig själv. Jag vill tacka alla kollegor, vänner, 
studiekamrater och min fantastiska familj som tvingade mig gå i 
mål och inte ge upp. Jag vill tacka min handledare Stefan Holmlid 
och min kompetenta opponent Mathias Nordvall för goda råd och 
stor dos tålamod. Jag vill också visa den största uppskattning till 
alla de deltagare som ställt upp och bråkat med mina vädersym-
boler. Det finns mycket att ta med sig från ett arbete som detta, 
men allra mest det; att även om ingen process är perfekt, så ger den 
dig mycket.



Ett användarcentrerat perspektiv i framtagandet av tryckt grafik är idag inte självklart. 
Stolthet för sin teknik, intressen som står i konflikt med varandra och dåligt anpassade 
verktyg är de största anledningarna till det motstånd som vuxit fram hos grafiska de-
signers att ta till sig användarcentreringen.

Syftet med detta material är att utforska möjligheterna att låta utomstående användare 
vara aktivt involverade i designprocessen av tryckta symboler, i detta fall vädersym-
boler. Mentala modeller har, tillsammans med användarcentrerade tekniker från inter-
aktionsdesignsområdet, använts som teoretiskt metodramverk i studien. Studien har 
genomförts i tre faser som innefattar uppbyggandet av ett symbolbibliotek inklusive 
inledande testning, klustring och vidare utgallring av symboler samt utvärdering av 
symbolbiblioteket med fokus på tillämpning.

Resultatet visar att de användarcentrerade metoder som är etablerade inom interak-
tionsdesign med försiktighet ska föras över till informationsdesignsområdet. Detta för 
att informationshanteringen ser olika ut inom de olika disciplinerna. Användarna sätter 
högre tillit till grafiskt tryckt material än till interaktiva miljöer och har svårare att han-
tera otydligheter då de inte kan testa sig fram. Studien visar också att användarna har 
olika bild av vad vädersymboler visar och att mentala modeller som ramverk kan lyfta 
fram dessa olikheter.

Med ökad kunskap om hur användare förhåller sig till symboler och vilka olikheter 
i tolkningen som finns kan man som designer fånga upp hur symboler bör se ut, och 
framför allt inte se ut, för att undvika missförstånd. Det gör informationsmaterialet ef-
fektivare i sin kommunikation och ökar informationsvärdet för användaren i ett redan 
informationskrävande samhälle.
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1. Introduktion
Det kan visa sig att den information du möter och tolkar varje dag, inte alls är den du tror. 
Detta inledande kapitel ämnar ge en introduktion till varför detta arbete genomförts och var-
för det fått det upplägg som det fått. Många beslut och intressen ligger bakom och här önskas 
en tydligare bild ges av vilka dessa är.

1.1 Bakgrund
Att inleda och motivera en uppsats som denna, med konstaterandet att vi idag lever i ett 
informationsberoende samhälle kan tyckas överflödigt – det är en sanning vi levt med i de-
cennier nu. Men vårt sätt att hantera, ta in och skapa information är i ständig utveckling och 
hur självklar raden än tycks vara förblir den central. Med ett allt större informationsflöde, 
via otaliga medier, måste vi sortera ut den information vi kan anses ha nytta av och göra den  
betydelsefull. Vi måste också lära oss att se konsekvenserna av en ständigt föränderlig kontext.

Detta arbete tar sin början i att tryckta vädersymboler, sådana vi dagligen ser i tidningarna, 
står inför nya krav och ökad konkurrens i informationsflödet. Med digitala väderprognos-
er som ständigt kan uppdateras och nya tekniker som ger mer detaljerad data hamnar de 
tryckta vädersymbolerna i ett nytt sammanhang.  

Detta sammanhang studeras här ur användarens perspektiv, ett perspektiv som inte är 
självklart inom informationsdesign, men som här antas ha stor betydelse. För även om många 
grafiska designers vill tro det, så är det är inte de som designers som skapar budskapen utan 
de som på andra sidan tolkar dem (Pettersson, 2002). Att sätta användaren, eller läsaren i cen-
trum är därför av högsta vikt.

När man tar fram en produkt, säg en handhållen enhet, är det idag nära självklart att sätta 
användaren i fokus. Kan användaren inte använda produkten, eller tilltalas av den, kommer 
denne inte heller att köpa den och därmed är arbetet med att ta fram produkten bortkastat. 
Med informationsmaterial är det annorlunda. Information som vi till vardags ser som självklar, 
som vi som användare inte kunnat välja, har inte på samma sätt påverkats av konkurrenskraf-
ten och därför halkat efter i användarcentreringen. (Adams, 1998)

I detta arbete står alltså vädersymboler i fokus, sådan informationsgrafik vi dagligen kommer 
i kontakt med och därmed också individuellt borde sätta mycket informationsvärde i. Vädret 
är ett fenomen alla har en åsikt om, berörs utav och ständigt har närvarande. Det var ett tidigt 
föremål för information som lämpligt representeras grafiskt för att enkelt komma så många 
som möjligt till del (Canham & Hegarty, 2010). Men hur vi använder denna grafik har utveck-
lats med nya medier, säkrare mätningar och nya användningsområden.

En designers viktigaste uppgift kan kanske vara att identifiera de krav och syften användarna 
har mot en design (Lipton, 2006). Detta arbete utforskar hur informationsmaterial kan skapas 
för att möta sina läsares krav och som teoretisk utgångspunkt används mentala modeller. 
Genom att se till användarnas egna strategier för att tolka grafiska symboler är förhoppningen 
att man ska kunna hitta sätt att redan i designfasen möta användarnas förväntningar för att 
anpassa designen till dagens informationsflöde.
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1.2 Problemformulering & Syfte
Med ett ökat fokus på användarvänlighet har användarcentrerad design fått en alltmer 
självklar plats i designområdet, detta även till följd av ökat informationshanterande. Men  
tryckt grafik har halkat efter. Fortfarande ses användbarhet som en faktor mest lämpad för 
interaktivt material och grafiker sätter hellre kreativitet framför att låta sig styras av utvär-
deringar. I och med att informationstrycket ökat är dock användarperspektivet högst centralt 
även för tryckt media. Även om detta medium hamnat i skuggan av det digitala är den långt 
ifrån på utgående. Tryckt information är fortfarande billig och lätt att producera. Den möter 
nu bara annan konkurrens och det är dags att låta den konkurrensen gynna användaren. 

En designer bör alltid ha slutanvändandet i fokus oavsett om det handlar om produkter,  
tjänster, hjälpmedel, interaktiva gränssnitt eller informationsmaterial (Preston, 2010). 

Information konsumeras idag på ett allt snabbare sätt med högre krav på precision och  
korrekthet, samtidigt som all information inte konsumeras lika aktivt. Det är inte säkert att det 
tryckta materialet används som det gjorde för bara tio år sedan, även om det innehållsmässigt 
kan se likadant ut (Lipton, 2006). Det behövs metoder för att identifiera och möta användar-
nas syften i användningen av informationsmaterial. Av tradition saknas idag många sådana 
strategier.

Syftet med detta material är att utforska möjligheten att låta användarna vara med under hela 
designprocessen och att få in användarperspektivet även när det gäller framtagandet av tryckt 
material. 

1.3 Frågeställning
Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka hur en designer av grafiskt  
informationsmaterial kan möta användarens krav på utformning och presentation genom  
användarcentrerade designmetoder. För att uppnå detta syfte presenteras och appliceras men-
tala modeller som teoretiskt ramverk för lämpliga strategier. Studien önskar således svara på:

 9 Hur kan en designer av grafiskt informationsmaterial möta användarens krav på  
 utformning och presentation?

 9 Hur kan mentala modeller användas för att förstärka användarcentreringen i en  
 designprocess för grafiskt informationsmaterial?

 9 Är mentala modeller lämpliga för att förstärka användarcentreringen inom infor- 
 mationsdesign?

 9 Är användardrivna processer lämpliga inom informationsdesign?
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1.4 Avgränsningar
Uppsatsen beskriver en del av en designprocess med syfte att utvärdera, med hjälp av an-
vändare, ett antal redan befintliga symboler för att eventuellt kunna förbättra dem. Arbetet 
syftar inte till att presentera några nya symboler. Fokus ligger på hur mentala modeller, som 
teoretisk grund, enbart kan stötta en sådan process.

Studien har enbart gjorts kring tryckta vädersymboler och skall inte generaliseras till  
symboler över lag. Valet av tryckt material bygger på att det, förutom att det är förbisett ur 
användarperspektiv, också är ett material som begränsar den feedback som kommer ur an-
vändarstudierna. Med ett tryckt material begränsas reaktionerna till symbolerna, och inte till 
funktionalitet eller flöden. Med en enkel utformning utan onödiga utsmyckningar begränsas 
dessutom reaktionerna till informationsinnehåll och övergripande design, och inte djupare 
estetik. 

De symboler som testades var enbart fristående symboler och inte symboler mot olika färgyta 
eller placerade på karta. De testades även utan relaterad text. Symbolerna var inspirerade 
av prognoser från dagstidningar med avsikt att sammanfatta en hel dags väder. Detta för att 
åter igen begränsa studiens utkomst. Samtidigt bör det understrykas att kontexten som infor-
mationsmaterialet verkar i är av yttersta vikt och den återkoppling användarna gav i aktuell 
studie hade kunnat ta annan form med kompletterande information. Denna studie ska endast 
ses som ett exempel på hur mentala modeller kan användas och fungera i en designprocess. 
De symboler och resultat som diskuteras utgår från denna begränsade kontext.

Vidare hanterar denna studie inte i huvudsak syftet bakom användarens användning av de 
testade symbolerna, även om användarsyftet hanteras i periferin. Inte heller har utvecklarnas 
syften bakom symbolerna hanterats, utan studien är gjord enbart utifrån användarnas pers-
pektiv och tolkningar. En kort jämförelse sker dock mellan en förklaringsmall av symbolerna 
och användarnas tolkning.

Denna studie syftar inte till att studera mentala modeller som faktiska modeller, begreppet 
används endast som teoretisk grund för studiens riktning. Syftet är varken att ge användaren 
en korrekt modell eller designa direkt efter användarens mentala modell utan att möta och 
få förståelse av den så man kan stärka den. Syftet är heller inte att låta användaren beskriva 
och omarbeta sin mentala modell för att skapa en starkare design, utan att med metoder testa 
utfallet av den. 

Vidare har följande testkrav tagits fram med utgångspunkt av mentala modeller och 
användarinvolvering, mer om dessa beslut finns i det teoretiska ramverket 2.2.2.

 9 Eftersom mentala modeller är instabila och spontana bör resultatet tolkas med hän-
syn av att användaren kan ha omformulerat sin mentala modell under testningen. 

 9 Att utöka informationen och ”attackera” den mentala modellen, kan leda till att 
man överbelastar och blockerar användarens förmåga att agera efter sin mentala mod-
ell, varför användaren måste utsättas för en begränsad informationsmängd.

 9 Eftersom designern har svårt att bortse från sin egen mentala modell måste an-
vändaren in under så många beslut som möjligt.

 9 Ett informationsmaterial som testats under falsk motivation (som under motivation 
att klara ett test) säger inte mycket om hur materialet används utanför testmiljön, därför 
krävs ett brett test med möjlighet för användaren att styra utgången.
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1.5 Materialbeskrivning - val av teoriramverk och metod
Nedan motiveras val av ämne och vilka teoretiska områden som främst berörs i uppsatsen.

1.5.1 Informationsdesign och användarstudier
Allt det som skapats av människan har mer eller mindre explicit ett informationsinnehåll, och 
det kommer aldrig naturligt, vare sig det handlar om data, fakta, musik, historia eller något 
annat. Det har blivit designat. Just därför är informationsdesign ett lika brett som viktigt fält, 
och ett fält som ständigt tar nya vägar allteftersom våra informationsbehov och delningsalter-
nativ förändras. Med informationsmaterialet förändras också beteenden kopplade till det och 
det är därför alltid viktigt att kunna utvärdera såväl material som användning. (Lipton, 2006)

Termen informationsdesign är ganska ny och det råder olika användning av den. Ämnet ses 
både som eget forskningsområde och som ett generellt paraplybegrepp, men oavsett handlar 
informationsdesign om att hantera och göra komplex, oorganiserad eller ostrukturerad data 
till värdefull och meningsfull information. En viktig aspekt med informationsdesign är att det 
definitionsmässigt är ett område där det tvärvetenskapliga är det kärnfulla och att kompetens 
från många olika håll ger möjlighet att göra informationshantering effektiv. (Baer, 2008)

Med en bakgrund inom kognitionsvetenskap och design faller det naturligt att vilja utfor-
ska detta. Kognitionsvetenskap, precis som informationsdesign har sin styrka i att vara tvär-
disciplinärt. Genom teori och metodik från det kognitionsvetenskapliga området önskas här 
informationsdesignsdisciplinen utforskas, just i ljuset av en förändring där människan bör stå 
i centrum.

1.5.2 Väderrepresentationer
En viktig del i användarcentrerade metoder är möjligheten för användarna att ge feedback. 
Ett problem med informationsdesign är att användarna snarare tar på sig felet själva när de 
inte förstår, att de antar att systemet eller organiseringen är fel eller ignorerar materialet istäl-
let för att klaga hos designern (Adams, 1998). Det gör att informationsmaterial kan bli utan 
återkoppling.

I denna studie ligger intresset i den feedback användarna har för specifika grafiska symbo-
ler – och om den feedbacken är den som designern har förväntat sig. Genom att undersöka 
information där användaren med största säkerhet ger feedback på representationen och inte 
på mediet, funktionen eller kontexten försäkrar man sig att man får feedback på det man vill. 
Väder är ingenting användaren kan ifrågasätta – de kan inte säga att vädret är fel och de vet 
om att designern inte kan påverka vädret, därför kan man lättare säkerställa att feedbacken 
verkligen handlar om själva symbolen.

Att representera väder är dessutom komplext och användaren måste ha skapat sig en mod-
ell för hur symbolen relaterar till verkligheten för att kunna tolka den. Komplexiteten i en 
vädersituation ställer dessutom krav på representationen och det finns fortfarande utrymme 
att förfina den (Canham & Hegarty, 2010). En vädersituation är ingen fast situation – den är i 
ständig utveckling och dessutom osäker att förutsäga. Temporal information (förändring över 
tid) samt osäkerhet är två mycket viktiga områden där väderrepresentationer fortfarande har 
problem.

Att väderrepresentationer ger möjlighet för direkt feedback på symbolen och att den dess-
utom är komplex är främsta anledningarna till varför väderrepresentationer är intressanta för 
studier kring mentala modeller och användarcentrerad informationsdesign.
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1.5.3 Mentala Modeller
En mental modell är en kognitiv representation som görs för att skapa sammanhang och 
förståelse (Benyon, Turner, & Turner, 2005). Det är alltså en, ofta schematisk, bild vi målar upp 
tankemässigt. Teorierna kring mentala modeller har blivit extra viktiga i studiet av härled-
ningsförmåga, beslut och resonerande. Detta för att den mentala modellen hjälper oss att 
koppla ny kunskap till befintlig så vi enkelt ska kunna relatera och förstå. Att skapa, samt 
att använda sig av mentala modeller, är mer komplext än att använda rena fakta eftersom 
mentala modeller har en större struktur. Fördelen är att den hjälper till att skapa en ”helhet” 
kunskapsmässigt. (Davidson, Dove, & Weltz, 1999)

Mentala modeller har blivit ett viktigt teoretiskt verktyg och centralt ramverk för Människa-
Data-Interaktion (MDI). Detta eftersom att användaren genom mentala modeller drar slut-
satser och skapar sig förväntningar av hur ett system ska fungera. Genom att säkerställa att 
systemet fungerar efter samma modell som användaren har av systemet garanterar man en 
bättre användarupplevelse. För detta krävs att designern har samma modell av systemet som 
användaren har och att systemet som sådant stöder dessa modeller. (Norman & Draper, 1986) 

Användaren har dock (oftast) inte den korrekta modellen av hur ett system fungerar, utan den 
är gjord som en förenkling för att kognitivt representera det som krävs för att användaren skall 
kunna hantera systemet. En fullständigt korrekt modell behöver inte innebära att användaren 
får större användning av den, för det är bara viktigt att modellen stödjer det den vill uträtta.

Hur symboler tolkas beror också på vad användaren har för bild av det den representerar samt 
hur användaren utnyttjar symbolen. Därför har teorierna kring mentala modeller används i 
detta arbete för att undersöka hur läsare tolkar representationer och på så sätt utvärdera dem. 

1.5.4 Empiriskt upplägg
Arbetet har genomförts i det teoretiska sambandet mellan kognitionsvetenskap och design 
och valet av såväl teoretiskt som metodologiskt ramverk grundar sig i att utforska hur detta 
samband kan förstärkas ytterligare. 

Under den inledande litteraturstudien identifierades ett bristande användarperspektiv inom 
informationsdesign då främst grafiska designers sätter stor prestige i sitt arbete och tycker 
användarstudier hämmar den artistiska friheten. Samtidigt bygger informationsdesign 
mycket på att möta läsarens uppfattning av omvärlden för att kunna fånga och utöka den. 
Däri finns en motsägelse.

Denna studie har därför genomförts med fokus på användarinvolvering och mentala model-
ler och upplägget är också gjort för lyfta fram detta. Två workshops genomfördes som primär 
datainsamling där en slumpmässig användargrupp fick tolka, använda och sortera vädersym-
boler. Inför denna workshop togs ett symbolbibliotek fram som verifierades och utvärderades 
dels under en förstudie och dels under en klustring som också avsåg att belysa mentala model-
ler av väder. Ytterligare tester genomfördes för att evaluera instruktioner och referensvärden 
och en pilotstudie sattes upp inför de slutliga workshopen. Detta upplägg genomfördes för att 
samtliga steg även inför den huvudsakliga datainsamlingen skulle ha tydligt användarfokus.

I den slutliga dokumentationen och analysen har samtliga steg tagits i beaktande i syfte att 
kunna utvärdera en användardriven designprocess och hur mentala modeller får betydelse i 
en sådan. Modellen på nästa sida visar studiens upplägg.
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Figur 1.1: Upplägget för studien med en inledande litteraturstudie och en efterföljande 
empirisk studie. Dispositionen på denna uppsats följer samma struktur.
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2.  Teoriramverk
Nedan presenteras det teoriramverk som denna studie gjorts inom. Teorin är vald för att ge 
förståelse för uppsatsens syften och för att ge grund för det resonemang som kommer föras 
under resultat samt diskussion. Informationsdesign, grafik och mentala modeller är det som 
främst kommer hanteras.

2.1 Informationsdesign
Det är bara att se sig om i dagens samhälle så förstår man syftet med informationsdesign. Det 
är knappast en disciplin som måste övertyga om sin betydelse, även om dess term är relativt 
ny. Med ett både större och mer komplext informationsflöde har informationsdesign vuxit sig 
fram som en egen disciplin. Men det är en disciplin som måste kämpa för att hänga med i sin 
egen utveckling.

Informationsdesign är ett mycket brett område som är relaterat till en rad andra forsknings-
discipliner. Det påverkar givetvis också de inbördes riktingarna och hur termen presenteras i 
olika sammanhang. Termen kan appliceras på såväl webbsidor som formulär, manualer, kar-
tor, skyltar, instruktioner, presentationsmaterial, förpackningar, displayer, reklam, menyer 
och mycket, mycket mer. Det gör att informationsdesign som många andra designdiscipliner 
inte har en snäv uppsättning verktyg. Men trots bredden är kärnan i dessa lösningar dock ge-
mensam; bakom dem finns någon som vill förmedla något till någon annan och syftet med är 
att på bästa sätt få fram detta budskap så det tolkas på det sätt som det är avsett. (Lipton 2006)

Informationsdesign grundar sig därmed i kommunikation. Men det är inte så enkelt att det 
handlar om enkelriktad kommunikation från sändare till mottagare. Speciellt på svenska uni-
versitet är det populärt att ta vägen via medierad kommunikation snarare än kommunikation 
på personplan vilket är vanligt i övriga världen. Med medierad kommunikation har motta-
garperspektivet blivit tydligare. Tidigt handlade medierad kommunikation främst om under-
hållning, nyheter och reklam där mediet blivit tydligt, men när nu fokus flyttat till mottagaren 
har också syftet gått mot en bredare form av informationssyften (Pettersson, 2002). 

Idag räcker det inte att informationsmaterial ser tilltalande ut och går att läsa – det måste vara 
utformat med innehåll och tolkning i fokus. Innehållet ska komma fram spontant, utan att 
användaren ska behöva tolka in för mycket. Designern Kim Baer jämför väl gjord information-
sdesign med ett flygplan; fungerar allting som det ska, ska man inte lägga märke till vilken 
komplexitet det finns bakom – det ska kännas tryggt och intuitivt (Baer, 2008).

Generellt förknippas idag informationsdesign inte längre med underhållning och reklam utan 
med webbdesign, men det har varit en snabb förändring. För inte lång tid sedan handlade den 
främst om text och tryckta symboler. Det är en stor omställning som kräver att användarnas 
sätt att hantera information också måste ses om, både vad gäller den tryckta och den digitala 
informationen (Lipton, 2006).

Ronnie Lipton kallar utvecklingen av informationsdesign för grafisk design kombinerat med 
användbarhetstänkande. Han menar att informationsdesign är vinsten av en rad övervägan-
den som alla hamnat på användarens sida, såsom substans framför överflöd, funktion i kom-
bination med form och en process med helhetsperspektiv (Lipton 2006). Det är ett perspektiv 
som stöds av de flesta av hans kollegor men också ett tänkesätt som stött sig med många prak-
tiker, framför allt inom grafisk design, där användarcentrerat tänkande känts otydligt och 
ofruktsamt. Medan användbarhetsexperterna tycker att grafiska designers är för känsliga och 
ostrukturerade, tycker de grafiska designerna att användbarhetsdesigners är för metodiska 
och inte kommer med mer än en plan. Webbdesignern Curt Cloninger beskriver det som två 
element som möts där användbarhet kan ses som kalla konstateranden utifrån statistik medan 
design är byggt av intuition och känslor. Grafiska designers har inga regler över vad man får 
och inte får och sätter känslor och kreativitet framför empiri (Cloninger, 2000).

Utifrån det som Cloninger beskriver satsas det nu på tvärvetenskap och en informations-
designer är så mycket mer än bara en grafisk designer. De ska även kunna hantera digitala 



13

medier, 3D-design, kognitionsvetenskap, informationsteori och kulturella studier (Schuller, 
2007). Informationsdesignern Gerlinde Schuller menar att i framtiden måste denna tvärdiscip-
linära syn utvecklas och en informationsdesigner ska inte bara ses som någon som kan lösa 
tekniska problem med en hemsida.

Fram till nu har informationsdesigner inte velat beblanda sig med experimentella studier,  
eftersom de varit tidskrävande och svårevaluerade. Men Schuller menar att om information-
sdesign ska kunna bli ett starkt forskningsområde med de rätta intressena måste man hämta 
mer från andra forskningsområden även empiriskt (Schuller, 2007). Därför behövs mer forsk-
ning på dess metodik.

Att designprinciper som gäller för tredimensionella produkter även ska gälla för tvådimen-
sionella informationsmaterial, såväl digitalt som tryckt, har varit långt ifrån självklart (Ad-
ams, 1998). Men med ökad förståelse för användarsyften suddas dessa gränser allt mer ut. 
Oavsett om informationen är digital, tryckt, eller upplevelsebetonad är det i användningen 
och upplevelsen det är viktigt att hitta genvägar för att nå fram med sitt budskap eller sin idé. 
Hela upplevelsen med att använda en produkt eller tjänst måste resultera i ett mervärde – i 
något meningsfullt. Och i en omgivning med mycket information som pockar på var upp-
märksamhet är det viktigt att satsa på att kunna erbjuda information på rätt sätt. (Baer, 2008)

Så vad bör då en designer aktiv inom informationsdesign ha för egenskaper? Enligt ”The in-
stitute for Information Design (IIID)” är just det tvärvetenskapliga i kombination med känslan 
för innehåll och mottagare det centrala, en syn de flesta praktiker idag kan hålla med om även 
om de långt ifrån är medvetna om alla dess krav. En informationsdesigner måste1:

 9 Kunna tänka både innovativt och systematiskt
 9 Vara väl insatt i det område den är verksam i
 9 Vara insatt i de kommunikativa aspekterna och relationerna mellan olika kompo- 

 nenter i ett budskap
 9 Förstå de rätta begränsningarna, konventionerna, standarderna och reglerna som  

 är associerade med budskapet
 9 Känna till människans möjligheter när det gäller perception och annan kognitiv  

 och multisensorisk respons
 9 Förstå de potentiella fördelarna för användarna i den kommunikativa situationen
 9 Kunna skapa information som är både attraktiv och funktionell
 9 Kunna designa för system som ständigt står under nya förutsättningar och behöver 

 kunna uppdateras och förändras
 9 Förstå nyttan av andra stödforskningsområden såsom kognitiv psykologi, lingvis 

 tik, samhällsvetenskap, datavetenskap och statistik samt kunna samarbeta med  
 specialister inom dessa områden

 9 Känna ansvar mot slutanvändaren och samhället i stort 

1  http://www.iiid.net/Qualities.aspx (hämtad den 27 maj 2011)
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2.1.1  Informationsdesign och användarstudier
I traditionella böcker om informationsdesign rekommenderas designern att sätta sig in i 
åhörarens situation för att förstå hur material kan komma att användas. Designern ska alltså 
ses som en del av den grupp denne designar för. Det finns dock problem med det, eftersom 
designern aldrig kan se sig själv som novis och sätta sig utanför sitt designprojekt. Dessutom 
är denne låst i sin mentala bild över hur det ska se ut (Lipton, 2006). Designers som har tänkt 
igenom och utvecklat ett kommunikativt koncept kan inte längre ställa sig i en sådan position 
att de ser det med utomståendes ögon (Adams, 1998).

Därför blir användarinvolvering allt viktigare, och även grafiska designers som tidigare inte 
var särskilt väl tränade för att arbeta med den komplexitet som finns vid informationshanter-
ing och hur man kan tänka i ett användarcentrerat perspektiv, tvingas nu bli det (Baer, 2008).

Kim Baer menar att den klassiska informationsdesignern, den vi idag mer skulle kalla för 
grafisk designer, inte har tid eller lust att lägga ner energi på användarvärden, sådana värden 
som denne genom sin skicklighet inom grafik antingen inte vill använda sig av eller känner 
sig hotade av. För dem finns det en stolthet i att visa sin skicklighet med att göra snygg grafik 
individuellt. Användbarhet ses bara som ett ”tråkigt” värde (Baer, 2008). Här finns en utman-
ing för dagens designers i att visa hur fruktfull en användarcentrerad process är. 

Användartester behöver inte vara komplicerade och dyra. Det finns en fördel med att hålla 
dem enkla eftersom det ökar användarnas förmåga att tänka kritiskt och gör att man kan göra 
fler tester. Eftersom varje användare reagerar individuellt är det viktigt att kunna göra flera 
tester. (Lipton, 2006)

Tyvärr började pionjärerna inom testning av informationsmaterial med utvärderingar av  
slutresultatet (Adams, 1998). Det bidrog till att man bara fick resultat om slutprodukten fast 
man behövde en processutvärdering för att få information om hur produkten är missförstådd.

Det som är svårt med att testa informationsmaterial är att detaljer och relationen mellan oli-
ka delar är oerhört viktiga. När man inom interaktionsdesign kan testa ett beteende ganska 
grovt – som hur användaren vill gå vidare i nästa steg, så handlar informationsdesign om det 
faktiska innehållet och utformningen. Det kan göra det svårare att göra testningen grov, efter-
som det kan ge konsekvenser senare i projektet. I dessa fall är det istället viktigt att hela tiden 
få in användaren under hela processen. (Lipton, 2006)

Det gäller att ha en tydlig bild av hur informationsmaterial används eftersom läsarna är olika 
motiverade att läsa materialet. Skyltar har till exempel hög motivation – men endast om de är 
tydliga och inte kräver mycket tolkning, reklam är inte lika motiverat och kräver därmed ett 
starkt intryck. Informationsmaterial som läsaren själv letar upp ska vara informativ och hålla 
det den lovar, men om det är information användaren dagligen tittar på, så som väderprog-
noser, ska den vara informativ men effektiv att läsa. Informationsdesignstestning inkluderar 
ofta test med deltagare som är mer motiverade att göra bra ifrån sig än vanliga läsare, efter-
som de de facto lovat att ta del av materialet när de tackade ja. Det gör att testerna inte alls 
reflekterar hur man skulle använda materialet i en verklig situation, om man ens skulle bry 
sig om det då. (Lipton, 2006)

Mer om den användarcentrerade metodansatsen kan läsas i Metodkapitlet 3.1.2

2.1.2  Informationsgrafik, symboler och användarstudier
Symboler är viktiga för oss för att på ett visuellt sätt få fram budskap som både är oberoende 
av modersmål och som är effektiva att processa. De representerar ofta flera olika egenskaper 
hos ett objekt eller koncept (Dewar, 1998). De måste vara meningsfulla, läsbara, lätta att lära, 
lätta att minnas och användas konsekvent – och det är det som gör dem mer effektiva än  
fotografier (Adams, 1998). Men det är inte självklart hur man ska designa symboler och de blir 
ofta svårtolkade. Vissa symboler förstås i stort sett universalt, såsom pilar och kurvor (Lipton, 
2006), men de utgör bara en bråkdel av de symboler som används. Dessa universella symbo-
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ler har vi lärt in och fått stabila mentala modeller kring hur de används, men andra symboler 
bygger betydligt mycket mer på designerns val att illustrera och det är ofta stora felaktiga 
kopplingar mellan designerns mentala modell och användarens mentala modell när det gäller 
grafik (Adams, 1998).

Att utforska den psykologiska processen som är involverad när man tolkar en symbol är  
viktigt. Enligt Robert Dewar kan man använda sig av samma resurser som i verkliga världen 
om man ska tolka konkreta symboler men abstrakta symboler kan endast använda referens-
er som är konceptuella. I båda fall spelar kulturell erfarenhet och kontext stor roll för hur 
symboler tolkas, liksom förändringar i objektet över tid. Ett tåg på en varningsskylt, kan ses 
och tolkas helt annorlunda mellan olika tidsepoker. Symboler kan också representera på 
olika nivåer, genom att visa antingen egenskap eller konsekvens, något som tyvärr inte alltid 
framgår tydligt. Till skillnad från språket är symboler inte uppbyggda efter regler av hur man 
ska läsa av dem, vilket utmanar läsaren. (Dewar, 1998)

Symboler måste läras in för att tolkas och därmed få sin betydelse. Därför kan man ifrågasätta 
hur gärna man ska skapa nya eller ändra föreställningar som folk har av olika symboler. Det 
kan innebära ett större arbete för användaren att forma om sin mentala modell och tolkning 
av en symbol för en bättre, än att fortsätta använda gamla men mer missvisande symboler. 
Om man ändå måste börja från början är det ständig och konsekvent upprepning som gäller 
för inlärning (Lipton, 2006).

Det finns så kallade kognitiva modeller utvecklade för hur vi förstår just grafiska illustra-
tioner. Dessa modeller pekar på att vi läser av och förstår i tre steg. Först måste användaren 
avkoda de visuella kännetecken som finns, därefter måste de matcha dessa inbördes mot en 
konceptuell tolkning för att till sist tolka dess relationer med de referenser som också är repre-
senterade. Detta är en modell som alltså säger att förståelse kommer dels ur en ”bottom-up”-
process när information avkodas och dels en ”top-down”-process för att applicera scheman 
och kunskap till det grafiska uttrycket. Men dessa modeller har visat sig vara väldigt begrän-
sade för hur vi tolkar mer komplicerad grafik. (Canham & Hegarty, 2010)

De amerikanska forskarna Matt Canham och Mary Hegarty på University of California menar 
att modeller för hur vi förstår oss på komplicerad grafik är begränsade för att:

1. De är tillämpade på enkel grafik
2. Uppgifterna som de fått utföra är enkla
3. De säger ingenting om när kunskap genereras
4. De säger ingenting om hur grafik och kunskap påverkar interaktionen

Canham och Hegarty (2010) gjorde en studie just för att ta reda på hur man tolkar mer 
avancerade grafiska representationer och använde sig av en väderkarta för att göra detta – eft-
ersom det är en grafisk representation som kräver inte bara avkodning av informationen utan 
också att man gör en slutledning av den information man får ut ur den grafiska representa-
tionen. De studerade när man egentligen applicerar sin kunskap och hur processen är styrd.

Enligt teorierna ovan spelar kunskap in först vid tolknigen. Men enligt Canham och Hegarty 
finns mönster som är så vanligt förekommande att blicken fixeras direkt vid dem och då läses 
av och denna fixering kan också knytas till erfarenhet varför ens kunskapsgrund kan spela 
in tidigare än efter avkodningen. Den här effekten, en top-down effekt, ses också när man 
studerar experter och noviser som tenderar att utnyttja olika kunskap och information när de 
tolkar informationsgrafik.

Inom väder tenderar till exempel noviser att koncentrera sig på ytliga egenskaper medan  
experter tittar på tematisk information. När de klustrar sådan information gör experter det 
efter hur egenskaper hänger ihop kausalt, medans noviser gör det efter just ytliga likheter. 
Detta anses ha att göra med att experter vill effektivisera informationsflödet och ligger till 
grund för den gyllene regeln att varken mer eller mindre information ska visas än vad som är 
relevant för användaren. (Canham & Hegarty, 2010)
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Canham och Hegartys forskning, bland andras, visar också att om man får specifik kunskap 
inom ett område tenderar man att fokusera på den i sin tolkning. Genom att ge instruktioner 
och kompletterande information kan man styra tolkningen och förstärka dess relevans och 
nytta så man fokuserar mer på tematisk information än irrelevant sådan. Fortfarande förstärks 
grund-principen att man inte ska visa mer information än vad som är nödvändig samtidigt 
som betydelsen av bra grafik för främjandet av starka tolkningar lyfts fram. 

Så hur kan man försäkra sig om att man tar fram ”bra grafik”? När det gäller informations-
design är det ganska enkelt att göra prototyper, men samtidigt kommer den alltid vara  
beroende av, inte bara specifika ord och tecken, utan också detaljer i utförandet som till exem-
pel hur mycket luft man använder. Det är ingen större idé att testa bara en text (eller grafik) 
utan den rätta layouten. Ett mer effektivt sätt är att göra specifika test för specifika problem 
och alltså testa produkten när den används. För detta behövs noga planering vad gäller frågor, 
uppgifter, försökspersoner och kriterier. (Adams, 1998)

Det finns ett stort spektra av tester av symboler. Metoderna kan, som i många forskning-
sområden, delas in i fält- och laboratorietestning. Det finns även subjektiva tester där man 
ska uppskatta, ranka eller betygssätta symboler eller ta uttalanden från ”experter”. En av 
få väletablerade tester är det som ISO (Interantional Organization for Standardization) gör 
för allmänna symboler, där man helt enkelt ska skriva ut symbolens mening i ett så kallat  
förståelsetest. 

Harm Zwaga har utvecklat en förlängning av detta enkla test i två steg. Det ultimata indexet 
för att mäta en symbols korrekthet är att mäta hur snabbt och klart ett meddelande är förstått 
av den person som meddelandet är avsett för. Men även om att be användaren skriva ner vad 
han/hon uppfattar är det mest valida är det också det mest tidskrävande att analysera. Och 
att låta användaren välja mellan olika alternativ är effektivt men innebär viss vägledning. 
Men genom att be användarna uppskatta hur många de trodde skulle uppfatta en symbol rätt 
visade sig Zwaga kunna komma nära verkligheten. Genom att be folk uppskatta en symbol 
kan alltså de symboler som inte är värda att ens testas elimineras och därefter kan man göra 
ett riktigt förståelsetest. Gränsvärdet enligt Zwaga låg på 47 % om en symbol skulle vara värd 
att testa vidare.

Avslutningsvis presenteras ett antal punkter viktiga att ta hänsyn till vid testning och utform-
ning av informationsgrafik. Listan är hämtad från Rune Petterssons sammanställning av in-
formationsdesign i början av 2000-talet.

 9 Alla visuella upplevelser kommer ur subjektiva tolkningar
 9 Upplevt innehåll är inte detsamma som avsett innehåll
 9 Olika uppgifter ger olika tolkningar av ett bildinnehåll
 9 Vissa uppgifter kräver tolkning på hög kognitiv nivå, andra på låg nivå.
 9 Även enkla bilder kan ge flera tolkningar
 9 En uppsättning av grunddetaljer kan ge upphov till helt olika bilder
 9 En bild kan förändras ganska mycket utan att uppfattningen av bilden förändras
 9 Innehåll är viktigare än utförande

 9 En bild läsbarhet korrelerar med både estetisk uppskattning och användbarhet.
 9 Läsare ser vad de intalas att se
 9 Det är skillnad vad det gäller kön och tolkning av bildinnehåll
 9 Vi måste lära oss att förstå innehåll
 9 Guidelines leder nödvändigtvis inte till att hämmad kreativitet. 

(Pettersson 2002)
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2.2 Mentala modeller
Mentala modeller blev ett starkt teoretiskt koncept inom lingvistik för att förklara hur män-
niskor konstruerar interna representationer av en mening (Johnson-Laird, 2006). Philip John-
son-Laird, som först förde upp en omfattande diskussion kring begreppet på 80-talet, tryckte 
på länken mellan semantik och den egentliga världen. Istället för att orden skapade ett bibli-
otek med regler och relationer så fanns det en modell, tagen ur verkliga världen som skapade  
meningen (Johnson-Laird, 2006). Ur detta växte mentala modeller fram vars syfte var att 
fungera som en underbyggande struktur för vår förmåga att resonera och skapa sammanhang. 

Sedan har begreppet tagits om hand i en rad teorier och fått olika innerbörd i olika forsknings-
sammanhang.  Donald Norman var tonsättande för att applicera mentala modeller som verk-
tyg i användarcentrerade studier och Människa-Data Interaktion (MDI), även detta på 80-talet 
när diskussionen var som hetast. Han använde teorierna för att lyfta fram olika perspektiv 
och tolkningar som kan vara aktuella i en designprocess. Här får mentala modeller en mer 
övergripande definition och blir inte lika bunden till kognitiva och lingvistiska regler. Mer om 
denna syn nedan.

Det finns egentligen inte mycket överenskommet kring mentala modeller förutom det faktum 
att det är viktigt lyfta fram dem och ta hänsyn till dem. Svårigheten med att studera dem är att 
de är svåra att isolera och alldeles för osäkert att dra slutsatser kring. Benyon et al. sammanfat-
tar i ”Designing Interactive Systems” 2005 ett antal egenskaper och slutsatser som gjorts kring 
mentala modeller som trycker just på svårigheten att studera dem. Det är dels Normans syn, 
men även Stephen Paynes och Richard Youngs forskning som står bakom. De behandlar alla 
tre mentala modeller ur ett systemperspektiv: (Benyon, et al, 2005)

 9 Mentala modeller är inte kompletta
 9 Människors förmåga att pröva sina modeller är begränsad
 9 Mentala modeller är instabila
 9 Det finns inga tydliga gränser i en mental modell och samband kan blandas ihop.
 9 Mentala modeller är inte vetenskapliga och de undersöker ”övernaturligt” beteende
 9 Mentala modeller är snäva för att minska den mentala belastningen
 9 Uppfattningar föregår beteenden och genom att studera och beskriva vad folk tror    

 och vet samt hur de sedan beter sig, kan man göra den viktigaste analysen
 9 Mentala modeller kan stödja resonerande kring den fysiska världen genom att   

 göra simuleringar i den visuospatiala delen av arbetsminnet. Detta får betydelse  
 för förståelsen av hur någonting bör användas processuellt

 9 Mentala modeller kan ses som analoga. De representeras mentalt på ett sådant sätt  
 att manipulationen av dem är begränsade och påverkade av strukturen hos det de  
 representerar

 9 En mental modell av ett system kan ligga till grund för mentala modeller av   
 liknande system

 9 Den mentala modellen följer mekanismerna hos ett system och den mentala  
 modellen kan därför svara på hur systemet beter sig

 9 Den mentala modellen är bryggan mellan hur användaren hanterar systemet och  
 hur systemet reagerar

 9 Mentala modeller kan ge långsiktig stabilitet i minnet när det gäller användarens  
 kunskap om systemet och användarens färdigheter

 9 De problem och frågeställningar som uppkommer med systemet formuleras i den  
 mentala modellen

 9 Den mentala modellen har samma roll för de beteenden som är associerade med  
 systemet som grammatiken har för språket.

 9 Den mentala modellen skapas av den som observerar och resultaten från en sam- 
 manställning av de beteenden som är kopplade till systemet.
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Mentala modeller uppstår spontant ur tidigare erfarenheter eftersom människor vill skapa 
samband och förklara saker i dess omgivning. Det är naturligt att skapa dessa samband för 
att öka kunskapen och möjligheten att implementera den. Det kan handla om såväl grundläg-
gande samband som komplexa modeller. Deras mest påtagliga egenskaper är att de är  
instabila, formbara och måste gå att ”spela upp” för att ge möjlighet att följa och evaluera.  
(Davidson, Dove, & Weltz, 1999)

För att skapa en mental modell måste läsaren fylla i nödvändig information som inte fram-
kommer direkt i materialet. Men det viktigaste med en mental modell är hur man kan  
operera efter den. Den blir speciellt viktig när det gäller slutledning, vilket till exempel  
Canham och Hegarty (2010) visade med ovan nämnd studie. Eftersom erfarenhet har stor  
betydelse härleder novisa användare från den direkt tillgängliga informationen medan ex-
perter kan använda sig av högre förståelse samt en mer komplex mental modell (Johnson-
Laird, 2006).

Både inom MDI och kognitionsvetenskap har man försökt hitta nyckeln till hur mentala mod-
eller skapas genom att titta efter samband och tendenser för hur människor tolkar sin värld. 
Svårigheten med att validera mentala modeller ligger i svårigheten att faktiskt kunna isolera 
och studera dem. Tekniker för att studera mentala modeller har varit kontroversiella. Efter-
som de uppstår spontant och även är instabila och ständigt påverkas av ny information, blir 
de svåra att studera. Bara genom att studera den kan man förändra den. Mentala modeller 
bygger i sig självt på abstrakta begrepp och relationer och är väldigt subjektiva. (Davidson, 
Dove, & Weltz, 1999)

Det finns stora skillnader inom kognitionsvetenskap och MDI gällande kriterierna för att 
validera mentala modeller. Inom kognitionsvetenskapen krävs statistiskt signifikanta resultat 
och vetenskapligt styrda studier. Inom MDI är såväl mentala modeller som användbarhet 
mindre robusta begrepp. Detta beror på att mentala modeller som begrepp har väldigt olika 
syften att studeras i de olika forskningsfälten (Davidson, Dove, & Weltz, 1999). Inom interak-
tionsdesign är det dessutom inte lika självskrivet att mentala modeller är begränsade till det 
som händer i huvudet på en person, varför kontext blir än mer betydande. (Johnson-Laird, 
2006)

Davidson et al. menar att även om mentala modeller är svåra att validera så är de potentiella 
vinster som kommer av att ändå förbättra en design efter mentala modeller värda studierna. 
Kognitionsvetare och designers vinner på att tänka i små steg och bygga kunskapen om men-
tala modeller och beteenden associerade till dessa med hjälp av enbart tendenser och genom-
gående ledtrådar. (Davidson, Dove, & Weltz, 1999)

2.2.1 Mentala modeller ur ett designperspektiv
Donald Norman menar att varje gränssnitt har två perspektiv; systemets och människans, 
där den systematiska bilden är den faktiska designen och den mänskliga uppfattningen av 
och syftet med den. Genom att förbättra designen förbättras systemet och genom träning och 
erfarenhet förbättras den mänskliga upplevelsen. I det optimala fallet ska inte några psykolo-
giska processer behövas för att överbrygga glappet mellan användare och system, men sådana 
fall inträffar främst för enkla handlingar eller när användaren tränats till expert på systemet. I 
de allra flesta fall krävs det att användaren tolkar situationen, informationen och systemet för 
att utföra det den vill – det krävs alltså mentala insatser såsom planering, problemlösning och 
konceptuell förståelse för systemet. (Norman & Draper, 1986)  

Norman menar att människor skapar interna modeller med allt de interagerar med för att lät-
tare förstå interaktionen och lära sig den. Mentala modeller byggs upp av tidigare erfarenhet 
men utvecklas vidare genom interaktion. Problemet blir då att designa ett system så det följer 
en konsekvent och sammanhängande konceptualisering som också följer användarens bild av 
systemet eller att skapa en bild hos användaren som följer den.

Det centrala i Normans teorier är dock att han delar upp perspektivet ytterligare, i och med att 
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2.2.2 Applicering

Det är centralt i studier om mentala modeller att förstå vilket perspektiv författaren av te-
orierna har. Mentala modeller som begrepp är omtvistat teoretiskt och tillämpas framför allt 
på olika sätt. I användarstudier används begreppet ganska lättvindigt för att främst beskriva  
användarens föreställningar och vikten av att ta hänsyn till dem. Det är därmed inte lika  
mycket en teori om hur de kognitiva strukturerna faktiskt ser ut som ett vägledande begrepp. 
Det är denna vägledande syn på mentala modeller som kommer vara den tongivande i detta 
arbete.

Att mentala modeller kommit upp som ett intressant studiebegrepp inom informationsdesign 
har bakgrund i att tryckta vädersymboler kan uppfattas mycket olika, som till exempel den 
gång en bekant upprördes av en väderprognos som enligt henne var helt fel. Det stiliserade 
regnmolnet på kartan sträckte sig inte upp till den västkustort hon befann sig trots att det nu 
regnade där. Missförståndet låg i att kartbilden tolkades som en direkt avbildning av situ-
ationen, trots att den var stiliserad. Att väder förändras under dagen, moln förflyttar sig och 
tryckta prognoser bara ger en grov bild av dagsvädret togs inte i beaktande. För henne var det, 
det faktiska vädret ute och symbolen på kartan som skulle hänga samman på ett tydligt sätt.

Det kan därför antas att vi som individer har regler för att en vädersymbol representerar ett 
visst sorts väder, att placeringen av symbolen har betydelse och att vi har förväntningar på 
hur egenskapar hänger samman mellan symbol och verklighet. Då en annan såg det stilis-
erade regnmolnet, centralt placerat på kartan, som att det skulle regna och förflytta sig över 
ett stort område drogs betydligt fler slutsatser än vad symbolen konkret kunde visa. Med det 
kan antas att det finns en rad olika föreställningar och regler om vilka relationer som gäller, 
samtidigt som man har en mer övergripande förståelse för de begränsningar och möjligheter  
situationen ger. Det krävs en struktur för att ge information värde – den behöver inte vara 
sann, men skapar mening. Det är ur dessa erfarenheter mentala modeller blivit aktuellt.

han menar att det är två mänskliga aspekter att ta hänsyn till utöver den fysiska. Bakom varje 
system står nämligen designern och designern har, precis som användaren sin bild av sys-
temet – och inte heller den behöver stämma överens med hur det verkligen fungerar. Det gör 
att det finns tre modeller att förhålla sig till; designerns, användarens och till sist det faktiska 
systemet som de mänskliga förställningarna byggs på. Båda de mänskliga föreställningarna, 
eller konceptualiseringarna, är mentala modeller. Norman väljer dock att använda termerna 
”user model” och ”design model” för att skilja dem från de olika aspekter det finns på mentala 
modeller, men också för att skilja dem åt. Designerns modell och användarens modell är alltså 
inte direkt kopplade till varandra, de kan ha två helt olika uppfattningar av designen och hur 
den ska fungera, användas och tolkas. (Norman & Draper, 1986)

Designerns modell bör dock utgå från användarnas krav, möjligheter, begränsningar, prob-
lem och bakgrund. Eftersom användarnas modell kommer genom interaktion är det viktigt att 
designern lyckas bygga en systemmodell som kan ge användaren en så ”bra” bild av systemet 
som möjligt eftersom det är genom systemet parterna kan kommunicera. Mentala modeller är 
varken kompletta eller helt rättvisande men de är en viktig del i att härleda och förstå vad som 
kommer ut ur interaktionen. Designern kan dock aldrig helt förstå användarmodellen, den 
kan få en generell bild av användaren, men inte användarens individuella bild. 

Det är olika för olika system hur lätt det är för designern att skapa en designmodell som lig-
ger nära användarmodellen. När det endast är en uppgift och en uppsättning användare är 
designmodellen ”lätt” att bygga. Men när systemet har ett mer generellt syfte och obegränsat 
antal användare, blir konceptbyggandet mer komplicerat och det blir i stort sett omöjligt att 
komma nära användarens modell. (Norman & Draper, 1986)

Egenskaper som traditionellt lyfts fram i användarcentrerade systemstudier och som också 
anses vara starkt kopplade till hur mentala modeller byggs upp är: enkelhet, familjaritet, till-
gänglighet, flexibilitet, feedback, säkerhet och affordance (förmågan att låta miljön tala om 
hur en handling skall utföras).  (Davidson, Dove, & Weltz, 1999)
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Men att studera mentala modeller är långt ifrån okomplicerat. Olika individer har olika  
referensramar och intressen varför de fördjupar sin kunskap i olika områden och skilda per-
sonligheter, kulturella bakgrunder och förutsättningar resulterar i olika sätt att hantera denna 
kunskap på. Det är omöjligt att fånga in två lika mentala modeller och det kommer inte gå att 
dra slutsatser som säger att den typiske modellen ser ut på ett visst sätt. I denna studie blir 
det snarare intressant att se om olika individer tolkar symboler annorlunda mot vad som är 
tänkt – vilket betyder att symbolen och hur den används är fel. Det är också intressant att se 
om olika individer tolkar symbolerna sinsemellan olika för att kunna visa att en symbol är 
otydlig eller ett problem otydligt definierat.

Ur den lista som ovan presenterats utvecklas nedan de punkter som är direkt kopplade till 
denna studie och hur de applicerats i upplägg och tolkning. 

 9 Mentala modeller är inte kompletta. Modeller är varken sanna eller fullständiga. 
Användaren tolkar symboler på ofullständig information om hur den tagits fram och 
vad den ska visa. Det är därför centralt att inte utgå från att den mentala modellen sitter 
på alla rätta lösningar.

 9 Människors förmåga att pröva sina modeller är begränsad. Användaren kan inte 
kliva ur sin mentala modell och är därför alltid begränsad av den. Hon kan därför inte 
beskriva sin mentala modell. Syftet ska således inte vara att beskriva den korrekta mod-
ellen utan att testa utfallet av dem.

 9 Mentala modeller är instabila. Användaren kompletterar och formar ständigt om 
sin mentala modell efter ny kunskap och nya erfarenheter och tenderar att glömma de-
taljer. Genom att låta dem aktivt arbeta med information kan man få dem att omforma 
sin mentala modell, som i detta fall skall mötas. Dessa användare kan därför bli icke-
representativa för den vanliga användaren som inte aktivt studerat vädersymboler. 
Detta är viktigt att ta hänsyn till när man studerar resultatet och är något att vara med-
veten om under studien så man snabbt kan fånga upp användarnas spontana intryck 
utan att hänga upp sig vid detaljer. 

 9 Mentala modeller saknar tydliga gränser. Det finns inga tydliga gränser i en men-
tal modell och samband kan blandas ihop. Detta är främst viktigt att ta hänsyn till när 
resultatet analyseras.

 9 Mentala modeller är snäva för att minska den mentala belastningen. Användaren 
kan undvika att utöka modellen och istället börja om från början om informationen går 
emot. Att ”attackera” den mentala modellen kan snarare leda till överbelastning och 
blockering än kritisering efter sin mentala modell. Det är därför viktigt att användarna 
får en begränsad uppsättning skild information under förståelsetestningen.

 9 Mentala modeller påverkar hur kunskap tas in och hur kunskap appliceras 
Hur ny kunskap fångas in av användaren beror på den kunskap och de mentala mod-
eller användaren har sedan tidigare. Att testa hur ny information tas emot går således 
inte utan att ha vetskap om att informationen påverkas av befintlig mental modell. 

 9 Mentala modeller spelar upp ett skeende och detta skeende måste fungera 
För att användaren ska kunna resonera efter en mental modell måste informationen 
den presenteras för trigga igång en mental simulering. Symbolerna de testas inför bör 
därför vara relativt bekanta för användarna så detta uppstår.

 9 Mentala modeller är analoga (och baserade på regler i verkligheten)  
Användarens mentala modell av hur vädret fungerar kan stå modell för hur vädret bör 
representeras.  Även om förutsättningarna att visa ett verkligt väderskeende i tryckt 
information inte finns, kan användarna applicera liknande regler för hur vädret ska 
representeras som för hur det sedan upplevs.
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 9 Mentala modeller ger långsiktig stabilitet i minnet gällande kunskap om sys-
temet och användarens färdigheter. Att bli medveten om användarens mentala modell 
är även viktigt för utsikterna att kunna fortsätta utveckla informationssystem.

 9 Problem och frågeställningar som uppkommer med systemet formuleras i den 
mentala modellen. Den mentala modellen kan ses som ett problemlab där användaren 
testar ny kunskap och sätter den i relation till annan. Osäkra användare går därför 
tillbaka till den mentala modellen för att bringa ordning. Det stärker syftet att använda 
mentala modeller även för grafisk informationshantering.

 9 Den mentala modellen skapas av den som observerar och är resultatet från en 
sammanställning av de beteenden som är kopplade till systemet. Det är användaren 
som skapar den mentala modellen och eftersom användare är olika skiljer sig varje 
modell något åt.

Syftet är inte att identifiera användarens mentala modell, eller att studera mentala modeller i 
sig själva. Syftet är att använda teorierna kring mentala modeller för att skapa bättre symboler 
med mer användaranpassat informationsinnehåll. Jag utgår från att användaren redan har en 
mental bild och att den tolkar information efter den.

Inom design är det inte självklart att man vill hantera mentala modeller på detta sätt.  Det kan 
vara lika viktigt att vilja utveckla den mentala modellen så den blir stabilare, mer korrekt eller 
bättre stödjer det system eller användande man designar för. Denna skillnad är viktig. För att 
kunna skapa eller forma användarens mentala modell måste man ha djup kunskap om hur 
användaren tar in och tolkar information och vilka föreställningar de har sedan innan. Efter-
som det kan skilja sig från person till person är det ett omfattande arbete. Här testas designen 
istället mot användarens mentala modell – men då är det viktigt att vara medveten om att man 
kan, eller snarare kommer, förändra den under testningen.
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3.  Metod och Genomförande
Den empiriska studien har genomförts i tre olika faser och föregåtts av inläsning, problem-
formuleringar och val av metod. Nedan presenteras valet av metod samt genomförandet av 
den empiriska undersökningen. 

3.1 Metodik
För att förstå studiens upplägg redovisas här den teoretiska bakgrunden till den metodik som 
valts, det inkluderar forskning kring kvalitativa studier samt användarcentrerad design.

3.1.1 Kvalitativa studier
Denna studie är gjord utifrån en kvalitativ ansats. Med det har studien fått ett upplägg i ut-
forskande syfte, snarare än att bekräfta en hypotes. Det betyder att de slutsatser som dras är 
baserade på en reflekterande process utan betoning på sannolikhetsberäkningar och statistisk 
data. Studien har utgått från ett syfte och ett antal frågeställningar som lett den kvalitativa 
processen och det data som används har samlats in via kvalitativa verktyg.  

Bakgrund
Hur kvalitativ metod skall definieras är inte självklart och inte heller hur man väljer att imple-
mentera den. Termen är ett paraplybegrepp för en mängd olika metoder och analysverktyg 
och här önskas begreppet främst användas för att förklara upplägg och presentation. Den 
kvalitativa metoden används i detta arbete mer som en teoretisk grund och ramverk, än som 
en utstakat metod som stegvist följts – och det är också så metoden främst bör användas. 
En kvalitativ ansats fokuserar på djup och förståelse framför uppställda regler för att kunna 
bevisa en ”sanning”. 

För att förstå den kvalitativa forskningen brukar den sättas i förhållande till den kvantita-
tiva, som handlar om att uppnå statistiska, kvantifierbara resultat med utgångspunkt att det 
finns en objektiv verklighet att mäta. Kvalitativ och kvantitativ forskning måste dock inte vara 
motsatsbegrepp, som det ofta beskrivs. Fejes och Thornberg (2009) uttrycker istället att de 
kompletterar varandra väl, både metodmässigt som resultatmässigt. I den kvantitativa forsk-
ningen är de kategorier, dimensioner eller variabler som människor, händelser eller företeel-
ser kan beskrivas i, bestämda och definierade av forskaren – och ger därmed en kvalitativ 
dimension till forskningen (Fejes & Thornberg, 2009), samtidigt som det även vid kvalitativ 
forskning kan vara bra, om inte önskvärt, med kvantifieringar – främst i form av kategoriser-
ing och standardisering (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Alvesson och Sköldberg (2005) beskriver kvalitativ forskning som reflekterande empirisk 
forskning, forskning som präglas av reflektion och tolkning samt en skepsis mot vad som 
först framstår som oproblematiska avspeglingar av verkligheten. Det innebär att resultaten 
är tolkningsresultat vilket kräver att forskaren är medveten om såväl teoretiska antaganden 
som språkets betydelse för de bestämningar som ligger bakom tolkningen. Systematisk reflek-
tionen är det som ger kvalitativa tolkningar och värdefulla resultat. 

Syftet med kvalitativ metod, att upptäcka mening och förståelse snarare än sanning eller 
förutsedda resultat (Myers, 2000), är centralt för valet av metod i denna studie. Den sattes 
upp för att utforska om användarperspektivet inom informationsdesign kunde styrkas av en 
designprocess med användarinvolvering och fokus på mentala modeller. Med det har pro-
cessen och nyttan varit av största vikt och inte den egentliga kausaliteten som står i fokus i 
kvantitativ forskning.

Forskarens position inom kvalitativa studier
Om kvantitativ forskning handlar om statisk beräkning, bejakar alltså kvalitativ forskning 
tydligare forskarens arbetssätt, förhållande till materialet och intresset för att gå på djupet. Det 
gör relationen mellan forskaren och det som forskas något komplicerat (Fejes & Thornberg, 
2009).
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Det är viktigt att en studie som denna läses med medvetenhet om att den gjorts utifrån ett 
specifikt intresse och med en bakgrund inom kognitionsvetenskapliga studier och interak-
tionsdesign. Bakgrunden och expertisen finns därmed inte inom informationsdesign, grafisk 
design eller symboldesign utan studien är snarare gjord för att finna perspektiv inom design-
processen och utvärdera hur den fungerar inom olika discipliner.  

Det som är kvalitativa studiers styrka – att den skapar förståelse för ämnet och skapar nya 
kontexter och tolkningsresultat som direkt vinner mening, är också dess svaghet. Man måste 
fundera på varför de tolkningar som görs uppstår eftersom tolkningar aldrig sker i neutrala 
termer (Alvesson & Sköldberg, 2005). Alvesson och Sköldberg menar att god kvalitativ for-
skning bör bygga på allmän medvetenhet om, och systematisk hantering av, forskarens pers-
pektiv och de problem som dessa indikerar. Ingen kommer idémässigt tom in i en forskning-
sprocess, så de idéer och syften forskaren har kommer också spegla resultatet.

Michael Patton konstaterar kallt att det inte finns några absoluta regler, förutom att använda 
hela intellektet, för att redovisa det data som finns och kommunicera vad data visar utifrån 
syftet av studien. Det är ett stort ansvar som läggs på forskaren, men styrkan i att tillåta mäns-
kliga insikter och erfarenheter är att det är så förståelse kan uppstå. (Patton, 2002)

Kvalitativ forskning ställer höga krav på forskaren att den hela tiden reflekterar över tillvä-
gagångssätt, metodval, teoretiska utgångspunkter, förförståelse och värderingar samt över 
hur denne influerar och influeras av inblandade aktörer i studien. (Fejes & Thornberg, 2009)
Förutom reflektion krävs dessutom författarskap och att kunna tala till läsaren (Myers, 2000). 
Det slutgiltiga målet med kvalitativa studier måste vara att bidra med perspektiv på situ-
ationen och producera välskrivna resultat som reflekterar forskarens egen förmåga – och det 
ska också ses som metodens styrka att det finns rikedomen och djup i utforskandet (Myers, 
2000).

Utmaningen med kvalitativ analys är dock att lyckas skapa mening ur en massiv mängd data. 
Det handlar om att skilja mellan betydelsefullt och trivialt och att identifiera värdefulla mön-
ster (Patton 2002). Det är något som inte minst blivit tydligt i denna studie, då en stor mängd 
data såväl testats som genererats ur olika faser. Syftet har varit att kunna identifiera mönster 
och framför allt kunna se tillämpbarheten av de angreppssätt som använts. Som läsare av 
denna studie ska man därför inte förvänta sig resultat som pekar med hela handen och säger 
vilka symboler som är rätt och fel och vilka metoder som är bra eller dåliga. Förhoppningen är 
istället att skapa fördjupelse och perspektiv på de metoder och data som använts.

Generaliseringar inom kvalitativ metod
Kvalitativ forskning har kritiserats för att dess generella egenskaper är luddigt utformade och 
att dess potential fortsatt vara underutvecklad. Dessutom ifrågasätts metoden för att den via 
små studier har svårt att göra generaliseringar (Myers, 2000).

Förutom subjektiviteten i resultat finns alltså invändningar mot hur de svarar mot större pop-
ulationer. Enligt Alvesson och Sköldeberg beror detta på en epistemologisk ståndpunkt, samt 
vad man menar med generalisering. 

Om man bara tittar på regelbundenheter på ytan finns det inget skäl till att resultaten ur kvali-
tativa studier skulle gälla för flera tillfällen, då endast statiska studier som kan uttala sanno-
likheten för konstaterade samband är berättigade till det. Men om generalisering istället hand-
lar om att kunna utvidga teorier har kvalitativa studier ett värde så länge de är genomförda 
på ett sätt där kontext och subjektivitet är kontrollerat. Vid utvidgning kan man i avsaknad 
av sannolikhetsberäkningar använda sig av sekundära data som stöd som har större värde 
ju mer systematiskt de tillkommit – och allra störst om de är forskningsresultat (Alvesson & 
Sköldberg, 2008).

Även Fejes och Thornberg menar att när kvalitativ forskning kritiseras för att inte vara gen-
eraliserbar är det just statisk generalisering de syftar till (Fejes 2009). Men de vill vidare lyfta 
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Applicering

Så vad är då kvalitativ metod egentligen för metod? Även om den ska ses som en ansats sna-
rare än en uppsättning regler ska den inte ses som ett ostrukturerat utforskande. Fejes och 
Thornberg definierar metoder som dels datainsamling såsom intervjuer, observationer och 
enkäter men också som en process innehållande analys och databearbetning (Fejes & Thorn-
berg, 2009).

Inom kvalitativ metod konstaterar Fejes och Thornberg, bland annat med hänsyn till ovan-
stående att 1.) Det finns inte en sanning om metodansatser, utan flera och 2.) Olika forskare 
kan beskriva metodansatsfältet på olika sätt. De listar också sex huvudmetoder för datain-
samling inom kvalitativ metod som kan ses som verktyg för att skapa mening av den data-
massa som samlats in:

1. Koncentrering: Datamassan koncentreras till det viktigaste
2. Kategorisering: Data kodas
3. Berättande: Data organiseras tidsenligt och socialt.
4. Tolkning: Fördjupning sker samt vidareutveckling och spekulation med hänsyn till 
 kontext eller referensramar.
5. Modellering: Begrepp och relationer analyseras för att skapa teoretiska modeller
6. Ad hoc: Kombination av två eller flera analysmetoder.

Denna studie bygger på främst två av dessa metoder; kategorisering och tolkning. Katego-
risering används i arbetet med att låta försökspersonerna arbeta med symboler. Genom att 
använda associationer utifrån olika situationer och namnsätta samt sortera upp de symboler 
de har framför sig skapar de kategorier som sedan ligger till grund för tolkningen. I arbetet 
med att sammanställa dessa kategorier, skapas dessutom kategorier på mer övergripande 
nivå som bidrar till att beskriva mentala modeller och designnprocessen. Tolkningen sker 
sedan utifrån denna kategorisering och med hänsyn till de syften som studien genomförts 
inom. Mer om hur tolkningen gjorts finns att läsa under 3.2 Genomförande.

Fejes och Thornberg listar även ett antal vanliga fallgropar som det är viktigt att ta hänsyn till 
både gällande planering som tolkning av kvalitativa studier. Särskild uppmärksamhet gäller:

 9 Dataöverbelastning
 9 Förmågan att bli fast i det första intrycket
 9 Tillgång till informanter
 9 Datatillgänglighetens betydelse
 9 Fokus på positiva exempel
 9 Ovilja att ta in och beakta data som utmanar
 9 Data som saknas
 9 Onyanserat förhållningssätt till nya data
 9 Stor självsäkerhet
 9 Förhastade slutsatser om korrelationer
 9 Inkonsistens

fram att läsaren istället kan göra en analytisk generalisering och bedöma hur resultatet från en 
undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation och på 
så vis arbeta fram fungerande arbetshypoteser (Fejes & Thornberg, 2009).

Meyers tar upp en liknande syn kallad naturalistisk generalisering, vilket innebär en delvis 
intuitiv process innehållandes igenkänning av likheter och problem ur kontexten. Denna gen-
eralisering är ett resultat av forskarens erfarenheter och kan genom processen gå från tyst 
kunskap till påståendekunskap. Sådana generaliseringar görs då från studie till studie och 
inte från en studie till en hel population (Myers, 2000).
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Samtliga av dessa punkter kan anses relevanta för den studie som här genomförts och även 
om de noga har tagits i beaktning under arbetet är de viktiga att lyfta fram. Den första punkten 
är av särskilt stor vikt både vad det gäller den data som presenterats för deltagarna i studien 
och den data som kommit ur testerna. Mängden data, och framför allt bredden i den gör att 
tolkningen måste bli ”radikal” i sin utformning. I detta fall har detta bidragit till att studiesy-
ftet lyfts fram särskilt samtidigt som kategorisering blivit ett viktigt verktyg. Dataöverbelast-
ningen får även konsekvenser för de punkter som kommer efter. För att hantera en stor mängd 
data krävs kategoriseringar och avsmalning i vilka tolkningar man vill lyfta fram. Samtidigt 
ska det understrykas att kvalitativ metod har sin främsta styrka i att kunna gå på djupet och 
för att kunna göra det måste man anta ett perspektiv och tydligt studiesyfte.

3.1.2 Användarcentrerad Design

I förlängningen till kvalitativa metoder har det inom design utvecklats en användarcentre-
rad ansats, en ansats som också den handlar om att skapa djupare förståelse för specifikt 
användarna och den miljö de verkar i. 

I en designprocess innebär detta att användarna får vara del av hur designen ska ta form. 
Filosofin bakom är bred och metoderna är många men centralt är att designerns roll blir att 
underlätta för användaren, så att denna kan se nyttan av produkten utan att lägga energi på 
att lära sig den (Abras, et al., 2004). Användarcentrerad design drivs av behov snarare än 
teknologi och designern har ett tydligt ansvar att lyfta fram kulturella och sociala aspekter för 
att möta användaren och få förståelse för dess behov. (Gulliksen, Lantz, & Boivie, 1999)

Det är en multidisciplinär designstrategi som bygger på användarinvolvering, användar-
förståelse och iterationer av design och utvärdering. Dessa tre ses som nyckeln till använd-
barhet och har använts sedan 80-talet, med början hos Donals Norman, för att utöka den tra-
ditionella synen på systemdesign. Även om användarstudier länge funnits för att identifiera 
behov och krav, så har den verkligt användarcentrerade metodansatsen kommit senare oh 
inneburit mer involvering av användarna. Genom att lyssna på användare som diskuterar 
en designlösning kan syften av användningen väckas och ge information som inte kommer 
fram genom traditionella intervjuer, observationer och kravanalyser. Information som kom-
mer direkt ur användningen kan inte designern tänka sig till, utan de behöver feedback för 
att tydligöra dessa syften - och de behöver också denna feedback iterativt (Abras, et al., 2004).

Parallell design och iterativ utveckling är centralt för att kunna väva in användarna i proces-
sen. Det ger användarna möjlighet att titta på tidiga prototyper och utkast för att ge feedback. 
Denna feedback är alltid viktig att få så tidigt och ofta som möjligt och därför att det viktigt att 
göra användaren till ett naturligt inslag från början, så processen inte blir dyr att driva. 

Hur mycket man väljer att involvera användarna i sin designprocess varierar. Vanligtvis 
involveras användare bara i början och slutet av processen, men man kan göra användarna 
till kärnan i designen genom deltagande design, Med deltagande design, eller användardriven 
design, vill man att användarna – de faktiska användarna och inte bara de representativa, är 
delaktiga under hela designprocessen och även är med och tar beslut (Gulliksen, Lantz, & 
Boivie, 1999). Men med mycket involvering måste man se till att användarna inte tappar sitt 
utomståendeperspektiv, det är viktigt att låta dem förstå att design är en komplex process.

Användarcentrerade studier ska främst handla om att låta användarnas behov, idéer och 
förväntningar komma fram. Det finns många tekniker för det, Dong et al (2008) listar följande:

 9 Traditionella metoder hämtade från socialvetenskapliga studier, som fokus grup- 
 per, intervjuer, observationer och enkäter.

 9 Forskningsnära metoder, som till exempel etnografiska studier där man studera  
 sociala karaktärer i naturlig miljö.

 9 Digital etnografi, där man digitalt utvecklat etnografin
 9 Personas, där man tar fram fiktiva användare som blir ständigt närvarande i de- 

 signen
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Teknikerna har utvecklats från flera håll, oftast från grundläggande metoder inom olika for-
skningsdiscipliner men med centrala drag för den här typen av studier. Tre grundläggande 
koncept kommer fram: frågan, observationen och deltagandet. Dessa kategorier kan sedan de-
signern använda sig av båda vad gäller upplägg och tolkning av sitt arbete. (Dong, et al., 2008)

Vilken teknik som lämpar sig beror bland annat på vilka användare man har att tillgå och 
vilket syfte designen har. Om användarna inte är helt fastställda eller möjliga att involvera, 
används till exempel personas kompletterat med scenarios. (Gulliksen, Lantz, & Boivie, 1999)

Enligt utvärderingar (Mao, et al., 2005) har det visat sig att även om användarcentrerade me-
toder är spridda och väl etablerade menar många praktiker att de inte används fullt ut, fast 
man ser vikten av dem. Det är speciellt i slut- och mellanfasen de inte används. Praktiker inom 
området har heller inte koll på vilka resurser som sätts till användarcentrerade studier. Ofta 
vill designern bara få sitt jobb gjort och det är ännu inte klarlagt hur designern faktiskt förän-
dras när användarperspektivet kommer in (Gulliksen, et al., 1999). Den största fördelen med 
användarcentrerade metoder är dock att de ger en djupare förståelse av de psykologiska, or-
ganisatoriska, sociala och ergonomiska faktorerna som påverkar designen (Abras, et al., 2004) 
vilket har stor tyngd vid framtagandet av ny design varför området spås att växa än starkare.

Kortsortering
En teknik som valts för denna studie för att få in ett användarperspektiv i designprocessen är 
kortsortering. Detta val kommer både ur praktiska skäl som ur valet av ämne.

Som konsumenter och användare är vi vana att hantera mycket information och det kommer 
helt naturligt att sortera och organisera information så den kan hanteras lättare. Strategierna 
och namnsättningen skiljer sig dock från person till person. En del väljer att sortera efter ämne, 
andra efter handlingar eller andra scheman. Som designer kan man därför antingen bestämma 
ett eget schema, som kanske inte delas av andra, eller så kan man vända sig till användarna för 
att se vad de tycker. (Kaufman, 2006)

Där har kortsortering blivit en popular datainsamlingsteknik, inte minst för att den har många 
fördelar med att vara enkel att administrera, tålig gällande kriterier, bra för att hantera stora 
mängder data och är teoretiskt grundläggande (Whaley & Longoria, 2009). Det är en metod 
utvecklad med fokus på deltagarnas terminologi och inte på experternas egen förmåga att ta 
fram kunskap (Fincher & Tenenberg, 2005). Det gör den till ett användbart verktyg i användar-
centrerade studier och genererar kunskap som intervjuer och enkäter inte kan göra.

Kortsortering används främst som en användarcentrerad metod för att utforska navigering 
på till exempel en hemsida, men den kan även användas i andra syften. Kategorisering ställer 
inga kunskapskrav på användaren och kan därför användas i ett stort omfång av studier 
(Fincher & Tenenberg, 2005). 

 Kaufman (2006) listar fyra huvudsakliga syften med att använda kortsortering:

 9 Sortera information för att kunna hitta en grov indelning på vad som hör ihop   
 med vad

 9 Sortera information, länkar, innehåll för att ta reda på vad man vill hitta under   
 vilka kategorier

 9 För att hitta information som är missförstådd eller svårkategoriserad
 9 För att identifiera trender i användarnas mentala modeller och hur dessa är  

 uppbyggda.

Fördelarna är som sagt tydliga; det är en välutvecklad, enkel och billig metod. Men nackdelar 
lyser inte med sin frånvaro; metoden är väldigt koncentrerad till och beroende av innehållet 
och fokuserar mer på det än på beteendet och uppgiften som användaren egentligen är ute 
efter, vilket alltså säger att resultatet är väldigt beroende av deltagarens profil och egen men-
tala modell. (Kaufman, 2006)
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I denna studie är det främst för den sista punkten metoden används och då blir nackdelarna 
inte lika starka eftersom det är just den mentala modellen som ska träda fram. Samtidigt är 
den fortfarande subjektiv och svårttolkad. Det är viktigt att också veta att kortsortering var-
ken är ett verktyg för att kartlägga användarens mentala modell så som den ser ut eller för 
att strukturera upp det exakta utformandet som användaren förväntar sig (Kaufman, 2006).

Det finns också olika typer av sortering. Metoden delas in i två; dels öppen kortsortering, 
även kallad fri sortering, och stängd sortering. I den öppna varianten, som är den vanligaste, 
är användaren fri att sortera i vilka högar denne vill och i vilken storleksordning som passar 
bäst (Whaley & Longoria, 2009). Öppen sortering ger djupare insikt i hur tankeprocessen kan 
användas för att identifiera informationsstrukturer (Kaufman, 2006). Eftersom deltagarna får 
använda sin egen terminologi blir de också väldigt användarcentrerade istället för designcen-
trerade (Fincher & Tenenberg, 2005).

Tekniken är dock utmanande, inte gällande det administrativa, utan hur man ska tolka datan 
(Whaley & Longoria, 2009). Det sker i två steg, först förbereds datan för att sedan analyseras. 
För att kunna analysera resultatet ur en kortsortering tittar man helt enkelt efter mönster och 
trender. Ytor med likheter är viktiga, men ytor med stora olikheter är lika intressanta för att 
identifiera om användarna inte förstod någon information. Men man ska alltid ta i beaktning 
hur användarna faktiskt använder datan innan man drar några slutsatser. (Kaufman, 2006) 
Traditionella analyser från kortsortering använder sig av semantiska metoder, som beror av 
designerns tolkning av deltagarnas uttryck, de ger djupare insikt men kräver också mycket 
tid och granskning. Det finns också syntaktiska analyser som fokuserar på statistisk data och 
karakteristika. (Fincher & Tenenberg, 2005)

Kortsortering bygger på konstruktionsteorier om att olika personer kategoriserar världen an-
norlunda och att det är det som gör oss till individer. Det finns teorier om att hur vi tolkar 
världen externt genom representationer ska vara en bild av hur vi byggt upp information 
internt. Men man ska endast se kategorierna som en avspegling av individuell hantering av 
erfarenheter och kontext med mera – kategorierna finns inte ute i verkligheten i sin egen form. 
Det är ändå rimligt att anta att utgå från att individer konstruerar interna kategorier för att 
tolka omvärlden (Fincher & Tenenberg, 2005)

Det är också, som redan beskrivits känt att noviser kategoriserar annorlunda från experter, 
då experter tenderar att tänka i mer semantiska termer kopplade till expertisområdet istället 
för syntaktiskt. Experter använder mer specifika strategier i sin kategorisering. Nybörjare be-
höver dock mindre tid och har större variation inom gruppen vad gäller hur de kategoriserar 
information. Det gör också att strukturen tydligare visar kunskapen.

För att kunna illustrera data från en kortsortering kan man också använda affinitetsdiagram, 
som är en annan användarcentrerad metod. De används för att strukturera insikter som gjorts 
om användarna i ett hierarkiskt diagram och består av små anteckningar av användarnas be-
hov som placeras upp i ett diagram, det kan täcka en hel vägg.

Affinititetsdiagram är det snabbaste sättet att skapa översikt över in-
formationen i den population som undersökts. Diagrammet fungerar 
som en röst för användarna i skapandet av användarkriterier. Antalet 
noter och bristen på struktur kan dock skrämma en del, men det är 
viktigt att ha ett multidisciplinärt innehåll varför volymen krävs. Det 
gäller bara att vara förberedd på det. (Holtzblatt, Burns Wendell, & 
Wood, 2005)

Det kan vara svårt att veta vad som är rätt struktur, men syftet är 
bara att utforska användarnas behov, inte att skapa en sann karta 
över dem. Det startas vanligen med någon form av observation och 
fylls sedan på med fler observationer, designidéer och frågor. Noter-
na ska sedan med hjälp av varandra kunna tolkas och föra fram nya 

Bild 3.1 Symboler som sorter-
ats under studien
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Workshops
Gruppövningar är också populära inom användarcentrerade metoder för att få upp en dis-
kussion och lyfta idéer runt en design. De kan bestå av övningar och lekar för att involvera 
användaren i designprocessen och designtänkandet. Men även om det är en användarnära 
metod så har den svagheter i att identifiera vad användarna faktiskt gör med en design i en 
normal kontext och varför de beter sig som de gör runt designen. Det finns dessutom en ökad 
risk för grupptänkande (Cooper, Reimann, & Cronin, 2007).

Även om gruppövningar bidrar till diskussion som tydliggör användarnas resonerande leder 
de inte alltid upp till faktiska beteenden. Deltagarna kan säga att de vill veta allt och ta del 
av allt i ett informationsmaterial, såsom en manual, när de i själva verket inte ens skulle titta 
i det utanför testkontexten, eftersom det skulle störa andra handlingar (Adams, 1998). Obser-
vationer och etnografiska studier kommer närmare de faktiska beteendena om det är de man 
vill mäta.

Om det är möjligt ska man arbeta med både individer och grupper vid olika tillfällen. Grup-
per tenderar ändå att vara mer kreativa än individer och har större potential att lyfta problem. 
Med grupparbete blir det också en mindre övervikt till designteamet (Gulliksen, et al., 1999). 
I användar-centrerade studier är workshops en vanlig metod i kombination med andra me-
toder. 

idéer. Diagrammet ska ses som ett kommunikationsmedel inom gruppen för att stimulera 
designtänkande. Det ska därför inte vara för omfattande och görs för att hitta ny mening och 
inte för att i första hand strukturera. (Holtzblatt, et al., 2005)
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3.2 Genomförande
Studien har genomförts i syfte att utforska en användardriven designprocess och hur mentala 
modeller kan få betydelse i en sådan. Två workshops genomfördes som primär datainsamling 
där en slumpmässigt utvald användargrupp fick tolka, använda och sortera vädersymboler. 
Inför denna workshop togs ett symbolbibliotek fram som verifierats och utvärderats via in-
tervjuer och klustringar som också avsåg att belysa mentala modeller av väder. Ytterligare 
tester genomfördes för att evaluera instruktioner och referensvärden och även en pilotstudie 
sattes upp innan de två slutliga workshopen. Upplägget genomfördes för att samtliga steg 
även inför den huvudsakliga datainsamlingen skulle ha tydligt fokus på användarinvolv-
ering. Oklarheter som kommit upp under gällande materialet har oftast utvärderats av an-
vändare och besluten har tagits med hänvisning till användartesterna. 

I den slutliga dokumentationen och analysen har samtliga steg tagits i beaktande i syfte att 
kunna utvärdera en användardriven designprocess och hur mentala modeller får betydelse i 
en sådan.

Nedan presenteras genomförandet av den empiriska studien i detalj. Delkapitel 3.2.1-3.2.2 
beskriver den första fasen som utgör uppbyggandet av ett symbolbibliotek. Efterföljande 
delkapitel beskriver andra fasens klustring. Delkapitel 3.2.4-3.2.9 redovisar genomförandet av 
workshops samt förberedande målbeskrivningar och pilottest. 

Efter den inledande förstudien som främst syftade till att 
ge grund för det metodologiska upplägget och problemfor-
muleringen genomfördes en praktisk analys av de väder-
symboler som används i tryckt media idag. Denna analys 
gjordes genom att ett antal svenska dagstidningar gicks 
igenom och symboluppsättningar noterades och jämfördes 
inbördes. Under denna förebildsanalys lyftes ytterligare 
frågeställningar och trender fram. Främst studerades form, 
hur symbolerna byggts upp, hur de användes tillsammans 
med kringliggande information och hur de varierades inom 
varje bibliotek. 

Analysen visade att olika tryckta tidningar använde sig av 
väldigt olika uppsättningar vädersymboler varför studiens 
ursprungliga fokus flyttades. Istället för att studera hur o-
säkerhet i väderprognoser kan tydliggöras grafiskt uppstod 
ett behov av att undersöka hur olika tidningsprognoser först 
och främst uppfattades. Samtidigt önskades dessa symboler 
undersökas på lika villkor och bli del av en designprocess 
med nya symboler, varför inte de ursprungliga symbolerna 
testades utan symboler framtagna och starkt inspirerande av 
dessa. Att göra nya symboler var också viktigt för att lättare 
kunna dra slutsatser kring mentala modeller och för att min-
imera den störvariabel igenkänning skulle kunna innebära. 

3.2.1 Inledande symbolgenereing

Figur 3.1 Symbolgenereringen inledde 
första fasen

Förebildsanalysen resulterade i en uppsättning grundformer som sedan varierades för att 
bygga upp det symbolbibliotek som skulle komma att användas i fortsatt studie. Beslutet att 
själv inte avgöra vilka symboler som fungerar var avgörande för att ett stort antal symboler 
togs fram och testades.

Resultatet av denna förebildsanalys presenteras under kapitel 4.1.1 
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3.2.2 Användartestning av symbolbibliotek

Figur 3.2 Symbolgenereringen följdes 
av anväändartester

Ett symbolbibliotek med 207 symboler togs inledningsvis 
fram och utvärderades. Biblioteket reviderades efter hand 
för att skapa ytterligare varianter som missats i den första ge-
nereringen. Ett slutligt bibliotek med 281 symboler testades i 
den sista omgången.

Testningen gick ut på att låta användarna konfronteras med 
symbolerna som genererats ur förebildsanalysen, en och en i 
den ordning som biblioteket var uppbyggt. Användarna fick 
säga vad de tyckte de olika symbolerna representerade för 
väder och hur de kände inför dem. Allteftersom de konfron-
terades av nya symboler kunde de jämföra med de symboler 
de redan sett. De fick i också i uppgift att gallra ur biblioteket 
och på så vis berätta vilka symboler som fungerade och vilka 
som inte gjorde det.

Besluten antecknades genom att de symboler användarna 
tyckte fungerade markerades i symbolbiblioteket.

Övningen hade ett semistrukturerat upplägg där deltagarna 
var fria att lägga upp arbetet med att titta på symbolerna som 
de passade dem bäst och valda alla att diskutera och noga 
argumentera för sina beslut. Samtliga deltagare gav också 
förslag på förbättringar som togs vidare till nästa deltagare.

Sex personer med varierande bakgrund och ålder, från 30-65 
år testades. De var alla oinsatta i det framtagna materialet 

men läste frekvent tryckta väderprognoser. Resultatet från denna del användes för att välja 
ut det bibliotek som sedan skulle testas i klustringen och det presenteras under kapitel 4.1.2 

3.2.3 Klustring
Med hänvisning till resultatet av användartesterna skapades ett symbolbibliotek med 72 sym-
boler som användes i en klustring, eller en så kallad kortsortering.

Figur 3.3 Andra fasen bestod av en klus-
tring

Deltagarna fick i uppgift att sortera upp symbolerna som de 
fick presenterade för sig och kategorisera in de symboler de 
tyckte tog ut varandra och representerade samma sak. Efter 
kategoriseringen fick de sortera upp sina högar inbördes, 
med den symbol som bäst representerade högen överst och 
sedan namnsätta de kategorier de tagit fram. Slutligen om-
bads deltagarna att plocka ut de kategorier som de ansåg 
viktigast för ett symbolbibliotek och markera dem. De hade 
tillgång till penna och blanka post-it lappar och ombads att 
tänka högt. Under och efter övningen fick de ta ställning till 
frågeställningar som kommit upp under den föregående an-
vändartestningen och dessa löd:

 9 Reagerar du på vilken form molnet har?
 9 Reagerade du på vilken färg molnet har?
 9 Hur tolkade du antalet droppar – som regnmängd 

 eller risk för regn?
 9 Saknar du några symboler?

Två sorteringar genomfördes, varje sortering tog knappt mel-
lan 70 och 90 minuter. En kvinna och en man i 30-årsåldern 
testades vid varsitt tillfälle i för dem en bekant miljö. Sym-
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bolerna presenterades denna gång inte en i taget och i turordning, utan varje person gavs en 
bunt med de 72 symbolerna som lagts i slumpmässig ordning för att inte påverka deras egen 
sortering. 

Efter sorteringen plockades 24 symboler ut som användes till den efterkommande studien.  
Resultatet av klustringen redovisas i kapitel 4.2

3.2.4 Generering av övningar och material

Efter de två inledande övningarna som stod som förstudie 
till det slutliga workshopen, analyserades resultatet och 
nya frågeställningar samt målformuleringar togs fram. 
Workshopen kom att innehålla tre olika delar; först en del 
där deltagarna fick använda sig av materialet för att beskri-
va olika vädersituationer, sedan en del där de fick göra en 
egen klustring och till sist en avslutande del bestående av 
enbart diskussion.

Syftet med workshopen var att låta användarna slutligen få 
använda sig av symbolerna. Med detta önskade man belysa 
hur deras mentala bild också influeras vid att använda sym-
bolen i en faktisk situation. Den första delen bestod i sin 
tur av tre delövningar, den första med fokus på nuvarande 
väder, den andra på dåvarande väder och den tredje på 
ett scenario. Med dessa delövningar önskades skillnader 
mellan de olika temporariteterna belysas och därmed hur 
användarnas mentala bild skiljer sig åt när de får använda 
sig av minnesbilder, upplevda bilder eller tänkta bilder. 

Med ytterligare en klustring önskade man få fram skillnad-
er mellan den första klustringen och den andra och även 
bekräfta det symbolbibliotek som tagits fram. Skillnaden 
beräknades uppstå för att användarna i detta fall fått arbeta 
med symbolerna och då fått en annan förståelse för den. 
Genom att analysera denna skillnad kan man även identi-
fiera vad användning betyder för tolkningen av en symbol 
och för att bygga upp en fungerande mental modell.

Den avslutande diskussionen gjordes för att låta deltagarna 
själva få komma med idéer på hur symboler skulle kunna 
genomföras och för att få svar på frågor som kommit upp 
under studiens gång. Dessa frågor fokuserade främst på de 
beslut som tagits under symbolgenereringen och hur delta-
garna själva kände inför de frågeställningar som kommit 
upp gällande form på molnen, färgsättning, placering och 
symboler för nederbörd.

Figur 3.4 Tredje fasen inleddes med att 
övningarna definierades

Syftet för de två workshops som skulle genomföras var att kunna undersöka och svara på den 
övergripande frågeställningen för denna studie samt att då också utvärdera metoder för hur 
den kan besvaras. Målet specificerades till att svara på nedanstående frågor:

 9 Vad representerar en vädersymbol?
 9 Hur används de?
 9 Hur tolkas variationer av symbolerna?
 9 Hur påverkar given information, användarens mentala modell och val av väder- 

 representation?
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För den tredje övningen där ett scenario skulle testas gjordes ett minitest, som beskrivs  nedan. 
I denna övning skulle deltagarna få en given mängd nederbörd under två olika tidsintervall – 
antingen specificerat under kommande förmiddag eller bara givet under kommande dag. För 
att använda sig av ett lämpigt värde för nederbördsmängd och dessutom kunna ge deltagarna 
att referensvärde som gav dem lika utgångspunkt analyserades datasammanställningar över 
nederbörd från SMHI. Genomgången fokuserades på att hitta ett värde för nederbörd som var 
både distinkt och högst troligt. Ett runt värde sattes för att deltagarna inte skulle fokusera lika 
mycket på det exakta värdet som deras upplevelse av mängden och tidsintervallet. Ur genom-
gången identifierades också 7 referensvärden.

En enkät utformades avslutningsvis för att samla in generell information om deltagarna, som 
hur de använder sig av väderprognoser, vart det kommer ifrån och om de litar på de väder-
prognoser som finns idag. Frågorna till dessa formulerades med tanke på resultatet från tidi-
gare övningar där plats och erfarenhet kunde visa sig få betydelse.

Mer om vilket material som togs fram redovisas under kapitel 4.3.1.

3.2.5 Test av referensvärden och material

16 kortare tester av referensvärden genomfördes. Nedan-
stående 7 värden testades bredvid ett kontrollvärde en gång 
per scenario. 

 9 normalvärdet för aktuell månad och stad
 9 hur många dagar med den aktuella regnmängden  

 som normalt förekommer per år
 9 hur många dagar med den regnmängden som in- 

 träffade föregående månad
 9 hur mycket nederbörd som kom aktuell månad 

 föregående år
 9 hur mycket nederbörd som kom aktuell månad 

 föregående år och över hur många dagar
 9 hur mycket nederbörd det kom under tidigare 

 månad samma år
 9 hur mycket nederbörd det kom under tidigare 

 månad samma år och över hur många dagar

I testerna tillfrågades deltagarna att plocka ut den symbol 
de bäst tyckte representerade att det skulle regna 10 mm 
under morgondagen (scenario 1), hälften av grupperna fick 
tillägget att regnet skulle komma under förmiddagen (sce-
nario 2). 16 grupper på 2-5 personer testades och de valdes 
ut slumpvist på olika områden på Campus för att få en så 
spridd användargrupp som möjligt. Varje grupp fick testa en 
ny instruktion och varje övning tog inte mer än några minut-
er. För att få korta övningar plockades på förhand endast de 
för uppgiften relevanta symbolerna ut ur symbolbiblioteket. 
De hade totalt nio olika symboler att välja på.

Figur 3.5 Ett test med referensvärden 
genomfördes

Syftet med pilottesterna var dels att testa hur de reagerade på referensvärdet och om scenari-
erna var relevanta att testa – om deltagarna uppfattade skillnaderna i scenarierna, samt om 
de förstod uppgiften och symbolerna. Testningen avslutades med att ett referensvärde kunde 
väljas ut. 

Resultatet redovisas under kapitel 4.3.2.
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3.2.6 Pilotstudie

Figur 3.6 Inför de slutliga testen genom-
fördes en pilotstudie med efterföljande 
revidering

Pilotstudien genomfördes på fyra persone med olika bak-
grund som alla var helt oinsatta i studien i övrigt. Work-
shopen bestod av de gruppuppgifter som beskrivits ovan 
och inleddes med en kreativ övning som låg utanför ämnet 
för att deltagarna skulle komma in i ett okritiskt och kreativt 
tänkande tillsammans. 

Inför Workshopen ombads deltagarna att iaktta vädret som 
rådde när de steg upp. De fick veta att övningen handlade 
om vädersymboler och att de både skulle få tolka dessa och 
få möjlighet att påverka formen på dem.

Workshopen leddes av en försöksledare som gav instruk-
tioner efter manus, men sedan lyfte upp frågor i den öppna 
diskussionen. Dessa frågor kom ur de funderingarna delta-
garna lyft upp under workshopens föregående övningar. 
Symbolbiblioteket som användes till workshopen bestod av 
23 symboler, som plockats ut från den föregående klustrin-
gen och som testats i 16 flygande test. Förutom symbolerna 
hade deltagarna tillgång till post-it-lappar, papper och pen-
nor. De fick även övningarna skriftligen framför sig. Den 
tredje övningen fick de endast skriftligen då skillnaderna 
mellan scenarierna inte skulle avslöjas på förhand. Försök-
sledaren förde anteckningar under hela sessionen och allt-
ing spelades in på diktafon. Klustringen dokumenterades 
även med foton.

3.2.7 Revidering

Efter pilotstudien analyserades resultatet utifrån möjliga 
slutsatser och hur övningarna gick att genomföra. Även 
kommentarer kring symbolbiblioteket noterades för att 
kunna utveckla det ytterligare.

Efter analysen reviderades övningarna och symbolbibli-
oteket. Mindre tid beräknades till de inledande övningarna 
och större fokus lades på klustringen som visade sig engagera deltagarna mest. Diskussions-
frågorna samt observationsprotokollet justerades tillsammans med organisationen runt övn-
ingarna för att underlätta försöksledarens arbete med att anteckna och för att främja diskus-
sion. Symbolbiblioteket utökades med symboler som efterfrågades under pilotstudien.

Resultatet av pilotstudien och revideringen redovisas under kapitel 4.3.3 respektive 4.3.4.

3.2.8 Workshop - studie i symbolhantering

Två slutliga workshops genomfördes, den första med två personer, den andra med fyra per-
soner. Alla deltagare valdes ut på universitetsområdet och var tidigare obekanta med studien. 
Båda sessionerna genomfördes mitt på dagen i början av september. 

Workshopen hölls av en försöksledare som gav deltagarna uppgifter och svarade på fun-
deringar. Deltagarna fick veta att de var med i en studie som handlade om utformningen 
av vädersymboler och att studien skulle resultera i en masteruppsats. Försöksledaren förde 
anteckningar under hela sessionen och allting spelades in på diktafon medan klustringen  
dokumenterades med foton.
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Figur 3.7  Slutligen genomfördes två 
workshops där användarna fick hantera 
det symbolbibliotek som genererats un-
der tidigare faser

3.2.9 Dokumentation och tolkning

Materialet från de olika övningarna dokumenterades först 
för hand och fördes senare in digitalt som text, tabeller och 
bilder. Samtliga klustringar dokumenterades både på bild 
samt genom att deras kort samlades in och sparades i den 
ordnings som de sorterat dem. Deltagarnas beteende och ut-
talanden antecknades. Anteckningarna fokuserade särskilt 
på tveksamheter, chansningar, jämföranden, frågeställningar 
och beslut.

Fokuset på materialet utstakades av användarna själva. Det 
ursprungliga syftet med att studera osäkerhet i en prognos 
och användarnas mentala modell av väder kom snabbt att 
handla om vilken information användaren istället söker i sitt 
material. 

Materialet gicks igenom under flera olika tillfällen, med olika 
fokus. De inspelade materialet, både från pilotstudien och de 
två slutliga workshopen gicks igenom sist. Under genomgån-
gen av detta material tittades det efter stöd till de specifika 
slutledningar som kommit upp under studiens gång. Dessa 
var främst formulerade kring hur man såg på intensitet, 
mängd och risk, hur man tolkade skalan och hur symbolens 
olika komponenter påverkade tolkningen av symboler.

Materialet beskriver endast tendenser som kunde identifieras ur den insamlade datan. All 
data ska ses som kvalitativ data tolkad av författaren. De resultat som kunde dras ur studien 
är grundad på hela den genomförda studien från litteraturgenomgång till de olika testerna i 
den empiriska undersökningen.

Deltagarna fick göra samma övningar som under pilot- 
studien. Alla övningar, förutom klustringen som skedde 
enskilt, genomfördes med minst två personer för att få upp en 
spontan diskussion. Deltagarna ombads även att tänka högt.

Den tredje övningen formuleras om i den grupp där det bara 
var två deltagare. Eftersom det önskades diskussion mellan 
parterna genomfördes denna övning också i par med med 
scenarierna presenterades efter varandra istället för parallellt.

Varje workshop pågick en dryg timme, där 20 minuter gick 
åt till de inledande övningarna, 20 minuter till klustring och 
ytterligare 20 minuter åt diskussion. 
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4. Resultat & Analys
Nedan presenteras resultatet av de steg som beskrivits ovan. Resultatkapitlet är indelat efter 
de tre stora faser som den empiriska studien är uppbyggd kring. I Appendix finns tabeller och  
dokument för mer detaljer kring resultatet.

4.1 Fas 1 – Generering av symbolbibliotek
För att få fram ett symbolbibliotek som kunde lyfta studiens frågeställningar och ge underlag 
för symbolutvärderingen gjordes dels en förebildsanalys av befintliga vädersymboler och dels 
ett användartest av de symboler som togs fram efter förebildsanalysen.  

4.1.1 Inledande symbolgenerering – Förebildsanalys

Under förebildsanalysen undersöktes tryckta vädersymboler från Svenska Dagbladet, Dagens 
Nyheter, Östgöta Correspondenten, Extra Östergötland, Metro, Huvudstadsbladet, Östran, 
Barometern, Gefle Dagblad, Östersundsposten och Smålandsposten. Här intill ses exempel av 
de symboler som används i dessa tidningar.

Bild 4.1 Ett exempel av de 
symboler som ligger som 
förebilder för det symbol-
bibliotek som genererades. 
Här ses olika former på 
moln, olika sätt att repre-
sentera nederbörd och olika 
färgsättningar.

Utifrån denna genomgång togs ett antal attribut fram som kombinerades 
på olika sätt för att bygga upp det symbolbibliotek som skulle testas i 
studien. Dessa var:

 9 Sol
 9 Moln av olika form; stort moln, litet moln, stort och litet kom- 

 binerat samt två små moln bredvid varandra.
 9 Moln av olika färg; grått och vitt.
 9 Regn representerat på olika sätt; skala (1-3 droppar), streck,  

 flera droppar i skur, liten och stor droppe kombinerat samt  
 duggdroppe. 

 9 Blixtar
 9 Snö representerat med skala
 9 Snö och droppar kombinerat (snöblandat regn)

Dessutom varierades symbolerna med olika placering av solen, antingen 
framför eller bakom resterande element i syfte att testa vad placering be-
tyder för en tolkning. Se Appendix A för att ta del av de symboler som 
togs fram, nedan presenterats ett par exempel.

Bild 4.2 Ett exempel av de sym-
boler som togs fram till symbol-
biblioteket. Här ses olika former 
på moln, olika sätt att representera 
nederbörd och placering av solen.

Initialt användes tre storlekar på molnen, 
men dessa reducerades sedan till två. 
Detta för att tre storlekar skulle generera 
ett alltför stort antal symboler. Eftersom 
användarna lätt kan blockeras mentalt av 
för stor mängd data var det centralt att kunna begränsa antalet 
symboler i biblioteket.

Förebildsanalysen gjorde det tydligt att det användes olika sys-
tem för hur man väljer att representera väder. En del leverantör-
er använde sig av skalor för att visa grad eller risk för neder-
börd, en del använde sig istället av molnfärg, ibland kombinerat 
med droppar och ibland för att förstärka en skala. Dessutom 
användes olika form på molnen, både i och utan kombination 
med nederbörd. Det var även olika hur mycket form och storlek 
varierades. 
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Med detta blev det uppenbart att det varken fanns ett gemensamt symbolspråk eller ett över-
enskommet system för hur väderprognoser skulle representeras. Det har dock inte undersöks 
vidare varför symbolspråket varierats och vilka teorier eller syften som finns bakom dem, 
men denna studie önskar belysa hur denna skiftning kan påverka användarens tolkning av 
symbolerna. 

I den första genereringen av symboler togs 207 symboler fram. Symbolbiblioteket omfor-
mades sedan vidare genom de användartester som beskrivs nedan och det innehöll slutligen 
281 symboler. Beslut togs om att det inte skulle antas från början vilka symboler som skulle 
fungera varför alla tänkbara kombinationer togs fram för att användarna skulle stå för de 
avgörande besluten. Vissa kombinationer, som inte alls ansågs stärka biblioteket plockades 
dock bort direkt under designfasen.

4.1.2 Användartestning av symbolbibliotek

Det symbolbibliotek som togs fram efter förebildsanalysen testades på sex personer. Sam-
manställning av vilka symboler som användarna önskade behålla finns bifogat i Appendix A. 
Nedan är en analys av vad användarna kom fram till under de sex individuella genomgån-
garna. Ämnen som här tas upp är sådana som genomgående kom upp till diskussion och som 
låg till grund för utgallringen av symboler. 

Att ha solen i förgrunden
För att testa hur lätt användaren accepterar nya symboler och 
hur dessa påverkar tolkningen av övriga symboler skapades 
symboler med solen framför övriga element, alltså motsatt till 
hur symboler brukar byggas upp. Samtliga deltagare reag-
erade starkt på just dessa symboler. Flera avvisade dem direkt 
och menade att de är mer irriterande än det är informations-
bärande, eftersom de inte följer det logiska mönstret där en 
sol aldrig kan synas framför molnen. Andra menade att de 
upplevde dem som onaturliga, men att de när symbolerna nu 
fanns kunde se ett syfte med dem.

Anledningen till de starka reaktionerna tycktes komma av att 
de för dem var en ny symbolisering som de var tvungna att 
skapa ett värde till. Men det bör även noteras att användarna i 
denna utgallring av symboler fick i uppgift att sortera ut sym-
boler som för dem inte kändes relevanta och det resulterade 
sannolikt också i att de antog uppgiften med extra kritiska 
ögon. 

I det lilla urval som dessa förundersökningar byggde på 
kunde man se en tendens till att kvinnor hade lättare att ta 
till sig denna ”onaturliga” symbol och skapa ett värde av den. 
Dessa var också i högre utsträckning villiga att utöka antalet 
symboler för att få fler nyanser. Det går dock inte att dra några 
säkerställda slutsatser med detta underlag angående detta, 
men det var en tydlig tendens hos de tre kvinnor som deltog.

Av de testade var det ändå tre som ville ha kvar några av sym-
bolerna med solen i förgrunden. Dessa tolkade symbolerna 
som att de visade ett skeende, även om det exakta skeendet 
var oklart. En av deltagarna tolkade nämligen en symbol med 
två moln och solen framför som uppklarnande väder medan 
en annan tolkade exakt samma som att det var soligt först men 
molnigt senare.

“Det går inte att ha solen framför 
molnen! Jag skulle bli jättearg och 
irriterad”

“Kan tänka mig att det visar ett 
väder som är mer antingen eller. 
Antingen är det sol en del av dagen, 
eller är det moln en del av dagen. 
Fast när solen ligger bakom känns 
det bara växlande “

Användarkommentarer:

“Kan tänka mig att det visar ett väder 
som är mer antingen eller. Antingen 
är det sol en del av dagen, eller är 
det moln en del av dagen. När solen 
ligger bakom känns det dock som ett 
växlande väder”

“Förvirrande med solen fram-
för regnmolnet, det blir så mycket 
utrymme för tolkning, är tvetydigt 
och onaturligt”

“En solig dag så plötsligt kommer ett 
regnmoln och en liten skur. Huvud-
sak soligt väder, men ej riskfria. Som 
sommardagar”
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Eftersom symbolerna med solen i förgrunden togs med för att tes-
ta hur användaren resonerar när de tolkar en symbol visade de sig 
ändå uppfylla sitt syfte eftersom de väldigt tydligt triggade igång 
ett resonemang. Detta ansågs högst relevant för studien. Redan i 
dessa förstudier blev det tydligt tack vare dessa symboler vad an-
vändaren värdesätter; nämligen att representationer ska vara lo-
giska och ha tät koppling till vad den representerar.

För att vidare utvärdera denna slutsats togs det för varje väders-
ymbol med sol som blev kvar i symbolbiblioteket, ut motsvarande 
symbol där solen ligger främst. Vissa av dessa hade kommit med i 
vilket fall då flera användare ansåg dem vara bra, andra togs med 
för att skapa kontinuitet. För en uppsättning moln, det med två 
moln i samma komposition togs inte varianterna med solen fram-
för ut då solen skymde molnen och dess form därmed inte fick 
betydelse.  Bild 4.3 De symboler som valdes 

ut och olika placering av solen

Att ha olika form och storlek på molnen
I symbolbiblioteket fanns fyra olika grundformer på molnen – ett stort moln, ett litet moln, två 
små moln samt ett stort moln med ett mindre moln framför. Se ovan.

Dessa moln användes sedan i kombination med nästan alla typer av andra element och skift-
ningar. Alla de olika molnformerna var en bidragande faktor till att biblioteket inlednings-
vis blev så stort. En viktig uppgift för användarna blev därför att bestämma vad de olika 
molnformerna kunde innebära och vilken molnform som passade när. Det visade sig ganska 
snabbt att när deltagarna valde ut de symboler de ville ha kvar i biblioteket sökte man konti-
nuitet och tydlighet. Samtliga användare bestämde sig snabbt för en eller max två molntyper 
som de ville ha och använde sedan genomgående dessa molntyper. De var alltså inte villiga 
att använda en molntyp för ett väder om inte samma molntyp sedan användes igen. Detta blev 
tydligt när de i början av övningen nästan accepterade alla moln för att i slutet bara ha kvar 
de moln som de också kunde kombinera med nederbörd. I alla genomgångar av biblioteket 
plockade användarna bort symboler med motiveringen ”de molnen har jag plockat bort in-
nan, så jag plockar bort dem även nu”.

Efter första genomgången konstat-
erades att det var bra att skilja på små 
och stora moln, inte bara med stor-
leken utan även med hjälp av form. 
Då blev det tydligare att hantera 
olika moln även om man inte hade 
ett annat objekt (t ex en sol) att relat-
era dem till. Symbolbiblioteket designades därför om inför rest-
erande fem genomgångar så att det lilla molnet inte hade samma 
form som det stora.

Att ha olika molntyper förvirrade deltagarna mer än att de tog 
det som möjlighet att uttrycka fler väder, detta gjorde att flera an-
vändare blev ganska radikala när de tog ut vilka moln de kände 
var relevanta. Genom att inte ge dem ett lika stort utbud från 
början hade de kanske kunnat acceptera fler symboler. En del 
moln (som det lilla molnet samt de två små molnen) fungerade 
inte i alla sammanhang, de kunde exempelvis inte användas 
utan sol enligt några och de såg inte lika bra ut i samband med 
nederbörd. Detta gjorde att dessa symboler togs bort helt från 
biblioteket. 

Bild 4.4 Det lilla molnet formades 
om för ökad tydlighet. Här före 
och efter

Användarkommentarer:

“Flera moln visar på mer vind”

“Det är relevant med olika stor-
lek på molnen, men bara när so-
len är inblandad också”

“Storleken på molnen spelar in-
gen roll, men förhållandet mel-
lan sol och moln kan göra det - 
mindre moln mer växlande”

“Det är naturligare med ett litet 
moln och en stor sol än att solen 
är framför, men vill man visa 
soligt väder är det effektivare 
med solen framför ändå”
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Resultatet visade att användarna ville ha en så samman-
hängande uppsättning symboler som möjligt. Av de moln-
typer som testades var det stora molnet det moln som alla 
användare kände var relevant. För vidare testning, där klus-
tring av symbolerna var närstående, kändes det dock relevant 
att välja ut ytterligare en molntyp för att testa användarens 
uppfattning av att ha flera molntyper med i biblioteket. Den 
molntyp som flest användare var positiv till utöver förstavalet 
var symbolen bestående av både stort och litet moln som upp-
fattades som växlande väder. Detta moln valdes därför också 
ut men användes inte utan komplement av sol. Även grund-
symbolerna, som visades på föregående sida, för de andra två 
molnformerna valdes ut men varierades ej i biblioteket.

“De olika molnen får bara ett värde 
om man vet att det finns flera moln 
- men det ska man inte behöva veta”

“Med olika moln, kan man täcka in 
fler molntyper. Det är skillnad när 
det är ett tjockt molntäcke eller när 
det är stackmoln”

Användarkommentarer:

Eftersom symbolerna var framtagna med tanke på tryckt media och fokus skulle ligga på 
komposition mer än på grafik var den grafiska utsmyckningen begränsad. Symbolerna är 
med avsikt gjorda väldigt enkelt för att användarnas kommentarer mer skulle handla om vad 
symbolen visar för situation än hur den ser ut rent estetiskt. Men förutom olika grundformer 
på molnen användes också färg, dock bara två nyanses; vitt och grått. 

Att ha olika färg på molnen

I det ursprungliga symbolbiblioteket fanns en grå motsvarig-
het till alla moln som gjorts i vitt. Den enda kombination som 
inte fanns i både grått och vitt var åskmolnen som endast 
gjordes i grått. Det blev sedan upp till användarna att sortera 
ut vilka moln som skulle finnas i grått och vilka moln som 
skulle finnas i vitt. En användare tyckte det blev för många 
alternativ när man blandade in olika färger och ville ha alla 
moln neutralt vita. De flesta användare föredrog att neder-
börd kom från gråa moln men att snön kom från vita. Flera 
användare var öppna för att nederbörd kunde komma från 
vita moln om den var lättare. 

När solen var inblandad tyckte flera användare bara det var 
förvirrande med gråa moln. De ville inte ha motsägelser i 
symbolen utan snarare tydlighet, även om de kunde reella 
motsvarigheten till mulet väder med solglimtar.

Sammanfattningsvis kan färgen på  molnen användas för att 
förstärka känslan av risk för regn eller att det handlar om oli-
ka regnmängd. För större regnmängder (eller större risk för 
regn) används gråa moln, för mindre regnmängder gick åsikt-
erna isär. Därför togs både den vita och gråa varianten ut. För 
snösymboler var samtliga användare eniga om att det var vita 
moln som gällde varför endast de vita molnen togs ut.

“Det är förvirrande om molnen ska 
ha olika färg om ingen nederbörd är 
aktuell. Det är möjligtvis relevant 
om det inte heller är sol inblandat”

“Med gråa moln är det betydligt 
större risk för regn. Det är mer mulet 
än bara molnigt. Även om det inte 
kommer nederbörd känns det grått 
och trist”

“Vad molnen har för färg och form 
spelar egentligen inte så stor roll om 
det inte kommer nederbörd. Man 
måste ändå titta ut för att få reda på 
vad det är för väder”

Tolkning i avseende på intensitet samt mängd av och risk för nederbörd
Nederbörd i form av regn representerades på fem olika sätt i symbolbiblioteket. Det repre-
senterades genom en tregradigskala, genom att bara ha en symbol för regn bestående av två 
droppar, genom en symbol bestående av en skur av droppar och genom en symbol med di-
agonala streck. Dessutom användes för duggregn en droppe formad som ett kommatecken.

Deltagarna konfronterades med alla fem sätt att symbolisera regn på efter varandra. Allra 
först den tregradiga skalan som därmed satte normen och möjligen bidrog till att symbolen 
för duggregn och den allmänna symbolen med två droppar i olika storlek blev direkt förvir-
rande och inte relevanta. Alla användare uteslöt de två sistnämnda symbolerna. Samtliga var 
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dock positiva till att representera regn med hjälp av skala. Det rådde 
dock delade meningar om det var nödvändigt att använda alla tre steg i 
skalan och vad den egentligen visade – om det var risk eller mängd. En 
användare menade att en enda droppe var en sådan liten regnrisk att 
denna inte skulle ta hänsyn till regnet. En annan användare menade att 
det relevanta är att veta om det kommer mycket eller lite regn och mel-
lansteget därför bara blir onödig utfyllnad. De flesta tolkade dock ska-
lan som att den representerade mängd och inte risk. Några användare 
tyckte att en symbol för skyfall kompletterade skalan eftersom skalan 
inte sade någonting om när regnet skulle falla – om det var ihållande, i 
skurar eller i en kraftig skur. Av de som ville komplettera med en symbol 
valdes den med diagonala streck oftast. Men det var fortfarande oklart 
om den tolkades som ”dagsregn” eller som en enstaka skur.

När försöksperson 1 och 2 testades fanns inte hela den tregradiga ska-
lan för snöfall, något som försöksperson 2 menade var en nackdel. Till 
följande fyra genomgångar hade därför hela den tregradiga skalan lagts 
till. De användare som ville ha hela den tregradiga skalan för regn ön-
skade också samma skala för snö.

Bild 4.5 Användarna fick 
hantera åtta symboler för 
regn.

Den tregradiga skalan fanns inte heller vid den första genomkörningen för regn vid åskväder. 
Vid denna fanns endast icke nederbörd vid åska, skur vid åska samt regn symboliserat med 
streck vid åska. Vid efterföljande fem genomkörningar lades alla nederbördsvarianter till 
även för åska och samma resultat kom som vid snö – de som önskade en tregradig skala för 
regn ville också ha det för regn vid åska. Däremot var det flera som ställde sig frågande till hur 
naturligt det var att det inte kom regn alls vid åskväder. De flesta menade att ett åskväder au-
tomatiskt säger att det är risk för regn och man lägger inte märke till om regn fattas eller inte.

För den vidare testningen valdes hela den tregradiga skalan ut för regn kompletterat med en 
symbol där regn representeras med streck. Regn representerat av många små droppar ansågs 
förvisso av flera vara en bra symbol men den stred enligt merparten mot skalan och togs där-
för inte vidare, detta för att i vidare testning kunna sätta större fokus risk mot mängd.

4.2 Fas 2 - Klustring
När de första användarstudierna var avslutade, plockades baserat på resultatet 72 symboler 
ut. Dessa symboler testades sedan genom en kortsortering som utfördes individuellt. Dessa 
syftade till att undersöka om symbolbiblioteket var komplett och om fler symboler i det be-
fintliga symbolbiblioteket ersatte varandra. Genom att låta användaren sortera symbolerna 
fritt efter hur de tolkade dem hoppades man få en tydligare bild av hur användaren uppfattar 
symbolerna – inte bara hur det säger sig uppfatta dem.

I klustringen gick det ut på att sortera symbolerna och plocka ut de viktigaste. Användaren 
blev tillfrågad att sortera de vädersymboler de blev presenterade för efter eget behag men 
tipsades dock om att symboler som sade samma sak kunde läggas i en och samma hög.

4.2.1 Sortering av symboler
Två klustringar genomfördes. Hur dessa såg ut går att finna i Appendix B. Nedan presenteras 
och analyseras resultatet tillsammans med de frågor och problem som hanterades.

Tolkning i avseende på symbolstruktur
Ingen av deltagarna reagerade negativt mot att solen låg i förgrunden utan kunde tvärtom väl-
ja ut dessa symboler då de tydligare beskrev skillnaderna mellan olika väder. En av dem utt-
ryckte ändå att det hade betydelse vad som låg främst. Om solen ligger framför nervärderades 
molnens betydelse och vice versa. Samma deltagare sade också att färgen väger tyngre än 
placeringen och menade att ett grått moln alltid konkurrerar ut en sol eftersom det får en så 
tung känsla. Denne menade överhuvudtaget att regn ansågs så laddat att även en liten droppe 
i symbolen gav stor tyngd åt molnen.
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I övrigt reagerade inte deltagarna särskilt starkt på symbolernas utförande, det var viktigare 
att ge dem en funktion, att ha rätt delar på plats i symbolen än att utvärdera det exakta form-
mässiga utförandet. Den första deltagaren uttryckte speciellt att formen på molnen, solens 
placering och dropparnas form inte spelade någon roll. Däremot kunde hon föredra vissa 
symboler, som de med flera moln, för att de var ”snyggare” – men de fick inte något tydligare 
budskap. 

Att deltagare var mer benägna att acceptera symboler i denna övning kan komma av att öv-
ningen inte var formulerad som att kritisera utan som att skapa värde och struktur.

Tolkning i avseende på symbolstruktur
I symbolbiblioteket fanns nu två sätt kvar att representera nederbörd på; antingen via drop-
par i en skala eller med streck. De två kortsorteringarna visade att en trevärdig skala var 
överflödig då båda försökspersonerna sorterade ner till en tvåvärdig skala. De var dock oense 
om vilka steg som skulle vara kvar. Båda användarna vill ha med maxsteget tre, medans den 
första användaren (här kallad deltagare 1) föredrog att komplettera den med en droppe och 
den andre (deltagare 2) med två droppar.

Deltagare 2 gjorde det tydligt att han inte kunde komma överrens med skalan. Dels visste han 
inte hur han skulle tolka skalan – om det handlade om mängd eller intensitet, och dessutom 
kände han sig bekvämare med att representera regn med streck istället för droppar. Han me-
nade att dropparna kändes för passiva.  

Man borde klara sig med två nederbördssymboler, jag tolkar ingen av symbolerna 
som att de visar temporaritet, om det är korta skurar eller ihållande regn. Det är 
främst mängd som visas. Vattendropparna kan kanske tolkas som skurar

Jag vet inte hur jag ska känna inför regnmängden än. Är bara mängd viktigt eller 
vill man veta under vilket tidsspann den kommer?

Jag föredrar streck för att representera regn framför att använda droppar. Tror jag 
är mer van vid det. Dropparna känns så passiva

Jag skulle vilja ha tre lägen för regn. Skyfall, normalt regn och risk för regn. Jag 
bryr mig inte om jättelite regn

Jag kommer inte riktigt överens med skalan för regn. Jag vill ha streck för att sym-
bolisera regn men det går inte ihop med övriga. Jag vet inte vad jag vill. Man kan 
alltid lära sig hantera symboler och en skala men jag tycker inte den gör någon 
nytta

Deltagare 1 var också inne på att antalet droppar inte säger så mycket eftersom hon inte kunde 
relatera till skalan i övrigt. En skala betyder inte någonting om man inte har något att relatera 
den till. Det komplicerade i fallet med nederbörd är att användaren inte har ett begrepp om 
vad skalan egentligen representerar; om det är mycket regn på en gång - det vill säga skurar, 
om det regnmängden under en dag eller om det är risk för regn. De kan heller inte konstatera 
hur stora stegen är i skalan och måste själva bestämma värdena. 

Ingen av deltagarna sade sig tolka skalan som ett mått på risk för regn utan båda såg det som 
ett mått av mängd. Deltagare 1 nämnde att färgen på molnen indikerar om det finns risk för 
nederbörd eller inte, även om risken inte representeras flergradigt. Men med ett grått moln 
utan nederbörd är det svårt att säga vilken form av nederbörd det finns risk för varför ett 
färgat moln måste kompletteras med ytterligare en symbol och då kan symbolen övertolkas. 
Deltagarna fortsätter att lyfta fram att det är temporaritet som är intressesant framför mängd 
och risk.

Bara ett svart moln tolkar jag som att det finns risk för regn. Men mängden blir 
inte intressant. Det visar risken bra men fortfarande inte temporariteten.
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Färgen på molnen väljer båda deltagarna tolka som förtydliganden av det väder som är och 
för att bättre efterlikna de verkliga väderförhållandena. Båda deltagarna menar att färgen på 
molnen snarare beskriver känslan av vädret och hur det ser ut på himlen än som ett mått. 
Deltagare 1 tycker i början att vita regnmoln fungerar för sommarregn och typiska ”regnbågs-
väder” men ändrar sig och vill ha ett konsekvent bibliotek där alla regnmoln är gråa.

Ljusa moln förknippar jag med fint väder, även om det kommer lite regn. Typiska 
regnbågsdagar.

Regn ska komma från svarta moln, så jag tar bort alla vita med regn

Båda deltagarna väljer att sortera bort de vita molnen med regn. När det gäller nederbörd 
i form av snö är det mer osäkra på vilken färg de vill använda sig av vilket ytterligare un-
derstryker att de inte väljer att se färgen som ett mått utan snarare som en beskrivande faktor, 
i övrigt nämns att färgen inte ska ha någon ytterligare betydelse.

Vet inte om vita och svarta moln betyder någonting när det ändå kommer neder-
börd

Svarta moln är mer regntung och har automatiskt mer regnmängd. Jag vill inte ha 
vita regnmoln, det förvirrar.

Mörka moln tycker jag är reserverade för regn, inte snö. Det skulle möjligen vara 
så att de kan fungera för mycket nederbörd förstås. Men jag vill ha vita snömoln.

Man tolkar de ljusa eller mörka molnen som hur ljust eller mörkt det blir på him-
len.

Deltagare 2 menar ändå att färgen får stort genomslag och konkurrerar ut andra element i 
symbolen, vilket beskrivits ovan. Denne understryker därmed att färgen har betydelse även 
om det inte är som mått – utan snarare som hjälp för att prioritera elementen i symbolen.

Svarta moln känns mer hotfulla. Även om solen är framför. Molnet tar över.

Att prioritera och tolka symboler
Under sorteringen fick deltagarna hantera mycket egen osäkerhet kring symbolerna; dels 
kring dess betydelse och dels kring hur den sedan skall tolkas. Det uppstod en klar skillnad i 
att kunna se betydelsen av en symbol och på ett övergripande sätt förstå den och att å andra 
sidan på ett djupare plan kunna tolka den i ett skeende och i relation till andra symboler.

En av deltagarna hade svårt att förstå symbolen som tagits fram för dimma. När det sedan 
kom till att sortera symbolerna blev det självklart att inte ta med den i biblioteket. När sym-
boliseringen senare under övningen avslöjades framkom att symbolen visst kunde ha be-
tydelse. Deras fokus under övningen var inte i att kunna tolka symbolerna utan att bestämma 
om den verkligen hade betydelse i ett bibliotek med vädersymboler.

Båda deltagarna hade, som redovisas nedan, problem med antalet symboler och med att 
sortera ut de viktigaste. I detta arbete tvingades de prioritera och omtolka symbolerna flera 
gånger. Förutom symboler som de inte förstod alls var det motsägelser som blev förvirrande i 
sorteringen. Dessa kunde bestå av för många element i en symbol, eller element som inte gick 
ihop med resten. Det viktigaste i prioriteringen blev därför att plocka fram symboler som inte 
var för tvetydiga. Det var viktigare med tydliga symboler än symboler som kunde represen-
tera osäkerhet och skeenden över tid. I denna prioritering blev det också viktigt att fundera 
över vilka väder som kunde anses som troliga utfall och vilka som verkligen var relevanta att 
symbolisera.

Symboler som togs bort för de inte var troliga var symbolen med åska utan regn, soligt med 
ett mörkt moln, regn och sol samtidigt. Symboler som ansågs förvirrande var vita moln med 
nederbörd samt sol och åska samtidigt.

Åska ansågs därmed som ett väder där det var själva åskskuren som var intressant – inte det 
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väder som var före eller efter åskvädret. Som svar på vad det var som 
alltså gjorde en symbol intressant – om det var en rättvisande bild eller 
tydlighet visade deltagarna att det viktigaste att lyfta fram var det som 
kunde anses sticka ut i väderprognosen, i detta fall åskan.

Vet inte om det spelar roll om solen syns när det ska åska, 
det är blixten som är viktig

Är solen viktig när det handlar om åskväder? Det blir för 
mycket information, det tar ut varandra. Måste fokusera 
på vad som är intressant

Åskmolnet utan regn visar att det åskar hela dagen. Det 
är väldigt sällan det bara åskar hela dagen utan att regna. 
Den går bort. Lite regn kommer det väl alltid?

Figur 4.6 De symboler 
som deltagarna valde bort

Ett annat exempel på symbol som inte ansågs behövas i för många varianter var dimma. Den 
skulle endast finnas som ren dimma – om den behövdes alls. Deltagare 2, som var den enda 
som lyckades tolka symbolen för dimma uttryckte att symbolen inte hade särskilt stor be-
tydelse i Sverige, men plockade ändå ut den i den slutliga sorteringen då den stod för ett 
specifikt väder som inte täcktes av någon annan symbol.

Överbelastning och kritisk granskning
Båda klustersessionerna tog drygt en timme. Under denna timme fick de arbeta konstant med 
att granska, tolka och sortera ut de 72 symbolerna. Detta blev för mycket för båda deltagarna 
som efter ca 30 minuter bad om att få avbryta och ta en kortare paus från arbetet. I båda fallen 
tog det tid att hitta någon slags röd tråd bland symbolerna och de uttryckte både frustration 
och förvirring i sitt arbete och menade att det var svåröverskådligt. När de väl lyckats se sam-
band mellan symbolerna och hitta en struktur bakom märktes en tydlig förändring i hur de 
arbetade. Istället för att lyfta frågor om de olika symbolerna kunde de istället ta beslut.

Båda deltagarna uttryckte att det blev för mycket information för dem att hantera på en gång, 
och detta färgade det fortsatta arbetet även efter att de hittat en struktur bakom urvalet av 
symboler. De var mot slutet betydligt mer kritiska till symbolerna och såg det som sin främsta 
uppgift att dra ner antalet kategorier istället för att tolka. Kollapsen och förvirringen i mitten 
av sessionen gjorde det viktigare för deltagarna att skaffa denna struktur. Det blev därför mer 
fokus på det som inte gick ihop än på att hitta vad som fungerar.

Båda deltagarna fick en liknande utveckling. De började arbeta strukturerat genom att gå 
igenom symbol för symbol och väldigt grovt sortera upp dem framför sig på bordet, för att 
sedan gå igenom denna överbelastning. Efter att ha gått igenom cirka två tredjedelar av sym-
bolerna började de tveka i samband med att de upptäckte nya symboler de ville sätta i relation 
till övriga. Efter att ha tagit paus kunde de arbeta fram en struktur och därefter gick det snabbt 
att namnsätta och välja ut de viktigaste kategorierna. Det största arbetet var inte att lyckas 
sätta namn på kategorierna utan att relatera dem och innehållet till varandra.

Valda kategorier och namn 
Deltagarna kategoriserade in de 72 symbolerna i 12 till 15 kategorier som de sedan namn-
satte och valde ut representativa symboler till. Av dessa ”förstavalssymboler” var deltagarna 
endast överrens om två; solen samt molnet med snöblandat regn. De går därmed att inte att 
säga att det råder konsensus kring vilka symboler som fungerar och vilka som inte gör det. 
Inte heller vid namnsättningen tänkte de lika mer än vid direkt soligt väder. Deltagare 1 
utryckte nederbörd främst genom att ange om det är mycket eller lite regn, eller bara mulet. 
Deltagare 2 använde sig istället av termer som kraftigt, lätt och ihållande regn. Deltagare 1 
uttryckte soligt väder i antingen just soligt eller med solglimtar, deltagare 2 använde sig av 
antingen solsken eller möjlighet till sol. Av de kategorier som sedan plockades ut valde delta-
gare 1 att ha kvar fler former av soligt väder medans deltagare 2 valde att ha kvar en större 
skala vid snöfall.
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De kategorier de valde att markera som nödvändiga var de mest ”självständiga” kategori-
erna med minst underkategoriserade symboler. Att lägga märke till är också att deltagare två 
sorterade bort väldigt många symboler som sådana denne inte tyckte fungerade alls för de var 
motsägelsefulla eller förvirrande och tvetydiga.

4.2.2 Revidering av symbolbibliotek
Efter klustringen togs det framför allt ett beslut att dra ner antalet symboler i biblioteket så 
deltagarna i den slutliga workshopen inte skulle behöva gå igenom samma förvirring och 
oöverskådlighet som deltagarna i klustringen. Antalet symboler sattes till att vara max 25 och 
alla för årstiden inte intressanta symboler togs bort, såsom snö och snöblandat regn.

Under klustringen och de inledande användartesterna restes åsikten att det är viktigare att 
representera intensitet och förändring över tid än mängd. Dessutom utstakades det att skalan 
inte är så entydig som man initialt kunde tro och att vissa vedertagna representationer för 
regn, så som streck, tolkades väldigt olika. För den tredje övningen, där ett tänkt väder var 
tänkt att testas i den slutliga workshopen beslutades därför att testa hur användarna ser på 
intensitet. Till workshopen behölls därför den omdiskuterade skalan och regnstrecken. Dessa 
kompletterades med symboler för molnighet och åska. 

Det beslutades även att enbart använda symboler där solen låg främst om en sol fanns med i 
symbolen. Detta för att tydligare fokusera diskussion och val av symboler på hur nederbörd 
uppfattades. Genom att bara ha en placering av solen skulle inte de olika valen och katego-
riseringarna byggas på hur solen placerats. Samtidigt lämnades det plats för diskussion då 
solens placering kunde anses vara kontroversiell. Resultatet från klustringen visade att en 
symbol med solen främst också var tydligare och därför rimlig att acceptera. 

4.3 Fas 3 - Symbolhantering
I den sista fasen fick deltagare i två workshops använda det symbolbibliotek som tagits fram 
under de tidigare stegen.  Nedan presenteras, utöver resultatet från dessa workshops, också 
mer om de övningar och instruktioner som togs fram samt resultatet från den pilotstudie som 
genomfördes.

4.3.1 Generering av övningar och material
Efter kortsorteringen i fas 2 upptäcktes att det största problemet för användarna handlade 
om intensitet och form av nederbörd. De personer som testats sökte snarare bra bilder för att 
beskriva hur dagen skulle upplevas än vilken mängd nederbörd som skull komma. Det var 
också i dessa avseenden de var osäkra på vilka symboler som var lämpade att plocka ut. Övn-
ingarna och scenarierna under workshopen gjordes därför på ett sådant sätt att frågor kring 
dessa delar av väder kunde lyftas fram.

Workshopen bestod av tre övningar, en klustring samt en kreativ diskussion enligt nedan. 
Genom att ha både individuella övningar samt övningar i par önskades såväl diskussion som 
individuella beslut lyftas fram.

Figur 4.7: Upplägget på worshopen
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Övningarna formulerades så att deltagarna själva skulle få välja ut den symbol ur det givna 
symbolbiblioteket som de bäst tyckte representerade olika givna väder. I den tredje övningen, 
som fokuserade på tänkt väder fick deltagarna ett av två scenarion med syfte att se om de olika 
scenarierna gav olika symboler. För att kunna belysa frågan om intensitet formulerades båda 
scenarierna som att det skulle regna 10 mm. Under det första scenariot var det givet att det var 
under förmiddagen, under det andra scenariot fanns ingen uppgift om när.

Den tredje övningen formulerades således med följande två scenarier:

1. Vilken representation skulle du använda i en morgonprognos för att representera 
att det kommer att regna 10 mm före klockan 12 imorgon?

2. Vilken representation skulle du använda i en morgonprognos för att representera 
att det kommer att regna 10 mm under morgondagen?

Till denna övning gavs även ett referensvärde som det redovisas mer kring under 4.3.3 Test av 
referensvärden och material.

När deltagarna genomfört de tre första övningarna fick de sortera symbolerna i ytterligare 
en klustring liknande den i fas två, men med färre symboler. Förutsättningarna var desamma 
som under den föregående klustringen. Deltagarna fick sortera upp och kategorisera symbol-
erna för att sedan välja ut de symboler som bäst representerade varje hög. Skillnaden i work-
shopen var att deltagarna tackvare de föregående övningarna fått kännedom om materialet. 
Det var också en av avsikterna att mäta vad denna skillnad kunde betyda. 

Efter klustringen genomfördes en kreativ öppen diskussion, delvis styrd av försöksledaren. 
Frågorna som togs upp kretsade främst kring valet av symboler, hur de tänkte under kortsor-
teringen och hur de tänkte kring de frågor som kommit upp under tidigare faser – som hur 
molnens färg och form påverkar ens tolkning, hur de ser på olika elements placering samt på 
utformningen av symbolerna. För full förteckning av de frågor som planerades att ta upp, se 
Appendix H.

Inför workshopen utformades även ett observationsschema för försöksledaren. Detta togs 
fram för att underlätta antecknandet under workshopen samt för att lyfta fram viktiga aspek-
ter. Med denna struktur skulle det vara möjligt att anteckna; vad som sagts, av vem, i vilket 
sammanhang samt i vilket syfte. De aspekter som det var viktigast att titta efter var:

 9 Termer som lyfts fram
 9 Viktiga handlingar
 9 Val
 9 Tveksamheter
 9 Skillnader
 9 Jämföranden
 9 Generaliseringar
 9 Beslut
 9 Syften
 9 Uppfattningar
 9 Referenser
 9 Motiveringar

Anledningen till att dessa aspekter tycktes vara viktiga var att samtliga ger en bild av vad 
den mentala modellen är byggd kring (så som termer, syften, referenser, handlingar och val) 
samtidigt som de också indikerar hur stabil den är.  

Instruktionerna testades dels i ett förhandstest (se 4.3.3 Test av referensvärden och material) 
samt under pilotstudien.  Detaljerade beskrivningar av varje övning, hur symbolbiblioteket 
såg ut samt utformning av enkät går att finna i Appendix C-I.
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4.3.2 Test av referensvärden och material

För att säkra instruktionerna till den tredje övningen som bestod i att ta fram den symbol som 
bäst representerade 10 mm nederbörd gjordes 16 korta tester. Dessa gjordes dels för att testa 
vilka instruktioner som passade övningen bäst och framför allt hur deltagarna uppfattade 
mängden 10 mm.

Två scenarion testades med totalt 8 olika referensvärden. Värdena plockades ut från SMHI:s 
sammanställningar och täckte olika sätt att referera till den aktuella regnmängden och tid-
punkten. Följande referensvärden testades, se tabell.

Referensformulering Typ av värde

Ingen ytterligare referens

Normalvärdet för Linköping septem-
ber månad är en månadsnederbörd på 
61 mm

Medelvärdet för Linköping är att dyg-
nsnederbörden överstiger 10 mm 15 
dygn per år

Linköping hade i juni 2010 en månad-
snederbörd på 47 mm 

Linköping hade i juni 2010 en månad-
snederbörd på 47 mm, det spritt över 12 
dagar med nederbörd*

Linköping hade i september 2009 en 
månadsnederbörd på 41 mm

Linköping hade i september 2009 en 
månadsnederbörd på 41 mm, det spritt 
över 14 dagar med nederbörd

Augusti månad (föregående månad) 
hade fem dygn med en dygnsneder-
börden över 10 mm  

Kontrollvärde
Normalvärde över månadsneder-
börd för aktuell månad. Historisk 
data 

Medelvärde över dygn med ak-
tuell regnmängd. Historisk data

Exakt värde. Aktuell data.

Exakt värde. Aktuell data. Två ref-
erenser

Exakt värde för aktuell månad.

Exakt värde för aktuell månad. 
Två referenser

Övergripande data. Aktuell data.

Tabell 4.1 Visar de referensvärden som testades en gång per scenario.

Under testerna kunde inte alla grupper komma överrens om en gemensam symbol varför 
vissa grupper valde ut flera symboler. Totalt valdes sju olika symboler ut av de nio de hade 
att välja på under de olika grupptesten. Första scenariot representerades av sju olika symboler 
och scenario två av sex olika. Se Appendix J för detaljer.

Det blev därmed tydligt att den individuella bilden de olika deltagarna fick av den informa-
tion de presenterades för inte kom tillräckligt nära varandras för att samma representation 
skulle väljas både inom och mellan grupperna. Av detta kan man antingen dra slutsatsen att 
referensinformationen inte i något fall var tillräcklig för att skapa en gemensam bild så att ”rätt 
symbol” kunde väljas ut, eller att användarens mentala bild ändå påverkar den information 
den får eftersom användare som fick precis samma information inte heller kunde nå konsen-
sus.

Referensinformationen påverkade dock hur deltagarna resonerade sig fram till hur stor ned-
erbörden var. De som fick mer övergripande information där perspektivet gjordes större ten-
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derade att överdriva mängden nederbörd, vilket hände för de som fick referens 3 där de fick 
informationen att dygnsnederbörden bara överstiger 10 mm 15 dygn per år. De som fick flera 
referenser, började genast fokusera mer på dem än på deras bild av det väderscenario de 
presenterats för. De som inte fick någon referensinformation hittade andra sätt att relatera till 
mängden och fick en livligare diskussion kring scenariot – men de uttryckte sig också mer 
osäkert.

Alla grupper kom dock fram till ungefär samma slutsats kring regnmängden – det var mycket 
nederbörd, men inte exceptionellt stor. Flest röster, både under scenario ett och två, fick den 
symbol som består av ett moln med regn representerat som streck. Detta till trots att grup-
perna kom fram till att det kändes som ett mellanläge med 10 mm. I andra scenariot var denna 
klart överrepresenterad med samma symbol kompletterad med sol som näst mest populär. 
Detta beroende på att många användare uppfattade regn representerade av streck som mer 
intensiva skurar än dropparna.

Symboler med sol valdes för båda scenarierna. I det första scenariot uppfattade flera grupper 
att 10 mm nederbörd inte var tillräckligt för att regna konstant, varför solen säkert skulle titta 
fram emellanåt. De flesta uppfattade inte en dygnsnederbörd på 10 mm som särskilt mycket – 
om de inte fick referensvärdet för hur vanliga sådana dagar är. I andra scenariot blev solen en 
tydlig symbol för att regnet någon gång under dagen skulle upphöra och bättre väder ta vid.

Men resultatet mellan de två scenarierna skiljde sig inte åt tillräckligt för att kunna dra några 
slutsatser att man med vissa symboler representerar olika intensitet. 

Att referera bakåt i tiden för att ge deltagarna en klarare bild över vad nederbördsmängden 
representerar visade sig inte vara till nytta. Samtliga deltagare som presenterades för sådan 
information påpekade att de inte mindes vädret föregående månader.

Den information deltagarna lättast tog till sig var tydlig information de inte behövde spinna 
vidare på för att kunna relatera kring. Information om föregående månader krävde att an-
vändarna kunde minnas tidigare månaders väder. Information som inte var tillräckligt speci-
fik gjorde att användarna själva var tvungna att räkna ut ett värde de kunde sätta i jämförelse 
med det värde de fått. Referensformulering 2 var den referens som snabbast gjorde att an-
vändarna kunde nå konsensus och ett av få referensvärden deltagarna aktivt relaterade till i 
sin strategi att ta fram en representativ symbol.

Det blev därmed referensvärde 2 som valdes ut inför de workshops som skulle genomföras. 
Symbolerna behölls och det blev väldigt tydligt att en symbol utanför skalan var central att 
behålla. Dels för att den skapade diskussion och dels för att den valdes ut av många deltagare 
som den bästa representationen för regn. Ingen reagerade på att solen låg framför molnen i 
symbolerna innan det påpekades av försöksledaren. Uppgiften var inte att kritisera symbo-
lerna, men det faktum att ingen reagerade negativt på det gjorde att det kunde bekräftas att 
symbolerna fungerade.  

4.3.3Pilotstudie
Efter att övningar, material och instruktioner tagits fram genomfördes en workshop som kom 
att fungera som en pilotstudie. Pilotstudien genomfördes med det upplägg som ovan har 
beskrivits med tre inledande övningar, en klustring och en diskussion.

Pilotstudien tog drygt en timme att genomföra trots det planerade tvåtimmarsupplägget med 
paus. Resultaten presenteras nedan med dels de slutsatser de kom fram till under övning 1-3 
samt den avslutande diskussionen och kommentarer från sorteringsövningen. 

Tolkning i avseende på prognosuppfattning
Det framkom direkt under första övningen att det inte var självklart hur man skulle tolka 
symbolens egentliga budskap – om man skulle tolka det som en uppskattning av det väder 
som är och chans till olika väder, eller om den gav en direkt bild av vädret. I diskussionen om 
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vilken symbol som skulle väljas för att representera det nuvarande vädret förekom följande 
ordväxling mellan två av deltagarna som tillsammans skulle lösa uppgiften:

 - Det känns som det är den här symbolen
 - Men då regnar det ju!
 - Nej, det finns chans till regn

I diskussionen för att komma fram till en gemensam tolkning går de tillbaka till hur de tror att 
tidningarna vill att deras symboler skall tolkas. De måste utvärdera kontexten för att kunna 
skapa mening till sin symbol och med det blir det tydligt att symbolerna inte ger en tolkning 
direkt utan tolkningen måste växa fram efter ett resonemang. 

Samtidigt blev det tydligt att det inte var självklart att välja ut en symbol för ett visst väder 
och det gick också upp för deltagarna att mellannivåer av olika väder var vanligare än man 
först föreställer sig. Detta blev extra aktuellt i diskussionen efter andra övningen där de fått 
representera det väder som var samma morgon, eftersom det under morgonen varit ett tunt 
molntäcke där solen bara tittat fram delvis. Deltagarna önskade med den övningen fler sym-
boler för vackert väder.

Tolkning med avseende på intensitet samt mängd av och risk för nederbörd
Precis som det framkommit i inledande tester är försökspersonerna väldigt oense om vad 
symbolerna med nederbörd representerar. Deltagarna menade att inte bara den generella for-
men var viktig (som om det är droppar eller streck) utan hur den var utformad i sig.

Dropparna ser snälla, nästan gulliga. Strecken är betydligt aggressivare

Strecken var de som förvirrade mest och var därmed den minst tydliga symbolen. Det kon-
staterades att den kunde tolkas både som skyfall, ihållande regn, lättare skur, duggregn och 
dimma. Under diskussionen började några deltagare vackla i hur de tolkade symbolen. Trots 
det var det ingen som tyckte den var direkt onödig. Till skillnad från tidigare resultat var den 
mest tongivande tolkningen att det handlade om lättare och konstant regn.

Jag tyckte det mer det kändes som tråkigt ljus och ett väder som typ i London – som 
dimma.
Duggregn skulle jag säga, inte dimma. Men ett regn som drar ner stämningen.
Strecken känns som ett mer konstant regn.

Det framkom att deltagarna tyckte det var mer intressant att veta hur regnet såg ut och inte 
hur mycket regn det skulle komma. De var därför mer benägna att diskutera vad symbolerna 
med droppar och streck betydde i termer av skurar, ihållande eller lätt regn, än hur mycket 
de olika dropparna i skalan representerade i millimeter och hur många droppar som kan 
anses rimliga. Vad gäller skalan kom åsikten fram att den kan ha betydelse, men påverkar inte 
egentligen.

Det är ju samma väder, det visar ju bara hur mycket nederbörd det är.
Det kan spela roll, men det viktigaste är att veta om det kommer regn eller inte.
Jag tycker det känns mer som att dropparna visar hur mycket regn det ska komma 
under hela dagen.

Tolkning med avseende på intensitet samt mängd av och risk för nederbörd
Efter att ha diskuterat olika form av nederbörd höjdes efterfrågan av fler moln då deltagarna 
samstämmigt visade att formen på molnen också är viktiga för att veta hur ett väder känns.

 Jag tycker det borde finnas olika former på molnen, för det påverkar mycket hur vädret   
 känns. Alla moln här ser ut som klassiska stackmoln.

De återkom då till den första övningen där de fått beskriva morgonens något skiftande väder 
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där solen lyckades tränga igenom det molntäcke som fanns. Med flera former på moln ville de 
visa olika täta molntäcken. Genom att variera storleken inbördes mellan de olika elementen 
kunde man även få fram olika grad av väder och lyfta fram det dominerande vädret bättre. 
Detta var något som i tidigare faser när användarna fick titta på symbolbiblioteket inte var 
lika tydligt.

Förutom formen på molnen diskuterades också solens placering framför molnen. Det fram-
kom dock att man främst är intresserad av en generell och inte för detaljerad bild. I den tredje 
övningen där deltagarna skulle ta fram en symbol för ett tänkt väder blev det mer uppenbart 
för deltagarna hur de måste hantera vädersymbolen. Den grupp som fick veta att det kommer 
regna under dagen, men inte fick någon angivelse om när, underströk extra att det verkligen 
såg symbolen som en sammanfattning av dagen.

Vi såg det som att det kommer regna under dagen, kanske inte konstant men en 
viss mängd. Hade det regnat under hela dagen, hade vi valt strecken som känns 
som ett mer konstant regn.

När det gäller placeringen av solen stördes de inte av den om det inte var så att den sade emot 
väderbilden i övrigt. Med solen placerad främst tolkade deltagarna symbolen som att det var 
övervägande sol och då gick det inte ihop med regnsymbolerna som visade mycket regn

Det blev jättejobbigt faktiskt. Just när det var mycket regn så blev det konstigt och 
det brukar ju vara så att molnen ligger framför då.
Som att det fanns mer solchanser än regn och moln.
Jag tycker det känns som växlande. Att det ibland är molnigt men att solen också 
kan komma fram helt ibland. Det blir mer konstant väder när solen ligger bakom 
molnet. 

Även färgen på molnen diskuterades och den kom för en av deltagarna att ge uttryck för ned-
erbördsrisken varför vita moln därför inte aktuella för nederbörd.

När det är mörka moln känner jag att det finns risk för regn och ljusa moln att det 
bara molnigt

I en fortsatt diskussion om just risk fortsatte man att diskutera storleken på olika element för 
att visa hur stor genomslagskraft de har. 

Man skulle kunna minska storleken på molnet mot solen. På en karta skulle man 
kunna lägga in flera symboler på samma område för att visa osäkerheten.
Eftersom det är små symboler tycker jag snarare det är solen man bör variera i 
storlek.

Samtidigt uppstod det problem när de diskuterade annan nederbörd än regn, såsom snö, som 
de inte tyckte skulle komma från gråa moln eftersom de enligt merparten av deltagarna kom-
mer från vita. Då blev inte färgen ett mått på risk för nederbörd längre utan snarare ett utryck 
för hur det ser ut på himlen. Deltagarna blev därför varse om att det var svårt att sätta andra 
värden på formen än just ett tecken på hur det kommer se ut under dagen.

De flesta deltagarna valde att ha kvar merparten av symbolerna utan att sortera bort dem. Det 
varierade mellan 15 och 23 slutliga kategorier. 

Deltagare 1 valde att ha kvar samtliga kategorier. Denne valde att dela upp kategorier utöver 
ren sol, moln och dimma efter fyra undergrupper, dessa var:

 9 Sol, växlande molnighet
 9 Sol, växlande molnighet med risk för åska
 9 Molnigt
 9 Molnigt med risk för åska

Att sortera och namnsätta symboler
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Inom varje grupp fanns sedan olika grad av nederbörd:

 9 Lättare skurar 1-3 mm (representerade av moln med streckregn)
 9 Regn 4-6 mm (representerade med moln och 1 droppe)
 9 Regn 7-15 mm (representerade med moln och 2 droppar)
 9 Regn 15-40 mm (representerade med moln och 3 droppar)

Deltagare 1 tolkade därmed streck som lättare skurar. Han tolkar varje symbol med nederbörd 
och/eller åska som att det finns risk för nederbörd och/eller åska. Ingen symbol står för säker-
het. Antalet droppar tolkar han som en mängdvisare, vilket han är ensam om, han skriver till 
och med ut mängden i sin benämning av högarna. Han får problem med det vita molnet som 
hamnar utanför hans fyra kategoriseringar, där han använder sig av det gråa molnet som bas. 
Både det vita och det gråa molnet behålls men han benämnar båda som tecken på ”molnigt”.

Deltagare 2 delar upp symbolerna i 19 högar och sorterar in regn representerat som streck 
tillsammans med regn representerat med en droppe och likställer därmed streck med en liten 
mängd regn.  Även deltagare 2 har svårt att skilja på det vita och mörka molnet men väljer att 
behålla dem båda.  Deltagare 2 väljer att dela upp regnsymbolerna efter tre olika nivåer:

 9 Duggregn
 9 Regn
 9 Mycket regn

Deltagare 2 väljer att väga andelen sol, regn och åska. Är det mycket regn, blir det lite sol. 
Är det lite regn är det mer sol, detta till trots att solen hela tiden har samma framträdande 
position. Åskan följer regnet, vilket betyder att mycket regn ger mycket åska och lite regn ger 
mindre åskinslag.

Deltagare 3 hade svårt att kategorisera och kan om möjligt ha missuppfattat uppgiften. Denne 
tog ut två kategorier ur sitt symbolbibliotek, båda representerade med två olika symboler:

 9 Eftermiddags-/kvällsregn
 9 Molnigt ev. regn

Resten av symbolerna sorterades in i samma hög och det framkom under diskussion att dessa 
symboler var för sig representerade olika väder. Deltagare 3 plockade endast ut de symboler 
som kunde ersättas av en annan symbol i symbolbiblioteket, varför endast fyra symboler och 
två kategorier togs fram.

Deltagare 3 tolkade streck som mycket, intensivt, regn. Få droppar representerade lägre risk 
och solen främst visade på en väderutveckling där soligt väder var övergående. 

Deltagare 4 väljer att sortera upp symbolerna i 15 högar och likställer alla symboler med drop-
par med varandra och delar endast upp dem efter övriga egenskaper. Denne väljer mellanal-
ternativet två droppar som symbol för regn som kommer i skurar och regn representerat som 
streck för ihållande regn. Hon har därmed två grundvärden för nederbörd:

 9 Regn i skurar
 9 Ihållande regn

Deltagare 4 kombinerar de olika elementen i symbolen för att skapa det väder som den repre-
senterar och gör därmed en bokstavlig tolkning. Istället för halvklart är det soligt med moln 
och växlande åskskurar benämns, sol, regn och åska. Denne använder sig inte av ord som risk 
eller av olika grad av väder. 

Detaljer kring deltagarnas klustring återfinns i Appendix.



50

Även om deltagarna tycker att antalet kategorier är lagom, saknar de ett antal symboler. 
Främst symboler för mellanlägen av ”finare” väder. Det skulle också vilja ha symboler som 
bättre beskriver skeenden över dagen. Även när det gäller nederbörd föreslås fler symboler. 
Istället för en skala föreslår de fler former på dropparna. 

Tycker det är bättre med mindre och fler droppar istället för stora droppar och streck

Saknade symboler

Efter Pilotstudien gjordes materialet om i två avseenden; dels gjordes upplägget om för att 
främja diskussion och kortades ner då övningarna tog kortare tid än först planerat och dels 
sågs symbolbiblioteket över, åter igen för att främja diskussion.

Pilotstudien visade att symbolbiblioteket som tagits fram efter klustringen i fas 2 fungerade 
relativt väl, då deltagarna behöll de flesta symbolerna i olika kategorier och genomförde övn-
ingarna med relativ konsensus. Dock framkom det i diskussionen att vissa symboler fortfar-
ande tolkades olika, så som vad regn representerat som streck innebär. Denna diskussion 
kom dock inte igång förrän försöksledaren gett sig in i samtalet och konfronterat dem med 
fler alternativ.

I den reviderade upplagan av symbolbiblioteket för workshopen fanns åtta symboler som inte 
användes under pilotstudien. Dessa infördes efter att deltagarna under pilotstudien efterlyste 
liknande symboler. De kom också att konkurrera med redan utvalda symboler vilket åter 
kunde lyfta fram nya frågeställningar. De åtta symbolerna som valdes ut hade en eller flera av 
följande egenskaper som kom att diskuteras mycket under pilotstudien:

 9 Regn representerat med flera små droppar i grupp
 9 Vitt färgade moln med nederbörd
 9 Två moln – ett stort och ett litet

Dessa symboler infördes för att se om deltagarna med ett större bibliotek tolkade symbolerna 
lika som under pilotstudien, samt för att främja diskussion då deltagarna i pilotstudien visade 
sig ha svårt att kritisera symbolerna och dess alternativ. Om deltagarna fortfarande gav sam-
ma feedback som under pilotstudien skulle det kunna komma att betyda att symbolerna har 
en klar betydelse med olika användares bild av väder, trots konkurrerande symboler.

4.3.4 Revidering

4.3.5 Slutligt Workshop – studie i symbolhantering

Efter piloten genomfördes två slutliga workshops vars resultat presenteras nedan. Resultatet 
presenteras enligt tidigare faser med den diskusson som kom upp utifrån ett antal specifika 
ämnen. Vissa ämnen har också diskuterats i de tidigare faserna och anses därför angelägna 
att följa upp.

Tolkning i avseende på prognosuppfattning
Alla deltagare var överens om att man inte kan tolka vädersymboler som de som användes i 
denna studie alltför bokstavligt. Men det rådde ingen konsensus kring om de tolkades som en 
sammanfattning av dagen eller om de var ett typväder. Alla tolkningar kom upp på bordet. 
För merparten av deltagarna var det en generalisering, en grov uppskattning, av dagen. För 
flera var det, det övervägande vädret som symbolen symboliserade. Men en av deltagarna tol-
kade det också som extremvädret och ofta det värsta scenariot som inte gör läsaren besviken.

Trots att merparten av deltagarna såg vädersymbolerna som en generalisering av en dags 
väder, var de mer intresserade av intensitet än av mängd och tyckte det var viktigt hur el-
ementen i symbolen var placerad. De var benägna att ändra symbolen om de fick veta att en 
viss mängd regn kom just under förmiddagen än om denna sammanlagda mängd kom under 
hela dagen.
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Samtidigt visade sig att användarna är initialt kritiska till tryckta väderprognoser och tar de 
ofta mer som en fingervisning än som sanning. De ser symbolerna som grova i sitt uttryck och 
litar på dem främst för att de inte är tänkta att ge specifik information. 

Huvudsaken är att det ska vara lätt att läsa av. Jag läser alltid textrutan, för man 
litar inte på symbolen
Om de här symbolerna ska användas i en tidning så handlar det ju om både lång 
tid och stora områden så då blir det lite konstruktioner
Om man vill ha exakt tycker jag inte man tittar i tidningen. Det gäller att få 
överblick

Tolkning med av seende på intensitet samt mängd av och risk för nederbörd
Under övningarna blev en av de stora diskussionspunkterna hur man uppfattade droppar för 
att representera regn. Samtliga deltagare i de två slutliga workshopen valde att kategorisera 
in symboler med droppar under varandra och inte skilja dem till olika kategorier. Med något 
undantag valde de sedan att ha kvar symboler med streck för att representera nederbörd som 
komplement till dropparna. Detta för att de valde att göra skillnad på nederbörden som kan 
representeras med droppar och nederbörd som bäst representeras med streck. Denna skillnad 
uppkom främst för att kunna beskriva intensiteten av nederbörden.

I dessa två sista tester valde alla deltagare att tolka streck som att det var ihållande och/eller 
kraftigt regn, till skillnad mot piloten. Dropparnas betydelse var dock inte lika klar. Delta-
garna tolkade skalan med dem både som olika hög grad av risk för nederbörd och som indi-
kation på mängd.

Jag lade alla med små droppar i en hög och de med droppar i en annan. De med 
små droppar är skurar och de andra menade jag visar risk för regn.
Jag tycker dropparna säger hur mycket det regnar, men strecken att det regnar 
kraftigare. De stora säger bara hur mycket det ska vara, men de andra visar att det 
kommer regna hela tiden.

Eftersom dropparna sattes i kontrast till strecken var det många som ansåg att nederbörd rep-
resenterad som droppar var lättare nederbörd som lättast beskrevs som skurar. Deltagarna 
gjorde därmed en distinktion mellan konstant nederbörd och nederbörd i form av skurar.

Droppar är när det är tråkigt väder hela dagen men inte konstant regn, streck är 
mer ihållande väder.
Droppar är bra när det är uppsprickande.

Det verifierades också i workshopen att denna distinktion var viktigare - om det är ihållande, 
skurar eller skyfall än att veta mängd. Detta visades bland annat i att deltagarna var mer 
benägna att sortera bort skalan än symbolerna med många droppar eller streck.

För mig har huvudprincipen varit att inte placera streck och droppar i samma 
kategori, även ogärna streck och sol eftersom de motsäger varandra.

De flesta deltagarna hade problem med att konsekvent sortera upp symbolbiblioteket efter 
att de fått använda de olika symbolerna. Även om de valde att representera regnskurar på ett 
sätt, till exempel genom droppar, så valde de en annan representation av nederbörd om det 
var i samband med åska.

Flera deltagare erkände att de kände sig förvirrade av antalet symboler och var måna om att 
få bort så många symboler som möjligt. Det gjorde att deltagarna tog något drastiska beslut.

Jag lade ihop alla regnväder i samma. För jag tänkte att det är regn helt enkelt. 
Även om det regnar olika mycket.

Utformningen av dropparna var dock inte oväsentlig. Flera tyckte att dropparna såg stora 
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och tunga ut, många deltagare tryckte också de såg ”gulliga” ut. En av deltagarna som initialt 
ställt sig kritisk till att använda droppar över huvud taget ändrade sig när han fick titta på 
förbilderna.

Det är bra med droppar, anledningen till att jag inte gillade de här är att de var 
fulare. I tidningen ser de bättre ut

Regn som nederbörd tycks väcka starkare reaktioner än snö. I studien ingick inget test av 
snösymboler men i den efterkommande diskussionen kom det fram att vid snöfall blir kring-
liggande information, så som temperatur, vindar och antal centimeter som blir liggande vik-
tigare än hur själva snöfallet ser ut. Med detta konstaterades det även att symbolen för snöfall 
inte lika hårt kritiseras.

Jag tror inte man bryr sig lika mycket när det snöar hur symbolen ser ut

Anledningen till att det blev extra diskussion kring dropparna var inte bara att de skilde sig 
markant från strecken utan att de också presenterades i skala. I diskussionerna var samtliga 
deltagare överens om att en skala kan vara bra att ha, men många valde ändå att sortera ut 
symboler som ingick i skalan för att ge plats åt symboler som tydligare visar intensitet. Det 
går därmed inte ur studierna att visa att en skala är det självklara valet för att visa nederbörd.

Dessutom tolkades skalan på olika sätt. Merparten var överens om att det handlade om 
mängd, även om de inte var överens om vilken. En av deltagarna tolkade skalan istället, som 
ovan nämnts, som ett mått av risk för nederbörd – där en droppe visade liten risk och tre 
droppar stor risk för nederbörd. Men denne deltagare var inte säker på att hon skulle använda 
samma tankesätt när det gäller snö..

Man tänker annorlunda när det gäller snö än när det regn. För vid snö handlar 
det mer om mängd än om form och risk

Övriga deltagare valde att tolka skalan som ett mått på mängd, men hade delade åsikter om 
vad den visade när det gäller intensitet.

Antalet droppar visar styrkan och mängden, inte hur regnet ser ut
Fast jag tyckte att droppen ändå såg så pass stor ut, det känns som en stor skur 
och sen inte mer

Färgen på molnen blev en tydlig indikation på hur ”dålig” en vädersituation var. Men den var 
inte direkt kopplad till nederbörd. Till skillnad från vad som kom ut av tidigare sorteringar så 
valde deltagarna i dessa slutliga workshops, de deltagare som också fått arbeta med verkliga 
vädersituationer ut vita moln med nederbörd. 

Om det är mörka moln är det mycket mer ihållande än om det är ljusa, de känns 
lite tunnare
Jag har lagt de vita regnmolnen i en egen hög, jag tänker mig dem som som-
marregn. Men jag tänker att det är lite lättare regn och molnen försvinner snab-
bare
De vita molnen är enkla regnskurar som går över

En av deltagarna var dock starkt kritiskt till fenomenet. 

Vita moln kan inte regna. De kan bara skymma molnen, inte regna. Det är lätta 
moln, inte alls regntyngda

Under övningarna framkom även åsikten att gråa moln visar risken för att det kan börja regna. 
Ett grått moln utan nederbörd har större risk att ge nederbörd än ett vitt. Detta bidrar också 
till de vita molnen inte känns lika hotfulla – vilket gör att vita moln med nederbörd fyller sin 
funktion som ett ”ofarligt” och lätt sommarregn.

Ljusa moln känns mycket mer positiva. Att ha svarta moln känns väldigt tungt
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Tolkning i avseende på symbolstruktur
I första fasen reagerade användarna starkt mot att placera solen främst men under worksho-
pen var reaktionerna inte lika högljudda. Under den sista workshopen reagerade inte delta-
garna alls på att solen var placerad framför de andra elementen i symbolen. 

När deltagarna blev medvetna om solens placering medgav de att de tolkat symbolerna åt 
det ”positiva” hållet. Att solen var placerad främst uttryckte de samstämmigt innebar att man 
tolkade det som att det var övervägande sol. 

Det känns som det kanske är lite finare när solen är framför.

Man får en helt annan bild när man flyttar fram den

Kändes inte onaturligt. Här kommer det bli soligt, men om den ligger bakom finns 
det endast chans för sol

Det vita molnet som är molnigt säger ungefär samma sak som om solen skulle 
ligga bakom

Merparten tyckte inte heller att det var onaturligt att flytta fram solen men att det som sagt 
påverkade tolkningen. Även om en av deltagarna menade att det var en ologisk placering, så 
var samtliga deltagare överens om att det fanns ett syfte med det .

Med de olika elementen kan man visa vilket väder som dominerar och genom att reglera el-
ementens placering i symbolen kan man få fram olika typer av väder.

När solen ligger framför dominerar ju solen. När den ligger bakom får man liksom 
passa på att njuta av den när den är framme

Jag tolkar det som att det är övervägande soligt

Med det tolkar inte läsarna det som att solen tittar fram före molnen rent kronologiskt utan de 
fortsätter tolka symbolerna som en generalisering av dagen varför ordningen på elementen 
snarare visar det övervägande vädret än en tidsmässig utveckling. Återigen understryks det 
dock att tolkningen av symbolen står i relation till övriga symboler i biblioteket.

Om det hade funnits en bild där solen ligger bakom så hade man ju tolkat alla bilder annorlun-
da. Då skulle man se det här som dominerande sol och de bakom inte. Deltagare Workshop 2

Förutom solens placering varierades även molnen genom att det dels fanns ett stort moln och 
dels två moln som gick in i varandra. Dessa tolkades inte heller lika. Den vanligaste uppfatt-
ningen var att ett moln visade på molnigt eller mulet väder, medan två moln tydde på att det 
var uppsprickande. Men den motsatta tolkningen framkom också.

Med ett moln kan det ändå komma fram lite blå himmel. De andra två sitter ju ihop

Här blir återigen elementens placering i förhållande till varandra betydelsefull. Att molnen 
satt ihop tolkades som ett tätare täcke. 

Jag tänker tvärtom att två moln visar att det är flera moln medans med ett moln 
kommer det inte fram någon sol alls

Bildtext och relatering
Vad dessa workshops tydligast visade var att det var svårt för deltagarna att använda sym-
bolerna utan stöd av kompletterande information. I den första workshopen berättade båda 
deltagarna att de alltid använde sig av textinformationen förknippad till symbolerna när de 
till vardags läste tryckta väderprognoser. 

Under övningarna blev det tydligt att deltagarna skapade förståelse för symbolerna genom 
att sätta dem i relation till varandra. Det krävdes alltid lite diskussion och jämförande innan 
ett beslut kunde tas och det var främst efter sorteringen av symbolerna som de kunde dis-
kutera dem.
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Med det upplägg som dessa övningar hade blev det självklart att jämföra symbolerna sinse-
mellan och de tryckte även själva på att de hade kunnat ha ytterligare åsikter om de fått andra 
symboler att välja mellan.

Detta blir särskilt tydligt när det gäller att visa mängd och intensitet då dessa måttyper är ber-
oende av ett standardvärde, ett värde som inte bara en enskild symbol kan uttrycka.

Skulle man inte se att det fanns olika droppar, skulle jag inte förstå. Men jag 
tycker det är bra med en skala

Det underströks också i diskussionen om elementens olika placering.

Om det hade funnits en bild där solen ligger bakom så hade man ju tolkat alla 
bilder annorlunda. Då skulle man se de här som väder med dominerande sol och 
de med solen bakom som mindre soliga

Valda kategorier och namn
Deltagarna delade in de 31 symbolerna i runt 10-14 olika högar. Merparten valde att sortera in 
dem efter väder (som halvklart med spridda skurar) och inte efter specifik grad av väder (som 
soligt med 3-6 mm regn).De är inte helt konsekventa i sin namngivning av symbolerna men 
det blir ändå tydligt att man vill skapa ett bakomliggande system för symbolerna – man vill 
inte ha slumpmässiga symboler som man inte kan hitta ett mönster bakom.

Kategorier med konsensus
Även om det inte infinner sig total konsensus kring symbolerna och dess  
betydelse finns det symboler som alla tolkats snarlika. De främsta är de som 
saknar egentliga alternativ, som enbart sol, dimma och moln utan nederbörd. 
Även om dessa kombineras på olika sätt är deltagarna överens om att sol bety-
der klart och vackert väder, dimma betyder dimmigt eller fuktigt i luften och 
att vita moln innebär liten risk för nederbörd. Endast en deltagare valde att 
likställa gråa och vita moln. Men trots att alla dessa symboler saknade direkt 
konkurrerade symboler är deltagarna inte helt överrens hur de ska kategoris-
eras. En deltagare, som gjorde en väldigt grov indelning av symbolerna, valde 
att lägga solen tillsammans med molnet och det kombinerade molnet med sol. 
Övriga deltagare var överens om att ”soligt väder” var en egen kategori.

Figur 4..8 Symboler 
som deltagarna upp-
fattade lika

Kategorier som sorterats bort
Deltagarna fick möjlighet när de kategoriserade sina symboler att plocka ut de 
symboler de inte kunde begripa eller inte fann ha något värde. Det var endast 
två av deltagarna som valde att utnyttja den möjligheten – övriga deltagarna 
valde istället att underkategorisera eller behålla symbolerna som fler väderkat-
egorier. Av de som valde att ta bort väder, var det de vita molnen med neder-
börd eller bilden av ihållande regn som kom i konflikt med deras uppfattning. 
En deltagare valde att plocka bort de vita molnen med nederbörd då vita moln 
inte kan regna. En annan deltagare valde istället att plocka bort vita moln med 
regn representerat som streck och moln med denna representation kombinerat 
med en sol. Detta bör tolkas som att kraftigt skyfall och ihållande regn inte kan 
representeras tillsammans med en sol eller ett ”lätt” vitt moln. Däremot val-
de denne deltagare att behålla en representation där regn representerats med 
streck och två gråa moln. 

Figur 4..8 Symboler 
som deltagarna upp-
fattade som motstri-
diga
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Nederbörd
Bland symbolerna fanns det 24 symboler som hanterade någon form av nederbörd och dessu-
tom fanns det tre gråa moln och en symbol för dimma. Att dela in, kategorisera och namn-
sätta nederbörd blev därför en av huvuduppgifterna för deltagarna. Precis som kommit upp 
under fas 2 blev det centralt att inte bara redovisa mängd utan också form av nederbörd. Att 
namnsätta i termer av duggregn, skyfall, uppsprickande, spridda skurar, solblandat regn och 
i liknande termer blev viktigare än att se till vilken mängd nederbörd som var aktuellt.

De flesta deltagarna ville ha flera grader av nederbörd, även om graderingen alltså inte be-
stod av mängd. Kraftigt regn, skyfall, regnskurar och lätt regn är exempel på kategorier som 
deltagarna tog fram. Man kan se en tendens till att deltagarna ville ha två typer av intensitet:  
antingen kraftigt eller lätt regn och sedan dessutom en symbol för bara kortare skurar. Hur 
dessa kategorier representerades skilde sig mellan deltagarna där en del representerade 
skurar med en egen symbol och andra genom att bara kombinera regnmolnen med en sol.

Antal kategorier
Samtliga deltagare i de slutliga testerna valde att sortera in hälften av symbolerna vilket visar 
att de blev mer benägna att sortera grovt med fler symboler att hantera. Deltagarna tog fram 
mellan 6 och 14 kategorier. Deltagaren som tagit ut 6 kategorier påpekade att flera av de sym-
boler han klumpat samman hade olika betydelse inbördes, att det för honom var viktigast att 
skilja på olika sorts väder.

Av dessa kategorier saknades helt symboler för vinterväder men deltagarna underströk i stort 
sett samstämmigt att mellan 12 och 15 symboler var ett lämpligt antal för de väder som han-
terades under workshopen. Under diskussionen framkom det även att det var centralt att ha 
överblick över antalet symboler eftersom man satte dem i relation till varandra.

Saknade symboler
Under övningen diskuterades även symboler som saknades i symbolbiblioteket. Förutom 
vintersymbolerna så saknade de symboler för mer aktivt handlande – så som om det var un-
derkylt regn, brandrisk, halka med mera.

Det efterfrågades också inte bara snösymboler för vintern utan också symboler för hagel. Som 
redovisat ovan såg de inte på nederbörd under vinterhalvåret på samma sätt som regn och 
åskväder. Under vinterhalvåret tycktes det vara viktigare med information kring väglag, tem-
peratur och snömängd än under sommaren då intensitet och väderväxlingar ansågs viktigare.
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5.  Diskussion
I detta kapitel diskuteras resultatet, både med avseende på den metodologiska processen och 
det resultat som presenterats ovan. I metoddiskussionen diskuteras studiens reliabilitet, va-
liditet samt relevans och i den efterföljande resultatdiskussionen diskuteras såväl mentala 
modeller och dess värde i designprocessen, användarinvolvering, designerns roll och tolk-
ningen av vädersymboler. Slutligen jämförs också ett befintligt symbolbibliotek med studiens 
resultat. 

5.1 Metoddiskussion
Eftersom detta arbete gjorts med en kvalitativ ansats har också resultatet de kvalitativa egen-
skaperna. Resultatet och analysen utgår från den tolkning som författaren i detta fall gjort och 
speglas också av dennes referensram. Det har varit viktigt att kunna föra arbetet framåt och 
att kunna hitta data att bygga en djupare analys på. Endast två workshops genomfördes med 
relativt spretande data varför viss risk föreligger att data och kategorisering övertolkats för 
studiens syfte. Samtidigt har studien gjorts med främsta syfte att utforska och fördjupa varför 
data i detta fall aldrig kvantifieras och övertolkning därmed aldrig haft någon större innebörd. 
Dessutom har den slutliga datainsamlingen föregåtts av flera iterationer liknande data.

För att kunna stärka reliabiliteten och möjligheten att generalisera det material som behand-
lats kan det tolkas i relation till sekundär data och andra redan genomförda studier. Denna 
process hade kunnat stärkas ytterligare genom till exempel intervjuer från designers inom 
informationsgrafik och väderrepresentationer. Det hade också gett en större inblick i hur de-
signerns modell skiljer sig från användarens faktiska tolkning.

Det finns studier där man tittat på kunskapsgenering och tolkning av komplex informations-
grafik, bland annat med stöd av kognitiva modeller, som kan sättas i relation till genomförd 
studie. Ett exempel är Canham och Hagertys studie ”Effects of knowledge and display de-
sign on comprehension of complex graphics” som det refereras till i teoridelen. Den har dock 
genomförts för att titta på hur processen bakom en persons tolkning av ett informations-
gränssnitt ser ut och behandlar främst kognitiva processer. Den här studien tar mer sin ut-
gångsposition ur ett designperspektiv. 

En studie som denna kan främst styrkas av liknande, efterkommande, studier men även där 
finns ett dilemma i att de också bör ta en kvalitativ ansats och behandla tolkningsdata. Forska-
rens subjektivitet kommer alltid att vara styrande för den här typen av studie, speciellt i mötet 
med användare där personkemi har stor betydelse.

För att underlätta tolkningsprocessen, och därmed minska risken för övertolkning och öka 
reliabiliteten i studien, hade analysfasen också kunnat genomföras på ett mer strukturerat 
sätt, framför allt när det gäller behandlingen av data. Affinitetsdiagram hade kunnat utnyttjas 
djupare, genom tydlig kategorisering och datastruktur.

Utmaningen här har varit att det krävs en stor volym data för att skapa en total bild, och den 
ska helst inte kategoriseras för mycket av enskilda aktörer då dennes referensram då kommer 
vara styrande. Samtidigt måste data koncentreras till sin essens för att kunna ge uttryck. All 
data blir därmed ofullständig och subjektiv. 

Av de ansatser Fejes och Thunberg använder i sin beskrivning av kvalitativ analys har denna 
studie främst fokuserat på kategorisering och tolkning med mindre tonvikt på koncentrering 
av data, tidsenlig organisering och modellering vilket också bevisar några av studiens brister. 
Med ett mer heltäckande upplägg av dess fem huvudmetoder hade möjligen en tydligare bild 
av resultatet kunnat genereras. Samtidigt var det viktigt med en inte alltför tidig koncentre-
ring av data för att inte styra tolkningsprocessen åt ett håll från start. 

Vidare är givetvis användargruppen central. Här har en slumpmässigt utvald användargrupp 
används som alltså inte behöver vara den mest frekventa läsaren av symbolerna. Det gör att 
resultatet från den här studien är svår att generalisera till den grupp som är viktigast att nå. 
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Samtidigt är vädersymboler något som skall komma en så stor grupp som möjligt till del 
med väldigt varierande användaregenskaper. Deltagarna som valdes ut var alla bekanta med  
tryckta vädersymboler och läste dem med jämna mellanrum, men kunde inte ses som ex-
perter inom området. Eftersom noviser och experter tenderar att kategorisera information an-
norlunda, där experter sorterar efter mer semantisk kunskap, är detta viktigt att konstatera. 
Att ha god kunskap om användarna, dess syften, behov och miljö, är centralt. För att få mer 
kontrollerad information kring dessa faktorer hade en mer genomgående screening kunnat 
genomföras. Några genusskillnader har heller inte studerats och tagits i beaktande i samman-
sättningen av grupperna.

Verklighetsanknytningen, den ekoligiska validiteten, är också något bristfällig i genomförd 
studie. Deltagarna har testats i kontrollerad miljö och inte i den hemmamiljö som är mest 
naturlig för ämnet. Detta har givetvis, tillsammans med det faktum att de ingått i ett test och 
därmed tvingats hantera symbolerna, inverkan på hur de tolkar dem. Det bör även understry-
kas att testerna genomfördes under sommarhalvåret då deltagarna var mer intresserade av 
väder då de fortfarande kunde vistas mycket utomhus.

Användarnas tolkning av symbolerna kan alltså ha påverkats av att de fått använda symbol-
erna under studien, därför är det viktigt att inte bara lägga tonvikten på senare data utan att 
se hela processen. Med nya användare till varje fas har dock deras förståelse för symbolerna 
kunnat hållas på en generell nivå.

I den användardrivna designprocessen hade även mer fokus kunnat läggas på att ge deltagar-
na utrymme för egen design. Detta gjordes på försök i pilotstudien men föll inte riktigt ut. För 
detta hade andra övningar behövts genereras med avseende på just design. Nu genomfördes 
övningarna främst med avseende på tolkning och förståelse för att ge en känsla av området.

Övningarna genomfördes dessutom av den person som kan ses som designern bakom de 
symboler som testades. Detta stärker designerns förhållande till användarna och ger större 
förståelse för deras tankeprocesser men gör också att det inte finns något objektivt led mel-
lan designern och användarna. Här tolkas alltså deltagarna direkt av designern utan varken 
utomstående eller alternativ röst. Användarnas röst blir därmed inte lika stark och det är vik-
tigt att designern är medveten om detta.

Den iakttagande delen av användarcentrerade studier har också varit något svag då observa-
tioner och användaranalyser inte gjorts i högre grad, inte heller några djupare intervjuer. Det 
är därmed svårt att utifrån genomförd studie tolka in beteenden och syften hos användarna. 

5.2 Resultatdiskussion
Syftet med denna studie var att undersöka om mentala modeller kan ses som ett viktigt 
teoretiskt och metodologiskt verktyg i en användardriven designprocess inriktad mot infor-
mationsdesign. Genom att anta ett perspektiv hämtad från interaktionsdesign var förhopp-
ningen att identifiera ett nytt behov i processen bakom informationsdesign, inte minst då in-
teraktion, information och grafik alltmer börjar användas parallellt.

Resultatet skulle visa att det inte är självklart att identifiera individers mentala modell, något 
som i utgångsläget inte heller antogs. Men det material som samlats in tillsammans med  
användare skulle visa att mentala modeller ändå har stor betydelse för utforskandet av ett 
material, även om varje individ har sin tolkning som inte alls behöver gälla för en större popu-
lation. 

Med denna studie har det varit möjligt att dra följande slutsatser och ämnen för diskussion, 
vilka jag här ämnas föra fram ytterligare:

 9 Användaren har en mental modell som den agerar efter och den begränsar an-
vändaren när det uppstår konflikt av ny information 

 9 Användarens attityd och uppgiftens karaktär styr hur användaren utnyttjar sin 
kunskapsgrund och tar beslut
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 9 Designerns roll skiljer sig inom informationsdesign och interaktionsdesign och man 
bör inte likställa de olika disciplinerna metodologiskt.

Men inledningsvis vill jag diskutera hur man bör hantera mentala modeller i sitt arbete och 
vad det finns att tänka på när man gör en studie kring dem. 

5.2.1 Att använda mentala modeller i sin designprocess
Det finns idag inga fullt accepterade metoder för hur man studerar mentala modeller och inte 
heller hur man utvärderar och beskriver dem. När man drar slutsatser om dem bör man vara 
medveten att det inte finns något svar för hur de skall representeras och benämnas.  

Ur det material som samlats in under denna studie var det svårt att dra konkreta slutsatser 
kring hur användare ser och tolkar vädersymboler då de ej nådde konsensus i de övningar 
som genomfördes. Trots att deltagarna kunde antas ha liknande social bakgrund, erfarenhet 
av tryckta vädersymboler och förhållande till väder sorterade de upp symbolerna väldigt oli-
ka, valde ut olika symboler och gav sina kategorier väldigt skiftande namn. Trots det ska man 
vara försiktig att dra slutsatsen att användarna inte har liknande mentala modeller.

Jag kommer härmed argumentera för ett perspektiv där konkreta beslut och benämningar inte 
är det som beskriver en mental modell – utan snarare hur användarna väljer att härleda och 
omforma de beslut och tolkningar de gör.

Mentala modeller ska inte ses som modeller som finns representerade i vårt minne som vi 
bara kan ta fram, använda oss av för att lösa problem och sedan fylla i när vi kommer över ny 
information. Inom design är inte en användares mentala modell en mall över hur en individ 
tänker, som man sedan bör designa efter genom att använda de termer, de förhållanden och 
de objekt som finns i där. Med den utgångspunkten blir det nämligen omöjligt att identifiera 
det man är ute efter då användaren helt enkelt inte kan plocka ut sin mentala modell och 
presentera den för någon annan – därför anser jag också att man bör vara försiktig att dra 
slutsatser enbart efter användarnas terminologi.

Det gäller även för hur mentala modeller byggs upp. Även om vi naturligt kategoriserar infor-
mation finns det inga belägg för att dessa kategorier finns i en ”yttre” värld.

Mentala modeller ska istället användas för att bli medveten om användarens egna sätt att 
komma till beslut för att kunna stödja dess handlingar. Att arbeta med mentala modeller  
handlar alltså inte om att plocka ut användarens information (som att den benämner ett grått 
moln som igenmulet med inga solchanser) utan att förstå hur den kommer fram till den slut-
satsen. Jag kan därför inte med detta arbete måla upp användarens mentala modell av väder 
och visa vilka symboler som betyder vad, man jag kan med den studie som genomförts visa 
tydligare vilken information som för användaren är viktig och hur den väljer att tolka den 
informationen i förhållande till de förutsättningar de har.

Man bör dock vara medveten om, vilket tas upp i det teoretiska ramverket, att mentala model-
ler är komplicerade och flyktiga och i ständig utveckling. Det som presenteras i detta arbete är 
bara en liten del av de slutsatser som är möjliga att dra inom ämnet och varje mental modell 
är individuell och ständigt påverkningsbar.

5.2.2 Att utforska mentala modeller
För att utforska mentala modeller har huvudsakligen kortsortering använts för att finna 
struktur. Metoden används just för att kartlägga hur användare relaterar olika begrepp till 
varandra och lämpar sig inom interaktionsdesign för om man vill veta vart användare vill 
hitta specifik information och vilken information som bör placeras under till exempel en och 
samma meny. Men vad man ska vara medveten om är att en kortsortering visar främst hur 
en individ agerar med den specifika information den har, inte hur den tankemässigt är struk-
turerad. I den här studien bör man dessutom vara medveten om att metoden använts utifrån 
andra förutsättningar än vad den är tänkt för. Den enda information användarna hade att 
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tillgå var symbolerna som egentligen främst är ett medium eller en informationsbärare – inte 
ett informationsinnehåll i sig. Användarna var därför själva tvungna att både skapa informa-
tionsinnehållet med hjälp av sin tolkning och sedan kategorisera det. Med symbolerna som 
medium är det viktigt att ta hänsyn till att användarnas uttrycksförmåga begränsades till de 
symboler som användes, även om de var fria att sätta vilka namn de ville på dem, och att de 
inte hade någon konkret information att börja strukturera kring.

Det visade sig också att deltagarna hade svårt att hantera klustringen och tolkade uppgiften 
olika. Med avsikt formulerades uppgiften så att deltagarna hade frihet att sortera upp symbol-
erna som de ville för att inte påverka deras sätt att se och relatera symbolerna, men det innebar 
också att de sorterade symbolerna ofullständigt. En deltagare i piloten missuppfattade uppgif-
ten som att han enbart skulle sortera in de symboler han tyckte tog ut varandra vilket endast 
resulterade i två högar, en annan sorterade upp symbolerna i just kategorier men menade att 
symbolerna i varje kategori fortfarande kunde skilja sig åt i grad. Eftersom klustringen visade 
sig vara svår för deltagarna att hantera ska man också vara försiktig när man tolkar resultatet. 

5.2.3 Bekräftandet av mentala modellers betydelse och konsekvens 

Även om denna studie inte kan beskriva användarens mentala modell i utseende visar den 
att det kan vara viktigt att ta hänsyn till, i användarinvolverade studier, att mentala modeller 
existerar. De finns en vilja att strukturera, skapa sammanhang och innehåll och användaren 
kommer göra detta efter de förutsättningar de får.

Som det blev tydligt under den första klustringen tycker läsare att det är oerhört jobbigt, 
frustrerande och psykiskt påfrestande att tolka en för stor informationsmängd – de måste ha 
möjlighet att strukturera upp den och relatera små enheter till varandra för att på så vis skapa 
värde. Denna vilja att kunna strukturera upp information innan man tolkar den kan komma 
ur att ingen information har ett egentligt värde om den inte sätts i relation till annan informa-
tion. Ett moln kan inte få sitt värde om man inte vet vilka andra symboler som också finns. 
Men samtidigt är vi inte kapabla till att ha överblick över alltför många variationer varför vi 
begränsar våra tolkningar.

Att lägga fram en symbol och sedan be en användare att säga hur den tolkar den är inte rätt 
sätt att få reda på vad användaren egentligen tycker en symbol säger. Användaren behöver en 
kontext och en större struktur att tolka den i. Detta kunde man tydligt se i arbetets första fas 
där användarna i början hade svårt att ta beslut när de presenterades för symbol för symbol, 
men sedan, när de förstått strukturen bakom fick betydligt lättare att ta dem.

Den struktur som användarna bygger upp är dock inte självklar att se. Detta arbete visar 
också att användarna tenderar att bygga upp en struktur för att ha möjlighet att ge en symbol 
sitt värde och en annan struktur när det gäller att utvärdera symbolens egentliga betydelse. 
Konkret betyder det att användarna när de konfronteras med en stor informationsmängd vill 
skapa ett konsekvent symbolbibliotek, där samma moln återkommer med samma variationer, 
medans användare som har begränsningar från början och ska skapa värdet utifrån användn-
ing av symbolerna snarare vill ha en beskrivande symboluppsättning som tydliggör verklig-
hetens inkonsekvens.

Ett tydligt exempel är hur de ser på symboluppsättningar under olika årstider. Under testerna 
i den första fasen där användarna hade över 200 symboler att välja på skulle samma regler 
som gällde för regn också gälla för snö. Valdes en tregradig skala ut för regn, skulle samma 
skala finnas för snö. Men under de slutliga testerna där användarna fick utgå från vädret, 
snarare än från symbolerna, lyftes åsikten fram att man inte alls är intresserad av samma sak 
när det gäller snö som regn. På vintern är man mer intresserad av temperatur, om det kommer 
snö eller inte och i så fall i vilken mängd, medans man under sommaren är betydligt mer in-
tresserad av i vilken form nederbörden kommer – om den kommer i skur eller som ihållande 
regn, där mängd är mindre intressant.
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Man kan också se en skillnad mellan den första klustringen som genomfördes och de klustrin-
gar som gjordes efter att deltagarna fått arbeta med symbolerna efter verkliga vädersituation-
er. Även om de i de slutliga klustringarna hade färre symboler och ett mer begränsat bibliotek 
var de mer benägna till att tolka in mellanväder och risk för nederbörd. Detta kan komma sig 
av just att deltagarna i workshopen fått använda symbolerna innan och därmed fått förståelse 
för vilka väder man vill kunna representera.

Den skillnad som uppstår i struktureringen som gäller från det att användaren ska lära sig 
en symbol till det att användaren ska relatera till verkligheten anser jag är en utmaning som 
designer att förstå och hantera. Att designa nya symboler, eller designa för nya användare, 
innebär att man måste lyckas designa tydliga symboler som användarna snabbt kan relatera 
inbördes och därmed skapa värde för. Men att designa för vana användare, som söker djupare 
förståelse och användning, kräver symboler som är mer ”rättvisande”. För att kunna förstå 
skillnaderna som uppstår ur olika förutsättningar har metodologin bakom mentala modeller 
visat sig vara värdefull eftersom den antar ett perspektiv där alla förhållningssätt är viktiga.

Att bli varse om användarnas sätt att strukturera information är en av huvudanledningarna 
till att använda sig av mentala modeller. Det viktigaste att konstatera är att man inte ska tolka 
det faktum att användarna använder sig av mentala modeller och är beroende av att skapa 
struktur och samband som att dessa strukturer eller modeller är stabila i sin karaktär eller helt 
logiska. Den viktigaste insikten med detta arbete har varit att användarna inte strukturerar 
upp så som man förväntat sig och i enlighet med andra. 

Att användarna hade svårt att nå konsensus i hur de sorterar upp biblioteken har säkerligen 
flera förklaringar. Dels kan de haft svårt att hantera och tolka de symboler som togs fram i 
detta arbete och med ”fel” symboler haft svårt att stödja sin mentala modell och skapa den 
struktur de önskar. Detta kan bero både på symbolernas utformning och på de symboler de 
hade tillgängliga. Men det kan också bero på att vädersymboler inte är lämpliga att struk-
turera upp på det sätt som det efterfrågades om i studien. Användare söker inte, precis som 
det nämnts ovan, en sammanhängande struktur när de tolkar symboler utan bara snarar en 
tolkningsgrund att kunna utgå från. Slutligen är kanske den uteblivande förmågan att hitta 
konsensus för terminologin grundad i att de vädersymboler som de är vana vid och lärts upp 
av aldrig lyckats uppfylla de krav användarna har för att kunna skapa en stabil tolkningsgr-
und och mental modell över vädersymboler.

Man bör även vara medveten om när det gäller informationsgrafik som vädersymboler att 
de tolkas av en stor population med olika bakgrunder och förmågor att relatera information 
inbördes. Att olika individer har olika erfarenheter, intressen och syften kopplade till att läsa 
vädersymboler gör det osäkert att utvärdera mentala modeller. Eftersom väder är ett så stän-
digt närvarande ämne har, som inledningsvis beskrivits, varje person sin relation till det. Det 
påverkar vad man vill läsa ur en symbol och gör att strukturen den grundar informationen 
blir svår att kontrollera i större populationer.

Resultaten visar också att användarna inte är villiga att utöka sin tolkningsgrund i någon 
större grad – det är viktigare att bibehålla översikt och en hanterbar mängd information. Men 
också att tolkningen är väldigt beroende av förutsättningarna. När nya symboler fördes in 
efter pilotstudien, som i övrigt hade samma upplägg som de slutliga workshopen, gjorde 
deltagarna snarare snävare tolkningar än lade till nya värden, samtidigt som risk tycktes få 
större innebörd. Klustrena som togs fram under slutworkshopen innehöll färre kategorier än 
de som togs fram under pilotstudien.

Det symbolbibliotek som togs fram till pilotstudien innehållandes 23 symboler väckte inledn-
ingsvis inga konflikter och användarna hade relativt lätt att särskilja de olika symbolerna från 
varandra, varför de också behöll fler symboler som förstahandsalternativ och egna kategorier. 
I de två slutliga workshopen lades tre grundformer till och biblioteket utökades till 31 symbo-
ler, i dessa workshops togs det ut mellan 6 och 14 kategorier mot pilotens 15 till 23 kategorier.
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I de slutliga övningarna fanns det alltså fler symboler som också skapade konflikt med varan-
dra. Detta gav upphov till att användarna valde att strukturera upp informationen något an-
norlunda. En tendens som går att se är att användarna försöker att undvika att skapa konflikt 
och därför skapar större kategorier eller inför nya värden, så som risk, för att lyckas undvika 
konflikt. Samtidigt var det enbart i de slutliga workshopen som deltagarna valde att ta bort 
symboler som inte fungerade. Dessa symboler var just de som lagts till i biblioteken.

Anmärkningsvärt är att deltagarna i denna studie inte hade en gemensam uppfattning av 
ändå vanliga representationer, så som droppar eller regn representerat som streck. Detta kan 
komma av flera anledningar men tyder på att man är van vid att tolka informationen med 
hjälp av kringliggande information som text eller andra symboler. Det tyder också på att man 
inte har någon stabil uppfattning, om så en mental modell, från början utan är väldigt ber-
oende av kringliggande information. Man förlitar sig hellre på kompletterande information 
än symbolen i sig vilket flera användare också beskrev.

Symbolerna i studien var gjorda för att kunna tolkas i relation till varandra, så som den tregra-
diga skalan, men de kunde också tolkas, och tolkades, enskilt. Användarna plockade tillex-
empel ut molnet med tre droppar bland sina utvalda symboler utan att använda de andra 
två symbolerna med en respektive två droppar. Samtidigt kunde man se att deltagarna mo-
tiverade sina beslut genom att hänvisa till andra symboler.

Till detta kan även resultatet från testet av referensinformationen läggas till där totalt sju olika 
symboler ut av de nio de hade att välja på under de olika grupptesterna valdes ut för att repre-
sentera samma sak. Det blev i denna övning tydligt att den individuella bilden de olika delta-
garna fick av den information de presenterades för inte kom tillräckligt nära varandras för att 
samma representation skulle väljas. Detta kan bero på att referensinformationen inte i något 
fall var tillräcklig för att skapa en gemensam bild så att ”rätt symbol” kunde väljas ut, eller att 
användarna tolkar individuellt eftersom användare som fick precis samma information i flera 
fall inte heller lyckades nå konsensus.

Men under dessa test lyftes ändå vikten av att ha bra referensinformation fram, då den styrde 
hur deltagarna resonerade sig fram till hur stor nederbörden var. De som fick mer övergri-
pande information där perspektivet gjordes större tenderade att överdriva mängden neder-
börd. De som fick flera referenser, började genast fokusera mer på dem än på deras bild av det 
väderscenario de presenterats för. De som inte fick någon referensinformation hittade andra 
sätt att relatera till mängden och fick en livligare diskussion kring scenariot – men uttryckte 
sig också mer osäkert.

Problemet med vädersymboler är att det är svårt i en tidning att presentera hela symbol-
biblioteket för läsaren så det är omöjligt för denne att få överblick över vilka symboler som 
finns. Dessutom beskriver deltagarna i denna studie att man inte vill ha för många symboler. 
Antalet symboler för dock störst påverkan när man snabbt måste få överblick och själv tvingas 
strukturera upp dem.

5.2.4 Hur uppgiftens natur styr tolkningen
Även om det är svårt att kontrollera den mentala modellen kan man utvärdera om en sådan 
kan existera och hur den påverkas. Resultatet ur denna studie visar att material och instruk-
tioner påverkar hur man bygger upp den modell man sedan agerar ur. 

Under studiens tre faser med användarinvolvering kom det fram skiftande resultat gällande 
deltagarnas uppfattning av symbolerna, trots att alla konfronterades med samma symboler 
(även om de var olika många) och alla såg dem för första gången.

Under den första fasen framkom betydligt mer kritiska röster om symbolerna. Deltagarna 
hade svårt att acceptera att solen placerades främst i symbolen och hade svårt att acceptera att 
man blandade olika symboler för nederbörd, så som skalor, droppar och streck. Dessa delta-
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gare var mer angelägna till att hitta konsekvens och ta ganska drastiska beslut. 

Detta kan bero på att deltagarna i den första studien dels konfronterades med ett större antal 
symboler men också fick en annan karaktär på sin uppgift. Deras uppgift var att sortera bort 
symboler för att minska bibliotekets storlek och det var en kritiskt formulerad uppgift från 
början. För att ha möjlighet att strukturera upp symbolerna var de tvungna att skapa regler 
att förhålla sig efter, annars skulle det bli för stor mental belastning. Detta visar att deltagare 
är benägna att skapa någon slags struktur för att kunna ta beslut, även om den strukturen är 
mer baserad på regler som underlättar än hur de faktiskt tolkar innehållet. Ett exempel är att 
deltagarna i den första studien, fortfarande kunde tolka symbolerna med en skur droppar el-
ler med streck och ge dem ett innehåll, men att de ändå valde bort dem för att de inte passade 
in med skalan som de tyckte var tydligare.

I den andra studien var deltagarna inte alls lika kritiska till symbolerna, utan koncentrerade 
sig mer på att ge dem ett värde – även om de också ville få ner antalet symboler. Deras upp-
gift var också formulerad som att sortera in symbolerna och ta ut de symboler som ansågs 
viktiga. De valde att behålla betydligt färre symboler än deltagarna i den första studien och 
skapade ett något mindre konsekvent bibliotek. Även om en typisk kommentar genom alla 
övningar var att ”eftersom jag behöll den symbolen förut borde jag behålla den här också” 
kunde deltagarna i klustringen bryta trenden att till exempel bara ha med skalan. Deltagarna 
i klustringen reagerade heller inte alls på att solen låg främst i symbolen. Detta förklaras rim-
ligast med att de inte heller fick några alternativ. Men inte heller efter att alternativet kom 
upp tyckte de att det var fel att placera den främst. Detta kan förklaras av att deltagarna fått 
arbeta med symbolen och tolka in den och på så sätt kommit fram till att den fungerar. Ingen 
av de två deltagarna i fas 2 tyckte det var helt fel att använda symboler där solen har placerats 
främst i bilden. De bekräftade ändå att symbolerna fått ett annorlunda värde mot en symbol 
som skulle haft solen i bakgrunden. De aktuella symbolerna kändes soligare med mer passiva 
moln. De tolkade således inte symbolen temporärt som att solen är aktiv först och att molnen 
kommer efter.

I den tredje fasen fick användarna använda sig av symbolerna och relatera dem till verk-
liga situationer innan de fick kategorisera och namnsätta dem. Resultatet från dessa övnin-
gar visade att deltagarna var än mindre benägna att skapa konsekventa bibliotek och att det 
var viktigare att kunna representera intensitet, form av nederbörd och risk än det var under 
tidigare faser. Deras uppgift var heller aldrig att kritisera utan snarare att skapa värde och 
användning.

Detta kan bero på att deltagarna här fick en nyanserad bild av väder som visade att det man 
vill visa med olika väder inte alls behöver vara det mätbara, utan snarare det man upplever. 

När man tittar på resultatet är det även viktigt att notera att deltagarna i denna studie  
aktivt fått arbeta med symbolerna på ett helt annat sätt än hur de vanligtvis skulle användas. 
Samtidigt har det visat sig värdefullt att lyfta ut symbolen och låta personer få titta på dem 
närmre då de kunnat lyfta fram nya frågeställningar kring den. Osäkerhet i en prognos och 
skeende över tid är fortfarande faktorer som läsare är intresserade av och som är svåra att 
symbolisera, men därtill är deltagarna mer intresserade av form och intensitet och det som 
skapar helhet åt vädret. Deltagarna ser tryckta vädersymboler som grova uppskattningar av 
vädret och de är medvetna om att sannolikheten inte är hundra procent, därför är de mer in-
tresserade av vilken form vädret tar.

5.2.5 Att provocera fram reaktioner
Denna studie genomfördes inte endast genom att låta användare titta på vanliga vädersymbo-
ler och låta tolka dem. Den genomfördes också genom att erbjuda användaren alternativ som 
denne blev tvungen att förhålla sig till. På så vis kan man säga att det under studien provo-
cerades fram reaktioner och att användarens mentala modell attackerades för att kunna testas.
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Deltagarna provocerades främst genom ett stort antal symboler, extra symboler som tagits 
fram för att skapa kontinuitet och bredd, samt symboler där solen placerats främst för att 
frångå symbolernas traditionella utformning.

Denna provokation blev främst tydlig under studiens första fas där deltagarna konfronterades 
med ett stort antal symboler och flera symboler som de inte kommit i kontakt med innan. I 
den fasen kunde man se en tendens till att inte acceptera för många symboler som strider med 
deras bild av hur vädersymboler ska komponeras. De flesta deltagarna valde bort symboler 
med solen främst eller att det regnar från två moln samtidigt för att de inte kändes bekväma. 
I denna fas bidrog provokationen snarare till ett mer kritiskt förhållningssätt än till kreativitet 
och tänkande utanför ramarna.

När symbolerna där solen placerats främst ändå behölls genom senare faser visade sig pro-
vokationen kunna bidra till att istället vidga deltagarnas perspektiv. I fas 2 där en klustring 
genomfördes reagerade deltagarna inte inledningsvis alls på solens placering och såg istället 
möjlighet att skildra nyanser med hjälp av dess placering.

Det var ändå tydligt att deltagarna hade svårt att tolka symbolerna på något annat sätt än att 
den representerar en statisk väderbild. De var inte benägna att byta fokus så att symbolerna 
skildrade ett skeende med solen först och molnen sen, så som hypotesen var med att lägga till 
en symbol som logiskt sett annars inte fungerar.

Under pilotstudien visade det sig sedan att symbolbiblioteket inte var tillräckligt provocer-
ande då deltagarna hade svårt att diskutera olika tolkningar och nyanser – förutom att de hade 
svårt att tolka symbolen med regn representerat som streck lika. När ytterligare en symbol för 
nederbörd då lades till i workshopbiblioteket kunde man identifiera en förändring i tolknin-
garna. Dels var samtliga deltagare överens om att regn respresenterat med streck var kraftigt 
regn, men dessutom var de benägna att skapa ny mening åt övriga symboler. Eftersom den 
nya symbolen bestod av droppar, fast i klunga, var det skalan som delvis fick ny betydelse. 
En deltagare tolkade den som grader av risk, en annan som mått på mängd, medans övriga 
symboler fick stå för att tolka intensitet och form. 

Genom att provocera deltagaren med nya symboler eller för många symboler kan man därmed 
tvinga deltagaren att ifrågasätta sin ursprungliga tolkningsgrund eller mentala modell. Detta 
är värdefullt för att ha möjlighet att utforska användarens bild av symbolerna men man bör 
då tolka resultatet med provokationen närvarande. Det är inte alls säkert att deltagarna skulle 
tolka en symbol på det sätt som kom ut ur övningarna om de inte blivit provocerade, vilket de 
i den normala användningen inte är.

I detta arbete har det dock varit värdefullt att med hjälp av diskussion kunna se vad som är 
betydelsefullt när en läsare tolkar en symbol. Denna diskussion hade inte varit möjlig att få 
upp om det inte vore för provokationerna.

5.2.6 Användarinvolvering och informationsdesign/grafisk design

Syftet med detta arbete var att undersöka möjligheten att införa ett användardrivet perspektiv 
i designprocessen av grafisk design, inspirerat av de metoder som finns inom interaktionsde-
sign och av mentala modeller. Men denna studie skulle visa att designerns roll och expertis 
inom sitt område får en helt annan betydelse inom grafisk design än inom interaktionsdesign.

Inom interaktionsdesign är det användaren som skapar värdet av designen och utan dennes 
förståelse kan den inte agera och skapa den interaktion man är ute efter. Inom grafisk design 
och informationsgrafik måste användaren förvisso också förstå materialet, men det är design-
ern som bestämmer värdet – detta blir tydligt med hur användaren söker kompletterande 
information för att kunna tolka symbolen rätt.

Användarna är inte mogna att ta beslut om utformning lika mycket som av användning och 
struktur. Deras expertis sitter inte i att se former utan att kunna tolka. Givetvis kan man även 
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inom grafisk design ta hjälp av användaren om denne förstår en symbol, men man bör inte 
förvänta sig mer än ett ja och ett nej. Som det redogjorts för ovan kan inte användaren återge 
sin mentala bild av något, för det är modellen alldeles för komplicerad och instabil för att 
klara. Därför måste man ha fokuserade övningar med användaren och inte lägga för stor be-
lastning hos dem. Det är fortsatt designerns uppgift att kunna identifiera de krav användaren 
har och inom informationsdesign är de inte lika konkreta och konsekventa som de kan anses 
inom interaktionsdesign. Informationsdesign bygger på kunskap och förståelse mer än på 
grundläggande beteenden.

Det som både fascinerat och bekymrat mest med denna studie har varit just att deltagarna 
haft så svårt att ge liknande feedback och nå konsensus, något som försvårar deras involver-
ing i en designprocess. De har uppfattat en och samma symbol på helt olika sätt, så som streck 
som både kraftigt regn, dugg regn, kortare skur eller ihållande nederbörd. De har heller ingen 
gemensam uppfattning om hur man uppfattar risk för nederbörd och mängd. Med sådana 
resultat har det varit svårt att dra slutsatser mer än att symbolen är tvetydig och därför inte 
lämplig - även om deltagarna i nära alla test valt ut den. 

Det mest fascinerande är ändå inte att de tolkar symbolerna olika utan att det handlar om 
symboler som länge varit en del av vardagen, symboler som de konfronterats med så många 
gånger och därför borde ha skapat sig en stark bild av. Kanske är det just det faktum att det är 
ett så vardagligt fenomen att man haft hela sin livstid på sig att tolka det på sitt sätt. 

Därför bör designern vara medveten om ämnets fallgropar och användarnas förhållande 
till det, varför användarinvolvering ändå har sin poäng. Designerns uppgift blir att skapa 
ordning så att läsaren kan stabilisera sin förståelsegrund. Att utforska användarens menta-
la modell och förmåga att strukturera och tolka information är väldigt användbart för att 
skapa förståelse, men det har också blivit tydligt att man inte bör överlåta utformningen till  
användaren. 

Användarens subjektivitet när det kommer till att tolka grafiska symboler visar hur svårt det 
är att låta användaren styra designprocessen. Det behövs någon som visar vägen. En använd-
ardriven process lämpar sig därför inte lika bra för grafisk design som interaktionsdesign. Dess- 
utom har denna studie visat att det är svårt att utvärdera enskilda symboler utan den kontext 
den verkar i. 

5.2.7 Mentala modeller och designerns perspektiv

Med detta bör det även understrykas att det som designer är omöjligt att kliva ur sin egen 
mentala modell även om man försöker överlåta besluten till användarna. Man ska därför vara 
försiktig med att dra slutsatser kring mentala modeller då tolkningen alltid utgår från sin 
egen modell. I en användardriven designprocess får designern en beslutande roll även om 
användarna får agera vägvisare. I sina beslut, tar man stöd av sin egen mentala modell och 
det går inte att undvika. Detta gäller självklart varje steg i sin designprocess och inte bara i det 
slutliga utförandet.

I denna studie kan detta lyftas fram i de steg som skedde mellan användarstudierna, de steg 
som benämnts ”urval och generering av material”. Symbolbiblioteket är byggt efter design-
erns koncept, även om denne varit noga med att lämna tveksamma beslut till användare. Det 
har också designats efter designerns föreställningar om vad som skall undersökas även om 
användarna visat intresse av annan information.

Det är också viktigt att ta hänsyn till missmatchen som finns mellan olika designmodeller, vik-
tigare än att ta reda på hur den mentala modellen ser ut då den är alldeles för osäker att utreda. 
Den viktigaste slutsatsen i det avseendet är att deltagarna var mer intresserade av form och in-
tensitet än mängd och skeende – vilket symbolbiblioteket skapades för att utvärdera. Därmed 
fanns en missmatch mellan designerns modell och användarnas som kan haft betydelse.
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5.2.8 Relationen mellan tryckt och digital väderinformation

Vädersymboler valdes som tillämpningsområde för att det handlar om informationsbärande 
grafik som är komplex dels i vad den representerar och dels för hur den kan tolkas. Som det 
redogjorts för tidigare är detta grafik som de flesta kommit i kontakt med men som med den 
senaste utvecklingen också fått nya förutsättningar. Tryckta vädersymboler står i dag som 
komplement till rörlig grafik i tv-prognoser och webb samt till mer detaljrika symboler digi-
talt. Detta bör man ta hänsyn till när man utvärderar dem. De tryckta vädersymbolerna är inte 
längre användarnas primära val, vilket även kan verifieras med de inledande intervjuer som 
gjordes till workshopen, när de ska ta del av en väderprognos. Ändå finns de kvar och tjänar 
idag kanske ett annat syfte än vad de ursprungligen var designade för.

Deltagarna vittnade om att man främst använde tryckta vädersymboler för få överblick över 
dagen och kunna, i väldigt grova drag, planera den. Det kunde handla om ifall det var läge 
att åka till stranden nuvarande dag eller nästa. För en mer detaljerad prognos vände man sig 
förr till digitala medier. 

De resultat som framkommer om de tryckta symbolerna kan därför inte överföras till sym-
boler i digital media där användarna kan ha helt andra förväntningar av dem. Samtidigt blir 
det tydligt att vädersymboler inte kan tolkas eller utvärderas utan att ha en klar bild över 
kontexten och de användarförutsättningar som finns. Det är viktigt att förstå syftet bakom 
användningen av symbolerna och hur de faktiskt används – inte bara hur de är menade att 
bli tolkade.

Vädersymboler har dock den problematiken inbyggd i sig att den triggar sina läsare på väldigt 
olika sätt. Precis som det är viktigt att förstå syftet bakom användningen så är det centralt att 
ta hänsyn till att just vädersymboler tolkas utifrån en rad olika intressen och dessa intressen 
kan variera stort mellan såväl person som situation.

5.2.9 En jämförelse med redan befintligt symbolbibliotek
För att illustrera de resultat som framkommit i denna studie görs här en jämförelse med ett 
redan befintligt symbolbibliotek. Sommaren 2010 lade SMHI upp en sammanställning över 
vädersymbolernas betydelse av de symboler de använder på sin hemsida. De använder totalt 
14 symboler; de har en representation för regn, två typer av moln, en symbol för dimma och 
två lägen för sol. Se nedanstående sammanställning (senast uppdaterad av SMHI 19 juli 2010):

Soligt. Det kan också innebära mest soligt, det vill säga en del lättare moln kan finnas.

Molnigt. Det är molnigt, men med en del gluggar där solen skymtar. Symbolen kan även 
innebära att stackmolnen växer till under dagen och eventuellt ger någon regnskur. Som 
förra figuren kan symbolen också innebära lättande molntäcke från molnigt till en del sol, 
eller tvärt om (ökad molnighet).

Regnskurar. Bymoln eller upptornade stackmoln som det regnar ur. Skurar, inte held-
agsregn. Det kan också innebära ett regnväder som kommer in över området efterhand. 
Alltså först ganska soligt väder och senare molnigt med regn. Symbolen kan också beskri-
va ett omvänt förlopp. Det vill säga upphörande regn och lättande molntäcke. 

Mulet. Himlen är helt täckt med tjocka moln. Det är “grått”

Regn och mulet. Himlen är helt täckt av moln och det regnar hela dagen eller i alla fall 
ihållande en längre stund. 
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Dimma.

Mulet och regn med åska. Samma betydelse som symbolen för mulet och regn, men det 
förekommer också åska. I samband med åska är det ofta kraftigt regn.

Åskskurar. Samma betydelse som symbolen för regnskurar, men det förekommer också 
åska. I samband med åska är det ofta kraftiga regnskurar.

Mulet och snöfall. Samma betydelse som symbolen för mulet och regn, men nederbörden 
kommer i form av snö.

Snöbyar. Samma betydelse som symbolen för regnskurar, men nederbörden kommer i 
form av snö.

Mulet och snöblandat regn. Samma betydelse som symbolen för mulet och regn, men 
nederbörden kommer i form av snöblandat regn.

Byar av snöblandat regn. Samma betydelse som symbolen för regnskurar, men neder-
börden kommer i form av snöblandat regn.

Växlande molnighet, omkring halvklart. Det finns moln som tidvis skymmer solen, t ex 
stackmoln.

Halvklart till mulet. Molnigt, men det kommer inte att regna ur molnen. Molnen behöver 
inte ge ett helgrått intryck och man kan ibland även skymta solen igenom dem. Det är ofta 
lite tunnare moln än regnmoln.

Genomförd studie gav inte tillräckligt tydliga resultat för att en liknande sammanställning 
skulle kunna göras utifrån testat material. Men de resultat som finns att dra ur studien kan 
användas för att utvärdera ovanstående symbolbibliotek från SMHI. Med detta bör det un-
derstrykas att detta arbete inte är genomfört för att utvärdera eller tydliggöra för förändringar 
i de symbolbibliotek som används idag. Ovanstående sammanställning ska snarare ses som 
diskussionsgrund till nuvarande symboler.

Ovanstående symbolbibliotek från SMHI innehåller 14 symboler, tänkta att ge en grov bild av 
vädret för att kunna tolkas på flera sätt. Antalet symboler har ur de övningar som gjorts visat 
sig vara lämpligt. Solen används här för ”lätta upp” ett väder och beskriva växlande väder 
och även kortare perioder av nederbörd. I testerna har det önskats flera symboler för regn just 
för att markera om det handlar om kortare skurar eller mer ihållande regn – oavsett om solen 
tittar fram eller inte. Precis som ovanstående bibliotek beskriver är dock mängden nederbörd 
inte intressant och då är det bättre att representera utan skala för att minska förvirring. Under 
testerna har det också visats att användare tänker snö från vita moln.

När det gäller beskrivningarna som ges förklaras, vid exempelvis molnigt, ett skeende med 
uppbyggande eller uppsprickande väder. Detta är en tolkning som enligt testerna inte görs 
utan beskrivning. Användarna tolkar förr intensitet än skeende när de ser en symbol. Benäm-
ningen molnigt används heller inte under övningarna för ett väder där solen tidvis tittar fram, 
dessa väder utmärker man med solchanserna specifikt.
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6.  Slutsatser
Denna studie har haft som syfte att studera hur mentala modeller kan vara till nytta i en an-
vändardriven designprocess, men även om resultatet pekar på att mentala modeller är viktigt 
är det långt ifrån det viktigaste att ta hänsyn till. Mentala modeller har ändå svårt att ge full 
förståelse för hur personer tolkar symboler, då resultaten är alltför skiftande och osäkra. Att 
studera användarsyften och tillämpning i faktiska situationer är fortfarande av större vikt. 
Jag vill mena att det är viktigare att ta hänsyn till det faktum att det kan finnas en missmatch 
mellan olika designmodeller och kunna identifiera dessa skillnader än att kunna identifiera 
den faktiska mentala modellen hos användaren. Ur resultatet kan läsas att användare har skif-
tande förståelsegrund och därmed gör olika tolkningar – något som man med tydlig design 
skulle kunna undvika.

Mentala modeller ska inte ses som en endimensionell karta i användarens huvud som denne 
kan navigera efter eller en bild som det gäller för varje designer att få fram genom testning 
och utfrågning. Mentala modeller som ska ses som en teorigrund för hur vi tolkar information 
med hjälp av relationer som vi identifierat sedan tidigare för att effektivisera sökvägarna till 
beslut. Det är dessa relationer som är viktiga att kunna hantera.

Man ska heller inte tolka läsarnas konkreta benämningar på symbolerna och hur de återger 
sina tolkningar som det som definierar deras mentala modeller. Denna koppling är nämligen 
för svag. Att deras sätt att sätta ord på sina beslut inte stämmer överens betyder inte att de inte 
har en gemensam modell bakom besluten. Den gemensamma modellen kännetecknas snarare 
av deras sätt att söka stöd för sina beslut – hur de söker struktur, undviker kolliderande tolkn-
ingar och är beroende av informationsmängden. 

Men för den skull ska man inte förringa det faktum att läsare idag faktiskt uppfattar väder-
symboler väldigt olika. Det betyder ändå att de tolkningar de gjort aldrig kunnat visa sig 
vara tillräckligt korrekta för att kunna stabiliseras. Den informationspotential som finns med 
symboler, går delvis förlorad då användaren inte haft möjlighet att skapa en stabil modell 
kring dem. Läsare av vädersymboler förlitar sig idag istället mer på relaterad information. 
Detta blir inte minst tydligt ur resultatet av referenstestningen, där deltagarna gjorde väldigt 
skiftande val och aldrig lyckades komma överrens utan diskussion. Det handlar därmed som 
informationsdesigner att kunna stödja läsarens förmåga att skapa trygghet i sina tolkningar 
för att symbolerna ska kunna bli ett effektivt kommunikationsmedel.

Centralt i testande av informationsmaterial där man vill hålla en öppen och kreativ attityd 
inför sina testdeltagare är att de inte kan hantera för stora informationsmängder. Design av 
informationsmaterial bör handla om att stödja användarens mentala begränsningar och mod-
eller istället föra att utmana och attackera de föreställningar de har. Anledningen till att an-
vändare har en spridd uppfattning av vad vädersymboler kan grunda sig i det faktum att 
symbolerna varieras i stor grad.

Man ska också använda metoder för att utvärdera mentala modeller med försiktighet. Detta 
arbete har visat att genom att inte använda symboler och metoder som uppmanar till naturlig 
användning av symbolen är det lätt att skapa osäkerhet. Dessutom bör man vara medveten 
om metodens syften och egenskaper. Kortsortering i detta sammanhang visade sig ha nackde-
lar i att deltagarna fick för mycket ansvar i informationsformulerande och värdesättande mot 
att bara kunna agera efter den information som är given. 

Man ska och vara medveten om mediet man agerar inom. Tryckt media är en begränsad miljö 
med lite interaktion och med krav som inte är aktuella inom digital teknik. Deltagarna i denna 
studie är tydliga med att de förväntar sig mindre av tryckta symboler och den information 
som ges i tidningen än den de kan nå via webb, antagligen då den tryckta informationen är 
mer statisk och därmed mer osäker gällande flyktiga fenomen som väder. Tryckta symboler 
bör används mer för att ”lätta upp” i informationsmängden.

Det viktigaste konkreta resultatet att ta vidare in i en designprocess är det faktum att an-
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vändarna är mer intresserade av form och intensitet än av mängd och egentligt skeende och 
att detta är de designfaktorerna som bör förstärkas i utvecklandet av symbolerna. Hur denna 
förstärkning skall göras är dock en fråga för framtiden. 

Användarna vill heller inte ha symboler som är gjorda för att vara konsekventa med de 
”regler” som liggare bakom biblioteket men som inte är utformade efter verklig upplevelse. 
Sådana symboler kan vara snö från gråa moln och små lätta moln utan sol. Användarna vill 
ha ett bibliotek som ger överblick men inte frångår de naturliga variationerna och kraven för 
olika sammanhang.

Detta arbeta förtydligar också designerns roll inom informationsdesign, speciellt i syftet 
att utgå från sin målgrupps mentala modell. Utmaningen för designern är inte bara att låta 
designmodellen stämma överens med användarmodellen enligt Normans klassiska modell, 
utan också att förstå hur användarmodellen förändras och påverkas av syftet bakom dess 
användning. Det gäller att hitta en designmodell som stödjer användarmodellen så den blir 
stabil. Det blir därmed tydligt att användarförståelse är högst centralt hos designern, inom 
informationsdesign som inom vilken designdisciplin som helst.

Avslutningsvis visades att designern inom informationsdesign ändå har en delvis annan roll 
än inom interaktionsdesign. Informationsdesignern måste guida användaren till att skapa rätt 
informationsinnehåll då användaren litar på designerns kompetens att illustrera information. 
Eftersom grafiska element är starkt beroende av kontexten och den inramning den får, som 
mot vilken kompletterande information den verkar, är det svårt att låta användaren komma 
in för tidigt i processen för att ta beslut. Däremot kan de användas som stöd och tydliggöra 
vilken information de behöver och därmed styra designprocessen åt rätt håll.
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8. Appendix
Här har sammanställningar från studiens olika faser samlats. Bilagorna beskrivs kort på den-
na sida och återfinns numrerat på efterkommande sidor. 

Appendix A
Symbolbiblioteket som här presenteras är det slutliga biblioteket som togs fram. Det inne-
håller även resultatet och de utvalda symbolerna från den första användartestningen. De sym-
boler som en deltagare valt ut är markerad med en bokstav, A för den första deltagaren, B för 
den andra. Eftersom sex deltagare testades kan en symbol som mest vara markerad med alla 
bokstäver från A-F. Värt att notera är dock att biblioteket reviderades under hand med att fler 
symboler lades till. Deltagare F hade 74 symboler fler än deltagare A. Varje symbol är också 
numrerad, en stjärna (*) bredvid numrering betyder att symbolen även tagits vidare till andra 
fasen. Symbolbiblioteket innehåller totalt 281 symboler.

Appendix B
Tabellen som här visas är resultatet ur klustringen i fas 2. Symbolerna är sorterade så som 
deltagarna kategoriserade in symbolerna. De symboler som är över strecket är de symboler 
deltagarna valde ut som representant för varje kategori. De kategorier som står i svart tecken-
färg är de kategorierna deltagarna markerade som önskvärda i ett symbolbibliotek.

Appendix C
Symbolbiblioteket som här presenteras är det symbolbibliotek som användes i pilot och work-
shop. De åtta sista symbolerna tillkom efter pilotstudien. Samtliga symboler är utvalda efter 
analys av den sortering som gjordes i fas två och som presenteras i Appendix 2. Värt att notera 
är att inga vintersymboler finns representerade, detta för att undvika den överbelastning som 
tillkom i fas 2.

Appendix D-I
Här presenteras det material som användes under och inför pilot och workshop. Appendix 
D-H innehåller de specifikationer som togs fram till varje övning med såväl uppgiftsformuler-
ingar, utgångspunkter, frågor som praktiska begränsningar. Appendix I innehåller den enkät 
som delades ut i samband med pilot och workshops.

Appendix J
Följande tabell visar de referensvärden som testades inför pilot och workshop samt de symbo-
ler som valdes ut för varje referens.

Appendix K
Följande tabell visar resultatet från pilotens klustring. Fyra personer deltog och deras resultat 
presenteras här var för sig.

Appendix L
De sista tabellerna visar resultatet från workshopens klustring. Sex personer deltog och deras 
resultat presenteras här var för sig.
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209208

207206

205204

203202

201200

199A A

A A

A A

229*228*

227*226*

225224*

223222*

221220

219218

217216

215214
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241*240

239238

237*236*

235*234*

233*232

231230A A

ACDEF

A

BCDEF

BDEF BCDEF

ACEF

249*248

247246

245*244*

243*242* BCDEF

BDEF BCDEF

CDEF

CEF

251*250*

253*252*

255254

257*256

CF CF

CF

CF

F
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266 267

268 269

270 271

272 273

274 275

258 259

261260

262 263

264 265

A A

281

279278*

276* 277

280*

CDE

CDE

F

F

F



Halvklart

M
ulet m

ed någon sol-
glim

t och lite regn

M
ulet

M
ulet m

ed någon 
solglim

t

Sol

Ö
vervägande sol

Ö
vervägande sol m

ed 
m

ycket regn

M
ulet m

ed någon 
regnskur

Åskskurar m
ed någon 

solglim
t

Soligt m
ed åskskurar

Ö
vervägande sol m

ed 
lite regn under dagen

Soligt m
ed någon åska

Regn m
ed någon 

solglim
t

Åska m
ed lite regn

M
olnigt m

ed lite 
snö och sol

Sol m
ed lite snöfall

M
ulet m

ed åska 
och någon solglim

t

Regn

Åska m
ed regn

Blask

Soligt och m
ulet 

(fungerar ej)

“Vet ej”

Blask m
ed någon 

solglim
t

Snöig dag m
ed lite 

sol

Snöfall

N
ågon regnskur 

(fungerar ej)
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Risk för regn (?)

M
on m

ed inslag 
av sol

Sol m
ed lite 

m
oln ibland

Dim
m

a

Sol

M
oln

Lättare regn och 
solsken

Kraftigt regn och 
åskväder

Lite regn

Lättare regn m
ed 

solm
öjligheter

Åskväder utan 
regn

Åska m
ed lättare 

regn

Kraftigt regn och 
solsken

Sol och snöblandat 
regn (fungerar ej)

Solsken och lite 
snö

Snöblandat regn

Snöblandat regn 
m

ed inslag av sol

Kraftigt regn m
ed 

inslag av sol

Ihållande regn

M
ycket sol och 

m
ycket snö

Snö och sol 
(fungerar ej)

Kraftigt snöfall

Kraftigs snöfall 
m

ed inslag av sol

Lite sol och lite snö

M
ilt snöfall

Sol och regn 
(fungerar ej)

Snö och sol 
(fungerar er)

Regn

(fungerar er)

Regn och sol 
(fungerar er)

Regn, sol, åska 
(fungerar ej)

Deltagare 2
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Övning 1
Huvudövning/Frågeställning
Hur skulle du välja att representera vädret ute just nu, om du fick välja en av de symboler 
som finns i symbolbiblioteket?

Utförande
I par. Genom att diskutera sig fram till en lösning som båda kan gå med på och därmed ly-
fta frågor som hur mycket moln krävs för att det ska vara molnigt, hur mycket regn krävs 
för att det ska regna enligt en viss symbol mm.

Utgångspunkt
 9 Genom att ange det nuvarande vädret får vi en direkt koppling mellan vädret  

 (som de upplever det) och hur de väljer att representera det. 

 9 Vi får en representation vi kan använda som utgångspunkt när vi undersöker  
 hur de upplever förändring av väder.

 9 Vädersituationen är densamma för alla inom samma workshop och kan noteras.

 9 Representationerna kan jämföras med de representationer som getts i senaste  
 prognos.

Genomförande
1. Deltagarna delas upp i par

2. Deltagarna får uppgiften – Hur skulle du välja att representera vädret ute just  
 nu, om du fick välja en av de symboler som finns i symbolbiblioteket?

3. Deltagarna får diskutera i par i fem minuter.

4. Deltagarna får presentera för varandra och motivera besluten i ca 10 minuter  
 totalt

5. Frågor som kommit upp noteras inför sista övningen

Tidsåtgång
Beräknad tidsåtgång 20 minuter
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Övning 2
Huvudövning/Frågeställning
Hur skulle du välja att representera vädret som var när du steg upp i morse, om du fick välja 
en av de symboler som finns i symbolbiblioteket?

Utförande
Enskilt. För att sedan presentera det för varandra vad det var för sorts väder och varför de 
valde den representation de valde.

Utgångspunkt
 9 Genom att ange morgonens väder får vi en representation som baseras på   

 användarens minnesbild av vädret, där användaren har en grov uppskattning   
 av hur vädret var då. 

 9 Vi får en representation som man kan jämföra med hur de upplever det nu  
 varande vädret och kan vi kan använda denna som utgångspunkt när vi under  
 söker hur de upplever förändring av väder.

 9 Morgonens prognos kan användas.

Genomförande
1. Deltagarna får uppgiften – Hur skulle du välja att representera vädret som var   
 när du steg upp i morse, om du fick välja en av de symboler som finns i symbol 
 biblioteket?

2. Deltagarna får fundera i ca 2 minuter.

3. Deltagarna får presentera för varandra, hur vädret var och motivera besluten i   
 ca 10 minuter totalt

4. Frågor som kommit upp noteras inför sista övningen

Tidsåtgång
Beräknad tidsåtgång 15 minuter
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Övning 3
Huvudövning/Frågeställning

 9 Vilken representation skulle du använda i en morgonprognos för att represen 
 tera att det kommer att regna 10 mm före klockan 12 imorgon?

 9 Vilken representation skulle du använda i en morgonprognos för att represen 
 tera att det kommer att regna 10 mm under morgondagen?

Utförande
I par. Ett par för varje uppgift. De får sedan presentera lösningen för varandra. 

Utgångspunkt
 9 Genom att ange morgondagens väder får vi ett svar på hur de skulle represen 

 tera ett tänkt, men ännu ej upplevt väder.  

 9 Vi kan få svar på hur man hanterar intensitet i ett väder och hur man   
 hanterar osäkerhet kring det.

 9 Vi kan få ett representativt avstånd från nuvarande vädersituation mot en  
 tänkt vädersituation.

Genomförande
1. Deltagarna delas upp i par

2. Deltagarna får uppgiften. 

  a. Första paret: Vilken representation skulle du använda i en morgon 
  prognos för att representera att det kommer att regna 10 mm före klock 
  an 12 imorgon? Normalvärdet för Linköping i september är en månad 
  snederbörd på 60 mm.

  b. Andra paret: Vilken representation skulle du använda i en morgon 
  prognos för att representera att det kommer att regna 10 mm under  
  morgondagen?

 Normalvärdet för Linköping i september är en månadsnederbörd på 60 mm.

3. 3Deltagarna får diskutera i par i fem minuter.

4. Deltagarna får presentera för varandra och motivera besluten i ca 15 minuter  
 totalt

5. Frågor som kommit upp noteras inför sista övningen

Tidsåtgång
Beräknad tidsåtgång 25 minuter



Övning 4 – klustring
Huvudövning/Frågeställning
Hur skulle du sortera upp symbolbiblioteket? Vilka symboler tycker du representerar 
samma sak och hur skulle du namnge de olika vädertyperna? 

Utförande
Enskilt.

Utgångspunkt
 9 Genom att studera test och klustring kan man se representationsavstånd.

 9 Genom att jämföra med pre-klustringen kan man se om det förändras när  
 man fått arbeta med symbolerna.

 9 Vi får en representation vi kan använda som utgångspunkt när vi under 
 söker hur de upplever förändring av väder.

 9 Genom hur de sorterar symbolerna kan vi dra slutsatser om deras mentala  
 modell av väder.

 9 Vi får en grund som användarna kan använda i debriefen. 

Genomförande
1. Deltagarna får instruktionerna – sortera upp symbolerna och klumpa ihop  
 de symboler du eventuellt tycker representerar samma sak och välj ut den  
 symbol du tycker representerar dem bäst. Namnge de olika vädertyperna.

2. Deltagarna får sortera upp symbolerna under 10 minuter

3. Deltagarna får namnge de olika högarna under fem minuter

Tidsåtgång
Beräknad tidsåtgång 25 minuter
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Slutdiskussion
Huvudövning/Frågeställning
Hur skulle du vilja utveckla symbolbiblioteket?

Utförande
I helgrupp. Öppen diskussion av dels de frågor som kommit upp under övning 1-4 samt diskussion 
kring nedanstående frågor.

Utgångspunkt
 9 Genom att ha arbetat med symbolbiblioteket har de fått en ökad förståelse för problema 

 tiken kring symbolerna.

 9 Genom de olika övningarna har de själva väckt frågor kring symbolbiblioteket.

 9 Genom kortsorteringen har de en grund att utgå ifrån

 9 Genom en slutdiskussion kan användarnas egna funderingar få komma fram.

Genomförande
1. De får diskutera frågor som har kommit upp

2. De får diskutera nedanstående frågor

Tidsåtgång
Beräknad tidsåtgång 35 minuter

Frågor
Frågor om symbolerna

 9 Reagerade ni på molnens form?

 9 Hur tänkte ni runt molnens färg?

 9 Hur tänkte ni runt de olika grafiska elementens placering, som solens placering framför 
molnen?

 9 Hur skulle ni vilja representera mängd, risk och form?

 9 Hur tolkade ni skalan?

 9 Som tecken på mängd

 9 Som risk för nederbörd

 9 Som skurar

 9 Andra tolkningar…

 9 Hur tolkade ni skillnaden mellan skala och att symbolisera regn med streck

 9 Hur uppfattar ni symbolen?

 9 Som en sammanfattning av dagen

 9 Som det värsta scenariot under dagen

 9 Som det typiska vädret under dagen

 Allmänna frågor om vädersymboler

 9 Vad vill man veta i en väderprognos?

 9 Vad vill man veta när det gäller nederbörd?

 9 Vilka symboler fattas, vilka symboler är fel?

 9 Hur många symboler klarar man av att hantera?

 9 Vad är viktigast att symbolerna visar?
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Följande information är viktig för mig för att jag ska få en liten bakgrund till vem du är. Informationen du 
anger nedan och de resultat som kommer fram under dagens övningar, kommer inte på något sätt kunna 
härledas tillbaka till dig personligen. I de slutliga resultaten kommer du vara fullständigt anonym.

Resultaten från dagens övningar kommer ligga till grund för de slutsatser jag drar i min master-uppsats.

Du har all rätt att närsomhelst avbryta eller vägra svara på frågor. 

Känns detta ok?  JA  NEJ

Hur ofta läser du på uppskattningsvis tryckta väderprognoser, sådana som brukar finnas på baksidan av 
tidningar? Fyll i eller kryssa ett av alternativen.

Aldrig    Sällan       ___ gånger/månad ___ gånger/vecka            Varje dag

Varför läser/läser inte du tryckta väderprognoser? Vad är det du är ute efter när du läser en väderprognos? 

Litar du på väderprognoser?  Ja    Nej  

Varför litar/litar inte du på dem? ______________________________________________________

Vart har du bott längst tid i tid i ditt liv? Ange stad _________________________________________
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Det kommer regna 10 mm imorgon

Det kommer regna 10 mm imorgon. Normalvärdet för Linköping 
i september är 60 mm

Det kommer regna 10 mm imorgon imorgon förmiddag

Det kommer regna 10 mm imorgon förmiddag.

Normalvärdet för Linköping i september är 60 mm.

Det kommer regna 10 mm imorgon. Det är cirka 15 dagar per år  
då det regnar 10 mm och mer.

Det kommer regna 10 mm imorgon förmiddag. Det är cirka 15 
dagar per år  då det regnar 10 mm och mer.

Det kommer regna 10 mm imorgon. I augusti (föregående 
månad) förekom 5 dagar med 10 mm regn eller mer

Det kommer regna 10 mm imorgon förmiddag. I augusti före-
kom 5 dagar med 10 mm regn eller mer

Det kommer regna 10 mm imorgon. I september i fjol kom det 40 
mm under hela månaden

Det kommer regna 10 mm imorgon förmiddag. I september i fjol 
kom det 40 mm under hela månaden

Det kommer regna 10 mm imorgon. I september i fjol kom det 40 
mm under hela månaden, spritt över 14 dagar

Det kommer regna 10 mm imorgon fm. I september i fjol kom 
det 40 mm under hela månaden, spritt över 14 dagar

Det kommer regna 10 mm imorgon. I juni i år kom det 47 mm 
under hela månaden, spritt över 14 dagar

Det kommer regna 10 mm imorgon fm. I juni i år kom det 47 mm 
under hela månaden, spritt över 14 dagar

Det kommer regna 10 mm imorgon. I juni i år kom det 47 mm 
under hela månaden

Det kommer regna 10 mm imorgon förmiddag. I juni i år kom 
det 47 mm under hela månaden
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Försöksdeltagare P1

(Pilot)

Kategorier Symboler

Sol

Sol med växlande mol-
nighet

Molnigt

Dimma

Molnigt

Molnigt och lättare skurar 
1-3 mm

Molnigt och regn 4-6 mm

Molnigt och regn 7-15 mm

Molnigt och risk för mycket 
regn 15-40 mm

Sol med växlande molni-
ghet och risk för lättare 
skurar 1-3 mm (lokala)

Sol med växlande molni-
ghet och risk för regn 1-6 
mm

Sol med växlande molni-
ghet och risk för regn 7-15 
mm

Sol med växlande mol-
nighet och risk för stora 
mängder regn 15-40 mm

Sol med växlande molni-
ghet risk för åska

Sol med växlande molni-
ghet risk för åska och lättare 
skurar 1-3 mm

Sol med växlande molni-
ghet risk för åska och regn 
4-6 mm

Sol med växlande molni-
ghet risk för åska och regn 
7-15 mm

Sol med växlande molni-
ghet risk för åska och regn 
15-40 mm

Molnigt, risk för åska

Molnigt, risk för åska och 
lättare skurar 1-3 mm

Molnigt, risk för åska och 
regn 4-6 mm

Molnigt, risk för åska och 
regn 7-15 mm

Molnigt, risk för åska och 
mycket regn 15-40 mm
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Försöksdeltagare P2

(Pilot)

Kategorier Symboler

Molnigt ev. regn

Eftermiddags / kvälls-
regn

Okategoriserade
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Försöksdeltagare P3

(Pilot)

Kategorier Symboler

Jättemycket sol

Molnigt med inslag av 
sol

Mulet över hela himlen

Dimma (tät)

Lite sol med lite regn, men 
mycket gråa moln

Lite sol med regn

Lite sol med väldigt my-
cket regn

Mycket gråa moln

Duggregn med gråa 
moln

Gråa moln med regn

Gråa moln och mycket regn

Åska med inslag av mycket 
sol

Lite åska och lite regn med 
stora inslag av sol

Åska och regn med inslag 
av sol

Mycket åska och mycket 
regn med strimmor av sol

Åska

Lite åska med duggregn

Mycket åska och mycket 
regn

Åska och regn
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Försöksdeltagare P1

(Pilot)

Kategorier Symboler

Soligt

Soligt med viss molni-
ghet

Ljusa moln

Dimma

Mörka moln

Åska utan regn

Sol och regnskurar

Sol och regnbyar

(ihållande) regn och åska

Sol och åska utan regn

Sol, åska och regnskurar

Ihållande regn och åska 
med vissa solglimtar

Åska och regnskurar

Mulet och regnskurar

Regnbyar

Appendix K



Försöksdeltagare W1

(Workshop 1)

Kategorier Symboler

Soligt

Dimmigt / Disigt

Soligt, klart till halvklart

Halvklart med åska

Halvklart, risk för regn

Halvklart med åska och risk 
för regn

Halvklart med spridda 
regnskurar

Halvklart med regn och 
åska

Molnigt

Molnigt med risk för regn

Molnigt med regnskurar

Åska

Kraftigt regn

Regn och åska
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Försöksdeltagare W2

(Workshop 1)

Kategorier Symboler

Soligt

Dimma

Sol och moln

Soloväder (åska)

Solblandat regn

Mörka moln

Regnväder

Regn och åska

Regnväder (sommarregn)

Åskväder

Molnigt

Åska
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Försöksdeltagare W3

(Workshop 2)

Kategorier Symboler

Soligt väder, molnigt, 
stackmoln

Soligt väder, bra väder 
med inslag av regn-
skurar vilket kan vara i 
varierande grad

Riktigt ostadigt väder, 
växlar mellan fint till 
oväder

Enkla regnskurar, fuktigt 
i luften

Regn, dåligt väder

Ostadigt väder. Regn 
med inslag av åska, olika 
varierande mängd åska 
och regn
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Försöksdeltagare W4

(Workshop 2)

Kategorier Symboler

Sol, molnfritt

Dimma

Soligt, men molnigt ibland

Molnigt, inget regn

Molnigt, liten risk för regn

Ibland åska, lite sol 
emellanåt

Regn och sol samtidigt 
eller regn med soliga 
uppehåll

Lite regn

Regn! Rätt mycket!

Regn med åska ibland/sam-
tidigt soligt

Åska utan regn, liten risk 
för regn

Regn och lite åska
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Försöksdeltagare W5

(Workshop 2)

Kategorier Symboler

Soligt, ingen risk för regn

Dimmigt / Disigt

Monligt, ingen risk för regn

Molnigt, risk för dugg-
regn

Molnigt/regnigt

Åaka/regn som kan spricka 
upp lite

Regnväder med möjlig-het 
till sol

Regn och åska (och mol-
nigt)

Väder som inte finns - 
vita moln kan inte regna
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Försöksdeltagare W6

(Workshop 2)

Kategorier Symboler

Molnfritt sommar-väder, 
värme

“Svensk sommar”

Sommarregn, spricker upp

Kraftigt sommarregn med 
åska

Kortvarigt sommar-oväder

Höstdimma

Molnigt

Lätt regn, dugg

Regn, kraftigt regn som 
inte kommer att hålla i 
sig

Kraftigt skyfall (med åska 
eller utan)

Väder som inte finns
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