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1. Introduktion 

”It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that 

survives. It is the one most adaptable to change” – Charles Darwin 

I dagens samälle utsätts mottagare för informationsförmedling på ett dagligt basis, vare sig 

det är via reklam, nyheter eller grafer och diagram som presenteras under möten. 

 

På grund av detta fenomen har det uppkommit olika synsätt på hur man ”bäst” förmedlar 

den data man vill förmedla till en mottagare. Dessa synsätt är ofta fokuserade kring 

effektivitet.  

 

 

Information A – överföring – Information A 

 
Vad som blir allt mer tydligt är att direkt överföring av information till en mottagare inte 

alltid är det bästa sättet att förhålla sig till frågan av informationsöverföring, då mycket data 

kan komma att förloras i överförings-processen.  

Ofta behöver informationen adapteras innan den på ett effektivt sätt tas upp av en mottagare. 

Detta fenomen kan kallas för ”coding” av den tänkta informationen och kan beskrivas som en 

översättning av original materialet. När en bok översätts från ett språk till ett annat måste 

ibland en del ord och fraser från det gamla ändras för att passa det nya språkets grammatiska 

struktur. Kärnan av boken, berättelsen som boken vill förmedla är den samma men sättet 

den överförs på har förändrats till något bättre anpassat till mottagaren.  

 

Information A – coding – Information B (Information A) 

Detta arbete fokuserar på att via studier inom bland annat visuell förmedling av data (Few, 

2009)(Tufte, 1983), Semiotik (Eco, 1976) samt informationshantering och upptagning 

(Karvonen, 2000), undersöka när och hur coding och anpassing bör tillämpas för att på bästa 

sätt förmedla information till en mottagare. 

 

Yttrande Mottagande 

Yttrande Mottagande 
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2. Bakgrund 

2.1 Data Visualisering 

Studien om data visualisering presenteras i boken Handbook of data visualization av Chun-

houh Chen, Wolfgang Karl Härdle & Anthony Unwin (2008). De argumenterar för att visuellt 

material är en av de enklaste och mest effektiva sätten att förmedla information i vårt 

nuvarande samhälle, dock ser de även att om visualiseringen av den insamlade datan sker på 

fel sätt så kan informationen som i slutändan visualiseras komma att vara intetsägande.  

Data visualisering blir mer och mer relevant i dagens samhälle då större och större mängder 

data behöver behandlas och överföras till mottagare på en daglig basis. Uppkomsten av det 

globala samhället har lett till att effektiv data visualisering har blivit allt mer eftertraktat och 

medier som tidigare varit relevanta för informationsöverföring har blivit irrelevanta eller 

anpassade till det moderna samhället med uppkomsten av mer effektiva medieformer. 

(Manovich, 2001) 

Specifikt uppkomsten av internet har varit en drivande faktor i anpassningen av äldre 

medieformer över till vad Lev Manovich kallar ”new media” och ”new media” har samlat data 

från äldre medieformer på en koncentrerad plats, men även om internet har gett oss som 

mottagare tillgång till mer information än tidigare har det även lett till att mängden data som 

behöver bearbetas har expanderats (Manovich, 2001) i denna situation, då internet har 

tillgång att förmedla information på ett visuellt sätt har data visualisering kommit att bli allt 

mer relevant för att både behandla och överföra informationen till mottagare. (Chen, Härdle 

& Unwin, 2008) 

Data visualisering innebär att man använder sig av visuella material för att presentera en 

mängd insamlad data, ett så kallat ”data set” till en mottagare på ett sätt som tillåter 

mottagaren att uppfatta informationen så att det förstår vad datat som samlats in förmedlar 

för grundläggande information. För att uppnå detta används ofta grafer, för att presentera 

informationen visuellt, och andra former av statistiska verktyg.  

Chen, Härdle & Unwin anser att visuella grafiska element, som länge används för att 

presentera data, är ett av de effektivaste sätten av informationsöverföring av data till en 

mottagare. (Chen, Härdle & Unwin, 2008) En av anledningarna bakom varför visuellt 

material används regelbundet inom informationsöverförings syften beskrivs av Kenneth 

Cukier i sin artikel Data, data everywhere. A special report on managing information 

(2010). Cuckier beskriver hur om hur det är enklare för människan att uppfatta information 

som presenteras till oss i form av en bild eller ett visuellt media i förhållande till om 

informationen endast presenteras via ord och nummer. Då visuella medier ofta består av en 

kombination av både färg och form tillåter det hjärnan att använda sig av fler receptorer för 

att inta informationen till skillnad från siffror eller text som ofta endast förlitar sig på form 

aspekten. Genom att visualisera datan, som oftast består av ord och nummer, tillåter det 

någon som vill förmedla en större mängd data till en mottagare att ta till vara på detta 

fenomen. (Cuckier, 2010)  
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Chen Härdle & Unwin medger att ämnet är relativt outforskat och vetenskapen om data 

visualisering bara nyligen börjat anses som ett ”relevant” område för studier. (Chen, Härdle 

& Unwin, 2008)  

De skriver:  

”Graphics provide an excellent approach for exploring data and are essential for 

presenting results. Although graphics have been used extensively in statistics for 

a long time, there is not a substantive body of theory about the topic…Graphics 

are used a great deal in many different fields, and one might expect more 

progress to have been made along theoretical lines.” (Chen, Härdle & Unwin, 

2008) 

  

Effektiv visuell design kan presentera data så att en mottagare förstår informationen som 

försöker förmedlas oavsett om mottagaren har tidigare erfarenhet inom ämnet datat 

representerar. Ineffektiv visuell design, via design som uppfattas som intetsägande av 

mottagaren, kan dock orsaka att mottagaren inte kommer kunna uppfatta informationen 

som försöker förmedlas. Därför är det viktigt att vara medveten om hur informationen 

presenteras för mottagaren, så att missförstånd kan undvikas och risken att 

presentationssättet uppfattas som intetsägande, att ingen konkret information kan utläsas, 

kan minimeras (Chen, Härdle & Unwin, 2008) 
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2.2 Olika Synsätt 

Inom effektiv informationsvisualisering har två ”läger” uppkommit. De två lägren kan 

summeras av Edward R. Tufte, som i sin bok The Visual Display of quantative information 

(1983) antyder att åskådare endast avläser ”kärnan” av det data de presenterats för och 

därför tjänar den som försöker förmedla informationen på att skära ner datan till endast de 

essentiella, och Stephen Few, som i uppsatsen Sometimes We Must Raise Our Voices (2009) 

presenterar ett tankesätt som är baserat på att en åskådare har lättare att ta in information 

om det presenteras på ett ”attraktivt” sätt utan att skala av det Tufte anser icke-essentiellt. 

Konceptet Tufte (1983) och Few (2009) argumenterar kring presenteras som Data-Ink Ratio. 

Tufte (1983) presenterar konceptet: 

”A large share of ink on a graphic should present data-information, the ink 

changing as the data change. Data-ink is the non-erasable core of the graphic, the 

non-redundant ink arranged in response to variation in the numbers presented. 

Then,” 

Data-ink ration =                    Data ink                     . 

   Total ink used to print the graphic 

  = Proportion of a graphic’s ink devoted to the 

     Non-reductant display of data-information 

  = 1.0 – Proportion of a graphic that can be erased 

   without loss of data information. 

(Tufte, 1983) 

Tufte utökar på detta genom att presentera sina tankar kring vad Tufte kallar för ”simplicitet” 

i design och komplexitet i data och hur samspelet mellan dessa är vad som får en åskådare att 

ta upp information på ett effektivt sätt. 

I detta är Tufte och Few likasinnade i och med att även Few anser att det är en designs 

”simplicitet”, eller avsaknad av dekorationer som inte presenterar data, är en av de 

essentiella faktorerna för att enklast överföra eller förmedla den information eller data man 

vill förmedla till en mottagare. Det som skiljer de två lägren åt är deras åsikter på hur mycket 

Data-Ink som kan betraktas som icke-essentiellt och därför inte bör presenteras. Det kan 

presenteras som ”saturerad” visualisering, det Few vill uppnå genom att beskriva all data-ink 

som essentiell, och ”minimalistisk” visualisering, det Tufte ser som ett ideal ett tillstånd där 

endast informationen eller datas kärna presenteras genom att avlägsna all icke-essentiell 

data-ink. 
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2.3 ”Minimalistisk” Visualisering 

Enligt Tufte (1983) bör all data-ink som inte presenterar konkret data tas bort när data ska 

förmedlas. För att visa på Tuftes data-ink ideal presenterar Few (2009) i sin uppsats ett antal 

stapel diagram och hur dessa presenteras när mer och mer, av vad Few menar att Tufte 

anser, ”icke-essentiell” data-ink tas bort. 

Few (2009) skriver om Tuftes ideal, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Notice that by removing the vertical lines that divide the regions – something 
that the white space between the regions alone does quite well – avoidable clutter 
has been eliminated. I believe that the other reductions however, have gone too 
far.” (Few, 2009) 

 
 
Few utökar sedan på detta genom att lägga fram att det finns ytterligare faktorer i 
diagrammen som Tufte’s ideal skulle anse icke-essentiellt. Genom att ta bort den linje som 
visar på den så kallade konfidenceintervallen, något som läggs till i diagram för att tillåta en 
viss felmarginal, (se fig.1) och även ta bort den linje som binder ”actual” och ”budget” 
samman och endast förlita sig på närheten av de två staplarna för att uppnå en association 
emellan dem samt endast presentera ”actual” och ”budget” en gång och förlita sig på att 
mottagaren förstår att det är samma data som presenteras av de resterande staplarna. 
(se fig.2) 
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Vad Few gör är att presentera ett exempel på Tufte’s tankar, kring anspelningen emellan 

simplicitet och komplexitet, och applicerar Tufte’s grund tankar till den högsta grad som går. 

Detta tillåter Few att presenterar hur mycket Tufte’s tankar kan tillåta reduktion av data-ink 

till en sådan nivå så att datan inte längre vid första anblick kan identifieras som originalet. 

Tufte nämner i sin uppsats:  

”Explanations that give access to the richness of the data make graphics more 

attractive to the viewer. Words and pictures are sometimes jurisdictional 

enemies, as artist feud with writers over scarce space. An unfortunate legacy of 

these craft-union differences is the artificial separation of words and pictures” 

(Tufte, 1983) 

Tufte presenterar sina tankar kring varför icke-essentiell data-ink bör tas bort och hur, det 

som är minst ”attraktivt” och det som tillför minst information bör tas bort för att frambringa 

det resterande. Tufte’s tankar kan därför tolkas i stil med Umberto Ecos (1976) tankar kring 

semiotik. Om hur det essentiella i en bild endast presenteras av bildens ”Sema”. Eco (1976) 

Definierar en bilds ”Sema” som den del av ett visuellt arbete som kan uppfattas som det 

specifika verkets kärna, en punkt som alla andra faktorer i bilden utgår ifrån och den minsta 

delen som behövs för att identifiera verkets tänkta presenterade information, eller i Tufte’s 

fall den presenterade datan. 

Vad Tufte (1983) och Eco (1976) båda presenterar är att det essentiella i den informationen 

som är tänkt överföras till en åskådare är den presenterade data-ink’s sema. Dock, som Eco 

presenterar på ett annat sätt än Tufte, men som Tufte verkar antyda på i sin uppsats (Tufte, 

1983), så kan ytterligare faktorer vara essentiella i att överföra det tänkta data till en 

mottagare på ett smidigt sätt. 
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2.4  ”Saturerad” Visualisering 

Few’s (2009) tolkning av Tufte’s ideal motsätter sig till viss del denna tolkning av Tufte 

(1983), i och med att Few baserar sina tankar kring att Tufte ideal endast är datats sema utan 

någon icke-essentiell data-ink presenterad, men tar upp en viktig fråga kring om datats sema 

verkligen är allt som behövs för att presentera data till en mottagare eller om fenomenet med 

data-sema existerar, eller om all presenterad data-ink kan uppfattas som essentiell i 

överföringen till mottagaren. 

Few beskriver sina tankar kring ämnet: 

”I believe that data-ink usually requires some redundancy for a graph to be easily 

read and used to make comparisons. Also, I believe that by reducing the size and 

visual weight of data-encoding objects, such as these bars, we force our eyes to 

work too hard, which slows us down.” (Few, 2009) 

Via detta vill Few lägga fram argumentet att när man försöker förmedla data via någon 

form av verktyg, metod eller yttrande så finns det ingen icke-essentiell data-ink. 

Om man återgår till Fews (2009) tankar om att data som uppfattas som vackert av en 

mottagare tillåter denne att uppta informationen som presenterats på ett enklare sätt, 

kan vi se anspelningar till det som Tufte (1983) försöker uppnå genom att skala av det 

allt icke-essentiellt data-ink.  

Konceptet kring hur skönhet påverkar en mottagares förmåga att ta upp information 
presenteras av Kristiina Karvonen i hennes artikel, The Beauty of Simplicity (2000). 
Karvonen beskriver hur en produkt, i Karvonens fall ett UI då artikeln är centrerad kring 
webbdesign, som uppfattas som tillfredställande utseende mässigt även kommer uppfattas av 
en användare som lättanvändligt, även efter längre användningsperioder. (Karvonen, 2000) 
 
Funktionaliteten på produkten eller det data som presenteras och en mottagares förmåga att 
förstå hur produkten används ökar enligt Karvonen utefter hur vacker produkten uppfattas. 
Utöver det ökar även mottagarens tillit i produkten och en mottagares vilja att återanvända 
produkten. (Karvonen, 2000) 
 

”Also, when a UI is considered beautiful or aesthetically pleasing in the beginning 

of use, users are more likely to perceive it more easy-to-use, also after using it for 

some time” (Karvonen, 2000. s, 88) 

Det Karvonen (2000) presenterar går i samspel med vad som Few (2009) försöker 

argumentera, det handlar inte alltid om teoretisk effektivitet utan även om att anpassa sig 

efter mottagarna som en homogen grupp, då det är de som behöver avläsa informationen 

som presenteras.  
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2.5 Data anpassning 

 

Efter uppkomsten av vad Manovich kallar för ”new media”, vilket innebär moderna 

medieformer och media nätverk, menar Manovich att vår kultur och 

informationsintagningsförmåga som ett samhälle har förändrats drastiskt, data överföring 

sker inte längre på en individuell nivå utan mottagare påverkas av data som kan tas in och 

uppfattas på en global nivå. (Manovich, 2001) 

Med den här uppfattningen faller Tuftes (1983) och Fews (2009) tankar åt sidan till viss del 

då informationsöverförings process inte längre involverar endast en enda konkret bit data 

som mottagaren behöver uppfatta utan en massiv mängd data som presenteras för en 

mottagare samtidigt.  

I det här fallet, menar Manovich (2012), att data behöver anpassas efter mottagaren så att en 

möjlighet finns för att få en klar översikt över den stora mängd data som presenteras blir 

möjlig att hantera på en individuell nivå. På den individuella nivån blir Tufte (1983) och Fews 

(2009) tankar åter igen relevanta när det kommer till att på enklast sätt representera den så 

kallade ”macro-datan”, stora mängder data som representerar summan all individuell 

information som presenteras, på det sätt som är bäst anpassat efter den tänkta mottagaren. 

(Manovich, 2012) 

Judy Kay och William Niu undersöker I sin uppsatts, Adapting Information Delivery to 

Groups of People (2005), konceptet kring adaption av presenterad data för en grupp 

individer. Jämfört med Few (2009) och Tufte (1983) som presenterar mottagaren av 

information som ett singular så ser Kay och Niu mottagaren inte som ett singular utan väljer 

att fokusera på grupper av mottagare istället.  

Kay och Niu (2005) ställer sig inte i direkt opposition till iden kring att det finns ett ”bästa” 

sätt att leverera information till en åskådare eller vad denna metod är. De presenterar istället 

en idé som säger att ett specifikt och fast system för informations överföring kan komma att 

fungera om en mottagare interagerar med informationen som en individ men då detta i 

många fall inte är fallet kan en mer flexibel struktur av informationsöverföring vara bättre att 

implementera.  

Kay och Niu (2005) lägger fram iden att mottagare kommer interagera och reagera 

annorlunda till information som presenteras för dem baserat på deras egenskaper och 

preferenser. Även i till synes heterogena grupper av människor har de enskilda individerna 

som gör upp gruppen i sin helhet olika separata erfarenheter som kommer påverka hur de ser 

på informationen som presenteras för dem, därför bör informationsöverföring vara ett mer 

flexibelt och adaptivt fenomen än ett fastställt, som versionerna av konceptet Few (2009) och 

Tuftes (1983) modeller kan tolkas som. Kay och Niu skriver.  

”If we are to customize or adapt information delivery, we can expect that this will 

operate differently depending on whether a person is alone or in a group. A 

suitable individual user model may suffice in the situation when a person is 

alone. It is conceivable that a heterogeneous user group may have conflicting 

preferences and needs” (Kay & Niu, 2005) 
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Uppsatsen fortsätter med att beskriva hur man kan användas sig av mottagares individuella 

preferenser, ”individual models” som de kallas i texten, för att sammanställa en ”group 

model”, som är en översikt av individuella ”individual models”, som hjälper den som 

presenterar informationen att lägga fram informationen så att den är tilltalande till en så stor 

mängd mottagare som möjligt.  (Kay & Niu, 2005)  

”Group models” och ”individual models” kan även användas som paralleller för att förstå 

Manovich (2012) tankar kring ”surface/macro data” och ”deep data”. Där ”group models” är 

representativ av den stora mängd data som presentera av ”surface/macro data” och 

”individual models” är representativ av den mindre mängd specialiserade data som 

presenteras av ”deep data” (Manovich, 2012) 

Till skillnad från Few (2009) och Tufte (1983) som endast examinerar hur förändring i en av 

mottagarnas preferenser påverkar deras intag av information försöker Kay och Niu (2005) 

via sina framställningar av olika ”Group models” undersöka en grupp mottagares alla 

preferenser samt hur de interagerar med andra individer i gruppen och anpassa sin 

presentation av information utefter detta. 
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3. Problemformulering  

Tufte (1983) och till viss del även Few (2009) menar på att information kan överföras till 

vilken mottagare som helst, så länge kärnan av informationen behålls intakt och presenteras 

på ett konkret sätt. Few (2009) och Karvonen (2000) menar även på att 

informationsupptagningen kan underlättas genom att se till att media som informationen 

överförs via uppfattas som estetiskt tilltalande av åskådaren.  

Här stöter dock Few (2009), Tuftes (1983) och Karvonens (2000) argument på en vägg i och 

med att estetiskt tilltal är ett subjektivt fenomen. Som vi ser i Kays och Nius (2005) studie 

interagerar ofta mottagare med information som en homogen grupp utan en grupp med olika 

synsätt och tolkningar på informationen som presenteras för dem. Därför är det viktigt att 

adaptera informationen man försöker överföra för att passa de mottagare man försöker nå 

med informationen. Så att de, på bästa möjliga sätt, kan använda sitt subjektiva synsätt för 

att ta in och förstå den informationen som de interagerar med.   

Finns det en fungerande universell metod för att direkt överföra data till en mottagare, som 

de metoder som beskrivs av Tufte (1983) och Few (2009), eller bör justeringar göras för att 

anpassa informationen baserat på den tilltänkta mottagarnas erfarenheter och 

personligheter? Samt vad som gör och varför en specifik metod tilltalande för mottagare? 

Utöver detta vill arbetet även undersöka koncepten med ”över/under” anpassning., 

Förändringar i hur datat presenteras för mottagare som leder till att informationen blir 

intetsägande. Vad som orsakar detta och hur det uppfattas av mottagare? 

Arbetets hypotes påstår att det inte kommer finnas någon föredragen metod som 

uppkommer inom grupperna, oavsett erfarenhet, då mottagandet och uppfattandet av 

information är subjektivt och unikt emellan varje individ eller att de två grupperna kommer 

ha separata föredragna metoder, till exempel om den mer erfarna gruppen föredrar den 

”saturerade” leveransmetoden och den oerfarna den ”minimalistiska” metoden.  

Om de olika grupperna enas om att en metod är överlägsen den andra kan detta peka på att 

Fews (2009), Tuftes (1983) och Karvonens (2000) argument stämmer och att det finns en 

universell metod för att bäst överföra information till en mottagare.  

 3.1    Metodbeskrivning  

Då problemet som undersöks är av subjektiv natur anses en kvalitativ undersökningsform 

vara det lämpligaste tillvägagångs sättet. Två mindre grupper av frivilliga kandidater med 

olika mängd erfarenhet inom ett ämne kommer presenteras med visuella artefakter som 

producerats för att matcha det utvalda ämnet.   

Anledningen till att välja test kandidater utefter erfarenhet inom ämnet som huvudfaktor och 

inte efter, till exempel, ålder eller etnicitet är för att vi vill uppnå en så icke-homogen 

testgrupp som möjligt för att visa på den bilden av informationsmottagare som finns i 

samhället. Då alla individer kommer ha någon form av erfarenhet till ämnet, vare sig om det 

är ingen erfarenhet eller om de doktorerat inom ämnet, så ger det oss tillgång till ett så brett 

spektrum av deltagare som möjligt. 
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Artefakterna deltagarna eller ”mottagarna” presenteras med kommer vara data 

visualiseringar i form av grafer och andra statistiska verktyg, baserade på Tuftes (1983) och 

Fews (2009) principer.  

  

 

Fig 1: Exempel på hur artefakter som kommer presenteras för deltagaren. Figurerna är tagna ur Stephen Fews 

arbete (2009) och representeras samma information via två distinkta stilar av presentation. Den vänstra 

representerar minimalistisk visualisering och den högra saturerad visualisering. 

De kommer presenteras i grupper av två där den ena artefakten är av ”saturerad” natur och 

den andra är av ”minimalistisk” natur. Båda materialen kommer representera samma 

information utvunnet ur ett data set som preliminärt är tänkt att vara baserat på data 

visualiseringar från Biljetten, tack! Biokultur och cineaster, av Lars Kristensen (2011). Då det 

relevanta i studien är visualiserings former i sig och inte data setet kommer frågorna som 

ställs till deltagarna vara baserade kring själva visualiseringen och inte fokusera på 

informationen som representeras till en större grad. 

Tanken bakom att presentera ett flertal varianter av grafer är att deltagarna i undersökningen 

skall kunna uppfatta och förstå informationen i minst en av de olika artefakt typerna då de 

innehåller samma information presenterat på olika sätt. Detta kan tänkas fungera väl i 

samarbete med kontroll artefakterna. Dock bör utläsning av information via association 

undvikas då det presenterar ytterligare en faktor som kan påverka resultatet. Det är därför 

möjligt att artefakterna inte bör visas i sina tänkta ”par” samtidigt utan som en individuell 

graf samt att den andra varianten av artefakttypen presenteras senare.   

Mottagarna kommer efter varje presenterad artefakt par intervjuas om hur lättillgänglig 

informationen i artefakten var, om de förstod artefakternas tänkta budskap, vad detta 

budskap var samt vilken artefakt de föredrog?  

Frågorna är tänkta att vara öppna nog för att tillåta deltagarna att presentera sina åsikter 

kring ämnet utan att vara allt för bundna av frågorna. För att undvika att få information som 

inte är relevant till arbetets frågeställning har mängden frågor medvetet hållits på en låg nivå 

och fokus har lagts på att utmynna i så mycket konkret information per fråga som möjligt. 

Dessa frågor är tänkta att hjälpa till att besvara arbetets frågor genom att utläsa 

deltagargruppernas preferenser när det kommer till estetiskt tilltal och lättförståelighet samt 

utläsa hur mycket anpassning som kan komma att orsaka att informationen blir 

intetsägande. Frågan som är fokuserad kring den utvunna informationen och om de förstått 

data setets information fungerar både som en kontrollfråga av deltagarens erfarenhet kring 
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ämnet samt om den visuella presentationen av den tänkta informationen är läsbar eller 

intetsägande. 

Ett möjligt problem med upplägget av frågorna är att de är baserade på subjektiv 

uppfattning. Denna felmarginal minskas till viss del av att arbetet är baserat på kvalitativa 

studier där deltagarna får motivera sina val och på så sätt kan mer information utmynnas. 

Frågorna som deltagarna utsätts för kan dock tänkas vara för breda för att ge någon konkret 

information. Om det kommer till att informationen som upptas via intervjuerna är för brett 

för att besvara de mer specifika frågorna, som när visualisering blir intetsägande och vad som 

orsakar att visualiseringstekniker uppfattas som tilltalande, kan deltagarmängden ökas för 

att minimera ”felmarginalen” 

Vidare kommer deltagare även frågas ut om deras preferenser när det kommer till visuell 

representation i allmänhet samt vilka visualiseringsverktyg de föredrar, för att få en bredare 

förståelse om vad mottagare använder sig av i en visuell presentation för att utläsa 

informationen de presenteras för. 

Resultaten kommer sedan sammanställas separat för varje deltagargrupp, som är baserat på 

erfarenhet med ämnet, för att härleda till viken metod som passar gruppen bäst.  
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4. Artefakt 

För att artefakterna skulle stämma med det data set som de baserats på, Biljetten, tack! 

Biokultur och cineaster, av Lars Kristensen (2011), fördes data först in i Microsoft Excel. 

Detta för att skapa enklare grafer till att ändvändas som bas i framställandet av de artefakter, 

grafer, som presenteras för deltagarna i den tänkta kvalitativa undersökningen. 

Då informationen som det data set som används inte ligger i fokus i undersökningen hade 

vilket data set som helst kunnat användas vid framställningen av artefakterna, även ett 

imaginärt data set hade tillåtits för framställningen av användbara grafer. Dock tillåter 

användningen av ett verkligt och substantiellt data set framställningen av en större variation 

av grafer. Utöver detta grundar det även undersökningen i verkliga situationer och kan 

komma att ge deltagaren bättre förståelse kring hur informationen presenteras.  

4.1 Process 

En av de huvudsakliga anledningarna till att använda Excel (Microsoft, 2010) är att det 

tillåter framställningen av material som kan användas som utgångspunkter till de artefakter 

som kan komma att användas i undersökningen. Utöver detta ger programmet även 

möjligheten att skapa material med olika mängder av suturering så att man tidigt i processen 

kan få en förståelse av vilken nivå minimalistiska och saturerade data visualisering ska 

befinna sig på.  

 

 

 

Fig 2. Exempel på grundläggande artefakter som representerar en baslinje för de slutliga artefakterna. 

Artefakterna innehåller representerar data setets relevanta information men presenterar denna på olika sätt, 

minimalistiskt och saturerat. 

Efter framställningen av de grundläggande graferna gjordes urval av de som anses stämt bäst 

med Tuftes (1983) och Fews (2009) tankar kring data visualisering för att skapa en baslinje 

som resten av artefakterna kunnat utgå ifrån. Denna urvalsprocess gjordes genom att studera 

de två texternas tankar kring vad de båda anses vara de grundläggande element som måste 

vara närvarande i visualiseringen för att tillåta en effektiv informationsöverföring samt 

närmare studier av de exempel grafer som presenteras i de båda verken. Efter detta valdes 

två artefakter var, utifrån de olika typer av grafer som framställts, att representera en baslinje 
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för framställningen av de mer saturerade artefakterna, närmare det Few (2009) menar är 

effektivt, och mer minimalistiska grafer, utifrån Tuftes (1983) tankar kring ämnet samt 

Kristiina Karvonens tankar kring hur enkla färger också kan tillåta en mottagare att ta upp 

information på ett effektivt sätt. (Karvonen, 2000) 

 

Fig 3. Utvalda grafer som fungerar som en bas för framställandet av vidare artefakter inom området. Från 

vänster till höger representerar de saturerade respektive minimalistiska data visualisering 

 

 

Fig 4. Utvalda grafer som fungerar som en bas för framställandet av vidare artefakter inom området. Från 

vänster till höger representerar de saturerade respektive minimalistiska data visualisering 

 

Fig 5. Utvalda grafer som fungerar som en bas för framställandet av vidare artefakter inom området. Från 

vänster till höger representerar de minimalistiska respektive saturerade data visualisering 
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Efter baslinjen etablerats användes programmet Adobe Illustrator (Adobe, 2014) för att 

ytterligare modifiera graferna så att de till större grad representerar de ideal som lagts upp av 

arbetets tidigare undersökningar kring minimalistiskt och saturerade data visualisering. 

Adobe Illustrator (Adobe, 2014) användes för att det tillåter framställningen av precist 

material via skapandet av vektor grafik. Detta är viktigt då användandet av ett program som 

Adobe Photoshop (Adobe, 2014) eller liknande program hade medfört risken att någon del av 

grafen miss representeras, en risk som anses förminskad av användningen av Adobe 

Illustrator (Adobe, 2014).  

 

Fig 5. Två av de framställda slutgiltiga graferna som representerar samma information på två olika sätt. Från 

vänster till höger visar de minimalistisk datavisualisering samt saturerade data visualisering 

Efter framställningen av dessa artefakter, som fungerar som basen för undersökningen, 

producerades även två ”extremer” när det kom till de två olika synsätten på datavisualisering. 

Tanken bakom dessa ”extremer” är att de ska fungera som en form av kontrollgrupp till de 

andra artefakterna. Dessa kontrollartefakter innehar inte datasetets fulla information utan är 

nerskalad eller saturerad till en sådan grad att man inte längre kan utläsa någon relevant 

data. Om undersökningen utförs som tänkt och deltagaren förstår de frågor som de besvarar 

är tanken att de inte ska kunna utvinna någon form av konkret information från dessa 

”kontroll” artefakter. 

 

Fig 6. Artefakter som representerar de två synsättens extremer. Artefakterna förmedlar samma information 

som de tidigare, se Fig 5, men del av datat försvinner då det antingen blockeras av annat eller blir omöjligt att 

utläsa. Från vänster till höger representerar artefakterna saturerad samt minimalistisk datavisualisering. 
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5. Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Studien slutfördes i sin helhet 17/05–17 med varierande resultat från de olika deltagarna. 

Totalt intervjuades åtta personer, med fyra personer indelade i vaderna grupp. 

   

Urvalsprocessen var som tidigare specificerat baserat på deltagarnas kunskap och 

erfarenheter inom ämnet grafisk presentation, deltagarna fick själva definiera hur bekväma 

de kände sig med ämnet och tilldelades därefter en grupp i undersökningen där den ena 

gruppen representerade individer med goda kunskaper inom ämnet och den andra gruppen 

representerade individer med mindre erfarenhet inom ämnet. 

  

Utefter detta intervjuades deltagarna enskilt och intervjuerna spelades in, vid de tillfällen då 

deltagaren gav tillåtelse till detta, för vidare analys i efterhand. En del intervjuer utfördes 

även via telefon då enstaka deltagare inte kunde närvara. I de här fallen gavs en utförlig 

förklaring om intervju formen i förhand samt en förklaring på hur lång tid intervjun kunde 

tänkas ta för att kompensera för eventuella kommunikationsmissförstånd. Artefakterna 

presenterades även här via digitala medel.  

   

 
Fig 7. Artefakterna som presenterades för deltagarna under undersökningen. Bild 1 och bild 2 representerar 

saturerad samt minimalistisk presentation i forma av stapeldiagram. Bild 3 och bild 4 representerar 

minimalistisk samt saturerad presentation i form av cirkeldiagram.  
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Deltagarna presenterades med de fyra artefakter som skapats till undersökningen och fick 

efter varje artefakt svara på tre frågor om den artefakt de just sett. Dessa initiala frågor var 

följande: 

- Förstod du informationen bilden, artefakten, försökte förmedla? 

- Kan du utläsa någon form av information från bilden? 

- Skulle du klassificera informationen i bilden som lättillgänglig? 

 

Efter varje enskild fråga bads även deltagaren att förklara sitt val av svar för att utöka 

förståelsen bakom svaren som gavs.  

  

De här initiala frågorna kring varje enskild artefakt gav svar kring de individuella deltagarnas 

preferenser samt deltog även till en bättre insikt i deras tankeprocess kring hur de tog in och 

uppfattade den informationen som presenterades i bilderna. Det ledde även till en oväntad 

insikt i hur de olika individernas egna erfarenheter påverkade deras svar då deras 

utläggningar kring svaren ofta var baserade på deras bakgrund eller personliga erfarenheter. 

Något som ger vidare stöd till Kay och Nius (2005) teorier kring hur en individs tidigare 

erfarenheter och egna preferenser är en av de drivande faktorerna i hur en individ tar upp 

och hanterar information. (Kay & Niu, 2005) 

  

Efter frågorna om de enskilda artefakterna bads deltagarna att titta på artefakterna som 

relaterade bilder, med två bilder i varje ”par”, och ombads efter detta att svara på följande 

frågor: 

- Föredrar du den ena presentationsformen, artefakten, utöver den andra? 

- I vilken presentationsform kan du snabbast uppfatta någon form av information? 

 

Deltagarna ombads, efter varje fråga, att utveckla sina svar om möjligt. 

  

Frågornas upplägg var tänkta att placera Tuftes tankar om minimalistisk 

informationspresentation (Tufte, 1983)  i direkt opposition med Fews tankar om saturerad 

informationspresentation (Few, 2009) och se om deltagarna hade någon klar preferens samt 

om deltagarnas individuella preferens skiljde sig utifrån deras tankar kring informations 

upptagning.  Utläggen kring frågan, föredrar du den ena presentationsformen över den 

andra? ledde även till insikter i deltagarnas direkta tankar kring presentationsformen de inte 

föredrog och vad som orsakade att de föredrog den ena formen utöver den andra. 

   

Efter frågor kring artefakterna fick deltagarna besvara frågor om mer generella koncept kring 

grafisk presentation av information och tankar kring informationsupptagning. Frågorna var 

upplagda på följande vis: 

 

- I ett presentationssammanhang föredrar du en minimalistisk presentationsform eller 

en mer saturerad presentationsform? 

- Finns det enligt dig, deltagaren, tillfällen då grafiska presentationsformer, så som 

grafer, blir oläsliga? Det vill säga att det inte går att uppta någon konkret information 

från dem? 

 

Deltagarna ombads även här att motivera och utveckla sina svar om möjligt för att ge en 

bättre förståelse kring ämnena. 
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Tanken bakom de avslutande frågorna var att ge en inblick i om deltagaren i ett teoretiskt 

sammanhang skulle göra samma val som när de presenterats av konkreta artefakter eller om 

de ansåg att olika presentationsformer borde användas vid olika tillfällen, det vill säga en 

form av anpassning. Frågorna undersökte även om presentationsformer kan uppfattas som 

intetsägande och även, via vidare utläggningar från deltagarna, vad de skulle kunna uppfatta 

som bakgrunden till detta fenomen.  
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5.2 Analys 

En tydlig skillnad uppkom mellan de två grupperna när det kom till deras uppfattade 

preferenser. Deltagarna ur båda grupperna var till större del överens om att de saturerade 

artefakterna gav dem tillgång till mer information, då de uppfattat informationen som mer 

lättillgänglig och därför hade mer tid att bearbeta informationen än att fokusera på att ta upp 

informationen initialt. 

   

Dock visade den mer erfarna gruppen även en preferens till de mer minimalistiska 

artefakterna, när de blev ombedda att specificera vilken presentationsform de skulle använt i 

ett teoretiskt presentationssammanhang, då deras tidigare kunskap av grafiska presentations 

former gav dem förståelse av hur informationen bör utläsas. Ytterligare något som var 

prevalent i den mer erfarna gruppens svar var utläggningar om hur de mer minimalistiska 

presentationsformerna var, enligt dem, mer estetiskt tilltalande.  

 

Deltagare med mindre erfarenhet av grafisk presentation tillförlitade sig mer på sina tidigare 

erfarenheter och preferenser för att utläsa och förstå informationen som presenterats för 

dem. Medans den mer erfarna gruppen ofta gav utläggningar som handlade om hur 

presentationsformen borde anpassas för att nå ut till flera individer och undvek att involvera 

personliga erfarenheter i hur effektiv de uppfattat att informationsupptagningsprocessen 

emellan de olika artefakterna varit. 

  

Överlag var alla deltagarna överens om att den bästa presentationsformen var något som 

tilltalade dem estetiskt samt gav dem tillgång till så mycket information som behövdes för att 

förstå det underliggande datat. Vad deltagarna uppfattade som estetiskt tilltalande och 

”tillräckligt” med information varierade dock kraftigt mellan deltagarna med den mer erfarna 

gruppen mer fokuserade på mer estetiskt tilltal och mindre beskrivande information. Den 

mer oerfarna gruppen fokuserade på att de ville ha mer beskrivande information och visuella 

hjälpmedel men presenterat på ett estetiskt tilltalande sätt, det fanns här ingen specificering 

på att ett minimalistiskt presentationssätt skulle vara estetiskt tilltalande.  

 

Deltagarna var alla överens att det fanns tillfällen då grafiska presentationsformer kan 

komma att bli oläsliga. Orsaken bakom detta fenomen varierade mellan deltagarna men i stor 

utsträckning handlade det om att presentationsformen inte uppfattades presentera 

tillräckligt med information för att kunna utläsa det tänkta datat. Som exempel uppgavs 

tillfällen då presentationsformen varit för avskalad eller presenterats med så hög saturering 

att det var svårt att uppfatta vilken del av presentationsformen som uppgav konkret 

information. Eftersom svaren varierade mellan deltagarna oavsett gruppindelning verkar 

beslutet påverkats av mer av personliga preferenser än någon generell uppfattning.  
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5.3 Slutsatser 

Resultaten av undersökningen visar på att olika individer individuellt föredrar olika 

presentationsformer och att dessa preferenser är baserade på individens personlighet och 

tidigare erfarenhet med ämnet som presenterat. Närmare Kay och Nius  tankar om 

informations anpassning utefter makro-data baserat på förståelse av de tänkta mottagarna 

(Kay & Niu, 2005) än Tufte (1983) och Fews (2009) idéer om ett generellt system av 

informationsupptagning.  

 

“A suitable individual user model may suffice in the situation when a person is 

alone. It is conceivable that a heterogeneous user group may have conflicting 

preferences and needs…the delivery of customized information which addresses 

the requirements of all the people in the group introduces new challenges in 

addition to those relevant in the case of an individual. When information is to be 

adaptive in a group setting, the system will need a group model by appropriately 

amalgamating the individual models.” (Kay & Niu, 2005) 

 

Kay och Nuis (2005) arbete fokuserar, som tidigare presenterats, på en grupp miljö 

men slutsatsen är den samma. När information presenteras för en individ måste man 

analysera individens ”individual model”, eller dess preferenser och erfarenheter, och 

utgå från dem för att på bästa sätt överföra informationen till en eller en grupp 

motagare. 

 

I dessa individuella modeller kan individer komma att föredra en mängd olika 

presentationsformer, dessa inkluderar Tuftes (1983) och Fews (2009) tankesätt, 

iochmed detta har de båda presentationsformerna sina egna meriter och kan båda 

uppfattas som de mest effektiva sätten. Dock eftersom att effektivitet inom 

informationsöverföring baseras på en individs subjektiva preferenser påverkar vad 

mottagaren finner tilltalande och lättillgängligt resultatet mer än hur informationen 

presenteras. 

 

Vi kan se att när en mottagare presenteras med data de inte har eller har mindre tidigare 

erfarenhet av så föredrar de en presentationsform där de enklare kan uppfatta och processera 

mer information utan att behöva spendera mer tid att ta upp informationen. I detta fall 

verkar Fews hypotes om att mottagare har enklare att ta upp information om det presenteras 

med mer än bara det presenterade datats kärnbudskap (Few, 2009), stämma.   

 

”While data-ink should never be arbitrarily increased beyond the minimum that’s 

required, we shouldn’t hesitate to increase it to a degree that will improve a 

graph’s ability to tell its story clearly and in a way that reduces the audience’s 

effort to read and understand that message to the minimum.” (Few, 2009) 

 

Orsaken till detta kan tänkas vara att vid ett tillfälle då en mottagare presenteras med okänd 

information kommer de vilja spendera mer tid att analysera och förstå informationen som 

presenterats för dem än att spendera tid på hur informationen bör upptas. Mer estetiskt 

tilltalande presentationsformer och data-ink vid det här stadiet verkar ge mottagaren en 

känsla av att informationen är mer lättillgänglig, något som stämmer överens med 

Karvonens tankar (Karvonen, 2000).  
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”Also, when a UI is considered beautiful or aesthetically pleasing in the beginning 

of use, users are more likely to perceive it more easy-to-use, also after using it for 

some time” (Karvonen, 2000. s, 88) 

Dock vad som uppfattas som estetetiskt tilltalande varierar kraftigt från person till person 

därför är förståelse för mottagaren viktigt i ett sådant presentationstillfälle.  

 

Generellt när en mottagare presenterats med data de har tidigare erfarenhet med föredras 

Tuftes tankar (1983). Detta kan ha och göra med att när mottagaren har tidigare erfarenhet 

med datat behöver de inte analysera presentationsformen lika noga för att identifiera det 

tänkta budskapet. Som tidigare presenteras i arbetets bakgrunds del kring Tuftes tankar om 

nödvändig och icke-nödvändig data-ink så tänker Tufte att för mycket överflödig data ink 

leder till att den essentiella informationen inte lyfts fram på ett effektivt sätt. 

 

”Tufte presenterar sina tankar kring varför icke-essentiell data-ink bör tas bort 

och hur, det som är minst ”attraktivt” och det som tillför minst information bör 

tas bort för att frambringa det resterande. Tufte’s tankar kan därför tolkas i stil 

med Umberto Ecos (1976) tankar kring semiotik. Om hur det essentiella i en bild 

endast presenteras av bildens ”Sema”.” (s.7) 

 

”A large share of ink on a graphic should present data-information, the ink 

changing as the data change. Data-ink is the non-erasable core of the graphic, the 

non-redundant ink arranged in response to variation in the numbers presented.” 

(Tufte,1983) 

 

Extra data-ink uppfattas då endast som störande moment och kan till och med distrahera 

från presentationsformens budskap. Om dessa moment, det ”överflödiga” data-inket som 

bortses av mottagaren, tas bort, via till exempel en minimalistisk presentationsform, ger det 

mottagaren tillgång till den informationen de uppfattar relevant snabbare.  

 

Ytterligare en insikt som kan dras av undersökningen är att mottagare ofta uppfattar allt för 

avskalad information som oläslig, mer så än information som presenteras på ett rörigt eller 

översaturerat vis. Som tidigare nämnts kommer en mottagare försöka identifiera budskapet 

som presentationssättet försöker förmedla och sedan dra slutsatser och analysera från den 

informationen de uppfattat. Om mottagaren inte kan identifiera budskapet på ett eller annat 

vis via det data-ink som presenteras kommer presentationsformen uppfattas som oläslig. 

Detta kan undvikas via skapandet av visuell överskotts information, högre saturering, för att 

ge mottagaren fler chanser att uppta den tänkta informationen. Detta är vad Few (2009) 

presenterar i sin artikel.   

 

”I believe that data-ink usually requires some redundancy for a graph to be easily 

read and used to make comparisons. Also, I believe that by reducing the size and 

visual weight of data-encoding objects, such as these bars, we force our eyes to 

work too hard, which slows us down” (Few, 2009) 

 

I andra fall kan den visuella överskottsinformationen, eller vad Tufte (1983) identifierar som 

”redundant data-ink”, leda till att mottagaren har svårt att utläsa informationen som 

presenteras. Detta speciellt om mottagaren uppfattar det som om överskottsinformationen 

talar emot sig själv. Dessa missuppfattningar och tillfällen av översaturering verkar dock inte 
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lika vanliga som tillfällen då presentationsformens tänkta budskap inte kan avläsas för 

avsaknaden av nödvändig data-ink, eller undersaturering. 

 

En oväntad slutsats om uppkom inifrån undersökningen var konceptet av 

informationsupptagning via association. Något som ger ytterligare stöd åt Fews tankar om 

visuell överskottsinformation och hur det tillåter en mottagare att enklare bearbeta och förstå 

information som presenteras för dem (Few, 2009). Detta fenomen uppkom när en mottagare 

presenterades med två olika presentationsformer av samma information samtidigt. När 

mottagaren såg presentationsformerna individuellt kunde den knappt utläsa någon 

information från vardera artefakten. 

 

När bilderna presenterades tillsammans kunde dock mottagaren utläsa den tänkta 

informationen utan problem genom att kombinera aspekter ifrån de olika artefakterna. Detta 

pekar på att information som mottagare kan uppfatta som oläslig, då för mycket skalats bort, 

fortfarande kan tas upp om mer information presenteras i efterhand.  
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6. Avslutande Diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Arbetet är tänkt att undersöka frågorna, hur bör ”coding” eller anpassning av 

presentationsformer av data set tillämpas för att bäst förmedla budskapet till en så stor 

mängd individer som möjligt? Samt, när anpassning tillämpas, finns det tillfällen då 

informationens budskap blir otillgänglig på grund av anpassningen? 

För att undersöka detta använder sig arbetet mycket av Stephen Few (2009) och Edwards 

Tuftes (1983) motsatta tankar kring ämnet informationsöverföring och datahantering samt 

deras uppfattningar om det bästa sättet att förmedla ett budskap till en mottagare.  

Tufte menar att en mottagare enklast kommer hantera informationsupptagning om 

informationen skalats av tills dess att bara dess ”sema”, eller kärna, kvarstår. Mottagaren kan 

därefter, menar Tufte, effektivt bearbeta informationen utan att behöva analysera ytterligare 

”icke-relevant” visuell information. (Tufte, 1983) 

Few menar att en mottagare kommer ha svårt att uppfatta information som presenterats med 

Tuftes teorier och menar själv att mottagare enklare tar upp information om det finns visuell 

överskottsinformation och mottagaren finner presentationsformen estetiskt tilltalande (Few, 

2009). Fews tankar kan backas upp av Kristina Karvonen som talar om vikten av estetiskt 

tilltal i informationsupptagnings syfte. (Karvonen, 2000) 

För att ge ett kontra-argument till Tufte (1983) och Fews (2009) tankar undersökte även 

arbetet studier av Judy Kay och William Niu (2005). De menar att det inte finns något 

generellt sätt som ”coding” bör utföras på utan att det bör anpassas efter mottagarna. 

Enligt dem kommer alla mottagare uppta information på olika sätt, då de är påverkade av 

sina personliga preferenser och erfarenheter. De menar även att man bör identifiera vilken 

form av informationsöverföring som är bäst för en så stor grupp mottagare som möjligt 

innan man presenterar informationen. Även Lev Manovichs tankar om macro-data har 

undersökts och hur det kan hjälpa till att identifiera vilken form av informationsöverföring 

som passar en icke homogen grupp av mottagare. (Manovich, 2001) 

Efter detta planerades och utfördes en undersökning baserad på dessa teorier. 

Undersökningen utfördes i ett intervjuformat där åtta deltagare delades in i två grupper 

baserat på deras erfarenhet av ämnet grafisk presentation. Deltagarna presenterades med 

olika grafiska representationer, grafer, och fick sedan besvara frågor som ansågs relevanta för 

att besvara arbetets frågeställning. 

Undersökningen kunde därefter dra slutsatsen att anpassning av informationspresentation 

utefter de tänkta mottagarnas preferenser är nödvändigt för att de effektivt skall kunna ta 

upp och hantera informationens budskap. (Kay & Nui, 2005) 

De deltagarna med mer erfarenhet av ett ämne verkade föredra Tuftes (1983), 

minimalistiska, presentationsform. Då de inte behövde analysera presentationsformen lika 

noga för att identifiera det tänkta budskapet, därför ansåg de att en översaturerad 

presentationsform var överflödig. 
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De deltagarna med mindre erfarenhet av ämnet föredrog Fews (2009), mer saturerade, 

presentationsform. Detta då en saturerad presentationsform erbjuder fler tillfällen att 

identifiera informationens budskap då presentationsformen tillförsåg mer grafisk 

överskottsinformation. 

Båda grupperna var överens att information kan uppfattas som oläslig om ”codingen” av den 

överstiger det som är nödvändigt, vare sig om det innebar att för mycket information skalats 

bort eller att för mycket överflödig information lades till. Dock orsakar tillfällen där för 

mycket information skalats bort oftare dilemman än när för mycket information lagts till.  
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6.2 Diskussioner 

Överlag kan arbetets trovärdighet ha förbättrats via djupare undersökning av grundämnet. 

Många av artiklarna som används är äldre, som bland annat Tuftes (1983), eller är baserade 

på äldre tankesätt, så som Fews (2009), och om nyare artiklar funnits att tillgå hade det gett 

tillgång till andra synsätt som hade lett till en mer breddad grund. Nyare artiklar är dock 

svåra att hitta då visualisering fortfarande är ett nyare ämne som diskuterats tidigare , i 2.1 

Data visualisering, men allt eftersom ämnet blir mer prevalent kommer mer relevant 

material och information uppkomma. Därför kommer det vara relevant att återkomma till 

ämnet i framtiden, då mer information finns att tillgå. 

Förbättringar hade även kunnat göras inom arbetets studie. Ett större antal deltagare hade 

kunnat leda till fler insikter kring hur stor påverkan en enskild individs personliga 

preferenser egentligen har på hur de uppfattar och tar upp information. I och med studiens 

relativt lilla antal deltagare hade varje deltagares svar större påverkan på slutresultatet än om 

deltagarantalet varit högre. 

Datavisualisering är fortfarande ett relativt nytt studieområde och mycket av den 

informationen som finns att tillgå kring ämnet är baserad på liknande tankar vilket kan leda 

till att många studier får snarlika resultat. 

”In recent years there have been big advances in displaying massive amounts of 

data to make them easily accessible. This is emerging as a vibrant and creative 

field melding the skills of computer science, statistics, artistic design and 

storytelling. “Every field has some central tension it is trying to resolve. 

Visualization deals with the inhuman scale of the information and the need to 

present it at the very human scale of what the eye can see,” (Cuckier, 2010) 

Det är dock även ett studieområde med växande intresse och blir allt mer prevalent ju mer 

information som finns att tillgå i vårt samhälle. Därför kan vidare studier inom ämnet leda 

till förbättringar inom kommunikation och hur vi uppfattar och bearbetar den information vi 

redan har tillgång till. 

“We are at a different period because of so much information,” says James 

Cortada of IBM, who has written a couple of dozen books on the history of 

information in society…” (Cuckier, 2010) 

“Joe Hellerstein, a computer scientist at the University of California in Berkeley, 

calls it “the industrial revolution of data”. The effect is being felt everywhere, 

from business to science, from government to the arts. Scientists and computer 

engineers have coined a new term for the phenomenon: “big data” (Cuckier, 

2010) 

“The idea behind the Digging into Data Challenge is to address how "big data" 

changes the research landscape for the humanities and social sciences…As the 

world becomes increasingly digital, new techniques will be needed to search, 

analyze, and understand these everyday materials.” (Manovich, 2011) 

I dagens globaliserade samhälle blir det viktigare och viktigare att vi har möjlighet att 

kommunicera över internationella och kulturella gränser. För att undvika att missförstånd 
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uppkommer i dessa situationer är det viktigt att vi vet hur vi bör anpassa vår 

informationsöverföring så att de tänkta mottagarna förstår det tänkta budskapet. 

Som tidigare presenterats i arbetetet kring Lev Manovich (2011) tankar så har mycket mer 

information och data börjats samlas på samma lättillgängliga nivå. Och ju vanligare denna 

”new media” blir i vårt samhälle destå viktigare kommer det vara att vi förstår den 

informationen som presenteras för oss. 

”Specifikt uppkomsten av internet har varit en drivande faktor i anpassningen av 

äldre medieformer över till vad Lev Manovich kallar ”new media” och ”new 

media” har samlat data från äldre medieformer på en koncentrerad plats, men 

även om internet har gett oss som mottagare tillgång till mer information än 

tidigare har det även lett till att mängden data som behöver bearbetas har 

expanderats” (S.3) 

I och med det här blir studier inom datavisualisering och informationsanpassning allt mer 

relevanta för att underlätta denna process. Viktig information måste kunna uppfattas och 

utläsas av alla som söker kunskap inom diverse ämnen. I många fall återfinns denna 

information i massiva data-set och ett av det enklaste sätten att uppfatta stora mängder data 

är via grafisk datavisualisering. Via studier inom ämnet och förståelse om hur vi på bästa sätt 

presenterar information bidrar vi till att mer information blir tillgänglig till en större grupp 

individer. 

The brain finds it easier to process information if it is presented as an image 

rather than as words or numbers. The right hemisphere recognises shapes and 

colours. The left side of the brain processes information in an analytical and 

sequential way and is more active when people read text or look at a spreadsheet. 

Looking through a numerical table takes a lot of mental effort, but information 

presented visually can be grasped in a few seconds. (Cuckier, 2011) 

 

Så länge vi förstår vikten av anpassning i studier om informationsöverföring och 

datavisualisering kan fortsatta studier inom ämnet hjälpa oss utöka vår förståelse för den 

information som redan är tillgänglig för oss. Det kan även hjälpa andra studier och 

undersökningsområden att utöka den information vi kommer ha tillgång till i framtiden. 

 

”It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that 

survives. It is the one most adaptable to change” – Charles Darwin 
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6.3 Vidare arbete 

Vid vidare arbete hade deltagarantalet i studien kunnat utökas för att ge mer tillförlitliga svar 

på arbetets frågor. Ytterligare källor för att grunda arbetet till studieområdet överlag hade 

även ansetts relevant. Många av de aspekter som påverkar informationsupptagning och 

påverkan av estetiskt tilltal är grundat inom psykologi, vidare studier inom detta hade kunnat 

öka förståelsen för hur man bäst bör anpassa information för specifika individer och utökat 

de slutsatser man kunnat dra ifrån studiens resultat. 

Djupare förståelse för arbetets grundläggande artiklar, de arbeten skapade av Edward Tufte 

(1983), Stephen Few (2009) och Judy Kay & William Niu (2005), hade varit relevant. Via 

studier av andra verk av dessa författare hade ännu bättre inblick i deras tankar kring 

informationsupptagning och informationshantering kunnat uppnås. Detta hade lett till en 

bättre återkoppling till det arbetet som redan utförts inom studieområdet. 

Alex Szalay, an astrophysicist at Johns Hopkins University, notes that the 

proliferation of data is making them increasingly inaccessible. “How to make 

sense of all these data? People should be worried about how we train the next 

generation, not just of scientists, but people in government and industry” 

(Cuckier, 2010) 

Studier inom området behövs, och som Szalay lägger fram det påverkar det oss alla, så 

förbättring av resultaten och bättre förståelse kring ämnet överlag hade kunnat hjälpa till vid 

framtida studier inom området och ökat insikten kring vikten av informationsanpassning 

inom datavisualiseringsstudier. Som tidigare nämnts skriver Chen,Härdle och Unwin om 

ämnet: 

”Graphics provide an excellent approach for exploring data and are essential for 

presenting results. Although graphics have been used extensively in statistics for 

a long time, there is not a substantive body of theory about the topic…Graphics 

are used a great deal in many different fields, and one might expect more 

progress to have been made along theoretical lines.” (Chen, Härdle & Unwin, 

2008) 

Iochmed resultaten som har uppnåtts med den här studien ser vi att det bästa sättet att 

överföra information till en mottagare är att anpassa informationsöverföringen till 

själva individen informationen presenteras för. Vidare studier inom ämnet kan leda till 

att vi får en bättre förståelse kring vilka aspekter av en endivids preferenser som är 

viktiga att identifera för att ytterliggare utöka effektiviteten och förståelsen kring 

informationsöverföringsprocessen, och på så sätt kan vi tillåta fler mottagre att förstå 

mer av den data som presenteras för dem. 

Cuckier skriver om vikten att förstå den data vi presenteras med och vikten att på ett 

effektivt sätt analysera och presentera all denna information: 

“Everywhere you look, the quantity of information in the world is soaring. 

According to one estimate, mankind created 150 exabytes (billion gigabytes) of 

data in 2005. This year, it will create 1,200 exabytes. Merely keeping up with this 

flood, and storing the bits that might be useful, is difficult enough. Analysing it, to 

spot patterns and extract useful information, is harder still. Even so, the data 

deluge is already starting to transform business, government, science and 
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everyday life. It has great potential for good—as long as consumers, companies 

and governments make the right choices about when to restrict the flow of data, 

and when to encourage it.” (Cuckier, 2010) 
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