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Abstract 

Data is an incredibly resourceful commodity these days, but it has to be analyzed 

before it becomes really valuable. Visualizations add a layer of abstraction, making 

the data more presentable and easier to analyze – a much needed tool with the 

emergence of Big Data. Recent developments and innovations in mobile devices has 

led to a shift in how we do our work-related and everyday computing, creating 

challenges for data visualization designers. More research is needed on data 

visualizations for mobile devices – especially when dealing with large datasets. By 

developing a prototype and conducting usability tests this study set out to test 

different interactive charts on a mobile device and find potential problems and give 

recommendations on how to avoid them. The results showed that overviews, 

detailed views, and over-cluttering were common problem areas, which coincides 

with related research. Although the ability to intelligible display large amounts of 

data differed between the charts, the users of this study were able to accurately 

finish the tasks asked of them with the help of interactive elements such as zoom, 

panning and filtering. While some issues were reported, like the sensitivity of the 

zoom function and panning, the overall results were good and interaction proved 

to be a vital tool in the user’s ability to accurately read the data. 
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1. Introduktion 

Big Data är ett omtalat fenomen och har på senare tid blivit en stor utmaning för såväl alla 

industrier som akademi och offentliga sektorn. År 2025 kommer uppskattningsvis 463 

exabyte data genereras varje dag (Raconteur, 2019). Sociala medier, övergången från 

analogt till digitalt och fenomenet Internet of Things har bidragit med en stor del av dessa 

data. Uppskattningsvis kommer fler än 50 miljarder enheter att vara uppkopplade mot 

Internet år 2020. Dessa enheter kommer med hjälp av olika kommunikationsprotokoll att 

generera och dela med sig mängder av data i snabb takt. För den som ska hantera all data 

utgör mängden och hastigheten ett problem. Den första utmaningen är att lagra all data, 

vilket med hjälp av billigare och större lagringsenheter samt distribuerade databaser är en 

relativt lätt uppgift jämfört med den andra utmaningen – att analysera och presentera all 

data. För att rå data ska få ett värde måste det först bearbetas och analyseras (Shadroo & 

Rahmani, 2018). 

För att hjälpa människor att tyda och dra kunskap från data används olika former av 

visualisering. En stor mängd data i tabellform kan vara svårförståelig, särskilt när det rör 

sig om miljontals olika värden. Med hjälp av visualiseringar lägger man på ett lager 

abstraktion som gör det enklare att kognitivt bearbeta dessa data. Studier visar att 

visualiserad information leder till tydligare och bättre analyser än vad enbart statistiska  

metoder gör (Horttanainen & Virrantaus, 2004). Det är viktigt att visualiseringen är 

anpassad för intressenten, om den huvudsaklige användaren är oerfaren inom ämnet bör 

det reflekteras i designen av visualiseringen och detsamma gäller om användaren är en 

expert. Den viktigaste aspekten med visualiseringar är att göra data mer förståelig än i sin 

ursprungliga form (Shin et al., 2019).  

Visualiseringar är särskilt effektiva då synen tenderar att vara vårt viktigaste sinne (San 

Roque et al., 2015). Alla typer av kommunikation lämnar intryck och väcker olika känslor 

med varierande styrka. När någon talar påverkas åhörarens intryck och känslor av saker 

som talarens tonläge, kadens och volym. Samma sak gäller vid visuell kommunikation, där 

de påverkande faktorerna är betydligt fler. Med hjälp av visuella medel som bland annat 

färger, färgstyrkor, olika tjocklekar och storlekar, ikoner, mönster och typsnitt kan 

datavisualiseringar förmedla information på ett effektivt och övertygande sätt (Hepworth,  

2017). Bilder är ett bra sätt att förmedla information på och kan användas som ett 

hjälpmedel i olika situationer. För att ge ett exempel kan vi använda ett diagram som visar 

ljudnivåer mätt i decibel. Det kan vara svårt för en oerfaren användare att få en uppfattning 

om hur högt exempelvis 50dB faktiskt är. Genom att visa användaren verkliga 

motsvarigheter till ljudnivåerna har man snabbt och effektivt gett personen mer insikt i det 

data som visas. 
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Figur 1: Här visas användaren en bild på regn för att ge en verklig motsvarighet till 52dB. 

I arbetet med stora datamängder kan det bli svårt att visa all data samtidigt på ett begripligt 

och överskådligt sätt. Situationer där data behöver jämföras, exempelvis när man ställer 

data från olika källor eller årtal mot varandra, utgör ytterligare utmaningar för 

visualiseringen. Mängden data som ska visas mångdubblas och utbudet av tillgängliga 

diagram minskar eftersom att vissa diagram är anpassade för endast en datakälla. Att 

använda en större skärm med högre upplösning är en möjlig lösning när mängden data blir 

för stor. På moderna stationära datorer är det oftast inget problem då datorskärmar är 

tillräckligt stora och högupplösta. Skulle det behövas ännu större yta är en högupplöst TV 

ett vanligt alternativ. När man jobbar med begränsade ytor måste man däremot leta efter 

mer kreativa lösningar. 

I och med att användandet av mobila enheter som smartphones och surfplattor ökat 

kraftigt har intresset och behovet av mobilanpassade data- och informationsvisualiseringar 

också ökat. Medan stationära datorer används främst i hemmet och på arbetsplatser 

används mobila enheter i princip överallt. Mobila enheter ger oss möjligheten att enkelt ta 

del av information på plats och vid behov (Blumenstein et al., 2016), men ställer också 

utmanande krav på visualiseringen. På en enhet med begränsad yta kan det snabbt bli svårt 

att visa all tillgänglig data. Diagramtyper är olika bra på att hantera stora datamängder och 

för stapeldiagram eller punktdiagram kan det bli problem redan vid relativt små 

datamängder. Det finns helt enkelt inte nog med yta att rita varje enskild stapel eller punkt 

på och kan leda till att användaren bara ser en klump med färger och inte längre kan 

urskilja separata värden (Gorodov & Gubarev, 2013).  

 

 

Figur 2: För många datapunkter på för liten yta gör det omöjligt att urskilja värdena. 
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I situationer där för många datapunkter gör visualiseringar på mobila enheter obegripliga 

är större skärmar inte längre ett alternativ och andra tillvägagångssätt krävs för att 

handskas med problemet. En metod är att slå ihop data för att minska antalet värden som 

visas samtidigt, exempelvis skulle det kunna visas ett värde per dygn istället för ett värde 

per timma. Nackdelen är att informationen kan bli missvisande och potentiellt intressanta 

detaljer går förlorade. En annan metod är att dela upp data i kortare perioder vilket betyder 

att mer detaljerad information kan visas, men användaren får en sämre översikt av hela 

datamängden (Froese & Tory, 2016)(Gorodov & Gubarev, 2013). 

Vid design av interaktiva visualiseringar är det viktigt att tänka på hur individen 

interagerar med olika enheter. Den touch-baserade interaktionen, också kallad Natural 

User Interface1,  på touchscreens är väldigt annorlunda från metoderna vi använder för att 

interagera med en stationär dator. På stationära datorer är mus och tangentbord, också 

kallat WIMP2, den vanligaste metoden . Touchscreens har använts kommersiellt sedan 80-

talet, men det var inte förrän på 2000-talet de slog igenom stort. Det är en relativt ny 

teknologi och studier visar att användare fortfarande föredrar och presterar bättre med en 

datormus (Malečkar et al., 2016)(Travis & Murano, 2014). Därför är det viktigt att 

visualiseringar som ska visas på mobila enheter inte bara anpassas genom att dra ned 

storleken, utan interaktionen måste också anpassas och finputsas.  

1.2 Frågeställning och syfte 

Precis som med många andra gränssnitt i dag behöver data- och informationsvisualisering 

anpassas till mobila enheter. Trots behovet finns det begränsad forskning inom området, 

särskilt vad gäller interaktiva visualiseringar. Ett viktigt verktyg för att kunna hantera 

visualiseringar med stora datamängder är interaktion, men sättet vi interagerar på  skiljer 

sig stort mellan stationära datorer och mobila enheter. Genom användartestar avser denna 

studie att hitta potentiella problem med olika diagramtyper och interaktion på mobila 

enheter och ge rekommendationer på hur problemen kan åtgärdas. Frågan studien 

försöker att besvara är: ”Vilka är problemen och utmaningarna när interaktiva data- och 

informationsvisualiseringar anpassas för små ytor och multi-touch-teknologi?”. 

1.3 Avgränsningar 

Det finns ett brett sortiment av storlekar och upplösningar på smartphones, vilket gör det 

svårt att ge rekommendationer som gäller alla typer. Samma sak gäller de problem som tas 

upp i studien. Problem som fanns i denna studie gäller inte nödvändigtvis alla 

smartphones.  

En och samma smartphone har använts för studien. Ingen annan mobil enhet, 

exempelvis en surfplatta, har använts. Alla tester har utförts i webbläsaren Chrome på 

operativsystemet Android 9. JavaScript-biblioteken som utvärderades i utvecklingsfasen 

var begränsade till bibliotek som var helt gratis eller gratis att använda i detta syfte.  

                                                        
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_user_interface 
2 Windows, icons, menus, pointer. https://en.wikipedia.org/wiki/WIMP_(computing) 
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1.4 Förförståelse och målgrupp 

Valet av ämne och frågeställning bygger på den kunskap jag har erhållit inom ramen för 

systemvetenskaplig utbildning. Mitt intresse för programutveckling och webbutveckling 

har bidragit till uppkomsten av frågeställningen. Jag har även tidigare varit inblandad i ett 

projekt där en kommun i Sverige behövde visualisera sensordata från olika källor. 

Kommunen använde två olika typer av sensorer, en för att mäta ljudnivåer och en för att 

mäta temperaturer. Ljudsensorerna var placerade i olika lokaler på en grundskola medan 

temperatursensorerna var placerade utomhus på olika platser runt om kommunen. 

Sensorerna registrerade värden var tionde minut dygnet runt, vilket snabbt resulterade i 

väldigt mycket data som behövde bearbetas. För att visualisera dessa data utvecklades två 

webbapplikationer, en för ljuddata och en för temperaturdata. Visualiseringen av ljuddata 

var  särskilt utmanade då man ville kunna jämföra ljudnivåerna mellan de olika lokalerna. 

Visualiseringen skulle även vara anpassad och förståeligt för såväl elever, lärare och 

föräldrar. För att minska risken med att diagrammen vart otydliga och förvirrande 

användes några av de tidigare nämnda metoderna. Bilder användes för att ge verkliga 

motsvarigheter och tidsperioderna begränsades så att endast data under skoltid visades 

(mellan kl. 8 och kl. 15). Det ökade förståelsen av mätvärdena och minskade antalet 

datapunkter som visades samtidigt. Olika filter fanns också tillgängliga så att viss data 

kunde filtreras bort om så önskades. Det viktigaste verktyget var däremot att göra 

diagrammen interaktiva. Genom att tillåta användaren att plocka fram detaljerad 

information om varje datapunkt med muspekaren eller fingret vart diagrammen mer 

hanterbara trots den relativt stora datamängden. 

Denna studie riktar sig därmed till personer som är verksamma inom området eller de 

som har intresse för data- och informationsvisualisering. 

  



 

8 

 

2. Bakgrund 

Fenomenet Internet of Things är en stor bidragare till den enorma mängd data som 

genereras varje dag. Sensorer som på egen hand samlar data blir alltmer vanligt 

förekommande i elektronik. Hela 28 petabyte data samlas in dagligen från det som kallas 

wearable technology, elektroniska produkter som bärs på kroppen, exempelvis smarta 

armbandsur som Apple Watch, stegräknare och armband som mäter pulsen (Raconteur, 

2019). Utöver wearable technology finns det förstås en mängd andra källor som dagligen 

bidrar med data. Mobiltelefoner och moderna bilar genererar en enorm mängd data, men 

även mindre uppenbara källor som moderna kylskåp, vattenkranar och termometrar kan 

vara utrustade med sensorer. 

2.1 Interaktiv datavisualisering  

Det finns egentligen inga gränser när det kommer till visualisering av data, men några 

former är vanligt förekommande och välkända, som exempelvis stapeldiagram, 

linjediagram, punktdiagram och cirkeldiagram (Roberts et al., 2014).  

 

Figur 3: Ett stapeldiagram, linjediagram, punktdiagram och cirkeldiagram. 

Innan Webb 2.03 bedrevs datavisualisering på nätet främst i form av statiska bilder, men 

nu när webbplatser kan vara interaktiva bör även datavisualiseringen vara det. Interaktiva 

visualiseringar kan ge fler insynsvinklar och öka förståelsen av olika data (Shen et al., 

2019). Fyra grundprinciper vad gäller modern visualiseringsdesign är översikt, zoom, filter 

och ”details on demand” (Shneiderman, 1996). 

Översikten kan förbättras med hjälp av funktioner som zoom och filter. Zoom innebär 

att användaren på olika sätt kan förstora punkter på diagrammet. Detta kan ske med hjälp 

av bland annat knappar, mushjulet eller två fingrar på en touchscreen. Hur zoom-

funktionen fungerar varierar beroende på diagrammet. På en karta som Google Maps4 kan 

användaren zooma in på specifika länder, städer, byar och andra platser. Filter är viktiga 

och tillåter användaren att ta bort oönskad data. På ett diagram med flera serier är det bra 

                                                        
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 
4 https://www.google.com/maps 
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att tillåta användaren att välja bort de serier som inte är av intresse (i figur 4 syns ett 

exempel där man filtrerat bort två städer).  

Details on demand berör användarens möjlighet att plocka fram detaljerad information 

om en eller flera specifika punkter i diagrammet. På ett punktdiagram kan det handla om 

att plocka fram information om en punkt genom att klicka på den. På ett linjediagram kan 

det handla om att plocka fram information om en viss tidpunkt. 

 

Figur 4 och 5: Diagrammet till vänster visar på filter där New York och Berlin valts bort. 

Diagrammet till höger visar en inforuta (tooltip) med detaljer om ett visst datum. 

2.2 Datavisualisering på mobila enheter  

Att skapa datavisualiseringar på mobila enheter kommer med särskilda utmaningar. Först 

måste visualiseringen anpassas till en rad olika stora skärmar. Datamängder, olika nivåer 

av zoom och olika tidsperioder ser markant annorlunda ut beroende på storleken av 

skärmen. Mängden olika stora och högupplösta mobila enheter försvårar denna uppgift. 

En annan utmaning är att större datasamlingar är svårare att visualisera och analysera– 

särskilt på en liten yta som en smartphone (Shen et al., 2019). Här är det viktigt att 

diagrammen blir interaktiva. Att ge användaren möjligheten att filtrera data på olika sätt, 

eller att kunna zooma gör diagrammet mer hanterbart och det blir enklare att tyda och 

analysera större datamängder (Hepworth, 2017). När stora datamängder visualiseras är det 

vanligt att två vyer används sida vid sida. En vy som ger användaren god översikt och en vy 

som ger mer detaljerad info. På mobila enheter, särskilt smartphones, är det svårt eller 

omöjligt att få plats med två vyer samtidigt. Översikt och detaljerad vy (details on demand) 

är därför ett vanligt problemområde på mobila enheter och kan göra det utmanande att 

anpassa vissa diagramtyper (Chittaro, 2006). 

Prestanda är ett annat problem för mobila enheter. Att zooma och navigera i ett diagram 

med ett stort antal datapunkter kan på grund av begränsad processorkraft vara flera gånger 

långsammare på mobila enheter jämfört med stationära och bärbara datorer. Prestanda 

påverkar oftast inte kvaliteten av det data som visas (om inte åtgärder som att slå ihop 

värden har vidtagits), men prestandan kan ha en stor påverkan på upplevelsen för 

användaren. Prestandan kan därför påverka vilken diagramtyp en användare mest 

föredrar, trots att samtliga diagram visade samma mängd data (Froese & Tory, 2016). 
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3. Relaterad forskning 

I takt med att användningen av mobila enheter ökat har även behovet av mobilanpassad 

datavisualisering ökat. Blumstein et al. (2016) anser att det forskats för lite kring hur 

datavisualiseringar utvärderas på mobila enheter och har därför utfört en litteraturstudie 

där man sammanställt metodiken använd i 21 olika studier. De tre största 

problemområdena som redovisades var variation av mobila enheter, testmiljö och 

reproducerbarhet. Av de 21 studierna fokuserade tio på PDAs (personal digital assistant), 

8 på surfplattor och endast 3 på smartphones. Det var stor variation på både 

skärmstorlekarna och skärmupplösningarna, vilket gjorde det svårt att  hitta samband och 

utreda orsaker i resultaten. Variation i storlekar och upplösningar kan dock ses som 

någonting positivt och bör hållas i åtanke vid skapandet av visualiseringar på mobila 

enheter eftersom att det reflekterar den mängd olika enheter som används i verkligheten. 

Flera av studierna beskrev inte viktiga delar som information om respondenterna eller om 

testerna utfördes på riktiga mobila enheter eller på simulerade enheter. Testmiljön 

utgjorde ett problem då studierna oftast utfördes i ett laboratorium medan mobila enheter, 

särskilt smartphones används på många andra platser. Blumstein et al. (2016) refererar till 

en studie om mobiltelefonanvändning där en stor majoritet av respondenterna använde 

telefonen på platser utanför hemmet och arbetsplatsen, exempelvis på affären, i 

kollektivtrafiken och på restauranger. Eftersom miljön har en stor påverkan på 

koncentration, uppmärksamhet och vår förmåga att ta in information bör fler studier göras 

i varierade och livligare miljöer. 

Oulasvrita et al. (2005) har utfört en studie som visar vikten av miljön vid 

mobilanvändning. Genom att utvärdera applikationer i olika scenarion typiska för 

mobilanvändning kunde man konstatera att uppmärksamheten skilde sig stort mellan 

användning av applikationer i hemmet och användning i ett laboratorium. Från 16 

sekunder i laboratorium ner till bara några få sekunder i mer stressiga och 

verklighetstrogna scenarion.  

Kumar och Prajapati (2019) har skrivit om utvecklingen av sensordata inom industrin 

och hur den avläses samt används. De använder termen Industri 4.0 för att beskriva dagens 

industrier, präglat av IoT. Under Industri 1.0 gick tekniker runt bland maskinerna och 

samlade in mätvärden från analoga sensorer i form av bland annat rattar, mätare och 

lampor. Dessa enheter var utspridda och sällan placerade i en sekventiell ordning, vilket 

ökade komplexiteten och tiden som krävdes för att samla in all data. Antalet enheter som 

behövdes avläsas och deras komplexitet ökade även risken för felaktig data, vilket 

påverkade fabrikens effektivitet. Under Industri 2.0 kunde sensorerna avläsas från en och 

samma plats – ett kontrollrum. Man började skapa tidiga varianter av dashboards genom 

att placera mätare och lampor i grupper beroende på funktion och delade upp det hela i 

olika sektioner. Visuella komplexiteten ökade vilket innebar att fler tekniker krävdes för att 

avläsa och kontrollera maskinerna. Under Industri 3.0 började man använda moderna 

datorer i kontrollrummen. Det innebar att tidigare fysiska mätare och lampor som 

användes under Industri 2.0 började ersättas med digitala gränssnitt på skärmar. 

Exaktheten på mätvärdena ökade och nu kunde även historik sparas smidigt och enkelt. I 

dagsläget befinner vi oss i Industri 4.o där kontrollrummet nu kan ersättas av en mobil 
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enhet. Med hjälp av bland annat bättre Internetuppkopplingar och Internet of Things kan 

ett konstant flöde av information delas mellan människa och människa, maskin och 

människa och även mellan maskin och maskin. Man behöver inte längre befinna sig i ett 

kontrollrum för att få en god översikt utan det kan se vart man än befinner sig. I och med 

att enorma mängder data från bland annat maskiner, logistik, drift, underhåll, planering 

och ledning nu måste visas på en mobil enhet blir visualiseringen en stor utmaning. De 

sammanfattar artikeln genom att lista olika utmaningar med dashboards under Industri 

4.0, som bland annat rör vid visuell komplexitet, uppgiftskomplexitet, kognitiv belastning, 

och förmågan att effektivt dela med sig med väsentlig information. Visuell komplexitet och 

uppgiftskomplexitet har varit aktuella ämnen i denna studie. Komplexiteten varierar 

beroende på visualiseringen som används. Något som är gemensamt för alla visualiseringar 

är att den visuella komplexiteten och användarens förmåga att utföra uppgifter har ökat i 

takt med datamängden. 

Malečkar et al. (2016) har utfört en studie där man undersökte hur snabbt personer 

utförde olika uppgifter med datormöss, touchpad och touchscreen. Studien visade att 

datormöss var det snabbaste och mest omtyckta pekdonet bland testpersonerna. Touchpad 

var aningen snabbare än touchscreen, men trots det föredrog personerna touchscreen över 

touchpad. 

Lahtinen (2017) har utfört en användarstudie i syfte att ge allmänna rekommendationer 

för informationsvisualisering på mobila enheter. I studien fick testpersonerna använda 

stapeldiagram, bubbeldiagram, punktdiagram och linjediagram där varje diagram visade 

olika data. Medan själva visualiseringarna fungerade bra på mobila enheter, så kunde det 

konstateras att interaktionen behövde förbättras.  

Under rubriken begränsningar och framtida forskning skriver Lahtinen att biblioteket 

som användes för att skapa diagrammen (Google Charts) var väldigt begränsat vad gällde 

touch-baserad interaktion. Själva diagrammen saknade bland annat stöd för zoom, något 

som var efterfrågat av flera deltagare. Prototypen hade inte heller någon typ av hjälpknapp 

med information om tillgängliga funktioner. Detta är någonting som har tagits i åtanke vid 

skapandet av prototypen för denna studie. 

Chittaro (2006) publicerade en artikel om utmaningar med informationsvisualisering 

på mobila enheter. Mycket av fokusen låg på mobila enheters begränsade yta, lägre 

upplösning, annorlunda bildförhållande, sämre prestanda och deras touch-baserade 

interaktion. Ett problemområde är den begränsade ytan, vilket innebär att vanligt 

förekommande layouter på stationära datorer inte kan visas på samma sätt på mobila 

enheter. Han tar upp problematiken med att ge användaren en god översikt och detaljerad 

information samtidigt. På större skärmar kan två vyer visas sida vid sida utan problem, 

men på smartphones är det svårt om inte omöjligt. För att lösa problemen med för mycket 

information på för liten yta nämner Chittaro att funktioner som scroll och zoom bör 

användas, men behöver anpassas till den mobila enhetens navigationsteknik, vilket i dag 

är multi-touch. 
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4. Metod 

För att samla in upplevelser av och åsikter om interaktiva datavisualiseringar på mobila 

enheter utfördes användbarhetstester. Denna metod valdes eftersom att studien avser att 

upplysa om utmaningar och komma med rekommendationer för interaktiva 

visualiseringar, något användbarhetstester passar bra till.  Dumas och Redish (1999) 

skriver att det finns flera olika sätt att utföra användartester på, men att varje test delar fem 

utmärkande egenskaper och mål:  att förbättra användbarheten av en produkt, att 

deltagarna motsvarar verkliga användare, att deltagarna utför verkliga uppgifter, att 

testerna observeras och spelas in och slutligen att resultaten analyseras.  

De rekommenderar även att tester utförs flera gånger, inte bara i slutet av 

utvecklingsfasen. Prototypen som användes i denna studie var testad två gånger innan den 

slutligen användes av deltagarna i testerna. Utvecklingen av första versionen baserades på 

tidigare forskning inom området och det som redovisades i kapitel 3. Det var särskilt viktigt 

med en fungerande multi-touch-navigering, någonting som rekommenderades i bland 

annat Lahtinens studie (Lahtinen, 2017). Den första versionen utvärderades av en testpilot 

vars feedback användes i utvecklingen av andra versionen. Den andra versionen 

expertutvärderades och feedbacken användes i utvecklingen av den slutgiltiga versionen. 

Datainsamling skedde med hjälp av enkäter, observationer, ljud- och skärminspelningar 

samt interjuver. Innan varje test fick deltagaren svara på en enkät angående deras ålder, 

hur länge de använt en smartphone, vilka applikationer de använder samt deras 

självskattade förmåga att använda smartphones. Under testet användes think aloud-

metoden. Deltagarna uppmuntrades att tänka högt medan de utförde uppgifterna, en 

vanligt förekommande metod i användartester för att få en bättre insikt i deltagarnas 

beslutsprocess och inställning. Både deltagarnas kommentarer och skärmen på den mobila 

enheten spelades in. Efter testet utfördes en kort semi-strukturerad intervju för att samla 

in ytterligare åsikter och upplevelser kring diagrammen. 

Within subject design har använts, vilket betyder att alla deltagare har använt samtliga 

fem diagramtyper och utfört två uppgifter till varje diagram. Det relativt låga antalet 

deltagare låg i grunden till varför within subject design användes istället för between 

subject design (Salkind, 2010). För att minska risken att partiskhet uppstod till vissa 

diagram ändrades ordningen på diagrammen för varje deltagare. Både Chittaro (2006) och 

Schneiderman (1998) tar upp problematiken med att visa översikt och details on demand 

på mobila enheter. Avsikten med uppgifterna var att reflektera detta. Till varje diagram 

fanns en uppgift behandlade diagrammets översikt och en uppgift som handlade om att 

hitta och tyda specifika platser på diagrammet (se bilagan för en lista av uppgifterna). Den 

oberoende variabeln var de fem diagram som använts i studien. Den beroende variabeln 

var de två uppgifter som utförts till varje diagram. 

Urvalet av deltagare genomfördes enligt ett bekvämlighetsurval. Denna studie utfördes 

under Covid-19-krisen vilket påverkade antalet deltagare och valet av miljö. Fyra olika 

miljöer har använts under testerna, två stycken kök och två vardagsrum. Gemensamt för 

alla tester är att miljön har varit lugn och fri från störmoment som TV eller andra personer, 

men ljusstyrka (i miljön) och tid på dygnet har varierat. 
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Kriterierna som användes i valet av JavaScript-bibliotek var stöd för multi-touch, ett 

utbud av flera olika diagramtyper och möjligheten att uppdatera dimensionerna vid 

ändring av visningsläge (liggande och stående läge). Detta var nödvändigt för att kunna 

mobilanpassa de interaktiva visualiseringarna som användes i testet. Diagrammen som 

valdes påverkades av relaterad forskning, det valda bibliotekets utbud samt diagrammens 

förmåga att visa tidsperioder och deras stöd för flera serier. 

Testerna är utförda på en Nokia 8 smartphone med Android 9. Skärmens storlek var 

5,3” med upplösningen 2560 x 1440p (554 ppi). Webbläsaren som användes var Chrome. 

Fyra av deltagarna i testet var iPhone-användare och medan det är svårt att avgöra om det 

påverkade deras resultat kan det vara värt att nämna som en potentiell risk. Moderna 

Android smartphones och iPhones använder båda multi-touch och navigeringen är i 

princip identisk, men känsligheten och precisionen kan möjligen skilja sig åt vilket i sin tur 

kan ha påverkat deras upplevelse.  

4.1 Deltagarna 

Användarstudien utfördes med hjälp av 10 personer i åldrarna 26 till 69 med olika 

erfarenheter av både smartphones och interaktiva data- och informationsvisualiseringar. 

Nedanstående tabell (figur 6) sammanfattar varje deltagares ålder och erfarenhet med 

smartphones och interaktiva diagram. 

 

 

Ålder Hur länge har 

du använt en 

smartphone 

(antal år)? 

Din självskattade förmåga 

att använda smartphones 

(skala 1 – 5) 

Har du stött på 

interaktiva diagram 

på smartphones 

tidigare? 

69 5 3 Vet ej 

31 9 5 Nej 

32 12 5 Ja 

32 13 5 Ja 

35 10 5 Ja 

34 10 4 Nej 

29 5 4 Ja 

26 10 5 Ja 

65 4 3 Nej 

44 8 4 Ja 

Figur 6: Tabell med information om samtliga deltagare. 

Samtliga deltagare använde sin smartphone dagligen. Ingen använde pekpenna eller något 

annat verktyg för att navigera. De mest använda applikationerna var (inte i någon särskild 

ordning): Bank-applikationer, Webbläsare, Swish, BankID, Instagram, Snapchat, YouTube 

och Discord. Fyra av deltagarna var iPhone-användare, resten använde Android.  
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4.2 Forskningsetiska ställningstaganden 

Datainsamlingen har skett i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De fyra huvudkraven är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Före 

varje test informerades deltagarna om studiens syfte, att deras deltagande var frivilligt och 

att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Deltagarna informerades om att de 

förblir anonyma och att inga uppgifter som kan identifiera dem kommer att finnas i 

rapporten. Vidare informerades de om att insamlad data och personuppgifter endast 

kommer att användas i forskningssyfte. Slutligen inhämtades samtycke om deltagarens 

medverkan. Ljud- och bildinspelningar samt transkriberingar lagrades lokalt på en 

hårddisk och inga molntjänster användes.  
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5. Användartestet  

Prototypen som använts i studien är en webbapplikation utvecklad i .NET CORE 3.1, C#, 

HTML, CSS och JavaScript. JavaScript-biblioteket som använts för att skapa diagrammen 

är Highcharts5. Prototypen tillåter användaren att välja mellan de olika diagrammen med 

hjälp av två knappar. Prototypen är mobilanpassad med ett vertikalt designmönster och 

diagrammen har touch-baserade kontroller aktiverade. Samtliga diagram visar 

temperaturdata från väderstationer i Umeå, Luleå, Skellefteå och Sundsvall. Diagrammen 

visar temperaturer varje timma under sju dygn från respektive stad. Varje diagram visar 

slumpmässigt utvalda sjudagarsperioder mellan november 2019 och mars 2020. Samtliga 

diagram visar lika stora datamängder (672 mätvärden per diagram) för att förhindra att de 

data som används bidrar till en partiskhet. På grund av prestandaskäl och eftersom att olika 

diagram är bättre och sämre på att hantera större datamängder på små ytor begränsades 

tidsperioden till just sju dagar. Prototypen hade stöd för både liggande och stående läge på 

mobila enheter. Diagrammen har två axlar, en tidsaxel och en temperaturaxel och kommer 

framöver att kallas x- och y-axeln. X-axeln refererar till den vågräta axeln och y-axeln till 

den lodräta axeln. 

5.1 Utvecklingen av prototypen  

                      

Figur 7: Första versionen.                        Figur 8: Andra versionen. 

                                                        
5 https://www.highcharts.com/ 
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Första versionen (figur 7) utvecklades med hjälp av biblioteket eCharts6 för att skapa 

diagrammen. Den här versionen utvärderades av en testpilot (36 årig man) som ansåg att 

känsligheten på zoom-funktionen var alldeles för hög. Vid inzoomat läge var det också svårt 

att komma åt specifika värden i diagrammet. Det gick inte att dra fingret till en punkt på 

diagrammet, då navigerade den istället sidledes längs tidsaxeln. Att trycka på en specifik 

punkt var enda lösningen, vilket var svårt i praktiken. 

Feedbacken från första versionen användes sedan i utvecklingen av version två. I ett 

försök att lösa problemet med både zoom och navigering lades två reglage till (se figur 8). 

Reglaget ovanför diagrammet användes för att zooma och reglaget under diagrammet 

användes för att navigera längs tidsaxeln. En expertutvärdering av version två genomfördes 

med HCI-studenter och utifrån den kunde det konstateras att reglagen fungerande 

undermåligt. Det var svårt att pricka av reglagen med fingrarna och det nedre reglaget hade 

en bugg som orsakade att inforutan stängdes när man lyfte på fingret från skärmen. HCI-

studenterna påpekade också att för många knappar och reglage påverkade upplevelsen 

negativt och inte testade touch-baserad interaktion på riktigt. 

5.1.1 Slutgiltiga versionen 

 

Figur 9: Tredje och slutgiltiga versionen. Användes i testerna. 

                                                        
6 https://echarts.apache.org/en/index.html 
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Efter utvärderingen av andra versionen byttes JavaScript-biblioteket från eCharts till 

Highcharts på grund av bättre stöd för multi-touch. Reglaget för att zooma togs bort. Ett 

reglage för att scrolla sidledes implementerades, men var inställt att bara synas vid 

inzoomat läge. Reglaget var valfritt och det gick bra att scrolla sidledes genom att dra åt 

något håll med två fingrar. Reglaget fungerade även som en visuell indikator för att visa 

nivån av zoom och var i diagrammet användaren befann sig (se figur 10). 

 

Figur 10: Reglaget under diagrammet vid inzoomat läge. 

 

Figur 11: Bild på prototypen körandes i telefonen. 
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5.2 Diagramtyperna 

Nedanstående fem diagram användes i användartestet. Bilderna har komprimerats för att 

rymmas i dokumentet. Samtliga diagramtyper hade stöd för zoom, scroll och touch-baserad 

navigering. 

5.2.1 Stapeldiagram 

 

Figur 12 och 13: Ett stående stapeldiagram  (vänster) och ett liggande stapeldiagram. 

Prototypen innehåller två stapeldiagram, ett stående stapeldiagram och ett liggande 

stapeldiagram där varje stad har en egen färg. Varje timma på tidsaxeln har fyra staplar 

som visar den uppmätta temperaturen för de motsvarande städerna. Det stående 

stapeldiagrammet visar tiden på x-axeln och temperaturerna på y-axeln, medan det 

liggande stapeldiagrammet visar tiden på y-axeln och temperaturerna på x-axeln. Liggande 

stapeldiagram är vanligt förekommande på mobiltelefoner då det finns mer lodrät yta att 

jobba med. 
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5.2.2 Punkt- och linjediagram 

 

Figur 14 och 15: Punktdiagram (vänster) och linjediagram. 

Punktdiagrammet och linjediagrammet visar båda tiden på x-axeln och temperaturen på 

y-axeln. På linjediagrammet är mätvärdena sammankopplade med olika färgade linjer 

medan punktdiagrammet visar varje mätvärde som en enskild punkt. En stor skillnad 

mellan diagrammen är att punktdiagram inte har stöd för en dragande rörelse med fingret 

för att navigera längs x-axeln, utan man behöver trycka med fingret på en specifik punkt 

för att få upp detaljerad information. 



 

20 

 

5.2.3 Värmekarta 

 

Figur 16: Värmekarta. 

Värmekartan är det mest unika av de fem diagrammen. Här visas varje stad som en egen 

kolumn längs x-axeln och varje uppmätt temperatur som en färgad rektangel. En 

färggradient som går från blått till rött används för att ge rektanglarna sina färger där en 

blå färg motsvarar en låg temperatur medan en röd färg motsvarar en varm temperatur. 

Värmekartor är särskilt bra på att visa stora mängder data samtidigt och ger en god 

översikt, men kan orsaka problem hos personer med någon typ av färgblindhet (Pryke, 

Mostaghim & Nazemi, 2007).  
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6. Resultat 

I tabellen nedan sammanfattas deltagarnas resultat och diagrammens ordningsföljd för 

varje test. Senare i kapitlet följer mer detaljerad information om resultaten för varje 

diagramtyp samt en sammanfattning av observationerna och intervjuerna. 

 

: Rätt svar   : Fel svar 

 : Zoom användes  : Filter användes 

 

Test Stående 

stapeldiagram 

Liggande 

stapeldiagram 

Punktdiagram Linjediagram Värmekarta 

1 Ordning: 1 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 2 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 3 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 4 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 5 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

2 Ordning: 5 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 1 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 2 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 3 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 4 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

3 Ordning: 4 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 5 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 1 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 2 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 3 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

4 Ordning: 3 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 4 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 5 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 1 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 2 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

5 Ordning: 2 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 3 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 4 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 5 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 1 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

6 Ordning: 1 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 2 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 3 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 4 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 5 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

7 Ordning: 5 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 1 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 2 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 3 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 4 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

8 Ordning: 4 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 5 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 1 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 2 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 3 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

9 Ordning: 3 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 4 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 5 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 1 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 2 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

10 Ordning: 2 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 3 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 4 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 5 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Ordning: 1 

Uppg. 1:  

Uppg. 2:  

Figur 17: Tabell över testresultat och ordningsföljden på diagrammen. 
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6.1 Stående stapeldiagram 

Det stående linjediagrammet var det mest omtyckta diagrammen i studien. Fem personer 

angav detta diagram som deras mest omtyckta medan en person angav det som sitt minst 

omtyckta diagram. Alla deltagare var bekant med diagrammet och kunde snabbt och 

precist utföra uppgifterna. Ett felaktigt svar angavs på uppgifterna på grund av att 

deltagaren blandade ihop städerna Skellefteå och Sundsvall. 

Sju av deltagarna använde inte zoom-funktionen utan ansåg att staplarna gav en god 

översikt trots datamängden. De ansåg också att det var fullt möjligt att hitta specifika 

värden utan att behöva zooma in genom att dra fingret längs diagrammet samtidigt som de 

avläste inforutan (tooltip).  

Tre deltagare klagade på diagrammets ”sikte” (från engelskans crosshair) och kände att 

det var missvisande. Siktet är ett visuellt hjälpmedel i många diagram och syftar på det 

streck som skjuter upp från diagrammets x-axel när man trycker på en tidpunkt, eller drar 

fingret längs diagrammet. Varje timma på diagrammet visar fyra staplar (en per stad), men 

eftersom diagrammets sikte lade sig i mitten bland staplarna kunde det vara förvirrande 

och göra det svårt att se exakt vilken tidpunkt staplarna tillhörde (se figur 18). Deltagarna 

ansåg att strecket borde täcka samtliga staplar för motsvarande tidpunkt istället. På grund 

av begränsningar i Highcharts verkar detta inte möjligt när axeln är inställd som en tidsaxel 

(datetime).  

 

 

Figur 18: Det sikte som syntes i prototypen (vänster) och det sikte som önskades. 

6.2 Liggande stapeldiagram 

Det liggande stapeldiagrammet var betydligt mindre omtyckt än sin stående motpart. 

Endast en person angav det här diagrammet som sitt mest omtyckta diagram medan två 

angav det som sitt minst omtyckta. En återkommande åsikt om diagrammet var att ”det 

kändes fel” med staplarna i liggande läge. Något som kan vara intressant att notera är att 

personen som angav detta diagram som sitt mest omtyckta istället ansåg att staplarna i ett 

stående läge kändes fel. Trots att diagrammet var mindre omtyckt utförde deltagarna 

uppgifterna utan större problem. Endast ett felaktigt svar angavs då en deltagare avläste 

värdet bredvid det som efterfrågades. 
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Det liggande stapeldiagrammet har tidpunkterna placerade på y-axeln och det 

observerades en viss osäkerhet när en exakt tidpunkt skulle hittas. Efter att ha zoomat in 

blev flera deltagare osäkra på om datumen låg i stigande eller fallande ordning och kände 

att ordningen inte var lika uppenbart som när tidpunkterna låg placerade från vänster till 

höger. Två deltagare påpekade att den stigande ordningen på y-axeln kändes fel och att en 

fallande ordning hade passat bättre.  

Rörelserna för att zooma in på det liggande stapeldiagrammet var annorlunda från de 

andra diagrammen och orsakade en viss förvirring. Eftersom att tidsaxeln låg lodrätt  

behövde man föra ett finger uppåt och ett finger nedåt, istället för ett finger vänster och ett 

finger höger. Det var inget stort problem och deltagarna listade själva ut hur det fungerade 

på några sekunder. 

6.3 Punktdiagram 

Punktdiagrammet var det minst omtyckta diagrammet i studien med fem röster. Den 

främsta anledningen var att det fanns för många punkter och att diagrammet därför kändes 

överväldigande. Trots att diagrammet var minst omtyckt utförde deltagarna uppgifterna 

utan större problem, endast en person gav fel svar på en av uppgifterna då denne avläste 

värdet bredvid det värde som efterfrågades. 

Här observerades en viss svårighet att träffa av specifika punkter. Flera deltagare 

försökte dra fingret över diagrammet för att hitta rätt punkt, men upplevde att det var svårt 

då diagrammet automatiskt hoppar till punkten närmast fingret vilket ofta inte var den 

punkten de var ute efter.  

Deltagarna kände också att fingret var i vägen på punktdiagrammet mer än något annat 

diagram. En deltagare ville ha större punkter, men insåg att det också hade försämrat 

översikten på grund av överlappande punkter (se figur 2).   

Av alla diagram användes zoomen mest på punktdiagrammet. Alla utom en deltagare 

använde zoom för att utföra uppgifterna. 

6.4 Linjediagram 

Linjediagrammet var det näst mest omtyckta diagrammet i studien. Tre stycken angav det 

som sitt mest omtyckta diagram, ingen angav det som sitt minst omtyckta. Ingen uttryckte 

några svårigheter eller förvirringar med linjediagrammet och uppgifterna utfördes snabbt, 

men inte helt felfritt. Två personer gav felaktiga svar, även denna gång avlästes ett värde 

bredvid det värde som efterfrågades.  

Precis som med det vertikala stapeldiagrammet användes zoom-funktionen väldigt lite. 

Endast två använde zoom, varav en bara ”ville se hur det såg ut”. Istället drog man fingret 

längs diagrammet och använde inforutan för att navigera till det efterfrågade datumet eller 

temperaturen. 

6.5 Värmekarta 

Värmekartan möttes initialt av många med förvirring, men efter några sekunders 

betänketid förstod samtliga deltagare hur diagrammet fungerade utan att någon förklaring 

behövdes. Samtliga deltagare ansåg att det var lätt att se ungefär var det var varmt och kallt 
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och att värmekartan gav en bra översikt. Tre deltagare påpekade däremot att det var 

betydligt svårare att urskilja exakta temperaturer. I det här fallet ansåg de att lägsta 

temperaturen var lätt att se, men att högsta temperaturen inte gick att hitta utan att behöva 

trycka runt en hel del bland de mörkröda områdena. Trots det angavs bara två felaktiga 

svar. Återigen läste en deltagare av ett intilliggande värde medan det andra felaktiga svaret 

berodde på att deltagaren blandade ihop Skellefteå och Sundsvall. Ingen deltagare angav 

värmekarta som sitt mest omtyckta, en person angav det som sitt minst omtyckta. 

Precis som med punktdiagrammet ansågs fingret vara i vägen för detaljerna på detta 

diagram och det var svårt att träffa av rätt rektangel utan att behöva zooma in ordentligt.  

6.6 Övriga resultat 

Två stycken problem var återkommande och påpekades av flera deltagare. Första 

problemet var känsligheten för både zoom-funktionen och diagrammens sikte. Att zooma 

in krävde försiktiga rörelser med fingrarna jämfört med att zooma ut där det ibland 

behövdes flera nypande rörelser för att zooma ut fullt. Det fick zoom-funktionen att kännas 

inkonsekvent enligt några deltagare. Gällande diagrammens sikte var ett vanligt 

förekommande problem att det ”hoppade runt” väldigt lätt, särskilt när diagrammet var 

utzoomat och värdena låg nära intill varandra. Minsta lilla rörelse med fingret fick 

diagrammets sikte att flytta sig ett steg åt sidan, något som ofta skedde när användaren 

försökte lyfta på fingret från skärmen. Detta problem var främsta anledningen till att 

deltagare angav fel svar på uppgifterna. Highcharts hade inga inställningar för känsligheten 

av varken zoom eller sikte. Det andra problemet som påpekades ett flertal gånger var att 

fingret dolde diagrammets inforuta (tooltip). Inforutan placerades bredvid användarens 

finger och följde fingrets rörelser. Beroende på hur användaren höll telefonen var det lätt 

hänt att handen eller fingret kom i vägen. Inforutan i detta fall tog upp en relativt stor del 

av diagrammets yta. Om fingret var långt ute åt höger på skärmen placerades inforutan på 

vänster sida och om fingret var långt ute åt vänster på skärmen placerades rutan på höger 

sida. Det orsakade att inforutan ansågs hoppa runt ibland, särskilt på det liggande 

stapeldiagrammet. 

 

 

Figur 19: Visar placeringen av inforutan på det liggande stapeldiagrammet. En liten 

rörelse åt antingen höger eller vänster med fingret fick inforutan att förflytta sig väldigt 

mycket. 
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Två av deltagarna tyckte att inforutan borde ha en fast placering på någon av diagrammets 

sidor för att komma runt problemet med fingrar som är i vägen. 

Tre deltagare försökte navigera genom att dra fingret längs tidsaxeln, vilket inte var 

möjligt då de båda axlarna räknas som utanför diagrammets interaktiva yta. En person 

önskade att den funktionaliteten lades till. Utöver detta observerades inga större problem 

med navigationen. Samtliga deltagare klarade av att zooma och scrolla sidledes (trots att 

känsligheten inte var optimal), men sättet de zoomade på skiljde sig åt. Två av deltagarna 

använde pekfingret och långfingret för att zooma, en deltagare höll i telefonen med båda 

händerna och använde tummarna för att zooma medan resten använde tummen och 

pekfingret i nypande och öppnande rörelser. 

Endast en person provade att vända telefonen i liggande läge, men vände sedan tillbaka 

till stående läge igen och kommenterade att han ”bara ville se om det var möjligt”. Endast 

två personer klickade på prototypens hjälpruta. När deltagarna fick frågan om varför de 

inte använde hjälprutan var det vanligaste svaret att det inte behövdes, en person svarade 

”varför ska man klicka på sådant?”. 

Vad gällde designen ansåg tre deltagare att knapparna för filtreringen borde varit större 

för att göra dem mer tydliga och lättare att trycka på. En deltagare ville gärna ha 

möjligheten att ändra till ett mörkt färgtema (ett ”dark mode”).  

När deltagarna frågades om mängden data kändes för stor var det tydligt att svaret 

berodde på diagramtypen. Fem deltagare tyckte att datamängden var för stor för 

punktdiagrammet och tre deltagare tyckte att datamängden var för stor för 

stapeldiagrammet. Med linjediagrammet och värmekartan var det inga som upplevde 

några problem. En person sa att ”det var inte för mycket [data], men det var nära gränsen”. 
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7. Slutsats 

De tio uppgifterna som utfördes gav alla bra resultat. Det lägsta resultatet var åtta rätt av 

tio vilket indikerar att de interaktiva diagrammen som testades i denna studie fungerade 

bra på en smartphone. Samtliga deltagare i studien kunde använda zoom-funktionen, 

filtrering och navigeringen. Även deltagarna som inte stött på interaktiva diagram tidigare 

listade snabbt ut hur interaktionen fungerade genom att tillämpa rörelserna de använt på 

touchscreens tidigare. Medan heltal är relativt lätta att mäta endast med hjälp av ögonmått 

och diagrammets axlar är decimaler desto svårare att se. Möjligheten att kunna trycka på 

datapunkter (eller dra fingret över dem) och avläsa inforutan var ett måste för deltagarnas 

förmåga att avläsa exakta värden. Zoom-funktionen användes olika mycket beroende på 

diagramtypen, men möjligheten att kunna zooma uppskattades av alla deltagare och var ett 

måste för hitta rätt datapunkter på punktdiagrammet och värmekartan.  

I denna studie kunde det inte fastställas att ordningsföljden på diagrammen, åldrarna 

på deltagarna eller deras självskattade förmåga att använda smartphones påverkade 

resultaten. Tidigare erfarenhet med interaktiva diagram kan möjligtvis ha haft en inverkan. 

Av de totalt sju felaktiga svaren som angavs i studien kom fem från deltagare som antingen 

inte hade tidigare erfarenhet eller inte visste om de stött på interaktiva diagram tidigare, 

men det är svårt att dra någon slutsats med tanke på det låga antalet deltagare.  

Interaktionen med diagrammen var inte perfekt och lämnade plats för förbättringar. 

Förutom små slarvfel som att blanda ihop städerna var främsta orsaken till felaktiga svar 

känsligheten på navigeringen. Känsligheten på rörelserna var också det vanligaste 

klagomålet. Trots detta hade ingen av JavaScript-biblioteken som testades under 

utvecklingen av prototypen inställningar för att justera känsligheten av kontrollerna. I 

introduktionen och i kapitel 3 skrevs det om två studier som visade att datormöss 

fortfarande var det mest precisa och omtyckta sättet att interagera med. Kanske känns 

multi-touch ovant för många fortfarande, eller så är teknologin inte riktigt mogen än. Vad 

det än beror på är det viktigt att tid och omtanke läggs ned på kontrollerna för att minska 

riskerna för en dålig upplevelse. Det är möjligt att begränsningar i operativsystemen 

förhindrar djupgående inställningar för kontrollerna på mobila enheter, men skulle det 

finnas tillgängligt i andra bibliotek är det definitivt ett område som bör utvärderas och 

justeras noggrant.  

Efter att ha sammanställt resultaten kan det konstateras att stående stapeldiagram och 

linjediagram var de mest omtyckta diagramtyperna i denna studie. Linjediagram är både 

väl lämpade att visa stora datamängder på mindre ytor och bättre optimerade 

prestandamässigt än de andra diagramtyperna. Av de diagram som testades i denna studie 

var linjediagrammet rent tekniskt sett bäst lämpat för stora datamängder. Intressant nog 

var dock det stående stapeldiagrammet mest omtyckt av deltagarna. Trots den begränsade 

yta stapeldiagrammet presenterades på och det stora antalet staplar kunde deltagarna i 

denna studie utföra uppgifterna utan problem. Kanske kan det förklaras med att 

stapeldiagram är väldigt vanligt förekommande och tydliga vid jämförelser av data.  

Finslipad interaktion verkar vara viktigast för att ge användaren en bra upplevelse, men 

övriga designval får förstås inte överskuggas. Färgtemat på såväl datapunkterna som 

diagrammets bakgrund bör utvärderas. Om diagrammet visar flera serier samtidigt är det 
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viktigt med distinkta färger som är lätta att urskilja. Färgblindhet bör också tas i åtanke. I 

situationer med ett fåtal serier kan en gråskala användas för att minska risken att 

färgblinda upplever diagrammet som svårt att tyda. Valet att ändra till ett mörkt färgtema 

är vanligt förekommande på applikationer i dag och uppskattas av många. En annan fördel 

med mörkare färgteman är att det drar mindre batteri.  

Möjligheten att filtrera data är särskilt viktig när man jobbar med stora datamängder. 

Det är lätt hänt att man prioriterar diagrammets yta på bekostnad av filterknapparnas yta, 

men då löper man risken att användaren missar knapparna och deras viktiga funktionalitet. 

Med hjälp av storlek, färger och beskrivande text kan man göra knapparna mer tydlig för 

användaren.   

  



 

28 

 

8. Begränsningar och framtida forskning 

När man talar om mobila enheter talar man ofta om variation. Mobila enheter varierar 

mycket både vad gäller olika modeller och storlekar, men även användningstid och miljön 

de används i. Det hade därför varit intressant att se en studie där flera olika mobila enheter 

testas i mer verklighetstrogna miljöer. Till skillnad från stationära datorer där användandet 

främst sker på en och samma plats sker mobilanvändning på alla möjliga platser där 

koncentrationsförmågan kan vara begränsad och störmomenten många. 

Denna studie utfördes under Covid-19-krisen vilket påverkade antalet tillgängliga 

deltagare. Det hade varit intressant att se hur resultaten hade sett ut med fler personer ur 

varje åldersgrupp. Då kanske det hade varit möjligt att hitta klara skillnader i preferenser 

eller problem med interaktionen. 

Datamängder kan också varieras för att se vart gränsen går för olika personer, men också 

för att se ungefär hur mycket data olika visualiseringar faktiskt kan visa på ett begripligt 

sätt. Storleken och prestandan på den smartphone som användes i denna studie satt vissa 

gränser på hur mycket data som kunde visas. 
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Bilaga 

Uppgifterna som utfördes till de fem olika diagrammen var följande: 

 Stående stapeldiagram 

o Vilken var den högst uppmätta temperaturen under hela perioden? 

o Vilken av städerna Umeå eller Skellefteå hade den lägst uppmätta temperaturen? 

 Liggande stapeldiagram 

o Vilken stad hade den högst uppmätta temperaturen under hela perioden? 

o Vad hade Luleå för temperatur den 24e november kl. 20:00? 

 Punktdiagram 

o På vilket datum var Umeås högst uppmätta temperatur? 

o Vilken var den lägst uppmätta temperaturen under hela dygnet den 7e december? 

 Linjediagram 

o Vilken var den näst högst uppmätta temperaturen under hela perioden? 

o I vilken stad var det kallast 3e januari kl. 09:00? 

 Värmekarta 

o Vilken stad hade högst medeltemperatur under hela perioden? 

o Vad var den lägst uppmätta temperaturen under hela perioden? 

 


