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Sammanfattning 

Hur publika displayer skall utformas och anpassas efter sin miljö på bästa sätt är ännu ett 
outforskat område. I takt med att miljöfrågor blivit än mer aktuella i dagens samhälle har det 
också etablerats ett behov av att förändra vårt beteende exempelvis i form av 
energieffektivisering. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en publik touchdisplay för 
elvisualisering skall utformas för att vara förståelig, intuitiv och säker från publik genans. En 
användarstudie i form av en utvärdering av en interaktiv touchdisplay kallad Urban Energy 
monterad i Göteborg har gjorts under ledning av Interactive Institute Swedish ICT. 
Touchdisplayens primära syfte är att uppmärksamma förbipasserande på stadens elförbrukning 
och uppmuntra till energimedvetenhet.  

I denna studie rekryterades 17 förbipasserande deltagare villiga att testa denna display med hjälp 
av två uppgifter och en enkät. Resultatet i form av skattningsvärden och observationsprotokoll 
genererade en tabell med problem och designlösningar. Utifrån användbarhetsstudien kunde 
slutsatser dras exempelvis angående visuellt interaktionsområde, feedback vid aktiva val, 
förståelse vid zoomning i tid, termhantering samt kontextens betydelse för publika 
touchdisplayer. Avslutningsvis ges en diskussion utifrån användbarhetsstudien kring väsentliga 
aspekter vid utformning av denna typ av display rörande energivisualisering, touchbaserade 
gränssnitt och social exponering framför publika installationer.   
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1. Inledning	  
Interaktiva displayer blir idag allt mer förekommande i publik miljö där människor kan interagera 
med dem. Deras syfte kan vara att informera, underhålla eller upplysa och förutom målgruppen 
måste även den kringliggande miljön beaktas vid design. Social känslig exponering bör även tas i 
beräkning då det är kritiskt att användaren förstår gränssnittet och inte misslyckas eller blir 
generad i den publika miljön. När visualisering skall ske på en publik display istället för privata 
enheter är det även viktigt att utforma gränssnitt intuitivt, vilket innebär att användningen blir 
naturlig och steget mellan enheterna upplevs som litet. Att uppmärksamma allmänheten och 
försöka bidra till insikt om energianvändningen kan leda till att invånarna blir mer 
energimedvetna och minskar sin egen förbrukning vilket i sin tur bidrar till att städer och länder 
når sina uppsatta miljömål. Tidigare energivisualiseringsverktyg har ofta varit små displayer 
installerade i hemmen för att ge feedback på individens förbrukning. Att visualisera 
energianvändning publikt är en ny och intressant ansats. Denna uppsats ämnar till att undersöka 
intressanta aspekter vid design av en publik touchdisplay för energivisualisering såsom förståelse 
för visualiserad elförbrukning, intuitivitet vid publika displayer samt publik exponering och 
utelämnande.  

1.1 	   Syfte	  
Syftet med användarstudien som utförts i samarbete med Interactive Institute Swedish ICT är 
från institutets sida att utvärdera i vilken utsträckning displayen Urban Energy bidrar till 
allmänhetens medvetenhet och kunskap om eleffektivisering. Resultaten från 
användbarhetsstudien skall resultera i ändringar i den befintliga implementationen. Målet med 
denna uppsats är att studera de grundläggande fenomen användare stöter på i samband med en 
publik interaktiv elvisualisering. Ett annat mål med detta projekt är att studera hur gränssnitt för 
energivisualisering kan utformas och designas för publika platser. Syftet med uppsatsen och 
användbarhetsstudien har delats upp i frågeställningar enligt nedan. 

1.2 	   Frågeställning	  
Uppsatsens frågeställningar formuleras enligt följande:  

§ Hur bör elförbrukning över tid visualiseras på displayen Urban Energy för att underlätta 
användarnas förståelse för elförbrukningen? 

§ Hur bör displayen Urban Energy utformas för att användaren skall undvika känslig social 
exponering i den publika miljön? 

§ Hur bör displayen Urban Energy utformas för att interaktionen skall bli så intuitiv som 
möjligt för användarna? 

1.3 	   Interactive	  Institute	  Swedish	  ICT	  
Interactive Institute Swedish ICT är ett forskningsinstitut som driver projekt tillsammans med 
myndigheter och företag inom områden som speldesign, interaktionsdesign i kombination med 
ljud, visualisering och energianvändning. Energy Group som leder detta projekt i samarbete med 
C-studio har tidigare haft projekt som Energy AWARE Clock (Energy AWARE Clock, 2014), 
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Power Aware Cord (Power Aware Cord, 2014) och Flower Lamp (Flower Lamp, 2014). Verktyget 
som utvärderas i denna studie går under arbetsnamnet Urban Energy och har utformats i 
samarbete med Innerstaden Göteborg på uppdrag från Energimyndigheten.  

1.4 	   Avgränsningar	  
Den interaktiva displayen har utvecklats av Interactive Institute för att visualisera 
energianvändningen hos byggnader i innerstaden. Användbarhetsstudien som ligger till grund för 
denna uppsats är en del av en större studie gjord av Interactive Institute. Denna delstudie skall 
försöka undanröja de största användarproblemen med verktyget innan en explorativ studie skall 
göras. Den skall förhoppningsvis också ge riktlinjer om vilka ändringar som kan vara nyttiga för 
att öka individens förståelse och medvetenhet för energiförbrukning, även om detta inte omfattas 
av denna uppsats.  

Displayen som utvärderades i studien var placerad i en galleria i centrala Göteborg den 17:e 
januari 2014. Datainsamlingen skedde endast under detta tillfälle vilket gav ett begränsat antal 
deltagare i studien. Ljudet från interaktionen mellan användare och display spelades in men ingen 
videoinspelning gjordes vilket gör att interaktionsmönster inte kan studeras i detalj. Då deltagarna 
förblev anonyma enligt fanns det ingen möjlighet att göra en longitudinell studie för att 
exempelvis undersöka displayens långsiktiga påverkan eller attitydförändringar. 

Verktyget Urban Energy visar elförbrukningen för olika delar av innerstaden i Göteborg. Det 
ursprungliga målet var att detta skulle visas för varje butik eller hus, dock begränsades denna 
information varpå elförbrukningen endast visas per mätstation vilket omfattar flera kvarter. Då 
samarbetet gjorts med Innerstaden Göteborg går det heller inte att se elförbrukningen för någon 
annan stad eller stadsdel.   
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2. Bakgrund	  
I detta avsnitt kommer relevanta teorier och tidigare studier för detta arbetes frågeställningar 
presenteras. De olika delarna i bakgrunden är även intressanta eftersom de utgör avgörande delar 
i den aktuella displayen. Delarna berör publika displayer och dess utformning, hur användaren 
närmar sig en publik installation, hur touchbaserade displayer bör utformas för bästa intuitivitet, 
hur energivisualiseringar bör utformas för att underlätta förståelse, energimedvetenhet och 
beteende samt studiemetoder för denna typ av display. Avsnittet avslutas med att beskriva och 
illustrera olika egenskaper och funktioner hos displayen Urban Energy.  

2.1 	   Interaktiva	  publika	  displayer	  
Interaktiva displayer tar sig mer och mer ut i publika miljöer där människor kan interagera med 
dem. Från att ha existerat främst i laborativa miljöer kan de numera hittas till exempel i 
shoppingcentrum och på museum utrustade med rörelsesensorer eller touchdisplayer. I och med 
att teknikens användningsområde ännu inte är helt etablerat finns det ingen standard för hur 
dessa displayer skall designas eller utformas (Fritsch & Brynskov, 2011). I och med denna brist på 
riktlinjer för design blir det också utmanande att utvärdera publika interaktiva displayer gällande 
mål, omgivning och effektivitet (Alt et al., 2012). Dessutom anses det svårt att kalla på och 
upprätthålla uppmärksamhet till stora displayer i publika miljöer (Huang et al., 2008). En 
sammanfattning av urbana visualiseringar och hur dessa bör utformas efter omgivningen har 
gjorts av Moere och Hill (2012) som presenterar tre kategorier med designfaktorer: 

- Visualiseringen bör vara situerad i en verklig fysisk omgivning och utnyttja sin fysiska 
placering för att förmedla både sitt explicita och implicita syfte. Informationen som 
visualiseras bör också finnas i den direkta omgivningen. Visualiseringen bör också vara 
intressant på en sociokulturell nivå och vara till nytta för hela befolkningen, inte bara för en 
viss person under en viss tidsperiod. 

- Informativt bör den visualiserade informationen agera feedback på användarna, deras 
handlingar och staden. En urban visualisering bör fungera som en dynamisk spegel efter 
invånarnas aktiviteter för att vara trovärdiga och potentiellt övertalande vilket innebär en 
förändring över tid för att upprätthålla ett intresse för visualiseringen. Den bör också ge 
användarna mer meningsfulla insikter än ren fakta vilket ställer krav på visualiseringen att 
både vara så pass komplex, djup och relevant samtidigt som den är enkel och intuitiv. 
Visualiseringen bör heller inte innehålla motsägelser. Handlar det om att påverka invånarnas 
koldioxidutsläpp måste även visualiseringen vara miljövänlig och hållbar. 

- Visualiseringar bör också ha vissa funktionella egenskaper som till stor del överensstämmer 
med de för urbana displayer. Visualiseringen bör nå en tillräckligt stor användarskara, 
uppmuntra till deltagande och samarbete, erbjuda ett fritt deltagande utan att störa andra 
urbana aktiviteter, smälta in estetiskt med sin omgivning, vara trovärdig och erbjuda objektiv 
data samt att vara övertalande i den mån att uppmuntra till reflektion eller förändring.  

2.2 	   Att	  närma	  sig	  en	  publik	  display	  
Chen et al. (2013) kunde i sin studie urskilja fem mänskliga beteendefaser som människor i 
närheten av en publik display kunde sorteras in i: förbipasserande, besökaren, åskådaren, användaren 
och operatören. Dessa har att göra med hur nära användaren kommer att kommunicera med 
displayen och dess innehåll. Vissa går till exempel bara förbi utan att stanna upp som 
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förbipasserande medan andra närmar sig som besökande, kanske börjar ta del av aktiviteten som 
åskådare eller interagerar med displayen och blir användare eller operatör. Tre nivåer för de olika 
beteendena konstaterades också av Chen et al. (2013) som ingen, låg och hög interaktionsnivå. 
Att närma sig en publik display kan därmed anses vara en mycket komplex process ur ett 
interaktivitetsperspektiv. Detta ställer ännu högre krav på displayens innehåll att fungera som 
engagerande och attraktivt.  

Investeringen i att avsätta tid och engagemang för att närma sig och börja interagera med 
displayen, dessutom i en publik miljö med risk för genans, måste vara värt mödan. Man bör ha 
användarens utelämnande och exponering för pinsamhet i åtanke vid utformning och kanske 
överväga olika displaystorlekar (Huang et al., 2008). Att en användare inte förstår hur displayen 
skall användas och misslyckas med interaktionen kan upplevas genant varför verktyget i största 
möjliga mån skall hjälpa användaren genom interaktionen. En stor display har både fördel och 
nackdel av sin storlek då den syns långt men också speglar användarens handlingar till alla i 
omgivningen. I urbana miljöer finns det också alltid en risk för att visualisering uppfattas som 
kommersiell eller propaganda (Claes & Moere, 2013) vilket kan undvikas med ytterligare 
information eller genom att informera allmänheten i förväg. 

Hur människor dras till publika interaktiva displayer kan också förklaras med olika effekter såsom 
honeypot eller landing ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Honeypot-effekten (Brignull & Rogers, 
2003) kan beskrivas som den effekt när människor dras till ett objekt för att det redan används av 
andra. Steget till att då närma sig objektet upplevs kortare och närmandet känns säkrare eftersom 
någon annan är den styrande användaren. Landing-effekten innebär enligt Müller et al. (2012) att 
en person inte hinner uppfatta det attraherande objektet förrän denne passerat. Detta leder till att 
personen stannar till och backar tillbaka för att undersöka objektet. Då en människa passerar en 
publik display idag är det troligt att displayen inte uppfattas som interaktiv, helt enkelt för att det 
inte förväntas av den. Stora displayer behöver inte ens vara speciellt attraherande och uppenbart 
intressanta som vi kan tro (Huang et al., 2008). Om displayen inte är interaktiv krävs ingen 
interaktion och det är ännu större risk att passerande inte stannar upp. Displayen måste alltså 
synas, uppfattas som interaktiv och motivera användare till interaktion på den korta tid det tar att 
passera den.  

2.3 	   Touchbaserad	  interaktion	  och	  riktlinjer	  
Interaktion med teknik förekommer idag mycket i vår vardagliga miljö och touch-tekniken är 
trots sin tekniska färskhet redan etablerad i många människors fickor. Då interaktionen med stora 
publika displayer saknar dokumenterade och etablerade riktlinjer finns det inte mycket mer att 
göra än att se till de begrepp som finns etablerade för system i allmänhet. Några givna 
designriktlinjer finns inte heller för hur gester och touchbaserade system skall utformas. Det finns 
dock ett par principer inom interaktionsdesign som är oberoende av tekniskt medium (Nielsen & 
Norman, 2010):  

-‐ Synlighet i form av uppfattade affordanser 
-‐ Feedback 
-‐ Språkstandard och terminologi 
-‐ Icke-förstörande operationer (att alltid kunna ångra sig) 
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-‐ Upptäckbarhet (att kunna upptäcka alla operationer genom systematiskt utforskande av 
menyer) 

-‐ Skalenlighet: Operationen skall fungera på alla displaystorlekar 
-‐ Pålitlighet: Operationer skall fungera och inga slumpmässiga händelser får ske. 

Hur displayens innehåll visualiseras kan vara avgörande då människor har observerats lägga 
märke till displayer i större utsträckning om innehållet är rörligt, exempelvis i videoformat, till 
skillnad från text eller bilder. När det gäller skyltar och broschyrer har det dock visat sig mer 
attraherande att använda fysiska artefakter än att se samma innehåll visualiseras genom bildspel 
på en display. Detta beror troligen på att användare vill ha en dynamisk upplevelse av 
interaktionen och själva kunna bestämma vilken information som är intressant och i vilken 
hastighet de tar sig genom den (Huang et al., 2008).   

2.4 	   Förståelse	  för	  energivisualisering	  
Mentala modeller innebär en förklaring av en tanke kring något som finns i den verkliga världen. 
Det agerar som en representation av omgivningen och en persons uppfattning om sig själv och 
sina handlingar. På så sätt kan mentala modeller användas för att förklara en persons beteende 
och uppfattning om världen och ramverk för mentala modeller kan användas inom allt från 
transport och användbarhet till hållbart beteende (Revell & Stanton, 2014). En användare bildar 
således en uppfattning om hur elförbrukning fungerar och hur en visualisering av detta bör se ut 
innan själva interaktionen. Det är sedan upp till displayen att motsvara dessa förväntningar. 
Mentala modeller hos användare kan också användas för att skapa representationer av systemet, 
vägleda användarens handlingar och för att tolka systemets beteende (Staggers & Norcio, 1993).  

Flertalet elmätare och andra verktyg finns idag tillgängliga på marknaden för att underlätta 
övervakningen av energianvändning i hemmet hos privatpersoner. Storskaliga 
energivisualiseringsdisplayer kan användas för att väcka uppmärksamhet och motivera till 
beteendeförändring medan småskaliga displayer kan informera om ändringar på individnivå. Åtta 
designstrategier som bör innefattas i en Eco-visualization har presenterats i en sammanfattande 
utvärdering av etablerade verktyg enligt nedan (Pierce et al., 2008): 

-‐ Erbjuda ledtrådar och indikatorer i beteendet 
-‐ Förse användaren med verktyg för analysering av förbrukningen på detaljnivå 
-‐ Skapa sociala motiv att hushålla med energi, t.ex. tävlingar 
-‐ Koppla individuellt energibeteende till praktisk påverkan 
-‐ Uppmuntra till lekfull interaktion och utforskande med energi 
-‐ Projicera och renodla hållbara livsstilar och normer 
-‐ Väcka publik uppmärksamhet och underlätta diskussion 
-‐ Stimulera kritisk reflektion  

 
De första två strategierna är kopplade till att stödja sparandemål genom att ge klar och användbar 
information eller feedback och tenderar att förutsätta att användaren redan har en anledning att 
spara energi. Tredje och fjärde strategin fokuserar på drivkraften att reducera energianvändning. 
De fyra sista punkterna är kopplade till empiriska aspekter av att synliggöra konsumtion med 
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målet att skapa eller stödja sparandemål och anses mest intressanta vid design av en publik 
display för att väcka intresse och förståelse. 
 
Att installera displayer i hemmen för energivisualisering i syfte att minska förbrukningen har visat 
sig effektivt. Vad det är som triggar energibesparingen, vilken feedback som är bäst och i vilken 
form det bäst representeras är dock inte klart. Experiment har visat att blotta närvaron av en 
mätningsdisplay bidrar till förändrat energibeteende och att användare dessutom minskar sin 
förbrukning mer om denne kan jämföra med sin egen historiska användning (Chiang et al., 2014). 
En annan avgörande faktor verkar vara den ansträngning personen måste göra för att läsa av sin 
egen förbrukning. Chiang et al. (2012) har genom ett laboratorietest utvärderat displayer för 
energivisualisering i hemmet för att undersöka vilken visualisering som ger bäst återkoppling. 
Resultaten visade att sifferrepresentation var bättre än grafisk representation och ambienta 
displayer när det gällde att effektivt avgöra förändringar i elförbrukningen. Detta har dock visat 
sig variera i en mer autentisk boendemiljö där de olika representationerna presterade lika bra 
(Chiang et al., 2014). Ambienta visualiseringar har förmågan att kunna bli avlästa genom en kort 
blick från användarna och syftar till att göra detta utan att innebära någon större kognitiv 
belastning (Mankoff et al., 2003).  

2.5 	   Energibeteende	  och	  medvetenhet	  
Bostäder och service står för femtio procent av elförbrukningen i Sverige idag 
(Energimyndigheten, 2014). Många städer, länder och unioner har som mål att minska 
energianvändningen med en viss procent inom en kommande period. Med intresset för och 
behovet av att minska energianvändningen och bli mer miljömedvetna utvecklas också tekniska 
hjälpmedel för detta. Displayer har genom flertalet studier monterats i hem för att kunna ge 
direkt feedback på boendes energianvändning med varierande resultat (Costanza et al., 2012; 
Bonino et al., 2011; Strengers, 2011). Syftet med dessa displayer är att visualisera 
energiförbrukningen över tid i hemmet för att implicit och explicit påverka de boendes 
levnadsmönster och vanor.  Innan en individ har gått så långt som att installera en smart 
energimätare måste denne dock bli medveten om energiproblemet och hur användningen ser ut 
för att kunna agera. Det finns inga klara direktiv för hur energimedvetenhet och engagemang till 
miljö uppkommer hos individer i urbana miljöer (Moere & Hill, 2012). Energimedvetenhet är 
enligt Brounen et al. (2013) relaterat till miljöpolitik och hållbarhetsattityden hos konsumenter. 
Det är också viktigt att göra till exempel elförbrukningen synlig genom att ta elmätaren från den 
mörka källaren till marknivå och göra informationen lättillgänglig för människorna i byggnaden 
(Holmes, 2007). Dessa teorier stödjer argumentet att ta ut energivisualiseringen i mer offentliga 
miljöer för att uppmärksamma invånarna på förbrukningen och uppmana till reflektion kring 
individens förbrukning. Därför är det intressant att även studera hur detta kan göras genom en 
publikt placerad display. 

2.6 	   Metod	  inom	  studier	  av	  publika	  displayer	  
Deskriptiva studier anses vara den lämpligaste metoden bland de som förknippats tidigare med 
publika displayer. Dessa syftar till att gå in med ett öppet sinne och beskriva den interaktion som 
sker med displayen utan hypoteser eller dylika förutsägelser. Detta är ett bra sätt för ett område 
under utveckling som inte innefattar några generella teorier än (Alt et al., 2012). Studier som 
observationer tenderar dock att skapa isolerade bitar av hur designen skall ske utan någon relation 
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till varandra. På så sätt är det problematiskt att jämföra olika resultat och således skapa några 
generella riktlinjer för hur designen av publika displayer skall ske. Enligt Michelis och Müller 
(2011) är intervjuer och interaktionsloggar en viktig utvärderingsmetod för IT-system i allmänhet 
medan observationer av åskådare är den mest förekommande experimentmetoden. Det är därför 
med fördel som både intervjuande frågor samt observationer av interaktion förekommer i denna 
studie. 

2.7 	   Displayen	  Urban	  Energy	  	  
Nedan beskrivs de olika visuella och interaktiva indelningarna av verktyget Urban Energy. 
Displayen består av en tredimensionell karta över Göteborg som kan visa en valbar visualisering 
över elförbrukningen för innerstaden eller olika hållpunkter. En menypanel finns också där man 
väljer att se hållpunkterna, elförbrukningen eller en text om bakgrunden till verktyget. Under 
denna meny finns också en tidslinje med staplar där elförbrukningen visas i ett eller fler områden 
över tid.  Två touchbegrepp nyttiga för interaktionen med displayen är: 

-‐ Tappa, vilket innebär att röra vid displayen med ett finger på samma sätt som ett klick 
med en datormus. 

-‐ Pincha, vilket innebär att användaren zoomar med två fingrar på samma hand eller olika 
händer genom att dra dem mot varandra (zooma in) eller ifrån (zooma ut). 

-‐ Scrolla, vilket innebär att dra i ett justerbart flöde åt något håll för att komma åt 
information som finns längre bort i flödet. 

2.7.1 Vänteläget	  
Vänteläget är också startläget användaren möts av innan denne börjat använda displayen. När 
displayen inte har varit aktiv under någon minut övergår den i detta vänteläge. Då visas ett par 
tecknade händer som skall illustrera touchmöjligheten och kartan som rör sig i bakgrunden för att 
locka till interaktion (se Figur 1). När en användare rör vid displayen försvinner animationen och 
gränssnittets karta med elförbrukningen visas. 

 

Figur 1 .  Disp layens  vänte läge .  
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2.7.2 Stadsöversikten	  
Gränssnittet består av en tredimensionell karta sedd uppifrån. I startläget är även visualiseringen 
av elförbrukningen och områdesmarkeringarna aktiva (se Figur 2). Perspektivet på kartan går att 
rotera genom cirkelrörelser med händerna. Det går också att zooma in och ut ur kartan med två 
fingrar eller två händer genom att dra dessa ifrån varandra (pincha). Då man zoomat in tillräckligt 
långt ses staden från ett gatuperspektiv, alltså mer från sidan än uppifrån. Att zooma in till 
gatunivå går också att göra med hjälp av att dubbeltappa med fingret på displayen. Perspektivet 
flyger då automatiskt in till max inzoomning. Högst uppe i högra hörnet syns en röd kompasspil 
som alltid pekar åt norr.  

 

Figur 2 .  Stadsövers ikten med energ iv i sua l i s e r ingen akt iv .  

2.7.3 Menypanelen	  
I den nedre delen av displayen syns en grön menypanel (se Figur 3). Denna består av två flikar 
där man kan växla vy över staden, en border där text glider in för att uppmuntra tankar och 
interaktion, en undre del benämnd ”Vill du veta mer?” där man kan klicka för att visa mer 
information om projektet samt en tidslinje (se 2.7.4 Tidslinjen). Menypanelen fungerar som en 
sorts meny med olika val för verktyget. Flikarna där man kan välja vy benämns ”Visa staden” och 
”Visa elanvändning” (det aktiva valet vid utgångsläget). Trycker användaren på ”Visa staden” 
försvinner energivisualiseringen och istället visas ett par hållpunkter för att användaren skall 
lättare kunna navigera sig i staden (se Figur 4). 
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Figur 3 .  Menypane l en och t ids l in j en med t imperspekt iv .  

 

 

 

 

Figur 4 .  Visa s taden- läge t  då hål lpunkter  för  nav igat ion v i sas .  
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2.7.4 Tidslinjen	  
Syftet med tidslinjen är att kunna se elförbrukningen i ett eller flera områden i staden över tid. En 
bild på en hand och en pil med texten ”Pröva dra i diagrammet för att utforska elförbrukningen” 
skall uppmuntra användarna till interaktion. Tidsdiagrammet med staplar för varje timme under 
en dag kan scrollas i till höger och till vänster. Det är också möjligt att zooma in och ut i tidslinjen 
för att växla mellan dag och timvy genom att pincha. Under den aktuella stapeln visas antalet 
kWh som förbrukats under den markerade tidsperioden. Om det är en timme under en dag eller 
en hel dag står också under antalet kWh (jmf. Figur 3 och Figur 5). 

 

Figur 5 .  Tids l in j en med dagsperspekt iv .  

2.7.5 Områdesmarkeringarna	  
Energivisualiseringen av olika områden i innerstaden är indelad efter mätstationer. Det finns hus 
och kvarter i kartan som inte täcks in av någon energivisualisering och den visualisering som 
täcker innerstaden är statisk. Områdena har även olika färger för att kunna urskiljas från varandra, 
dessa har ingen relation till hur hög elförbrukningen är. Däremot avgör elförbrukningen hur högt 
det tredimensionella färglagret är för varje område. Ett område med 500 kWh har högre 
tredimensionell färgsättning än ett område med 200 kWh. För varje område finns även ett antal 
kilowattimmar angett i en cirkel vilket är områdets förbrukning under den valda tidsperioden. 
Dessa är alltså kopplade till tidslinjen och ändras då användaren drar i tidsdiagrammet.   
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3. Metod	  
Användbarhetsstudien utfördes under den 17:e januari 2014 i gallerian Grand Passage i centrala 
Göteborg. Nedan beskrivs utförandet av testet, viktiga etiska aspekter, miljön för testets 
utförande, utrustningen samt hur datan bearbetades i efterhand.  

3.1 	   Deltagare	  
17 förbipasserande deltagare rekryterades på plats där den interaktiva displayen var placerad. 11 
kvinnor och 6 män deltog varav en av dessa män var engelsktalande.  Hans språkkunskaper 
bedömdes dock som tillräckliga för att delta. Åldern på deltagarna varierade mellan 13 och 70 år. 

3.2 	   Procedur	  
Testledare och protokollförare lockade aktivt förbipasserande till att interagera och testa 
displayen. Efter att ha blivit informerade om upplägget för testet och att ljudet spelades in för 
databearbetning fick deltagaren interagera fritt med verktyget i några minuter i syfte att utforska 
och bekanta sig med displayen. Det var då meningen att deltagaren skulle bekanta sig med och 
utforska verktyget. Testledaren gav ledtrådar eller förklarade delar av verktyget under 
interaktionen. Deltagarna uppmuntrades också till att formulera sina tankar enligt ett tänka-högt-
protokoll (Jaaskelainen, 2010) och berätta vad denne såg och gjorde samt hur den tolkade 
informationen. Efter ett par minuter fick användaren utföra två uppgifter som lästes upp av 
testledaren. Dessa löd: 

1. Under vilken timme var den totala elförbrukningen högst den 7:e januari? 
2. Hur mycket el har använts i kvarteret närmast domkyrkan under samma dag (dvs. den 7:e 

januari)? 

Syftet med uppgifterna var att undersöka huruvida deltagarna förstod hur tidslinjen fungerade i 
koppling till områdena i kartan. Deltagarna behövde också visa att de förstod tidslinjens 
zoomningsfunktion och att områdesmarkeringarna i kartan var valbara. Om deltagaren körde fast 
under några av frågorna eller inte visste hur denne skulle fortsätta gav testledaren olika ledtrådar 
till hur man skulle kunna gå vidare tills uppgiften löstes. Under hela testet skrev protokollföraren 
ner observationer kring hur användaren interagerade med verktyget. Saker som protokollföraren 
tittade efter var till exempel om användaren verkade ha en strategi eller interagerade planlöst, om 
denne letade efter någon specifik funktion eller hade problem med någon del av verktyget.  

Då uppgifterna klarats av bads användaren svara på ett par korta frågor innan testet avslutades. 
Användaren bads skatta på en skala 1-5 huruvida den sympatiserade med påståendet där 5 var 
”Håller med fullständigt” och 1 ”Håller inte med alls”. Uppgifterna och påståendena var särskilt 
utformade för att studera om användaren förstår vad tidslinjen visar, att det går att zooma mellan 
olika intervall (dag och timmar) samt om de förstår relationen mellan tidslinjen och de 
tredimensionella områdesmarkeringarna. Det vidare syftet var att erhålla kunskap generellt om 
hur displayen kan förbättras och vilka aspekter som är särskilt svåra eller intressanta. 

Påståendena i enkäten såg ut enligt följande: 

1. Det var enkelt att använda verktyget. 
2. Det var enkelt att förstå hur diagrammet (listen/tidslinjen) skulle användas. 
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3. Det var enkelt att orientera sig i kartan (se vart man befinner sig). 
4. Det var enkelt att navigera i kartan (att röra sig/interagera med kartan). 
5. Det var enkelt att förstå hur man skulle ta på/klicka på displayen. 
6. Det var enkelt att förstå hur man skulle zooma in och ut i tidslinjen. 
7. Det var roligt att använda verktyget. 
8. Verktygets design är snygg (tilltalande). 
9. Jag skulle kunna tänka mig att fortsätta utforska elanvändningen i Göteborg med hjälp av 

verktyget. 

Avslutningsvis fick deltagaren svara fritt på frågorna: 

10. Om du själv kan se nyttan med att använda den här typen av verktyg, hur skulle du då 
vilja att den utvecklades? Vilken typ av information och funktioner skulle du önska dig? 

11. Kön, ungefärlig ålder och teknikvana? 

3.3 	   Etik	  
Passerande människor tillfrågades om de ville delta i en forskningsstudie för att utvärdera 
displayen. Trots att deltagandet var frivilligt kan någon eller några ha upplevt det som svårt att 
neka varpå denne ändå deltagit i studien. Det ansågs viktigt att poängtera för deltagarna att det 
inte var deras prestation som testas i studien utan displayens förmåga att förmedla information. 
Information i form av affischering placerades även runt om displayen för att upplysa om 
projektet och displayens syfte. Deltagarnas anonymitet garanterades vid testet och de försäkrades 
att ljudinspelningen endast skulle användas för databearbetning.  

3.4 	   Miljö	  
Displayen var placerad i en galleria utformad som en passage i centrala Göteborg. Placeringen var 
mellan ingången till den sista butiken i passagen och utgången från gallerian, se Figur 6. 

 

Figur 6 .  Disp layens  p lacer ing  i  ga l l e r ian f rån utgångens  perspekt iv .  
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3.5 	   Utrustning	  
Den interaktiva displayen som använts i studien består av en 55 ” stor display med IR-sensorer 
vilket formar ett lager av ljusstrålar likt ett nät över displayen. Detta är tekniken som gör 
displayen interaktiv via touch. En dator är också kopplad till displayen för att sköta mjukvaran 
och själva programmet. Programvaran heter Urban Explorer och har utvecklats av Interactive 
Institute Swedish ICT. Displayen är på grund av sin storlek monterad på en ställning där den kan 
justeras till ett liggande bord eller stående likt en tavla. Höjdläget på displayen går också att 
reglera upp och ner. Displayen visar endast elförbrukningen för olika kvarter i innerstaden och 
innehåller inte information om annan sorts energiförbrukning.  

3.6 	   Sammanställning	  och	  kategorisering	  av	  data	   	  
Observationsprotokollen för varje fas sammanställdes med enkätsvaren för varje deltagare. 
Ljudupptagning för två av testdeltagarnas interaktion transkriberades då dessa ansågs särskilt 
uttömmande och innehållsrika på data samt att i stor utsträckning representera de generella 
användarproblemen. Problem och fenomen ur data identifierades sedan och extraherades, dessa 
exemplifierades även med citat från användarna. Problemen med citat sorterades i kategorier 
mappade mot displayens olika indelningar och interaktionen med dessa. I analysen genererades 
sedan förslag på designlösning och implementationsändring för varje problem (se Figur 7). Dessa 
låg, tillsammans med en expertutvärdering av displayens funktioner, till grund för den diskussion 
som fördes vid en workshop då förändringar i verktyget skulle bestämmas. Enkätsvaren 
sammanställdes i Microsoft Excel och medelvärdet beräknades för alla enkätfrågor. Svaren gav en 
kompletterande bild av deltagarnas uppfattning av displayen.  

 

Figur 7 .  Flöde  över  dataanalysen .  
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4. Resultat	  
Detta avsnitt beskriver de resultat som framkom ur användbarhetsstudien. De främsta problemen 
från observationerna beskrivs nedan följt av enkätfrågornas medelvärden. 

4.1 	   Problem	  ur	  observationsprotokollen	  
Den kvalitativa datan kommer från observationer och inspelningar under testerna. De 
väsentligaste fenomenen och dess lösningar presenteras nedan indelade efter respektive 
delområde i verktyget. En utförligare tabell med citat och problem finns i Bilaga 1. 

4.1.1 Vänteläget	  
Vänteläget ansågs inte tillräckligt uppmanande vid interaktion. En användare hade till exempel 
svårt att förstå att denne kunde röra vid displayen vid vänteläget för att få någon återkoppling. En 
deltagare tittade bara på displayen och frågade ”Vad skall jag göra?”. Ett förslag till förbättring på 
detta är att visualisera händernas rörelse istället för att kartan i bakgrunden rör sig i viloläget. 

När användaren rört vid displayen i viloläget hamnar denne automatiskt i en vy där 
elvisualiseringen redan är aktiv. Detta gör det svårt att lokalisera var användaren befinner sig i 
kartan. Någon upplevde till exempel att navigationen och orienteringen var mycket lättare när 
elvisualiseringen och områdesmarkeringarna var borta. Displayen skulle kunna ändras så att 
användaren hamnar i läget där hållpunkterna visas först för att denne lättare skall hitta sin plats. 
Uppmaningar att växla till elvisualiseringen bör dock finnas för att användare inte skall missa 
huvudmålet med verktyget. 

4.1.2 Kartan	  
Flera deltagare hade problem att lokalisera hållpunkter och sin egen position i kartan. De hittade 
till exempel inte sin egen plats och någon önskade gatunamn för underlättad orientering. Ett 
förslag på förbättring kan vara att även ha en markering för ”Här är du” även i 
elvisualiseringsläget, alternativt att ha ”Visa staden”-vyn som den första vyn användaren ser vilket 
också är kopplat till problemet i stycket ovan. 

När deltagaren zoomat in nära staden växlar vyn från ett perspektiv ovanifrån till ett 
sidoperspektiv. Användarna hade svårt att själva förstå denna växling mellan perspektiv. Någon 
gillade att den fanns, en annan upplevde det nästan som sjösjuka när kartan rör sig. När 
användaren zoomar in förväntar denne sig normalt bara att komma närmre eller att erhålla mer 
information, inte att byta perspektiv. Denna funktion skulle kunna förklaras i en form av en 
instruktion. Operationen dubbeltappa som automatiskt zoomar in och skiftar perspektiv bör tas 
bort då denna verkar förvirra användarna.	  

4.1.3 Menypanelen	  
Många användare hade problem att se och uppfatta den gröna menypanelen som interaktiv. 
Deltagarna behövde till exempel böja sig bakåt eller backa tillbaka mellan beröringar för att se 
menyn. Flera deltagare såg den helt enkelt inte eller glömde bort den, förmodligen på grund av 
dess låga placering under ögonhöjd.  Detta bidrog till att kopplingen mellan 
områdesmarkeringarna och funktionerna i panelen ansågs otydlig. Menyvalen ansågs också vara 
placerad för långt ifrån kartan där det faktiskt händer något vid menyvalen. Deltagarna 
interagerade ibland med panelen eller tidslinjen utan att notera effekterna i kartan. Displayen 
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skulle kunna höjas högre upp för att menyn skall komma inom synfältet. En alternativ lösning är 
att flytta tidslinjen och lägga denna någon annanstans, exempelvis som en sidopanel. Att vända 
displayen till ett landskapsformat skulle också göra att mer information blir synlig då det visuella 
fältet är 180° horisontellt och ca 135° vertikalt (Roberts, 1990).  Hur detta skulle påverka resten 
av interaktionen bör dock undersökas vidare. 

Vilket menyval som är aktivt och inte är oklart för användaren då återkoppling saknas. Det finns 
inget i menyvalet som indikerar ett aktivt val. Vissa deltagare försökte till exempel välja ”Visa 
elanvändningen” trots att menyvalet redan var aktivt. Andra förstod inte hur man växlade mellan 
de olika menyvalen och det skedde mestadels slumpvis. Menyvalen innehåller exempelvis ett 
plustecken som aldrig förändras och menyerna har samma färg oavsett vilket val som är aktivt (se 
Figur 6). Plustecknet skulle kunna bli ett minustecken och färgsättningen kan förbättras så att det 
aktiva valet markeras tydligare. Menyvalen kan också göras om till flikar så att dessa genom en 
tredimensionell visualisering visar vilken som är överst och därmed aktiv.  

Menyvalens texter är oklara och det är inte tydligt vad de innebär. Flera deltagare gick till exempel 
in på ”Vill du veta mer” när de letade efter instruktioner och ”Visa staden” kändes inte 
nödvändig då staden redan är synlig. Ett designförslag är att överväga vilka menyer som är 
nödvändiga och inte för att användaren skall kunna genomföra de möjliga operationerna i 
verktyget. Menyvalen kan också döpas till något tydligare, till exempel ”Om projektet” och ”Visa 
hållpunkter”, alternativt indikera valen med olika figurer för att dessutom göra verktyget mindre 
språkberoende.  

Då användaren väljer menyvalet ”Visa elanvändningen” dirigeras användarens perspektiv om så 
att norr blir uppåt i kartan. Detta gjorde att flera deltagare blev förvirrade och ibland även 
tappade orienteringen. Ett designförslag är att ta bort denna automatiska omställning så att 
användarna inte blir lika förvirrade eftersom omställningen förbryllar mer än underlättar för 
användaren.  Någon ville dock att funktionen skulle finnas valbar, och det är därför intressant att 
möjligen göra kompasspilen i högra hörnet interaktiv så att kartan ställer sig mot norr om den 
vidrörs. 

4.1.4 Tidslinjen	  
Flera deltagare hade problem att förstå kopplingen mellan staplarna i tidslinjen och 
områdesmarkeringarna i kartan. Några förstod inte att tidslinjen visade elanvändning för de 
markerade områdena. Detta kan vara relaterat till att tidslinjen syns även om elanvändningen inte 
är aktiv, till exempel i ”Visa staden”-läget. Det kan också vara relaterat till menypanelens 
synlighetsproblem (se 4.1.3 Menypanelen).  

Enligt deltagarna var det inte självklart att staplarna i tidslinjen representerar elförbrukningen 
över tid. Någon förstod inte varför staplarna i tidslinjen går i vågor och även om elanvändningen 
är hög ibland över tid trodde man att det berodde på utomhustemperaturen. Den visuella 
kopplingen finns endast i form av cirklarnas dynamiska siffror vid scrollande i tidslinjen och 
staplarnas färg då ett eller två områden är valda. Förslaget på designlösning till detta problem är 
att lägga till någon form av animeringseffekt som till exempel mörker i kartan under nattetid som 
visualiserar tiden. 
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Alla deltagare hade problem att på egen hand förstå och upptäcka zoomningen i tidslinjen för att 
byta enhet. Vissa letade efter instruktioner, andra bläddrade efter en total sammanställning och 
någon frågade om man behövde räkna ihop alla timmars förbrukning manuellt. På uppmaning att 
ändra upplösning i tidslinjen zoomade många deltagare dessutom åt fel håll, dvs. att zooma in 
(dra isär fingrarna) istället för att zooma ut (nypa ihop). Ett designförslag är att illustrera pinch-
funktionen hos tidslinjen i en guide eller en introduktionsfilm. Nivåerna och upplösningen i 
tidslinjen bör också göras mer lättillgänglig i form av till exempel knappar. Dagar skulle också 
kunna vara standardenheten för att sedan zooma in för att få mer detaljerad information om 
exempelvis timmar. Ett förslag är också att ha knappar eller flikar som uppmuntrar till att skifta 
tidsvy. 

4.1.5 Områdesmarkeringarna/cirklarna	  
Det är inte självklart att elförbrukningen går att se för ett, två eller alla områden i tidslinjen samt 
att det inte går att välja till exempel tre områden. Användarna hade problem att förstå hur alla 
områden väljs eller att man först måste välja ett område för att inte alla områdens elförbrukning 
skall visas. Ett designförslag på detta är att indikera att varje område är valbart på något sätt med 
till exempel tydligare färgindikering eller avbockningsrutor för varje område.  

Många deltagare hade problem att förstå vad siffrorna i cirklarna visar, om det var 
elförbrukningen över en hel dag eller bara en viss timme. Detta är förmodligen relaterat till 
kopplingsproblemet mellan tidslinjen och områdesmarkeringarna (se 4.1.4 Tidslinjen). Flera 
deltagare trodde att siffrorna i cirkeln representerade dagsförbrukningen och insåg därmed inte 
att detta var kopplat till den aktuella timmen i tidslinjen, vid frågan var de dock inte säkra på om 
det var dag eller timme som antalet kWh i cirkeln representerade. Ett designförslag är att lägga till 
informationen ”timme” eller ”dag” i cirkeln så att detta inte blir oklart samt att förbättra 
kopplingen mellan områdena/cirklarna och tidslinjen.  

Om en deltagare har valt ett område och dess elförbrukning och sedan vill välja alla områden på 
nytt finns det inget självklart sätt att göra detta på. Deltagaren måste välja ”Visa elanvändning” 
igen. Displayen bör erbjuda ett bättre sätt att markera alla delar av staden, till exempel markera 
alla automatiskt om användaren väljer fler än två områden, eller helt enkelt erbjuda en ”Välj alla”-
knapp.  

4.1.6 Hjälp	  &	  Tillbaka	  
Det finns få instruktioner för hur interaktionen med verktyget skall ske förutom ett par korta 
uppmaningar som rullar fram i menypanelen. Många deltagare verkade leta efter instruktioner och 
gick då in på ”Vill du veta mer”. Deltagarna uttryckte ett behov av en hjälp-knapp med 
instruktioner eller en guide till verktyget. Denna bör alltid vara tillgänglig så att användaren alltid 
kan få assistans i interaktionen. 

Det finns heller inget sätt att börja om från början eller gå tillbaka i interaktionen med verktyget. 
Om användaren exempelvis tappar bort sig i kartan och inte hittar tillbaks till några riktmärken 
eller innerstaden finns det inget givet sätt för denne att börja om. En knapp för att gå tillbaka 
borde alltid finnas enligt en av deltagarna. Ett designförslag är att göra det tydligt var användaren 
befinner sig i verktyget med markerade alternativ. Användaren skall också alltid kunna ångra sig 
enkelt och gå tillbaka till ett startläge. 
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4.1.7 Språk	  &	  syfte	  
Språket i verktyget är inte enhetligt eller tydligt. Exempelvis används elförbrukning och 
energianvändning som motsvarigheter och endast elförbrukningen kan visas. I menypanelen 
används även orden dra och scrolla för samma operation. En genomgång av termer bör därför 
göras för att få en så kontinuerlig språkanvändning som möjligt. 

Flera deltagare reflekterade kring syftet bakom displayen. Reflektionerna kunde röra varför 
områdena skiljer sig åt i elförbrukning, vad man som individ kan göra åt elanvändningen och en 
önskan om mer detaljerad information om vad som drar el och energi. Syftet med displayen är 
alltså otydligt för användarna och det tycks inte uppenbart varför de skall använda displayen. Ett 
designförslag är att ge ledtrådar till elförbrukningens orsaker i displayen samt att på något sätt 
uppmana till reflektion och erbjuda meningsfull information.  

4.2 	   Enkätsvar 	  
Medelvärdet (µ) och standardavvikelsen (σ) för påståendena i enkäten ses nedan i Tabell 1.  

 

Tabel l  1 .  Påståendenas mede lvärden samt s tandardavv ike l s e .  

Påstående µ σ 

1. Det var enkelt att använda verktyget. 3.35 0.86 

2. Det var enkelt att förstå hur diagrammet skulle användas. 3.41 0.94 

3. Det var enkelt att orientera sig i kartan. 4.12 0.78 

4. Det var enkelt att navigera i kartan. 4.18 0.95 

5. Det var enkelt att förstå hur man skulle ta på/klicka på displayen. 3.88 0.78 

6. Det var enkelt att förstå hur man skulle zooma in och ut i tidslinjen. 2.76 1.44 

7. Det var roligt att använda verktyget. 4.29 0.92 

8. Verktygets design är snygg (tilltalande). 4.65 0.49 

9. Jag skulle kunna tänka mig att fortsätta utforska elanvändningen i 
Göteborg med hjälp av verktyget. 
 

3.88 0.81 
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5. Diskussion	  
Nedan följer en reflektion kring enkätresultaten och observationsanalysen i 
användbarhetsstudien. Frågeställningarna tas sedan upp för att kopplas till resultaten i 
användbarhetsstudien. Valet av metod för utförande och författarens inflytande över detta 
diskuteras för att till sist överlägga framtida rekommendationer till liknande studier. 

5.1 	   Utvärdering	  av	  displayens	  interaktionsområden	  
De förslag på design eller lösningar som getts för varje problem i resultaten varierar i konkrethet 
och precision. Detta för att förslagen mer skall ligga till grund för diskussion kring displayens 
interaktionsområden och vilka ändringar som bör göras än att vara givna designåtgärder. I många 
fall är det inte heller garanterat att designförslagen kommer lösa problemet eller svårigheten som 
observerats varför detta bör diskuteras. 

5.1.1 Förslag	  på	  lösningar	  
Vad gäller viloläget ansågs det mer naturligt att visualisera händernas rörelse ovanpå kartan för att 
uppmuntra till interaktion än att kartan i bakgrunden skulle röra sig. Då detta stämmer bättre 
överens med den interaktion displayen syftar till att uppmuntra kommer användarna 
förhoppningsvis tolka detta mer som ett interaktivt gränssnitt. Stadsöversikten som användaren 
hamnar i då denne aktiverat displayens gränssnitt innefattade elförbrukningen aktiverad vilket 
verkade förvirra användarna. Detta kan ha varit för mycket information för användarna då de 
skulle lokalisera sin plats samtidigt som de bearbetade syftet med elvisualiseringen. Många 
deltagare behövde först lokalisera sin plats i ”Visa staden”-läget för att få en uppfattning om var 
de befann sig och behövde därför växla två gånger mellan menyvalen. Ett naturligare 
tillvägagångssätt hade varit att introducera användaren till staden och dess riktmärken först för att 
denne sedan skall kunna välja att visa elförbrukningen. Användaren behöver då endast växla 
mellan menyvalen en gång.  

Menypanelen noterades inte av många deltagare eller uppfattades oftast inte som interaktiv. Detta 
tros bero på menyns placering långt under ögonhöjd vilket också resulterade i att kopplingen 
mellan menypanelen och effekterna i kartmiljön inte uppfattades. Designförslaget var att höja 
hela displayen så att innehållet kommer högre upp, rotera displayen till ett liggande landskapsläge 
eller att flytta tidslinjen upp till ögonhöjd. Tidslinjen skulle även kunna placeras annorlunda som 
till exempel en sidopanel. Om displayen höjs är det dock viktigt att anpassa längden för att 
användare med olika kroppslängd fortfarande skall kunna interagera med displayen utan problem. 
Om displayen roteras 90 grader uppmuntrar utformandet till användning av flera människor 
samtidigt, så kallat multi-touch, vilket inte är avsikten hos displayen. Om mer än en person 
interagerar samtidigt med verktyget kan detta snarare bli problematiskt då användarna riskerar att 
sabotera för varandra. Att utforma tidslinjen som en vertikal sidopanel kan också bli 
problematiskt då denna information lämpar sig bättre för horisontellt än vertikalt läge.  

Deltagarna hade problem att förstå vilket menyval som var aktivt, då ingen återkoppling på vald 
meny erhölls. Att ge återkoppling på operationer i touchbaserade gränssnitt tillhör grundläggande 
design enligt Nielsen och Norman (2010) vilket också bekräftats i denna användbarhetsstudie. Att 
markera vald meny eller flik med färg och 3D-visualisering kommer förmodligen hjälpa 
användarna att se vilket menyval som är aktivt. Även korrekt benämning av dessa menyval är 
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viktigt då det hjälper användaren att lokalisera sig i verktyget. Om dessa benämningar byts ut mot 
figurer vilket gör displayen mindre språkberoende bör detta göras med försiktighet då dessa klart 
och tydligt måste förmedla menyernas innehåll tydligare än den befintliga texten. 

Då deltagaren valde menyvalet ”Visa elanvändning” riktades kartans läge om mot norr. Detta 
uppfattas förmodligen som en omotiverad och slumpmässig händelse. Uppfattas något som 
opålitligt och förvirrande är steget inte långt till att användaren känner sig omotiverad att använda 
verktyget och tappar lusten för interaktion (Nielsen & Norman, 2010). Därför anser jag det 
viktigt att ta bort denna omställning för att inte riskera användarens upplevelse av verktyget. 

Att fråga 6 i enkäten (”Det var enkelt att förstå hur man skulle zooma in och ut i tidslinjen”) fick 
lägst medelvärde är inte förvånande med tanke på att observationerna och problemanalysen 
stödjer detta. Ingen deltagare insåg på egen hand att det går att zooma in och ut i tidslinjen för att 
byta enhet mellan timmar och dagar. På uppmaning zoomade många av deltagarna dessutom åt 
fel håll genom att dra isär fingrarna istället för att nypa ihop. Att zooma in är förmodligen en 
operation som oftare utförs av användarna än utzoomning, och upplevdes därför som mer 
intuitiv. Fenomenet kan också vara relaterat till att zoomningsfunktionen upplevs som mer 
naturlig i exempelvis en kartmiljö än i ett diagram. En knapp eller annat synligt val bör 
implementeras för att användaren inte skall gå miste om funktionen att växla tidsperspektiv.  

Gränssnittet i sig ger inte på något sätt visuella ledtrådar om att områdena i kartan är valbara och 
att det går att jämföra förbrukningen mellan två områden. Detta bör tydliggöras på något sätt, 
förslagsvis genom att visualisera områdenas ”valbarhet” genom att kunna bocka för och av 
områdena. Instruerande text om detta kan även visas i den rullande informationsdelen i 
menypanelen eller i någon form av guide. Färgkopplingen mellan tidslinjen och de markerade 
områdena kan även göras tydligare genom att exempelvis göra alla områden gröna när alla är 
valda och sedan applicera färger när de väljs för att användaren skall kunna urskilja områdena 
från varandra i tidslinjen. 

Nielsen och Norman (2010) anser att möjligheten att kunna ångra sig alltid bör finnas för 
användaren. Även deltagarna i denna studie efterlyste denna möjlighet för att kunna gå tillbaka 
eller börja om från början. Att ha ett givet startläge som användaren alltid kan utgå ifrån är ett bra 
alternativ i dessa gränssnitt för att användaren skall känna sig så trygg som möjligt i interaktionen. 
Även var användaren befinner sig i interaktionen med displayen, såsom markerade menyval och 
kartområden bör tydliggöras av samma anledning. 

5.2 	   Användarnas	  förståelse	  för	  elvisualiseringen	  
En av frågeställningarna i denna studie berörde hur elförbrukning över tid bör visualiseras på en 
publik touchdisplay för att underlätta användarnas förståelse av elförbrukning. Då studien inte 
undersökt användarnas förståelse för elförbrukning före eller efter interaktionen med verktyget 
går det inte att säga huruvida displayen ökat förståelsen för elförbrukning eller ej. Det är däremot 
möjligt att genom observationerna se vad användarna uppfattade och hur de upplevde 
visualiseringen i displayen. De flesta av deltagarna förstod visualiseringen över elförbrukningen i 
staden och hur denna såg ut. Ett par interaktionsproblem upptäcktes i studien som kan ha 
påverkat denna förståelse negativt, till exempel att tidslinjen uppfattades som placerad för långt 
ner för att anses interaktiv eller att deltagarna saknade återkoppling på vad som bidrog till 
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elförbrukningen. Att kopplingen mellan tidslinjen och områdesmarkeringarna uppfattades som 
otydlig eller problem att förstå siffran i områdesmarkeringarnas cirklar kan även ha påverkat 
förståelsen negativt.  

Användarnas funderingar kring syftet bakom displayen är förmodligen också relaterat till 
förståelsen av elförbrukningen. Det ges till exempel inga ledtrådar till vad det är som drar elen, 
varför den är högre under vissa tider eller vad man som individ kan göra för att minska 
förbrukningen. Användarna förstår alltså att el förbrukas olika mycket över tid och mellan olika 
områden men erbjuds ingen vidare kunskap kring detta. Huruvida detta behövs eller ej för att till 
fullo förstå elförbrukningen i staden är diskutabelt. Då displayens huvudsakliga syfte är att 
uppmuntra till reflektion och idé finns det inget krav på att dessa ledtrådar skall finnas, men 
förmodligen blir upplevelsen mer lärorik och gör ett större intryck om användaren förstår syftet 
bakom informationen. 

Vad gäller designriktlinjerna för en Eco-visualization (Pierce et al., 2008) som togs upp i 
bakgrunden (se 2.4 Interaktiva verktyg för energivisualisering) finns det flera av dessa som 
verktyget Urban Energy inte uppfyller. Verktyget kopplar exempelvis inte individuellt 
energibeteende till någon praktisk påverkan och den erbjuder inte heller någon information om 
hållbara livsstilar och normer. Vidare ges inga sociala engagerande motiv såsom tävlingar eller 
stimulans till kritisk reflektion. Displayen uppmuntrar dock till lekfull interaktion och utforskande 
med energi och väcker publik uppmärksamhet med sin storlek vilket underlättar diskussion 
mellan användarna.  

Sammanfattningsvis bör det göras en större satsning på aspekterna rörande energivisualisering i 
displayen och stimulering till reflektion och eftertanke. Det bör också göras en anpassning av 
elförbrukningens representation i gränssnittet och göra siffrorna lättförståeliga för användarna så 
att de kan relatera informationen till sin egen uppfattning. Användarna kan nu se att vissa 
områden förbrukar mer el än andra och att det varierar under tid. Hur skall dock en genomsnittlig 
användare förstå om 638 kWh är mycket eller lite förbrukning under en timme för ett markerat 
område? Information rörande el bör anpassas till användarens förväntade kunskap kring ämnet 
för att denne skall kunna få med sig så mycket nyttig information som möjligt från verktyget. 
Gränssnittet bör alltså anpassas så att det till större del matchar den mentala modell användarna 
kan ha av elinformation.   

5.3 	   Utformning	  för	  tryggare	  publik	  interaktion	  
Vilken miljö som displayen är placerad i har stor betydelse för hur den bemöts, uppfattas och 
används. I gallerian där Urban Energy monterades befann sig användarna ofta i syftet att shoppa 
eller äta lunch. De bedömdes som stressade och bar ofta något i händerna vilket försvårade 
interaktionen med displayen. Även displayens placering nära en in- och utgång kan ha påverkat 
deltagarnas inställning eller rekryteringen. Inget konkret designförslag har tagits fram för detta 
fenomen, avvägningar bör dock göras rörande attraktionskraften och syftet med displayen. Är det 
en lämplig miljö för en sådan display och behövs det mer eller mindre attraktionskraft i en galleria 
jämfört med till exempel en utställningsmiljö? Kontexten för var en publik display placeras är 
kritisk (Huang et al., 2008) då människor i olika kontexter rör sig och agerar på olika sätt. Detta 
bör tas med i beräkningen när gränssnittet utformas då displayens omgivning är direkt avgörande 
för hur den kommer uppfattas av användarna 
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Att visa upp sin egen förbrukning och att jämföra den med andras kan vara både motiverande 
eller upplevas som kränkande. Enligt Roberts et al. (2004) finns det inget intresse för normativa 
jämförelser mellan sin egen elförbrukning och andras eller i relation till en medelförbrukning, 
men andra studier talar mot detta (Moere et al., 2011). Funktionen hos displayen Urban Energy att 
erbjuda en jämförelse mellan två områden är alltså diskutabel. Dock finns det ingen 
medelförbrukning i denna display att förhålla sig till vilket uppenbarligen inte är nödvändigt enligt 
användarna. Däremot finns det intresse för att jämföra sin egen elförbrukning historiskt med 
samma tid under exempelvis förra året (Roberts et al., 2004). Denna rekommendation stämmer 
överens med displayens funktion för hjälp av tidslinjen och zoomning mellan olika tidsperspektiv.  

Displayen i denna studie saknar flera av de designaspekter som togs upp av Moere och Hill 
(2012) (se 2.1 Interaktiva publika displayer) gällande design av publika displayer anpassade efter 
sin omgivning. Displayen drar inte nytta av sin direkta omgivning i annat avseende än att 
visualisera elförbrukningen för de kvarter den omringas av. Det är också diskutabelt huruvida 
displayen ger mer meningsfulla insikter än ren fakta då den information som erbjuds till stor del 
handlar om förbrukning över tid och mellan olika områden. En display som placeras publikt bör 
också uppmuntra till samarbete och användning av flera personer samtidigt då detta kan minska 
barriärer för att närma sig stora displayer och även bidra till begrepp som honeypot effect (Koppel et 
al., 2012). Detta är dock inte möjligt i displayen Urban Energy då den inte stödjer multi-touch, 
varför det är intressant att överväga ett skifte till en sådan teknik.  

Displayen upplevdes av många deltagare som rolig och engagerande enligt enkätresultaten, något 
som också är viktigt hos en urban visualisering för att användaren skall lockas till och hållas kvar 
av verktyget. De emotionella och engagerande aspekterna som togs upp i fråga 7 och 8 i enkäten 
är kritiska vid design av publika displayer. Detta eftersom användningen bör överträffa de risker 
användaren utsatt sig för och de ansträngningar denne gjort genom att interagera med displayen. 
Målet med fråga 1, om displayen upplevs som enkel att använda, är givetvis att den skall ha 5.0 
för att användarupplevelsen skall bli den bästa möjliga. Detta är också viktigt för att verktyget inte 
skall avskräcka användarna från att interagera eller för att de inte skall tröttna på interaktionen för 
snabbt. Det höga medelbetyget på fråga 7 och 8 talar dock emot detta.  

5.4 	   Utformning	  för	  bättre	  intuitivitet	  	  
I utvecklingen från interaktion med små displayer såsom plattor och smarta telefoner till stora 
publika displayer finns det ett antal aspekter som måste begrundas. Utifrån deltagarnas 
användning av ordet ”intuitivitet” kan det definieras som något en interaktiv display bör ha för 
att användarna med lätthet skall kunna interagera med den. Begreppet kan också beskrivas som 
steget mellan de operationer användaren är van att utföra och de operationer gränssnittet kräver. 
Det är helt enkelt något användarna anser naturligt eller som något de instinktivt vet hur de bör 
utföra. Begreppet affordans myntat av Gibson (Gibson, 1986) är ett omdiskuterat uttryck som i 
denna uppsats anses relaterat till intuitivitet då en affordans bjuder in användaren till handling 
och uppfattas som interaktiv. Displayen ansågs till exempel inte locka till interaktion i vänteläget 
vilket kräver tydligare affordanser som påvisar möjligheten till touchinteraktion.  

De designriktlinjer som Nielsen och Norman (2010) gav för gränssnitt generellt (se 2.3 
Touchbaserad interaktion och riktlinjer) skulle även kunna appliceras på en publik touchdisplay. 
Dessa riktlinjer innefattade också aspekter som uppkommit i de observerade problemen hos 
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verktyget i denna studie. Displayen gav till exempel ingen återkoppling vid aktivt menyval och 
erbjöd inte användaren någon möjlighet att ångra sig. Den gjorde även ett par, enligt användarna, 
slumpmässiga operationer som omställning av kartan mot norr och inzoomning till detaljnivå vid 
dubbeltappning. Displayen erbjuder också operationer (att välja ett, två eller alla områden) och 
information (antalet kWh i cirklarna) som deltagarna inte intuitivt kunde ta till sig eller förstod. 
Resultaten har gett många exempel på hur displayen kan utformas tydligare och förbättras. 
Bristen på etablerade designriktlinjer för touchbaserade gränssnitt gör dock att designers får göra 
många designval gällande intuitivitet etc. Det är därför viktigt att alltid undersöka användarens 
behov och uppfattning av gränssnitt och operationer för att få så bra underlag till utformandet 
som möjligt.   

En publik display bör upplevas bekant och intuitiv för användaren utan att kräva instruktioner. 
Att anta att användaren behöver läsa instruktionerna för att kunna använda gränssnittet korrekt 
och få en bra upplevelse kan vara farligt. Det leder till att designers lockas till att förklara 
operationer i instruktioner istället för att utforma gränssnittet väl. Det är dock inte optimalt för 
användaren att läsa instruktioner för att kunna använda en publik display. Ett publikt placerat 
gränssnitt som endast syftar till att uppmana till reflektion och skapa intresse likt displayen i 
denna studie bör inte kräva förkunskaper. Detta för att dels inte gå miste om användarens 
intresse så att denne tappar lusten, men även för att inte riskera att användaren exponeras en 
längre tid framför displayen utan att veta hur denne skall interagera med verktyget. Det kan dock 
även vara positivt att erbjuda instruktioner för att användaren skall kunna ta den säkra vägen och 
inte tvingas till interaktion i en ny miljö utan assistans. 

5.5 	   Metodreflektion	  
Eftersom användarstudien utfördes i en naturlig kontext gav det hög ekologisk validitet då 
displayen testades i en urban miljö och skall kunna användas av förbipasserande utan tidigare 
kunskap. Detta ledde dock till att utförandet av proceduren inte kunde hållas enhetlig. Vissa 
deltagare var till exempel i sällskap med någon varpå sällskapet även deltog i interaktionen och 
diskuterade med huvudanvändaren hur denne bör lösa uppgifterna, vilka funktioner displayen 
hade etc. Hur studien skulle utföras metodologiska var något författaren ej hade möjlighet att 
påverka då dessa beslut togs i ett tidigare skede. Beslut rörande placering i gallerian, information 
om verktyget på plats, enkätutformande och uppgifter samt procedur togs av Interactive 
Institute. Till den explorativa studien av verktyget bör flera aspekter övervägas enligt denna studie 
gällande enkätens utformande, placering av displayen, deltagarantal och rekrytering. Även om 
syftet med studien var att identifiera användbarhetsproblemen med displayen till skillnad från 
deltagarnas prestation är enhetlighet att eftersträva.  

De enkätfrågor som deltagarna fick svara på i slutet av testet var generella frågor som berörde 
upplevelsen av displayen och dess specifika funktioner. Dessa gav en fingervisning om hur 
displayen upplevdes av deltagarna och hur displayen framstådde som enkel och engagerande. 
Den sista frågan angående framtida utveckling gav deltagarna möjlighet att uttrycka vad de själva 
skulle vilja göra med verktyget. Denna ansågs bidragande till resultatet då dessa data speglade 
användarens uppfattning kring displayen och vilka problem som upplevdes. De övriga 
skattningsfrågorna ansågs dock inte bidra till resultaten nämnvärt mer än de data som erhölls i 
observationerna och ljudinspelningarna. Skattningsfrågornas främsta bidrag var uppfattningen 
om att verktyget var väldigt roligt och engagerande, men inte lika enkelt att använda eller intuitivt. 
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Frågeformuleringarna i enkäten bör också begrundas och eventuellt omformuleras till nästa 
studie. Då deltagarnas ålder varierade kraftigt går det inte heller att säga något statistiskt för en 
specifik målgrupp. Variansen i ålder var dock önskvärd eftersom målgruppen för displayen är så 
pass bred. För att kunna göra en utförlig statistisk analys bör antalet deltagare ökas betydligt. 
Antalet ansågs dock tillräckligt i denna användbarhetstestning då åsikterna kring användbarheten 
hos deltagarna var relativt enhetliga. 

Den bristande kontrollen i autentiska miljön ledde till att ingen kontroll fanns över deltagarnas 
inställning och stressnivå. Då rekrytering skedde på plats är det möjligt att deltagarna samtyckte 
till att delta trots att de var stressade eller inte intresserade. Om deltagarna bar något i händerna 
och därför inte kunde använda båda händerna kan även det ha påverkat interaktionen. Vissa 
deltagare var i sällskap varpå de interagerade tillsammans med verktyget vilket också bidrar till 
sämre enhetlighet. Någon deltagare hade stått bredvid en deltagare innan och sett dennes 
interaktion vilket också påverkade interaktionen. Vissa interagerade under en längre eller kortare 
tid beroende på intresse trots att interaktionen planerades att ta cirka tio minuter per deltagare. 
Dessa faktorer kan även ha påverkat de slutgiltiga resultaten då utförandet inte var särskilt 
enhetligt. Till liknande studier kan exempelvis användbarhetsfrågor utredas i en laborationsmiljö 
då detta inte är specifikt knutet till kontexten. Som komplement kan även observationer göras i 
den autentiska miljön för att studera displayens attraktionskraft.    

Det är möjligt att testledarnas utförande även kan ha påverkat användarnas interaktion med 
verktyget. Korrekta försök till att hålla testutförandet så enhetligt som möjligt gjordes genom att 
turas om med rollerna som observatör och testledare samt använda lathundar och protokoll. 
Utförandet mellan testledare kan dock ha varierat beroende på erfarenhet, humör, tid på dagen, 
deltagarens inställning etc.  Att inte använda videoinspelning vid testerna är ett beslut fattat 
huvudsakligen av uppdragsgivaren. Hur detta hade påverkat utförandet av testerna är diskutabelt 
då interaktionen då i större detalj hade kunnat kartläggas och datan för analys hade blivit mer 
gedigen samt fått större validitet. Utrustningen hade dock kunnat avskräcka potentiella deltagare 
vid rekryteringen vilket redan var ett problematiskt område i den publika miljön.  

Kontextaspekten som visades i resultatet är intressant då miljön förmodligen har en stor 
betydelse för användarnas inställning till och interaktion med displayen. I en annorlunda miljö 
hade passerande förmodligen haft en annan inställning till att stanna upp eller ta in verktygets 
syfte. De människor som passerade displayen under användbarhetstestet var till stor del på väg ut 
eller in och hade inte tid att stanna upp.  Placeringen var i närheten av ingången vilket innebar att 
passerande antingen gjorde sig redo för att gå ut i kylan eller kom utifrån och var måna om att 
komma in i värmen. Gallerian agerade även genväg genom två kvarter och många av de 
passerande ursäktade sig med att de var på väg någonstans eller hade bråttom.   

Kontexten och miljön spelar stor roll för hur verktyget kommer bemötas av användarna. 
Displayen Urban Energy drar inte nytta av den direkta omgivningen eller sin placering. Däremot 
speglar den förbrukningen hos invånarna och agerar som återkoppling på elanvändningen i sin 
omkringliggande miljö. Det är möjligt att displayen skulle bemötts annorlunda i en annan 
kontext, exempelvis en utställningsmiljö. Detta är något som bör övervägas vid utformning av 
liknande studier och även följdstudien på verktyget Urban Energy.  
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Att leda test för att förstå deltagarens uppfattning av displayen är ett tidseffektivt sätt att driva en 
utvärdering. Dock har denna studie inte genererat någon information om hur pass attraherande 
Urban Energy upplevs av användarna på håll, vilket är en kritisk aspekt vid utformande av publika 
displayer. Dessa bör vara attraherande för att användarna skall lockas till att utforska den 
(Brignull & Rogers, 2003). Ett förslag på hur detta kan undersökas är att genom etnografiska 
metoder observera hur människor rör sig i närheten av och närmar sig displayen. 

5.6 	   Framtida	  rekommendationer	  
Liknande studier bör syfta till att utforska hur pass mycket dessa publika verktyg faktiskt 
uppmuntrar till minskning av elförbrukning samt hur mycket de bidrar till diskussion och 
reflektion över användarnas förbrukning. Därför är det intressant att göra longitudinella studier 
på liknande verktyg för att undersöka om användarnas inställning till och reflektion kring 
energiförbrukning förändras efter interaktionen med verktyget. Målet med dessa publika displayer 
kan vara både att uppmuntra till reflektion och att faktiskt påverka användares elförbrukning.  
Kvalitativa metoder, som intervjuer och observationer, bedöms som viktiga att utföra. Även mer 
omfattande kvantitativa undersökningar i form av exempelvis skattningsenkäter kan vara av 
intresse för att jämföra användarnas inställning under en längre period. 

Då publika touchdisplayer har stor potential att utvecklas till en vardaglig företeelse är det 
intressant att göra detta till en plats för uppmuntran till energireflektion och energieffektivisering. 
Att visualisera något på en offentlig plats kan förhoppningsvis bidra till att invånarna börjar 
reflektera mer över sin egen elförbrukning. Energivisualisering är även viktigt för att påverka 
gemene man och uppmuntra till förändring för att klara energimål. En lärdom från detta 
användbarhetstest är att framtida liknande studier måste överväga flera aspekter. Dessa bör 
inkludera displayens generella användbarhet, vilken sorts energiinformation den visar och syftet 
med informationen samt hur rekommendationer för en publik interaktiv display lyder. 
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6. Slutsats	  
Denna uppsats har undersökt hur en specifik publik touchdisplay presterar med hänsyn till social 
exponering, förståelse av elförbrukning samt touchbaserade gränssnitt. Resultaten bestod av 
observerade problem hos den specifika displayen, citat från användarnas interaktion samt 
lösningsförslag. 

Den första frågeställningen syftade till att besvara hur elförbrukning över tid bör visualiseras för 
att underlätta användarnas förståelse för elförbrukningen hos displayen Urban Energy. Användarna 
hade problem att förstå kopplingen mellan menypanelen och kartans delar vilket förmodligen 
beror på att delarna ligger för långt ifrån varandra och att användaren därför har problem att se 
båda samtidigt. Även syftet bakom displayen är kopplat till användarnas förståelse. För att 
bearbeta information är det väsentligt att veta vad informationen innebär samt hur 
elförbrukningen kan åtgärdas. Förståelsen kan också kopplas till de designriktlinjer som 
presenterats (se 2.4 Förståelse för energivisualisering) för en energivisualisering och hur en sådan 
installation bör utformas för att ge en bra användarupplevelse och väsentlig information.   

Nästa frågeställning berörde hur Urban Energy bör utformas för att undvika social känslig 
exponering. Nästan alla deltagare upplevde displayen som rolig och engagerande enligt 
skattningsenkäten vilket tyder på att användarupplevelsen är positiv. Det är dock viktigt att ta 
med kontexten och miljön i beräkningen vid design av en publik visualisering då denna enligt 
tidigare studier exempelvis bör dra nytta av sin direkta omgivning och uppmuntra till samarbete, 
något som Urban Energy inte gör.  

Den avslutande frågeställningen syftade till att besvara hur displayen bör utformas för att 
interaktionen skall bli så familjär och intuitiv som möjligt. Urban Energy erbjuder både funktioner 
och information som inte uppfattades av eller underlättade för deltagarna på rätt sätt. Detta 
innefattade bland annat visuellt interaktionsområde, zoomning i tidslinjen, feedback vid aktiva 
val, interaktivt startläge, otydliga benämningar etc. Ett par av dessa omfattas av generella 
designriktlinjer för system (se 2.3 Touchbaserad interaktion och riktlinjer) och kan lätt undvikas 
genom att alltid erbjuda ett givet startläge, återkoppling vid aktiverade val och utesluta 
slumpmässiga operationer.  

Slutligen bör metoder vid publika displayer övervägas när användbarhetstester likande denna skall 
genomföras. Dessa bör främst utföras i naturliga miljöer för att erhålla så hög ekologisk validitet 
som möjligt, men även laboratoriestudier kan vara av intresse för att undersöka exempelvis 
intuitivitet. Liknande studier bör även göras longitudinellt för att undersöka användares 
inställning till energiförbrukning under en längre tid. Då området med urbana displayer för 
energivisualisering är ett intressant ämne och besitter stor potential uppmuntras fortsatt forskning 
på ämnet. Det är även viktigt för att uppmuntra till reflektion kring energi och förbrukning så att 
gemene man väljer att minska sin förbrukning och miljöpåverkan.   
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Bilaga	  1  

Verktygso
mråde 

Observation/Exempel Konkret problem Designförslag 

Startläge Hon kände att hon behövde 
instruktioner för att förstå (Deltagare 5) 
Han tycker att det krävs en del 
förkunskaper för att kunna använda 
gränssnittet. Kräver en viss 
inlärningsperiod. (Deltagare 8) 
Hon tyckte det var enkelt eftersom hon 
tittat på sin vän först (Deltagare 10) 

Man vill ha instruktioner 
och tycker inte att det är 
intuitivt. Det är dock 
enkelt att förstå när man 
sett det en gång. 

En guidad tur eller kort 
film som introducerar 
verktyget?  

Startläge Precis i början hade deltagaren svårt att 
förstå att denne kunde röra vid displayen 
(när displaysläckaren var igång) för att 
komma till en ny vy. Deltagaren tittade 
bara på displayen och frågade ”vad skall 
jag göra?” (Deltagare 13) 

Viloläget är inte tillräckligt 
uppmanande till 
interaktion 

Röra händerna istället för 
kartan i displaysläckaren? 

Startläge Navigationen och orienteringen var 
mycket lättare när energikartan/ 
områdesmarkeringarna var borta 
(Deltagare 7) 

Man hamnar automatiskt i 
en vy där 
energivisualiseringen 
redan är aktiv. Det gör det 
svårt att lokalisera var 
man är. 

Visa hållpunkter och ”Här 
är du”-markering först men 
locka till att växla till 
energivisualiseringen? 

Verktygso
mråde 

Observation/Exempel Konkret problem Designförslag 

Kartan Problem att orientera sig och lokalisera 
sin plats. (Deltagare 2) 
Hittar inte vart vi är någonstans 
(Deltagare 6) 
”Vill ha gatunamn för underlättad 
orientering.” (Deltagare 2) 

Svårt att lokalisera var 
man befinner sig i 
kartan 

Ha en markering för ”Här 
är jag” även i 
energivisualiseringen? 
Alternativt ha ”Visa 
staden”-vy som startvy. Är 
svårigheten kopplade till 
displayens position? Ha 
displayen som ett liggande 
bord? 

Kartan Förstod inte självmant att om man 
zoomar in så ses staden ”från sidan”. 
Det gillar han att man kan, men var svårt 
att förstå självmant. (Deltagare 17) 
Blir ”sjösjuk” när kartan rör sig 
(Deltagare 5) 

Svårt att självmant förstå 
att man kommer till att se 
staden från sidan genom 
att zooma in. När man 
zoomar in förväntar man 
sig att komma närmare, 
inte att byta perspektiv. 

Lägga till förklarande 
information om 
perspektivskiftandet? Ta 
bort dubbelklick-funktionen 
som gör att detta sker 
okontrollerat  



 

Verktygso
mråde 

Observation/Exempel Konkret problem Designförslag 

Menypanel Måste böja sig bakåt för att se listmenyn 
(Deltagare 2) 
Backar tillbaka mellan beröringar (för att 
se bättre?) (Deltagare 12) 
Han lägger inte alls märke till den gröna 
listen i nederkant (Deltagare 8) 
Glömmer bort den gröna listen, tycker 
den är för långt ner för att det skall göra 
en intuitiv koppling mellan tidslinje och 
kartbild (Deltagare 3) 

Listen är för långt ner då 
den är placerad långt 
under ögonhöjd och svår 
att upptäcka. Antingen 
syns den inte eller så 
måste personen böja sig 
ner/bakåt för att se. 
Kopplingen mellan 
områdesmarkeringarna 
och funktionerna i listen 
är också otydlig. 

Flytta displayen uppåt 
genom placering på 
podie/scen? Lägga 
tidslinjen någon 
annanstans, t.ex. som en 
sidebar? Vända displayen 
till ett landskapsformat? 

Menypanel Under tiden deltagaren drar tidslinjen 
fram och tillbaka, tittar hon bara på 
listen. Testledaren frågar om hon kan se 
att det händer något på kartan också. 
”Oj, ja det ökar och nu minskar det” 
(Deltagare 9) 

Menyvalen är placerad för 
långt ifrån effekterna (dvs. 
området det faktiskt 
händer något i när man 
väljer ett menyalternativ) 

Göra kopplingen mellan 
menyalternativ och 
effekterna i kartan 
tydligare? Flytta dem 
närmare så att de kommer 
inom samma synfält? 

Menypanel Hon försöker klicka på ”Visa 
elanvändningen” trots att den visas – 
uppfattar inte att menyvalet redan är 
aktivt (Deltagare 6) 
Förstår inte riktigt hur man växlar mellan 
de olika menyvalen. Sker till en början 
mest slumpvis. (Deltagare 3) 

Otydligt vilket menyval 
som är aktivt. Det finns 
inget i listen eller i 
menyknappen som visar 
på aktivt val – feedback 
saknas. 

Finns ett plustecken som 
aldrig ändras, skulle kunna 
bli ett minus istället. Även 
färgsättning kan skifta för 
aktivt menyval. 

Menypanel När man väljer ”Vill du veta mer” dyker 
en textruta upp, men för att komma ur 
måste man klicka i kartan 

Det är svårt att veta hur 
man kommer ur ett 
menyval. Det är inte 
självklart att man skall 
klicka i kartan och hur 
man kommer ur 
menyvalet. 

Tydligare indikation för hur 
man kommer ur ”Vill du 
veta mer?” alt. göra det till 
en mindre 
informationsknapp och 
markera vald meny 
tydligare. 

Menypanel Hon blir förvirrad (fråga 2) och går in på 
menyalternativet ”Vill du veta mer?” 
eftersom hon letar efter instruktioner 
(Deltagare 12) 
Hon väljer ett område på kartan, men 
förstår fortfarande inte hur hon skall få 
fram hela dagen. Testar med ”Vill du 
veta mer” (Deltagare 13) 

Oklart vad de olika 
funktionerna/menyvalen 
egentligen innebär och 
vad de gör. ”Vill du veta 
mer” ger en otydlig 
indikation om vad man 
kan få veta mer om. 
Många letar efter 
instruktioner. ”Visa 
staden” känns 
meningslöst eftersom 
staden redan är synlig. 

Vilka menyval är relevanta 
och borde finnas? Kan de 
döpas till något tydligare? 
Byta ut text mot symboler 
för att göra verktyget och 
menyvalen mindre 
språkberoende? 

Menypanel Har man valt ”Visa staden” och sedan 
väljer ”Visa elanvändning” försvinner 
hållpunkterna istället för att ett 
ytterligare skikt med energivisualisering 
läggs på. 

Kopplingen mellan de 
olika menyvalen samt 
effekten av att byta/lägga 
till menyval är inte tydlig. 

Tydliggör relationen mellan 
effekterna av menyvalen 
och utforma dem så att 
man förstår varför man 
skall välja dem. Läggs det 
till ett skikt eller händer det 
något nytt? 

Menypanel Om användaren rört sig i kartan utanför 
innerstaden och väljer ett menyval syns 
ingen skillnad eftersom effekten är ur 
bild. 

När ett menyval väljs så är 
effekten synlig i ett 
begränsat område, 
innerstaden.  
Återkoppling saknas. 

En automatisk centrering 
av bilden och dra tillbaks 
användaren till området där 
effekten visas? 

Menypanel Blir förvirrad av att vyn ändrar läge mot 
norr när man väljer ”Visa 
elanvändningen” (Deltagare 2) 
När hon trycker på ”Visa 

Riktningen av kartvyn 
förändras då användaren 
väljer ett nytt 
menyalternativ.  

Behåll samma vy och lägg 
visualiseringen ovanpå? Ta 
bort den automatiska 
norriktningsfunktionen. 



 

elanvändningen” för att se 
elförbrukningen förändras kartbildens 
läge och hon tappar orienteringen. 
(Deltagare 6) 

Menypanel Pilarna vid hållpunkterna antyder att de 
går att klicka på? Plustecknen vid 
menyvalen antyder att dessa innehåller 
information? 

Det finns felaktigt 
informationsbärande 
(missvisande) 
”designelement”. 

Lägga till att de har en 
funktion alt. ta bort den 
missvisande indikatorn? 

Verktygso
mråde 

Observation/Exempel Konkret problem Designförslag 

Tidslinjen Har svårt att förstå kopplingen mellan 
tidslinje och områdesmarkeringarna/kartbild. 
(Deltagare 4) 
Testdeltagarna gjorde inte en självklar 
koppling att tidslinjen visade elanvändningen 
för de markerade områdena.  
Även om de markerade områdena inte är 
synliga (t.ex. i ”Visa staden”-läget) syns 
tidslinjen. 

Det är svårt att förstå 
kopplingen mellan 
staplarna i tidslinjen och 
områdesmarkeringarna 

Hur kan kopplingen 
tydliggöras bättre? 

Tidslinjen Flera testdeltagare har problem att få 
tidslinjen att fungera och drar åt fel håll på 
grund av den pekande handen. 

Pilen bredvid tidslinjen 
pekar åt vänster, men till 
en början kan man bara 
svepa åt höger. 

Ta bort/justera handen 
som indikerar att svepa 
åt vänster? 

Tidslinjen Svårt att förstå att det handlar om 
tidsperspektiv på tidslinjen (Deltagare 2) 
Han förstår inte riktigt varför staplarna i 
tidslinjen går i vågor. Förstår att 
energianvändningen är högre ibland (över tid) 
men tror att det beror på utetemperatur 
(Deltagare 8) 

Det är inte självklart att 
staplarna representerar 
elförbrukningen över 
tid. När alla områden är 
markerade har de varsin 
färg medan tidslinjen är 
grön. Visuell koppling 
endast i form av 
cirklarna i 
områdesmarkeringarna. 

Lägga till någon form av 
animering som t.ex. 
dämpar ljuset i kartan på 
kvällen eller annat som 
synkar ihop de två. 
Ändra 
färgsynkroniseringen 
när alla områden är 
markerade? 

Tidslinjen ”Hur kan man se timmarna?” frågar hon. 
Förstår inte att varje stapel är en timme 
(Deltagare 6) 
Texten som står under staplarna förändras 
mycket lite mellan timme och dag. Jmf. 
[20 991 kWh 07 januari 15:00] och [376 673 
kWh/dag 07 januari] 

Oklart vilken enhet 
staplarna visar 
(kWh/dag eller 
kWh/timme) 

Lägga till en starkare 
koppling mellan enhet 
och stapel. Förstora 
texten, lägg till veckodag 
för dagsenheten, t.ex. 
Måndag 07 januari. 
Dagens datum och 
veckodag kan anges som 
rubrik till flera staplar 
och stå över staplarna? 

Tidslinjen Svårt att se om staplarna i tidslinjen är olika 
höga. Otydlig skillnad, jämför med siffrorna. 
(Deltagare 1) 
Flera deltagare svarade fel på vilken timme 
förbrukningen var som högst. De hittar 
perioden och tar en av de högsta staplarna 
men jämför inte siffrorna med varandra. 

Svårt att se 
höjdskillnaden mellan 
staplarna. 

Göra detta tydligare 
genom att manipulera 
upplösning på Y-axeln? 
Koppla siffrorna 
tydligare till varje stapel? 
Man får dock OK 
perspektiv mellan 
låga/höga 
timförbrukningar, 
svårare att se vilken som 
är högst av de höga. 

Tidslinjen Det borde stått mer information om att man 
kunde ’nypa ihop’ på tidslinjen för att byta 
mellan timmar och dag (Deltagare 16) 

Det är svårt att på egen 
hand förstå/upptäcka att 
det går att zooma i 

Pinch-funktion skulle 
kunna illustreras i en 
sorts guide eller film.  



 

 

Förstår inte utzoomningen i tidslinjen, provar 
klicka och bläddra efter en ”Total” (Deltagare 
3) 
Ingen av deltagarna förstod att det går att 
byta mellan timmar och dag. Vid uppmaning 
letar de efter text/knappar för att byta enhet. 

tidslinjen för att byta 
enhet. 

Nivåerna/upplösningen 
i tidslinjen mer 
lättillgänglig. 
Dag/Månad/år som 
knappar istället. 
Uppmaningar i form av 
popup-text? 

Tidslinjen Det var lätt att förstå att man kunde zooma 
åt ena hållet (inåt) men inte åt andra (utåt, 
pinch) (Deltagare 12) 
Hon testar lite motvilligt att zooma och 
upptäcker att det går, men zoomar åt fel håll. 
Testar andra hållet. Det kändes inte intuitivt 
för henne. (Deltagare 12) 
Zoomar åt ”fel” håll i tidslinjen, dvs. pinchar 
isär istället för ihop. (Deltagare 2) 

På uppmaning att ändra 
upplösning zoomar 
deltagarna åt fel håll, 
varpå ingenting händer. 
Vill man ha mer 
information är det mer 
intuitivt att zooma in 
istället för ut. Mer 
logiskt att gå från 
allmänt perspektiv till 
mer detaljerad vy. 

Byt ordning och ha 
dagar som 
standardenhet? 
Zoomningen blir då mer 
intuitiv. Lägga till 
månader som 
utzoomingsalternativ? 
Knappar/flikar som 
uppmuntrar till att byta 
vy, startläget spelar då 
mindre roll? 

Verktygso
mråde 

Observation/Exempel Konkret problem Designförslag 

Områdesm
arkeringar 

Undrar om områdesfärgerna har olika 
betydelse. (Deltagare 3) 

Det är oklart varför 
områdena är indelade 
som de är. Varför de är 
olika stora och varför de 
är markerade med olika 
färg osv. 

Behövs indelningen för 
att utskilja områdena? 
Förklaring till 
uppdelningen? Bör 
indelningen relateras till 
förbrukningen? 

Områdesm
arkeringar 

Det var svårt att förstå hur man skall 
kunna välja alla områden (Deltagare 17) 
Hon behöver hjälp att förstå att hon först 
måste välja ett specifikt område för att inte 
hela innerstadens energiförbrukning skall 
visas i tidslinjen. (Deltagare 6) 

Det är inte självklart att 
man kan se 
energiförbrukningen för 
ett, två eller samtliga 
områden i tidslinjen. 

Indikera att varje område 
är valbart. Uppmaning? 

Områdesm
arkeringar 

Han kommer inte själv på att man kan 
välja ett enskilt område, får uppmaning. 
Försöker dubbelklicka för att välja ett 
område – zoomar istället in i kartbilden. 
(Deltagare 8) 
Flera deltagare testar att dubbelklicka på ett 
område varpå kartan istället zoomar in och 
byter perspektiv. 

Även om man förstår att 
det går att välja olika 
områden är det inte 
självklart hur dessa väljs 
och väljs bort. 

Göra det tydligare hur ett 
område är valt. 
Avbockat? 
Färgindikering? 

Områdesm
arkeringar 

Vet inte om siffran i områdescirkeln visar 
per dag eller timme (Deltagare 3) 
Först tror de att det är siffran i cirkeln som 
anger hur mycket som använts under hela 
dagen (Deltagare 15) 
”Jag tolkar det som att det är 1065 kWh 
(hon tittar på siffrorna i cirkeln) jag vet inte 
om det är per dag eller timme – det vet jag 
faktiskt inte” (Deltagare 13) 

Det är oklart vad siffran 
i cirkeln visar 

Lägga till denna info i 
cirkeln? Bör kopplas 
tydligare till stapeln i 
tidsdiagrammet? 

Områdesm
arkeringar 

Väljs två blåa områden är det svårt att se 
vilket område som är vilket i tidslinjen. Är 
alla områden aktiverade blir tidslinjen 
istället grön utan att samtliga områdens 
färg blir gröna. 

Det saknas kontinuitet i 
färgkodningen. 

Ge varje område ene gen 
färg? Ta bort färgen, eller 
göra alla områden gröna? 
Bara tilldela områden färg 
när de väljs? 

Områdesm
arkeringar 

Har svårt att hitta hur han skall kunna se 
hela stadens elanvändning från att ha ett 
område valt. (Deltagare 8) 

Enda sättet att välja alla 
områden från att ha ett 
område valt är att välja 

Det borde finnas ett 
bättre sätt att markera alla 
delar av staden. En Välj 



 

 

 

  

 ”Visa 
energiförbrukning” 
igen. 
 

alla-knapp? Eller välja alla 
automatiskt när fler än 
två markeras? 

Verktygso
mråde 

Observation/Exempel Konkret problem Designförslag 

Hjälp & 
Tillbaka 

Det finns få instruktioner till hur man skall 
göra, bara få uppmaningar i listen. Många 
behövde instruktioner och gick istället in på 
”Vill du veta mer”. 

Det saknas en hjälp-
knapp 

En hjälpfunktion med 
instruktion/guide bör 
alltid vara tillgänglig. 

Hjälp & 
Tillbaka 

”Tillbaka-knapp och ’här är jag’ skall alltid 
finnas” (Deltagare 7) 
Om man tappar bort sig i kartan och inte hittar 
tillbaks till ”Här är du” eller till innerstaden 
finns det inget givet sätt att börja om. 

Det finns ingen 
Tillbaka/Hem-knapp, 
och inget självklart 
startläge. Användaren 
vill kunna ångra sig, 
stämmer med 
Nielsens heuristik. 

Göra det tydligt var 
användaren är med 
markerade alternativ. 
Gör det klart att 
användaren alltid kan gå 
tillbaka till ett startläge. 

Verktygso
mråde 

Observation/Exempel Konkret problem Designförslag 

Språk & 
Kontext 

Energianvändning och elförbrukning används 
parallellt. 
I listen används orden dra och scrolla för 
samma operation. 

Det finns en 
diskontinuitet och 
otydlighet i 
språkanvändningen 

Gå igenom 
användningen av termer 
– enhetlig 
språkanvändning. 

Språk & 
Kontext 

Förstår inte varför områdena skiljer sig åt i sin 
energiförbrukning, undrar om det beror på 
områdesstorlek, verksamhet etc. (Deltagare 3) 
Vill ha mer tips på vad man kan göra åt 
elanvändningen (Deltagare 3) 
Vill ha mer detaljerad förklaring till vad som 
drar energi, värme, konsumtions-el osv. 
(Deltagare 8) 

Syftet med verktyget är 
otydligt och det är inte 
självklart varför man 
skall använda det. För 
att användarna skall 
uppnå kunskap och 
medvetenhet kring 
energifrågor krävs det 
mer än bara 
visualisering av energi? 

Precis dessa 
frågeställningar som vi 
vill uppmuntra till! Och 
någon ledtråd till vad 
som kan vara orsaken? 
Hur kan vi uppmana till 
reflektion och ge 
användaren svar eller 
underlätta utveckling av 
sina funderingar? Hur 
skall informationen 
göras betydelsefull? 

Språk & 
Kontext 

I gallerian där displayen monterades var 
användarna ute i syfte att shoppa/äta lunch.  
De var ofta stressade och hade något i 
händerna vilket hindrade användningen av två 
händer. I utställningsmiljö hade interaktionen 
kanske varit annorlunda. 
Vid ut/ingången där displayen var placerad var 
folk benägna och beredda att gå ut/komma in 
istället för att stanna upp. En annan inställning 
kanske hade funnits om displayen placerats 
längre in? 

Vilken kontextmiljö 
som displayen är 
placerad i har stor 
betydelse för hur den 
bemöts, uppfattas och 
används. 

Mindre eller mer 
attraktionskraft behövs i 
en sådan pass publik 
miljö? 
Vilken publik miljö 
passar bäst för att väcka 
den här typen av frågor 
hos allmänheten om 
syftet är att utbilda 
allmänheten om 
energifrågor i staden? 
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