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Abstract

Concepts and categories are a central area of human cognition and the aim of this
project has been to test the hypothesis: More experience leads to a more uniform way
of categorising complex concepts.

I have investigated the hypothesis by a cardsorting test with 30 subjects. There has
been an equal amount of experienced and less experienced participants in the test to
see if there is any difference in how these two groups categorize complex concepts.

The results from the analysis show same value of uniformity between the more
experienced group of subjects and the less experienced group of subjects. The results
from the tests therefore falsify the hypothesis.
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Sammanfattning
Vilken roll har erfarenheten som faktor vid tolkning och hantering av komplexa
begrepp? Undersökningens hypotes är: Mer erfarenhet leder till ett mer likformigt sätt
att kategorisera komplexa begrepp. De komplexa begrepp som ingår i kortsortering är
14 st, dessa 14 st komplexa begrepp symboliserar en stor informationsmängd på Vara
kommuns websidor.

Metoden som används för att undersöka hypotesen är kortsortering. Den valda
populationen var “invånare i Vara kommun” och kortsorteringarna utfördes av 30 st
försökspersoner på Vara stadsbibliotek.

Analysen av datainsamlingsmaterialet givet av kortsorteringarna utfördes med en
kvantitativ metodinriktning. En generell mätning av de båda gruppernas
likformighetsgrad, med de matematiska funktionerna; kvadratsumma och totalsumma
gav båda de båda grupperna nästan exakt samma likformighetsvärde. En klusteranalys
av datainsamlingsmaterialet gav samma klusterbildning för båda grupperna vilket också
tyder på att graden av likformighet var relativt lika för de båda grupperna. Dessa
analysresultat tyder enligt min mening på att undersökningens hypotes är falsifierad.
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1 Bakgrund
Jag har genom kontakt med Sammy Almedal, anställd som kognitionsvetare i Vara
kommun och Mårten Sondén, samordnare för I-torget1, fått möjligheten att genomföra
ett examensarbete i samarbete med I-torget och Vara kommun.

I-torget  är en regional mötesplats för utbyte av information i Skaraborg via internet
(se figur 1). I nuläget är det 3 kommuner som är anslutna: Götene, Lidköping och
Vara kommun. I-torget är ett projekt som drivs av Götene, Lidköping och Vara
kommuner, med stöd av Länsstyrelsen i Skaraborg och NUTEK2.

Figur 1. I-torgets hemsida 15/4 1997.

                                               
1 http://www.itorget.skaraborg.se
2 Närings- och teknikutvecklingsverket
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Via I-torgets huvudsida kan man bl a få information om de olika anslutna
kommunerna. Vara kommuns hemsida (se figur 2) är den sida som jag utgår ifrån vid
uppläggningen av undersökningen men undersökningen har stor relevans för de 2
andra anslutna kommunernas hemsidor och för alla gränssnitt3 där man använder
språkligt representerade begrepp som informationsförmedlare.

Jag är intresserad av hur vi människor tolkar och hanterar begrepp. Vilken roll har t ex
erfarenheten som faktor vid tolkning och hantering av komplexa begrepp? De begrepp
som finns språkligt representerade på Vara kommuns hemsida är enligt min mening
utmärkta exempel på komplexa begrepp som inte har självklara gränser och tolkningar
utan där människors erfarenhet antagligen är viktig för tolkning och hantering.

Figur 2. Vara kommuns hemsida 15/4 1997.

                                               
3 Gränssnitt är bl a den gränsyta mellan två saker, t ex människa - dator där interaktion kan ske, t ex
via tangentbord och/eller mus. [Cox 1993:9-10]
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I den vertikala menyn till vänster på Vara kommuns hemsidan (se figur 3), är de 4
översta begreppen ”rubriker” för andra begrepp - de representerar underliggande
menyer av begrepp och när man enkelklickar med musen på någon av de 4 begreppen
kommer det fram en underliggande meny till det begrepp man klickat på. När man
klickar på någon av begreppen på den underliggande menyn kommer man till en sida
som presenterar till begreppet relaterad information.

Figur 3. Menyhierarkin på Vara kommuns hemsida 15/4 1997.

Bo
Boende
Hälsovård
Kommunikation
Utbildning
Vård och omsorg
Barnomsorg

Fritid
Badhus
Föreningar

Kultur
Teater
Bibliotek

Kommuninfo
Politiska org.
Förvaltningar
Kommunala bolag
Ekonomi
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2 Introduktion
Hur vi människor representerar, bearbetar, använder och lagrar information med hjälp
av begrepp och kategorier är en frågeställning som filosofer behandlat i mer än 2000 år
men det är först de sista 100 åren som vi med hjälp av beteendevetenskapliga studier
och neurologiska upptäckter börjat förstå hur vår hjärna arbetar. Vi har dock bara
kommit en liten bit på vägen för att förstå ett av de mest avancerade organen i
universum - den mänskliga hjärnan.

En av människans mest grundläggande drag är att bilda och hantera begrepp. Att vi lär
oss basala begrepp när vi är barn, t ex `frukt´, `blommor´, `röd´, `bil´ är viktigt för vår
fortsatta kognitiva utveckling och vi  fortsätter att bilda nya begrepp, omforma gamla
begrepp, kombinera begrepp etc i princip hela livet: ”…The human is learning new
concepts throughout the entire life span.” [Norman 1980:18]

Att kategorisera sin omvärld, d v s sortera och strukturera information är viktigt för
oss människor för att förstå vår omvärld och oss själva:

”People often take for granted cognitive abilities that seem simple but
actually amazingly sophisticated. The ability to categorize is one example.
Upon walking into a home, people know instantly what is present. They
recognize chairs, stereos, plants, dogs, friends, guacamole, wine, and
outside they recognize houses, cars, trees, dogs, mountains, birds, and
clouds. When people interact, they recognize friends, facial expressions,
actions, and activities. When people read, they categorize letters and
words. [Barsalou 1992:15]

Att inhämta information från sin omgivning och bearbeta den till begrepp och
kategorier är viktigt för vår hjärnas förmåga att hantera information så att vi kan
kommunicera och minnas. Enligt Gärdenfors [1992:113] tolkar vi den omgivande
verkligheten enligt de begrepp och kategorier vi känner till.

Språket är ett av människans viktigaste kommunikationsmedel och fungerar som en
förmedlare av information. Detta kan verka självklart men samspelet mellan språket
och den mänskliga begreppshanteringen är oftast en komplex process, om jag t ex
säger till en person som inte känner mig att ”sport är kul” vet inte denna person exakt
vad jag menar med detta yttrande. Begreppet `sport´ är luddigt och kan för en
människa hänvisa till begreppet `fotboll´ och för någon annan till begreppet `handboll´
(begreppet `kul´ är också vagt men jag koncentrerar mig på begreppet `sport´). Vid
språklig kommunikation mellan människor är detta ofta inte något stort problem då vi
direkt kan förklara vad vi menar med ordet ”sport” eller m a o förtydliga vilken mening
vi lägger i begreppet `sport´.
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När människor kommunicerar med andra människor kan de korrigera om de märker att
någon t ex inte förstår ett begrepp. När människor kommunicerar med ett datorsystem,
s k MDI eller MMI4, är förståelsen beroende av bl a en relevant namnsättning av
begrepp som skall symbolisera informationen i datorsystemet. Om användare av
datorgränssnittet inte förstår de språkligt representerade begreppen i gränssnittet utan
tvekar och gissar betydelsen kan det leda till att användaren ”går vilse” i datorsystemet.
Detta kan leda till att man förlorar tid och kanske också tappar intresset för det
svårtolkade gränssnittet. Ett exempel på en användares frustration över ett dåligt
gränssnitt illustreras av figur 4:

Figur 4. Användare framför ett svårtolkat gränssnitt.

Att kommunicera med en dator via ett gränssnitt skall upplevas enkelt och naturligt.
Vid design av ett datorsystem är det viktigt att presentera informationen så att
människor lätt kan hitta vad dom söker och något av det svåraste är att kategorisera
informationen och namnsätta dessa kategorier på ett relevant sätt:

”The first step in designing a database, a knowledge base, or an object-
oriented system is to select an appropriate collection of ontological
categories. In database theory, the categories are usually called domains; in
AI, they are called types; in O-O systems, they are called classes; and in
predicate calculus, they are called sorts. Whatever they are called, the
selection of categories determines everything that can be represented in a
computer application or an entire family of applications. [Sowa 1995:670]

                                               
4 MDI=Människa-Dator-Interaktion,  MMI=Människa-Maskin-Interaktion
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3 Teoretisk bakgrund

3.1 Representationer

Hur vi människor representerar information och kunskap är en central frågeställning
vid begreppshantering. Kognitionsvetaren använder ofta termen ”representationer” när
han eller hon undersöker människans informationsprocesser. En representation är
något som representerar något annat, t ex ett ord som kan representerar ett begrepp i
vår hjärna. Exempelvis ordet “dator” som representerar begreppet `dator´ för alla som
har kunskap om begreppet `dator´ och som kan tolka ordet ”dator”.

3.1.1 Yttre och inre representationer

Man skiljer ofta mellan yttre representationer och inre representationer5. Yttre
representationer är representationer som finns i omvärlden och de fungerar ofta som
stöd för bl a förmedling av information och vid minneshjälp. Exempel på yttre
representationer är t ex: bokstäver, ord, siffror, kartor, bilder. [Gulz 1995]

Inre representationer är ett slags tillfälliga mentala företeelser - att ha en inre
representation innebär att i ett visst ögonblick föreställa sig något eller tänka på något.
Exempel på inre representationer är föreställning, tanke, plan, idé. [Gulz 1995]

Representationer är dynamiska och de uppkommer ofta när vi interagerar med något.
Representationer är beroende av att ett system existerar, som kan tolka och hantera
representationerna, t ex  en människas hjärna. Ordet ”dator” skrivet på en papperslapp
är exempel på en yttre representation och om en människa kan tolka ordet ”dator” och
har begreppslig kunskap som refererar till ordet ”dator”, läser denna papperslapp får
denna person antagligen en inre representation som är relaterad till begreppet `dator´,
vilket figur 5 illustrerar:

Figur 5. Exempel på olika representationer.

                                               
5 kan även benämnas mentala representationer

En yttre representation

av en dator

En yttre verbal representation

av en dator

En yttre representation av

en inre representation av

det skrivna ordet ”Dator”
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Enligt Lundh [1992:61] är det vår förmåga till mentala (inre) representationer som gör
det möjligt för oss att tänka på saker och ting som inte finns närvarande för våra
sinnen. Enligt Howard Gardner är det nödvändigt för kognitionsvetenskapen att ha en
”representationsnivå” mellan verkligheten och den neurofysiologiska nivån:

”Cognitive science is predicated on the belief that it is legitimate - in fact,
necessary - to posit a separate level of analysis which can be called the
”level of representation.” When working at this level, a scientist traffics in
such representational entities as symbols, rules, images - the stuff of
representation which is found between input and output and in addition,
explores the ways in which these representational entities are joined,
transformed, or contrasted with one another. This level is necessary in
order to explain the variety of human behavior, action and thought.”
[Gardner 1987:38-39]

3.2 Begrepp och kategorier

Jag har redan introducerat området och bl a nämnt att några av människans mest
grundläggande drag är att bilda och hantera begrepp och kategorisera information (se
avsnitt 2).

Ett experiment som utförts åtskilliga gånger i historien är att låta folk minnas ord och
resultatet pekar på att vi människor minns ord med hjälp av att dela in orden i olika
kategorigrupper s k kategoriska kluster:

”The existence of organisation in memory can be demostrated in a very
straightforward fashion. A categorised word list is prepared containing a
number of words belonging to each of several different categories (e.g.
four-footed animals, sports, flower, articles of furniture, and so on). The
list is then presented in a random order (e.g. tennis, cat, desk, golf,
carnation, and so on), followed by a test of free recall in which the words
can be written down in any order. The almost invariant findings is that the
words are not recalled in a random order; instead, they tend to be recalled
category by category. This phenomenon is known as categorical
clustering, and it illustrates the way in which presented information is
structured and organised by the knowledge stored in long-term memory.”
[Eysenck 1993:81]

Orden ”begrepp” och ”kategori” kan ha samma betydelse. Om jag t ex har
kategoriserat alla minnen av röda föremål i kategorin `röda föremål´, så har jag ett
överordnat begrepp av denna kategori, som också heter `röda föremål´. Men även
mina kunskaper om de objekt som ingår i kategorin `röda föremål´ är olika begrepp,
t ex begreppet `röd boll´.

Skillnaderna mellan orden är att ”begrepp” kan ha en vidare betydelse än ”kategori”.
Ett begrepp behöver inte vara en kategori eller en kategorimedlem, det kan också vara
en föreställning om världen, d v s en idé om hur något är eller fungerar.
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Enligt Norstedts ordbok [1995:47] har ordet ”begrepp” bl a den engelska översättning
”concept” och det finns enligt samma källa [Norstedts 1995:160] flera svenska
översättningar av ”concept”, nämligen - ”begrepp”, ”koncept”, ”idé”, ”föreställning”
och ”princip”. Alla översättningar utom ”begrepp” är enligt min mening försök att
täcka in det som jag kallar idé i ovanstående stycke. Naturligtvis är en kategori/ett
begrepp också en slags idé om världen, men i denna undersökning får idé symbolisera
de tolkningar av ordet ”begrepp” som går utanför vad en kategori eller
kategorimedlem refererar till.

Att bilda sig komplexa begrepp är antagligen en process som vi människor bl a utför
med hjälp av abstraktioner av kunskap som bl a berör mindre komplexa begrepp. För
att kunna förstå något komplext begrepp bra, t ex `kultur´ måste vi antagligen förstå
mindre komplexa begrepp som vi tycker ingår i kategorin `kultur´, t ex `teater´ och
`film´. Ett barn har oftast lättare att förstå begreppet `bil´ relativt begreppet `teater´.
Det komplexa begreppet `teater´ är mer heterogent och har antagligen fler referenter
och tolkningar än begreppet `bil´.

Var gränsen går för ett begrepp är komplext eller inte är en gradfråga. Enligt min
mening kan ett begrepp vara komplext om det inte är något basalt begrepp6 eller det
har många underbegrepp, d v s begrepp som helt eller delvis ”innefattas” av det
komplexa begreppet.

Begreppet `sjukvård´ är ett komplext begrepp enligt min mening då det bl a ofta är
svårt att definiera begreppet på ett okomplicerat sätt och att hitta en defininition som
en stor grupp personer delar är antagligen omöjligt. Begreppet `plåster´ är ett basalt
begrepp enligt min mening, det är antagligen lättare att hitta en definition av begreppet
`plåster´ än `sjukvård´ som fler människor tycker är relevant.

Det finns enligt Barsalou [1992:153] 3 vanligt förekommande definitioner av vad som
bestämmer medlemskap i en kategori och följdrikligen kan bestämma vad som kan
definiera ett begrepp, nämligen:

1. Den klassiska modellen

2. Exemplar-modellen

3. Prototyp-modellen

                                               
6 Basalt begrepp är ett begrepp som har en låg grad av komplexitet och hög grad av homogenitet. En
bil är ett exempel på ett basalt begrepp då en majoritet av människor i vår kultur tolkar de inre
representationerna, som de fysiska objekten vi kallar för ”bilar” ger upphov till, relativt homogent.
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3.2.1 Den klassiska modellen

Enligt Gärdenfors [1992:114] finns det inom filosofin en klassisk teori för hur man
anger vad ett begrepp betyder, nämligen Aristoteles teori om nödvändiga och
tillräckliga villkor. För att t ex ange betydelsen av exempelvis begreppet `fågel´ skall
man ange en uppsättning egenskaper som alla fåglar och som bara fåglar har. Den
klassiska modellen har haft stor inverkan på vetenskapen och har fungerat för strikta
tillämpningar, t ex vid skapandet av datorbaserade expertsystem:

”Även för s k expertsystem inom artificiell intelligens (AI) bygger de flesta
metoder på att experternas begrepp kan beskrivas med nödvändiga
och/eller tillräckliga villkor för deras tillämpbarhet.” [Gärdenfors
1992:114-115]

Den klassiska modellen är således strikt i sin definition av vad som ingår i en kategori.
Om jag definierar begreppet `fåglar´ enligt den klassiska modellen och säger att
egenskapen ”att flyga” gäller för alla fåglar så blir resultatet t ex att en struts inte kan
definieras som en fågel:

”In classical models, an entity belongs to a category only if it strictly
satisfies the category´s rule. Either the entity satisfies the rule, or it does
not. An entity cannot be a category member if it is similar to a rule but
must match the rule perfectly. Unlike prototype and exemplar models, no
partial satisfaction can occur. Instead, category membership in classical
models is all-or-none. All exemplars are equivalent in membership, because
all exemplars strictly and equally satisfy their category´s definitional rule.”
[Barsalou 1992:29]

3.2.2 Exemplarmodellen

Enligt Hampton [1993:89] utvecklade Medin och Schaffer 1978 en exemplarmodell, i
vilken liknelse mellan något nytt bestäms i förhållande till en mängd exemplar i minnet
som redan är klassificerade (kategoriserade).

Enligt Barsalou [1992:26] är det  möjligt att representera en kategori genom minnet av
kategoriens specifika exemplar. Enligt detta synsätt representerar människor en
kategori genom de minnen av exemplar som de har ”upptäckt” genom sitt liv.
Exempelvis kan kategorien `ungkarl´ representeras av minnen av specifika ungkarlar
som man träffat:

”According to the exemplar view, people do not abstract generalizations
from exemplar memories to form abstract category knowledge. For
example, people do not abstract the generalization, unmarried adult
human male, to represent bachelor. Instead, people´s representation of
bachelor is simply a loose collection of exemplar memories, each
associated to the category name.” [Barsalou 1992:26]
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Exemplarmodellen antar att när man påträffar på något okänt i informationen från sina
sinnen, så försöker hjärnan att kategorisera informationen genom att jämföra med
minnen av specifika exemplar som redan finns representerade i hjärnan. Det exemplaret
eller de exemplaren som är mest likt något i informationen, bestämmer följdriktligen
hur detta något i information skall kategoriseras. Om man t ex har flera specifika
minnen av teddybjörnar, så bestämmer dessa exemplarminnen vad man tycker hör till
kategorien `teddybjörnar´:

”….concepts are represented at an abstract generic level, preferring to
suppose that what appear to be abstractions are in fact the result of
processing and storing a range of different exemplars.” [Hampton 1993:88]

Enligt Barsalou [1992:27] antar man att hjärnan arbetar parallellt för att jämföra
inkommande information med lagrade kunskaper, t ex i form av exemplarminnen.
Hjärnans processer skulle enligt exemplarmodellen ta alldeles för lång tid om de
jobbade seriellt. Ett problem med exemplarmodellen är att den förutsätter enorm
lagringskapacitet av exemplarminnen, men man har inte ännu hittat någon gräns för hur
mycket information en människa kan lagra:

”….many theories of memory assume that people store immense amounts
of information and that none of it is ever forgotten. Moreover, no one has
yet observed a limit on people´s ability to acquire new information. Even
when the older exemplars of a category are forgotten, exemplar models
can still work well using recently encountered exemplars. As long as
remembered exemplars are sufficiently similar to later category members,
categorization proceeds smoothly.” [Barsalou 1992:27]

3.2.3 Prototypmodellen

Enligt Hampton [1993:67] presenterades formellt prototypmodellen 1975 av Eleanor
Rosch och Carolyn Mervis. Enligt Barsalou [1992:28] representerar prototypmodellen
kategorier med prototyper. En prototyp är en centraliserad kategorirepresentation.
Den centrala idén hos prototypmodellen är att minnen av kategorimedlemmarna har
abstraherats och av denna information har en typisk medlem av kategorien skapats i
minnet som fungerar som en ”mall” vid bestämning av kategorimedlemmar.
Exempelvis kan en person ur sina minnen av olika fåglar skapa sig ett prototypiskt
fågelminne som hjälper vederbörande att bestämma att t ex gråsparvar är mer typiska
medlemmar i fågelkategorin än pelikaner.

Enligt Lundh [1992:53] är ett typiskt exempel på prototypers betydelse vår perception
av färger. Vi tycks alla ha en upplevelse av vissa färgnyanser, t ex ”typiskt blått” och
”typiskt rött”. I vårt språk har vi ett speciellt klassifikationssystem för färger, som t ex
`vitt´, `svart´, `rött´, `grönt´, `gult´ och `blått´. Men varje sådan färgkategori tycks ha
sin prototypiska färgnyans, som vi uppfattar som det mest karakteristiska exemplet på
färgen ifråga.
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Enligt Gärdenfors [1992:115) är prototypmodellen uppbyggt runt den centrala idén att
vissa objekt inom en kategori bedöms som mer representativa eller ”typiska” än andra.
Gråsparvar är exempelvis mer typiska fåglar än pelikaner och kolibrier (åtminstone för
oss i Sverige) och en köksstol är en mer typisk stol än en gungstol eller en barstol (för
de allra flesta människor). Många begrepp t ex `gul´ och `skallig´ har vaga gränser och
för dessa begrepp är det kanske inte förvånande att man finner prototypeffekter, men
även för begrepp med relativt klara gränser, t ex `fågel´ och `frukt´ har
prototypeffekter experimentellt kunnats påvisats.

En kategori har enligt prototypmodellen vaga gränser och inte några nödvändiga
villkor för medlemskap i en kategori, som den klassiska modellen kräver. Det är
likheten med abstraherade prototyper som bestämmer medlemskap i en kategori enligt
prototypmodellen och detta leder till vaga gränser för kategorierna.

Om vi följer definitionerna för den klassiska modellen har alla medlemmar i en kategori
samma status, d v s det existerar inga vaga gränser mellan kategorierna - antingen är
man medlem i en kategori till 100% eller så är man inte medlem. Enligt
prototypmodellen är detta inte fallet - en medlem kan ha mer eller mindre tillhörighet i
en kategori och följdriktligen blir prototypmodellen mer flexibel än den klassiska
modellen - på gott och ont. Det blir lättare att förklara mänskliga psykologiska
fenomen, men svårare att simulera dessa fenomen i ett traditionell datorprogram som
är beroende av strikta gränser för att effektivt kunna behandla information.

Enligt Barsalou [1992:28] är en central idé i både prototypmodellen och
exemplarmodellen är att ”likhet” är en viktig faktor vid kategorisering. Enligt
prototypmodellen är det likhet med en prototyp som bestämmer kategoriemedlemskap
och enligt exemplarmodellen är det likhet med exemplaren som bestämmer
kategorimedlemskap.

Enligt Barsalou [1992:29] finns det problem med prototypmodellen, ett problem är
t ex att modellen inte kan förklara människors minnen av specifika exemplar i en
kategori. Människor har en tendens att minnas exemplar som de har haft en lång
kontakt med, t ex en viss leksak, bil, tavla.

Enligt min mening falsifierar inte detta prototypmodellen, kategorier som enligt
prototypmodellen har en prototyp som bestämmer medlemskap i kategorien ifråga, kan
ha exemplar som p g a av sitt känslomässiga värde behålla sina särdrag inom kategorin.
Medan andra medlemmar med mindre känslomässigt värde tappar sina särdrag och
assimileras med prototypen för kategorien som ackommoderar sig efter den nya
informationen. Det är det värde som vi omedvetet och/eller medvetet ger en
kategorimedlem som bestämmer graden av assimilering till prototypen för kategorien.

Detta antagande har dock vissa svagheter, är det t ex en prototypmodell om det finns
enstaka exemplar som parallellt med en prototyp ingår i en kategori? Min uppfattning
av hur vi människor bildar och hanterar komplexa är mestadels i linje med
prototypmodellen, men jag har några tillägg som är influerade av den klassiska
modellen (se avsnitt 3.2.1.) och exemplarmodellen (se avsnitt 3.2.2.) vilket leder fram
till en mer sammansatt teoretisk modell - hybridmodellen
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3.2.4 Hybridmodellen

Många forskare har föreslagit att man borde integrera olika modeller av kategorisering
för att bättre förstå hur människans hjärna arbetar, t ex James Hampton:

”Evidence for prototyp effects, for theoretically driven understanding, and
for the representation of individual cases is overwhelming, and some
intergration of the positions is clearly needed.” [Hampton 1993:91]

Lawrence Barsalou som har forskat mycket inom detta område skriver om ”mixed
models”:

 ”Researchers have performed numerous experiments to assess exemplar,
prototype, and classical models. Across this large body of research,
evidence can be found for the use of exemplars, prototypes, and rules in
categorization. Categories often appear to have multiple representations,
each of which operates in certain settings. Consider bachelor. You can
remember specific bachelors you have met, and these memories may help
classify similar people by analogy at later time. You know prototypical
properties of bachelors that may be useful in reasoning about them
following categorization. You know the rule for bachelor and can use it to
minimize errors when correct categorization is important.” [Barsalou
1992:30]

Enligt min mening kategoriserar den mänskliga hjärnan information med hjälp av
enstaka exemplar, prototyper och regler (för vidare resonemang se avsnitt 3.5). I denna
undersökning kommer jag antaga att begreppslig kunskap kategoriseras enligt
hybridmodellen, d v s en blandning av exemplar, prototyper och regler.
Hybridmodellen är ett utslag av hjärnans anpassningsförmåga. Denna
anpassningsförmåga har gjort att hjärnan är en mästare på att kombinera olika metoder
och att samarbeta mellan olika strukturer för att hela tiden skapa en relevant
representation utifrån ny inkommande information och gamla kunskaper. Jag vill inte
påstå att hybridmodellen är heltäckande, utan den bör ses som ett försök till att skapa
en generell modell för att bättre kunna förstå människans förmåga att kategorisera
begreppslig kunskap.

3.3 Språket

Eftersom vi människor använder språket som yttre representationer av inre begrepp
och kategorier, är det nästan omöjligt att skriva om begrepp och kategorier utan att ta
upp språkets betydelse för människans inre kognitiva processer. Utan språket skulle
det antagligen vara svårt att kunna förmedla information och lagra information lika
effektivt som vi gör.

Ordet begrepp kan refererar till kunskap i hjärnan som har språkliga ”etiketter”. Ett
begrepp kan dock även bestå av eller innefatta kunskap som inte har en språklig
benämning: ”Ibland har vi begrepp som saknar språklig referens.” [Lundh 1992:54]
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Relationerna mellan språket och våra inre kognitiva processer är komplex och
uppfattningarna skiljer sig ibland åt bland forskare vilken betydelse man skall tillskriva
språket. En av de mest kända hypoteserna om språkets betydelse heter Sapir/Whorf-
hypotesen. Linell urskiljer två tolkningar av denna hypotes:

”Enligt den starka tolkningen bestämmer det enskilda språket, som vi
råkat lära oss därför att vi lever i ett visst samhälle, vårt tänkande och vår
uppfattning av verkligheten. Språket bestämmer alltså, enligt denna
tolkning, vad vi överhuvudtaget kan tänka. Vi kan inte gå utanför vårt eget
språk, vi är ”fångar i språket”. Som jag redan antytt stämmer denna
tolkning knappast med fakta. Mera rimlig är den svaga tolkningen enligt
vilket det enskilda språket, som vi råkat lära oss, påverkar, och delvis styr,
vårt tänkande och vår verklighetsuppfattning. Man kan med denna version
av Sapir/Whorf-hypotesen säga att språket ofta påverkar hur vi brukar
(vanemässigt) tänka, men att vi kan, åtminstone i viss mån, frigöra oss från
språkets tvångströja.” [Linell 1978:48-49]

Enligt Linell [1978:62-63] så hävdar den schweiziske barnpsykologen Jean Piaget att
”tänkandet föregår språket” - individen utvecklar först en förståelse av verkligheten,
skaffar sig därefter språkliga uttryck för de olika kategorierna och börjar relativt sent
kommunicera med andra om verkligheten, d v s när individen blir mogen för det,
utvecklar han eller hon - under påverkan av den sociala och språkliga miljön runt
omkring - språkliga uttryck för de olika, tidigare inte språkligt kodade kategorierna.
Längre fram ökar givetvis den specifika språkliga miljöns inflytande. I den fortsatta
språkliga och kognitiva utvecklingen försiggår ett samspel; det mera utvecklade
språket tillåter mer avancerat, symboliskt tänkande, och nya kognitiva kategorier
framtvingar nya språkliga uttryck. Att det bl a är vår kognitiva utveckling av kategorier
som är drivkraften att utveckla språket tycker även Iven van Mechelen:

”….in any language a large portion of words can be considered to consist
of category labels; actually, a significant part of any human communication
consist of an exchange of categorical information.” [Mechelen 1993:1]

Enligt Gärdenfors [1992:89] har orden en ”fixerande” funktion på tänkandet. Han
använder som exempel ordet ”karusell” och menar att när en person (sändare) säger
ordet karusell kan vederbörande bara vänta sig att andra personer (mottagare) tolkar
detta ord utifrån vilka ”typiska” attribut (egenskaper) som en karusell brukar ha och
kanske inte tolkar ordet i den exakta mening som sändaren hade i huvud. Ett ord
filtrerar således bort en stor mängd av den information som finns i våra minnen. Det är
dessa filtrerade betydelser som utgör den gemensamma basen för kommunikation.

Enligt D´Andrade [1995:136] har forskaren Ronald Langacker med hjälp av kognitiva
strukturer kunnat ge en semantisk förklaring på grammatiska företeelser i naturliga
språk. Detta är också min mening, jag tror också att det är våra inre kognitiva
processer som styr och bestämmer språket. De representationer vi har av verkligheten
bestämmer vårt språk men vi måste uttrycka oss enligt de ”standards” som olika språk
är. Språk är förvisso dynamiska och ändrar sig över tid men de har en ”fixerande” och
”filtrerande” funktion, det är det pris man får betala för att kommunicera, men det är
ett mycket lågt pris med tanke på var man oftast får tillbaka.
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3.4 Minnet

Minnet har en central roll i vår begreppsbildning och begreppshantering, hur lagrar vi
våra begrepp och hur organiserar vi dom? Enligt Dorrien [1997:1] brukar man dela in
minnet i 3 delar:

1.  SIB (Sensoriska-Informations-Buffertar)

2.  KTM7 (Korttidsminne)

3.  LTM (Långtidsminne)

SIB är buffertar där sinnesintryck lagras väldigt kort tid, oftast inte mer än 1-2
sekunder Eysenck [1993:69]. Jag kommer inte att behandla SIB-minnet mer då det inte
enligt min mening är speciellt relevant för min frågeställning. Det finns även många
andra indelningar av minnet och fler distinktioner av minnesfunktioner som jag inte
kommer att behandla i denna rapport. För en utförligare beskrivning av minnet, se
Baddeley [1993].

3.4.1 Korttidsminnet

Minnen har olika livslängd och det är detta faktum som ligger till grund för den
distinktion som brukar göras mellan KTM och LTM. Minnesforskarna har genom att
studera hjärnskadade personer fastställt att det existerar en skillnad i minneskapaciteten
över tid vid vissa hjärnskador. Vissa hjärnskador leder till nedsatt KTM men normalt
LTM och vissa skador till normalt KTM men nedsatt LTM  [Eysenck 1993:68].

Vi har begränsad kapacitet av KTM, enligt ett berömt försök som George Miller
gjorde 1956 är människans KTM genomsnittligt begränsat till 7±2 ”chunks”. En
”chunk” är en sammanhållen enhet som vi kan tolka, t ex en bokstav, en siffra, eller ett
ord. Om vi exempelvis får i uppgift att repetera bokstäver så kommer vi ihåg 7±2
bokstäver, men om vi får i uppgift att repetera ord kommer vi ihåg 7±2 ord8. Vi kan
alltså bl a genom att finna mening i informationen lättare komma ihåg den [Lundh
1992:107].

                                               
7 Kallas ibland även för arbetsminne.
8Förutsatt att orden är välbekanta och korta. Om orden inte är så välbekanta eller långa kanske vi bara
kommer ihåg 3-5 st, men 3-5 st ord består av fler än 7±2 stycken bokstäver. [Eysenck 1993:70]
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3.4.2 Långtidsminnet

LTM hanterar alla minnen som vi tagit in under vår liv, t ex minnen av personer,
begrepp, språk, bilder och händelser. Det som är problematiskt med LTM är
organisationen av information, d v s hur ”lagrar” hjärnan minnen i LTM för att lätt
kunna hitta dom när vi behöver? Enligt Solso [1991:186]  är kapaciteten på LTM och
varaktigheten på minnen i LTM är praktiskt tagit oändlig. Men i jämförelse med en
kraftfull dator kommer vi ofta till korta.

Att vi lättare kan överföra minnen från KTM till LTM om informationen är i
meningsfulla enheter, d v s  att vi kan koppla ihop den med tidigare minnen i LTM
påvisar att minnet inte är sträng uppdelat i KTM och LTM. Det är i LTM vi bl a har
våra minnen som rör mening, t ex vår språkförståelse som är beroende av att vi kan
tolka bokstäver och ord. Om vi läser en text tas den in i KTM i samarbete med LTM
för annars skulle vi inte kunna tolka texten. Föreställ att du försöker läsa en text på ett
främmande språk, det är troligt att man inte efteråt kommer ihåg texten lika bra som
om den hade varit på ett  språk man behärskar.

Att se på KTM och LTM som två separata minneslager är därför något som ifrågasatts
av många forskare, t ex Lawrence Barsalou:

”However, further findings later suggested that short-term memory was
not really all that different from sensory memory and long-term memory.
Instead, these findings suggested that three different types of memory
states arise within a single memory system” [Barsalou 1992:95]

Enligt Lundh [1992:106] har Shiffrin och Schneider (1977) definierat KTM som ”de
noder i LTM som är aktiva för ögonblicket”. Enligt detta synsätt kan ingen information
gå in i KTM innan den går in i LTM. Så fort vi registrerar någon information
överhuvudtaget så innebär det nämligen en aktivering av noder i LTM. Shiffrin och
Schneider ser LTM som ett passivt minneslager och KTM som den aktiva delen av
LTM. Ett integrerat minnessystem i paritet med ovanstående tankegångar illustreras i
figur 6:

Figur 6. Minnessystem med integrerat SIB, KTM och LTM.

LTM

KTM

7±2 chunks
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Man brukar dela upp LTM i två delar; episodiskt minne och semantiskt9 minne. Det
var forskaren Tulving som 1972 utförligt behandlade dessa två distinktioner av LTM.
[Ashcraft 1994:196]

Enligt Lundh [1992:87] har man genom att studera hjärnskador på människor kunnat
göra en uppdelning av LTM i episodiskt och semantiskt minne. Personer som drabbas
av amnesi (minnesförlust) brukar uppvisa störningar av det episodiska minnet, men inte
av det semantiska. Det vanligaste är att de har svårt att erinra sig händelser som
inträffat efter uppkomsten av hjärnskadan (s k anterograd amnesi), men
minnesförlusten kan också omfatta händelser som inträffat innan hjärnskadan uppkom
(s k retrograd amnesi). Däremot har de inga problem att komma ihåg betydelsen av
ord, föremål eller relationer; det semantiska minnet tycks alltså vara oskadat. Andra
typer av hjärnskador kan emellertid leda till svårigheter i att använda och förstå ord;
denna typ av störningar kallas afasi.

3.4.2.1 Episodisk minne

När vi talar om ”minnen” i vardagslag tänker vi antagligen på händelser och situationer
vi varit med om, t ex personliga upplevelser och erfarenheter som vi kommer ihåg.
Dessa personliga minnen kan liknas vid en ”mental dagbok” och handlar ofta om
upplevelser tillsammans med andra människor. Det gemensamma för dessa minnen är
att de har en personlig referens; de hänför sig till episoder som vi varit med om och
som är förknippande med en viss tid och plats. [Lundh 1992:86]

Exempel på episodiska minnen är t ex: “vilken maträtt hade man till middag igår”,
“vilken färg är det på badrummet hemma”, “den första dagen i skolan”, “när lillebror
kom hem från BB”.

3.4.2.2 Semantiskt minne

Det semantiska minnet innehåller kunskap av begreppslig natur. Enligt Lundh
[1992:86] kan vi kalla dessa kunskaper och föreställningar om världen för
”faktakunskaper”, med det tillägget att det inte nödvändigtvis behöver handla om
verkliga fakta. Om en person t ex felaktigt fått för sig att New York är huvudstad i
USA, är denna föreställning en del av den personens semantiska minne.

Det semantiska minnet kallas enligt Lundh [1992:86] för det ”opersonliga minnet”.
Enligt Lundh innehåller det semantiska minnet minnen om mening som saknar referens
till tiden, platsen eller kontexten för tillägnandet av de kunskaper som det innehåller.
Att t ex komma ihåg när man lärde sig begreppet `rymdraket  ́är svårt, men skulle man
komma ihåg att det var i andra klass man lärde sig detta genom att läraren höll upp en
bild på en rymdraket och samtidigt sa att: ”det här barn är en rymdraket” tillhör det
minnet det episodiska minnet. Detta episodiska minne är antagligen ”fröet” till att bilda
sig ett semantiskt minne av begreppet `rymdraket´.

                                               
9 Semantik=betydelselära
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Men är minnet verkligen strängt uppdelat i olika delar? Minnen har enligt min mening
antagligen olika grader av ”opersonlighet” och ”personlighet” , d v s det kanske inte
finns några renodlade semantiska minnen utan de semantiska minnen kanske alltid har
en ”koppling” till något, t ex ett episodiskt minne. Att semantiska minnen har en
koppling till någon eller några episodiska minnen är naturligt, t ex i exemplet om
begreppet `rymdraket´ i förra stycket. Lundh uttrycker en aspekt av relationen mellan
det semantiska och det episodiska minnet i nedanstående citat:

”Men det finns också beröringspunkter mellan episodiskt och semantiskt
minne. För det första tycks det vara så att alla former av semantiskt minne
måste ha sitt upphov i konkreta episoder av kunskapsinhämtande. I
åtminstone en del av dessa fall är det uppenbarligen så att informationen
först befinner sig i det episodiska minnet och så småningom övergår till
det semantiska minnet” [Lundh 1992:87]

Enligt Lundh [1992:98] tycks det semantiska minnet besitta en mycket hög grad av
organisation. Det faktum att det semantiska minnet innehåller en oerhörd mängd
minnen och att vi ändå med snabb hastighet kan hämta fram dessa minnen är
häpnadsväckande.

”Despite the fact that semantic memory can contain millions of items of
information, we are nevertheless able to answer most questions about that
information extremely rapidly and with apparent ease. For example, we can
decide in approximately one second that a sparrow is a bird, and it takes
the same length of time to think of the name of a fruit starting with the
letter ”p”. The great efficiency with which semantic memory normally
operates is presumably due to the fact that it is higly organised or
structured” [Eysenck 1993:83]

Ett exempel på det mänskliga semantiska minnets otroliga förmåga kan man få prov på
i TV-programmet Jeopardy, där personer som besitter ett stort lager av semantiska
minnen, blixtsnabbt kan svara på knepiga frågor. Egentligen får de tävlande svaren och
skall ställa frågan ”var är xxxxx”, men principen är den samma som i andra
frågesporter - man måste ha ett semantiskt minne om ämnet för att kunna ge rätt svar.
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3.5 Inlärning

Kategorier och begrepp har en fundamental betydelse för människans
inlärningsprocesser enligt Iven van Mechelen:

”….the acquisition of concepts and categorical structures is a fundamental
part of any learning process. Categories or their mental representations are
pre-eminent objects of thinking processes.” [Mechelen 1993:1]

Enligt Scholnick [1983:50] är individen oberoende av ålder tvungen att börja med
kategorisering på basnivå genom representativa exemplar när det stöter på något nytt.
Barnets utveckling av kunskap är parallell med vuxnas utveckling när de lär sig nya
områden. Med erfarenhet kan fler exemplar få kategorimedlemskap och fler attribut
kan upptäcks och kategorien förfinas genom att underliggande kategorier
(subkategorier) skapas.

Med mer erfarenhet, t ex fler exemplar, prototyper och regler som i enlighet med
hybridmodellen, kan användas för att förfina hjärnans representationer, desto bättre blir
antagligen vi på att bedöma information och omvandla den till kunskap. Vår hjärna får
antagligen med ökad erfarenhet fler semantiska minnen och fler kopplingar mellan
dessa semantiska minnen. Antagligen bidrar det semantiska minnets utveckling till att
det blir lättare hitta ”mönster” i ny komplex information som gör den lättare att
kategorisera och integrerar med befintliga begrepp eller skapa nya begrepp. Att
människor ”hittar” mönster i sina erfarenheter i livet, uttrycker Douglas Hofstadter så
här i nedanstående citat enligt Clark:

”People perceive patterns anywhere and everywhere. Without knowing in
advance where to look. People learn automatically in all aspects of life.
These are just facets of common-sense. Common-sense is not an ”area of
expertise” but a general - that is, domain-independent - capacity that has to
do with fluidity in representation of concepts, an ability to sift what is
important from what is not, an ability to find unanticipated analogical
similarities between totally different concepts. [Clark 1991:123]

När vi är nybörjare inom ett område förlitar vi oss ibland till regler för kategorisering,
vi har ännu inte hunnit skapa oss tillräckligt med kunskap om kategorier och begrepp
som hör till området för att se ”mönster” i informationen som hjälper oss att tolka den
snabbare och säkrare:

”….in describing the difference between experts and recently trained
novices, a commonly found pattern is the reliance by the novice on rule-
based reasoning and the expert on remembered exemplars.” [Hampton
1993:90]
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Enligt Linell så spelar prototyperna en allt mindre roll ju längre man kommer i
utvecklingen och regler blir allt viktigare:

”Men utvecklingen fram till och genom skolåldern innebär ändå att
prototyperna spelar allt mindre roll och att referensvillkoren eller
användningsreglerna blir allt viktigare. Många abstrakta begrepp som
vuxna rör sig med har knappast några prototypföreställningar alls.” [Linell
1978:165]

Hamtons uppfattning att regler ibland är viktigt för nybörjaren och Linells uppfattning
att regler är viktigt för ”experten” är enligt min mening en förstärkning av
hybridmodellens giltighet. Regler kan användas när hjärnan inte genom snabb (ofta
omedveten) igenkänning kan placera någon information, utan är tvungen att använda
mer långsam medveten tankekraft. När samma liknande regelanvändning används för
liknande information i framtiden blir tankeprocessen mer och mer omedveten och
snabb, men bygger fortfarande på regler. Exemplar och prototyper kan också ingå på
olika nivåer/stadier av tankeprocessen för det är antagligen kombinationer av olika
metoder som ger större chans att ge ett mer relevant resultat.

Hybridmodellen kan liknas vid tre lakan med hål i, ett exemplar- , prototyp- och regel-
lakan. Om man hänger upp varje lakan för sig kan man tydligt se hålen, men om man
kombinerar, d v s lägger ihop två lakan eller alla tre och hänger upp de är
sannolikheten större att varje lakans hål täcks av något annat lakan. Därmed inte sagt
att exemplar, prototyper och regler alltid kompletterar varandra, men de kan i många
fall medverka till en mer fullständig kunskapsmängd. Givetvis är motsatsen också trolig
i vissa fall, d v s att exemplar, prototyper och regler ger motstridiga ”signaler” som
försvårar en kategorisering av begreppslig kunskap.

Inlärning enligt hybridmodellen använder exemplar, prototyper och regler för att
omvandla information till kunskap. T ex kan en mängd exemplarminnen hjälpa oss att
bilda prototyper, men minnen av specifika exemplar kan även existera parallellt med
prototyper inom en kategori för att t ex symbolisera undantag eller personligt viktiga
minnen. När väl prototyper uppkommit hjälper de oss att ibland kategorisera viss
informationen snabbt och effektivt, men också att bestämma kategoriemedlemskap
enligt den förenklade liknelsen: ”det där liknar ungefär ”sakerna” som ligger i den
högen - då lägger vi det i den högen”.

Med hjälp av vår förmåga att kategorisera definierar vi våra begrepp (se avsnitt 3.2),
men vi utvecklar antagligen också mera abstrakta och komplexa begrepp utifrån vår
tidigare kunskaper om olika kategorier och kategoriemedlemmar. Har vi utvecklat bra
baskunskaper är det antagligen ofta lättare att se mönster i informationen och
följdriktligen förstå komplexa begrepp lättare med stigande erfarenhet:

”However, it appears that people almost always bring to a learning
situation prior knowledge that lies outside the category. For example, the
first time that you encountered a computer may have activated your
knowledge about televisions, typewriters, and calculators. This knowledge,
which lies outside the category computer, probably influenced learning.”
[Wisniewski 1995:449]
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Enligt min uppfattning lär vi oss t ex komplexa begrepps betydelse och inbördes
relationer, i förhållande till vår tidigare kunskapsmängd. Med mer erfarenhet anpassar
vi oss antagligen också mer och mer till de rådande normerna för tolkning och
hantering av komplexa begrepp - vår kunskapsmängd får mer generell likhet med andra
människors. Detta kan i förenklad form uttryckas: ”Vi föds som original men dör som
kopior”

Enligt Keil [1987:198] så består utveckling av en rörelse i från en homogen,
förklaringsfattig mängd av begreppsstrukturer till en heterogen, förklaringsrik mängd
av begreppsstruktur som lättare kan förklara vår värld. Detta står till en viss del i
motsatsställning till yttrandet i ovanstående stycke om anpassning till de rådande
normerna. Blir vi mer individuella i våra kognitiva processer med stigande erfarenhet
eller blir vi mer kollektiva? Svaret är enligt mig att det antagligen beror på vilken
mening man lägger i begreppet `kunskapsmängd´.

Om man med `kunskapsmängd´ avser semantiska minnen (se avsnitt 3.4.2.2) är det min
inriktning i denna undersökning att vi med stigande erfarenhet blir mer kollektiva och
likformiga. Om man istället avser episodiska minnen (se avsnitt 3.4.2.1) blir vi
antagligen mer individuella. Att vi skulle bli mer individuella ifråga om episodiska
minnen är en följd av att människor i livet gör olika erfarenheter. Det är nog inte
många människor som delar alla sina erfarenheter med en annan människa. Även om vi
människor har olika erfarenheter kan vi relativt bra dela samma meningstolkning av
något, t ex ett komplext begrepp. Med stigande erfarenhet lär vi oss antagligen
generellt mer ”likformiga” meningstolkningar genom att bl a titta i uppslagsböcker och
lexikon.

Figur 7. “Lexikon” av Björn Berg och Alf Henrikson [Ejvegård 1993:14].
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4 Problembeskrivning
Jag kommer i denna undersökning att utgå från begrepp som finns på Vara kommuns
informationsidor på internet (se figur 3). Utifrån 14 av dessa begrepp skall jag
undersöka hur vi människor hanterar språkligt representerade komplexa begrepp. Det
är de begrepp som finns på underliggande nivå i menyerna som jag kommer använda i
undersökningen, d v s : `Boende´, `Hälsovård´, `Kommunikation´, `Utbildning´, `Vård
och omsorg´, `Barnomsorg´, `Badhus´, `Föreningar´, `Teater´, `Bibliotek´, `Politiska
org.´, `Förvaltningar´, `Kommunala bolag´, `Ekonomi´. Alla dessa 14 begrepp är
komplexa enligt min tolkning (se avsnitt 3.2). Jag kommer generellt att använda
”komplexa begrepp” som beskrivning av dessa 14 begrepp.

Hur hanterar vi komplex begreppslig kunskap och vilken roll spelar erfarenheten in i
dessa processer? Det är erfarenhetens inverkan vid hantering av komplexa begrepp
som är utgångspunkten för undersökningen och det är hur människor kategoriserar
komplexa begrepp beroende på erfarenhet som jag är intresserad av att belysa i denna
undersökning.

4.1 Problemavgränsning

Det är inte den språkliga representationen jag vill undersöka i första hand, det är
m a o inte någon lingvistiks undersökning med sikte på att hitta ”ordens betydelse i
världen”. Utan det jag i första hand vill undersöka är hur vi hanterar de inre
representationerna som orden refererar till, d v s “begreppens betydelse i hjärnan”.

Eftersom de komplexa begreppen som ingår i undersökningen har existerat en relativt
lång tid kommer jag att göra det generella antagandet att åldern har betydelse för
tolkningen av begreppen. Jag antar att ålder i detta sammanhang är liktydigt med
erfarenhet av de komplexa begreppen eller närstående begrepp och begrepp som
”innefattas” av de komplexa begreppen. Om det hade funnits ”nya” komplexa begrepp
som, t ex ”informationsmotorväg” och/eller ”internet” är jag skeptisk till att det hade
gått att göra detta antagande.

4.2 Hypotes

Min hypotes är:

Mer erfarenhet leder till ett mer likformigt sätt att kategorisera komplexa
begrepp.
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5 Metod
Utifrån min hypotes (se avsnitt 4.2) kommer jag att i denna del av rapporten diskutera
mitt metodval. Vilken metod och metodinriktning är mest relevant att använda i denna
undersökning?

Enligt Holme [1991:12] är en metod ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma
fram till ny kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod. Inom
metodläran skiljer man ofta mellan kvalitativ och kvantitativ metodinriktning.

5.1 Kvalitativ metodinriktning

En kvalitativ metodinriktning syftar till att skapa sammanhang och struktur genom att
studera helheten av problemet. Ofta är den kvalitativa metodinriktningen inte
formaliserad i någon högre grad. En alltför strukturerad och styrd metodinriktning
riskerar att missa något som är viktigt för helheten enligt den kvalitativa
metodinriktningens filosofi.

Styrkan hos den kvalitativa metodinriktningen är ofta att den kan ge
helhetsförklaringar av komplexa processer. Exempel på metoder som kan användas
kvalitativt är t ex: intervju, enkät, observation och källanalys. Svagheten hos den
kvalitativa metodinriktningen är ofta att det kan vara svårt att härleda helhetsresultatet
till några kontrollerbara faktorer, det kan m a o vara svårt att spåra enstaka faktorers
kausaliteten i de processer man studerar. Är verkligen resultatet/processen orsakade av
de faktorer man tar hänsyn till? Och/eller vilken inbördes relation/styrka har dessa
faktorer? Vill man ha en större mätbarhet och kontroll på en specifik faktors kausala
effekt i en komplex process är ofta en kvantitativ metodinriktningen att föredra. Är en
kvalitativ metodinriktning den mest optimala metodiken för att belysa undersökningens
hypotes (se avsnitt 4.2)? Jag återkommer till detta i avsnitt 5.3.

5.2 Kvantitativ metodinriktning

En kvantitativ metodinriktning är oftast mer formaliserad och inriktad på analys av
diskreta enheter, t ex siffror än vad en kvalitativ metodinriktning är. Vid användning av
en kvantitativ metodinriktning i en undersökning koncentrerar forskaren eller forskarna
sig oftast på att undersöka väl specificerade delar av ett problemområde. Enligt
Andersen [1994:70] är utgångspunkten för den kvantitativa metodiken ofta det
naturvetenskapliga forskningsidealet, som kräver precision och mätbarhet.

Enligt Halvorsen [1994:78] går det en grundläggande skiljelinje mellan de material som
framkommer vid kvantitativ och kvalitativ metodinriktning. Kvantitativa data är
mätbara, d v s de kan uttryckas i siffror och tal eller andra mängdtermer - så kallade
hårddata. Kvalitativa data är data som berättar något om de kvalitativa (icke mätbara)
egenskaperna hos undersökningsenheterna, t ex vad som är typiskt. De brukar kallas
för mjukdata.

Exempel på metoder som kan användas kvantitativt är t ex: experiment och
observation. Många metoder kan användas både kvantitativt och kvalitativt, t ex
intervju, enkät och observation. Det är bl a graden av formaliseringen och fokuseringen
som definierar graden av metodinriktning.
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Det är enligt Halvorsen [1992:81] viktigt att grundligt tänka igenom valet av
datainsamlingsmetod, då metodvalet får konsekvenser för vilken typ av
databearbetning och dataanalys som kan göras. Är en kvantitativ metodinriktning den
mest optimala metodiken för att belysa undersökningens hypotes eller är det en
blandning av kvalitativ och kvantitativ metodinriktning som är det bästa valet?

5.3 Val av metod

Utifrån undersökningens hypotes anser jag att den bästa metodinriktningen för
datainsamlingsprocessen och analysen av datainsamlinsmaterialet är en kvantitativ. Den
metod jag valt i denna undersökning är kortsortering och jag väljer en experimentell
uppläggning på denna kortsortering utifrån undersökningens hypotes.
Metodinriktningen kommer att vara kvantitativ (se avsnitt 5.2) både i
datainsamlingprocessen och analysen av data. Argumenten till att jag valde en relativt
styrd experimentell metod i denna undersökning är att min hypotes är en relativt
specificerad delmängd av ett komplext kognitivt forskningsområde, nämligen begrepp
och kategorier.

Undersökningens oberoende variabel är erfarenhet och den beroende variabeln är
likformighet vid kategorisering av komplexa begrepp. Med uppdelning i en beroende
och en oberoende variabel i undersökningens hypotes har jag mer eller mindre
”bäddat” för en kvantitativ metodinriktning för att kunna spåra den oberoende
variabelns kausala verkan på ett precist och mätbart sätt på den beroende variabeln.

Det finns tänkbara alternativa metoder för att undersöka min hypotes, t ex en enkät där
människor får skriva ner i enkäten hur de kategoriserade de 14 komplexa begrepp som
ingår i undersökningen. Jag bedömde dock att det utifrån undersökningen 14 komplexa
begrepp skulle vara lättare för försökspersonerna att flytta omkring och kombinera
olika ”begreppskort” än att skriva och eventuellt behöva sudda och skriva om ifall de
ångrar några val.

En annan alternativ/komplementerande metod hade en intervju kunnat vara, men jag är
skeptisk till att intervjuer lika bra som kortsorteringar kunnat spåra människors
likformighet vid kategorisering av komplexa begrepp. De psykologiska processer som
styr vår hantering av komplexa begrepp är antagligen till stora delar omedvetna och
utvecklas under lång tid vilket försvårar en intervjuer där människor till övervägande
delen antagligen använder medvetna processer för att svara på frågor. Med all respekt
för människors medvetna självkännedom är jag ändå böjd att antaga att människor inte
exakt förstår varför de hanterar ett komplext begrepp, t ex `kultur´ som de gör. Jag är
också skeptisk till att de har en sådan medveten förståelse av sin hjärnas utveckling och
processer att de kan på ett för min hypotes relevant sätt kan redogöra för detta genom
intervjuer. Det är antagligen svårt för människor att återge hur de lärde sig att förstå
och hantera ett komplext begrepp.

Att däremot komplettera kortsorteringen med ett s k “tänka-högt-protokoll” skulle
antagligen vara ett komplement för att försöka spåra hur vi människor tänker precis
när vi utför  kategorisering av komplexa begrepp. Av tidsmässiga skäl valde jag efter
stor tvekan att inte utför några intervjuer i form av “tänka-högt-protokoll.
Transkriberingarna av intervjumaterial är resurskrävande och medför antagligen att
färre försökspersoner kan deltaga i kortsorteringarna. De kvalitativa härledningar man
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eventuellt skulle kunna göra utifrån en analys av transkriberingsmaterialet, kan
antagligen inte belysa undersökningens hypotes i tillräckligt hög grad för att det skulle
motivera den nedkortning av kortsorteringen som skulle bli följden av att använda
tänka-högt-protokoll som kompletterande metod till kortsortering. Det hade varit
intressant att använda andra metoder i denna undersökning som komplement till
kortsorteringen, t ex “tänka-högt-protokoll” där försökspersonerna berättat varför de
gjorde olika val i kortsorteringen. Men om jag hade haft mer tid till förfogande, hade
jag nog i första hand ökat antalet försökspersoner i kortsorteringen och i andra hand
använt en eller flera andra metoder för att testa undersökningens hypotes.

5.3.1 Kortsorteringen

Enligt Jakob Nielsen som är expert på gränssnittsutveckling och bl a utvecklat Suns
websidor är kortsortering en vanlig metod för att undersöka människors mentala
modell av en informationsmängd. En mental modell är en inre representation av något
(se avsnitt 3.1.1): ”Card sorting is a common usability technique that is often used to
discover users´ mental model of an information space.” [Nielsen 1996:2]

Kortsorteringen går ut på att försökspersonerna får kategorisera kort med olika
språkligt representerade begrepp i olika grupper. Försökspersonerna anmodas att
sortera efter deras uppfattning av vad som bör höra till samma grupp. Med detta
förfarande hoppas jag att närstående begrepp hamnar i samma ”begreppshög”
(kategori). Det är antagligen bl a graden av liknelse mellan begreppen som avgör
vilken grupptillhörighet som ett begrepp får. I Nielsens kortsortering, bad han
försökspersonerna sortera alla begreppskort i ”varken för stora eller för små högar”.
Jag kommer utifrån en pilotstudie jag gjorde ge andra instruktioner till mina
försökspersoner; jag återkommer till detta i avsnitt 6.1.

Grupp är i detta fall synonymt med kategori, men jag väljer att skriva grupp för det är
det ordet jag kommer att använda när jag ger instruktioner till försökspersonerna.
Undersökningens kortsortering har huvudsakligen en kvantitativ metod genom att den
fokuserar på vissa delar av ett problemområde och det går att kvantifiera den
insamlade datan relativt lätt. Jag återkommer i genomförandedelen (se avsnitt 6) till
mer praktiska detaljer av kortsorteringen.

Syftet med kortsorteringen är att kunna belysa undersökningens hypotes. Kategoriserar
människor de komplexa begreppen i kortsorteringen mer likformigt beroende på
graden av erfarenhet? Undersökningens hypotesen bygger på det generella antagandet
att ålder i detta fall går att jämställa med erfarenhet, d v s jag operationaliserar
erfarenhet som ålder i denna undersökning. För att denna operationalisering skall ha
hög grad av validitet är det antagligen nödvändigt att undersökningens 14 st komplexa
begreppen skall ha existerat en längre tid och haft relativt likvärdig betydelse (se
avsnitt 4.1).

Graden av likformighet är planerad att mätas i samförekomst av de komplexa
begreppen i kortsorteringarna. Högre grad av samförekomst skall följdriktligen tolkas
som högre grad av likformighet.
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Jag funderade på hur man rent praktiskt skulle hitta representativa försökspersoner
utifrån min hypotes. Olika åldersgrupper behövdes och det var önskvärt att alla
försökspersoner av tidsmässiga skäl fanns tillgängliga i samma område. Efter lite
tankearbete fick jag idén att Vara stadsbibliotek skulle kunna vara rätt område för att
hitta försökspersoner av olika åldrar i tillräckliga mängder och att de var representativa
för den valda populationen. Jag funderade på skolor och områden för äldreboende som
område där det rent praktiskt skulle vara lätt att hitta åtminstone en homogen
åldersgrupp, men rangordnade Vara stadsbibliotek högst p g a att där fanns både äldre
och yngre människor representerade på samma plats och att människorna på
biblioteket var relativt representativa för den valda population.

Vara stadsbibliotek var rent lokalmässigt utmärkt för en undersökning då bord med
stolar där kortsorteringen kunde utföras, fanns på relativt avskilda ställen av
biblioteket. Det fanns både yngre och äldre människor representerade när jag var där
och undersökte bibliotekets förutsättningarna för val av undersökningsområde. Jag
pratade med Anna-Lena Svensson (chef för Vara stadsbibliotek) och fick
vederbörandes tillstånd att utföra min undersökning där.

Jag hade inte på detta stadium bestämt mig för vilken exakt indelning de olika
åldersgrupperna skulle ha och hur många de skulle vara. Min mening var dock att hitta
så representativa åldersgrupper som det var praktiskt möjligt enligt de förutsättningar
undersökningen och undersökningsområde gav. Det skulle helst vara en distinkt
skillnad mellan åldersgrupperna för att styra den oberoende variabeln erfarenhet på ett
sätt som gav utslag på den beroende variabeln likformighet vid kategorisering av
komplexa begrepp. Jag planerade att använde kvoturval och dela in försökspersonerna
i två distinkta grupper, en äldre grupp och en yngre grupp. Enligt Halvorsen
[1992:100] kan man genom kvoturval säkerställa att urvalet inte avviker från
populationen när det gäller de egenskaper som kvotindelningen baserar sig på.

Helst vill man vid en kvantitativ metodinriktning ha så många försökspersoner som
möjligt för att bl a öka graden av reliabilitet i de resultat man får. Jag bestämde mig för
att 40 försökspersoner var en rimlig målsättning utifrån frekvensen av yngre och äldre
människor som jag bedömde fanns på biblioteket, även den begränsade tid som jag
hade till förfogande var en faktor som bidrog till min målsättning.
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6 Genomförande

6.1 Pilotstudie

För att förbättra min uppläggning av kortsorteringen, lät jag några studenter på
Skövde högskola utföra kortsorteringar. Första pilotstudien bestod av 4 studenter som
fick sätta sig vid ett bord där begreppskorten låg slumpmässigt utplacerade. Jag bad de
sedan att sortera de komplexa begreppen i olika grupper efter vilka de begreppsligt
tyckte hörde ihop, varken för små eller stora grupper och sedan skriva en ”rubrik” till
varje grupp. Efteråt frågade jag studenterna hur de uppfattat kortsorteringen, var det
något som var oklart, var det för svårt/lätt och om de skulle ändra på något, vad skulle
det vara i så fall.

Två av studenterna tyckte att instruktionen att sortera i varken för små eller stora
högar var en begränsande faktor. De tyckte att vissa begrepp helt naturligt skulle höra
ihop, medan andra kanske inte hörde ihop med någon grupp. En student tyckte att t ex
`politiska org.´ var ett ”solobegrepp” i samlingen och berättade att han ”mot sin vilja”
lagt den i en grupp för att jag hade bett om det. Jag beslutade att ändra instruktionerna
till försökspersonerna, det skulle vara möjligt att låta begrepp ligga ensamma och att
dessa ensamma begrepp inte skulle behövas någon rubrik.

En student kände sig stressad av att jag hade tittat på min armbandsklocka när
vederbörande skulle börja sortera begreppen. Jag hade planerat att utföra en
tidsmätning av försökspersonernas kortsortering och tänkte att om jag inte ställer en
klocka på bordet skulle försökspersonerna inte reflektera över detta alltför mycket,
men människan är på gott och ont en sensibel varelse. Efter att studenten hade påpekat
att vederbörande blev störd av att jag hade tittat på min armbandsklocka ändrade jag
taktik. I fortsättningen tittade jag på min armbandklocka diskretare och ingen av de
studenter som gjorde kortsorteringen fortsättningsvis sa något om att de blev störda,
antagligen beroende på att de inte märkte att jag tittade på min armbandsklocka före
och efter kortsorteringen. Man kan diskutera det moraliska i detta förfarande och om
försökspersonerna inte är anonyma skulle jag genast ta avstånd från ”dolda
tidsmätning”. I undersökningen kommer försökspersonerna vara anonyma vilket gör
att jag tycker det är ok att mäta tiden, då ingen i efterhand kan spåra vilken tid som
tillhör vem. Även om försökspersoner är anonyma tar jag dock avstånd från ljud- och
filminspelning, då det efteråt går att spåra försökspersonerna.

Jag gjorde efter den första pilotstudien ytterligare en med 3 studenter. Då hade jag
ändrat instruktionerna till att de fick sortera begreppen i valfritt stora grupper och även
låta begrepp de inte tyckte hörde hemma i någon grupp ligga ensamma. Studenterna
tyckte det var bra, men en student tyckte att det skulle vara möjligt att flytta begrepp
mellan olika begreppshögar vid rubriksättningen. Studenten tyckte det var svårt att
hitta relevanta rubriker till de olika kategorierna som de sorterade begreppskorten
bildade och om man hade hittad någon bra rubrik så kanske inte ett begrepp passade in
lika bra när rubriken kom på plats. Jag fann kritiken relevant och la till instruktionen att
man fick flytta begreppskort även vid rubriksättningen.
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Jag gjorde en tredje pilotstudie med 4 studenter och alla tyckte det var bra och hade
inga förslag på förbättringar utifrån min undersökning. Synpunkter och förslag
framkom alltid t ex ”fast antal grupper/fasta rubriker”, ”ta bort det här begreppet” eller
”lägg till några fler begrepp”, men när vi diskuterat ett tag och jag förklarat vad min
undersökning gick ut på, t ex att de 14 st komplexa begreppen ingick i en kontext hade
ingen något de ville ändra på.

6.2 Kortsorteringen

Jag utförde kortsorteringar i tre dagar i slutet av mars, den 19/3-21/3 och
undersökningsområdet var Vara stadsbibliotek. Jag gjorde min undersökning på ett
stort läsebord i ett diskret hörn i biblioteket där risken att störa någon var som minst.
Jag ville även att mina försökspersoner i sin tur inte skulle bli störda. Jag var så långt
ifrån tidnings-/tidskriftsavdelningen och barnavdelningen som det var möjligt för att
försöka skapa optimala förutsättningar för kortsorteringar utan störmoment.

De 14 st komplexa begrepp som ingick i undersökningen (se avsnitt 4) hade jag skrivit
ut med laserskrivare ifrån en datafil på ljusgult papper och skärt till begreppskorten i
ungefär ”kontokortsstorlek”, med hjälp av en pappersskärare för att få enhetlig storlek
på begreppskorten. Jag hade även skärt till ljusgrå tomma kort i lite större storlek där
försökspersonerna skulle få skriva sina rubriker till begreppsgrupperna. Att ha olika
storlek och färg på rubrikkorten gör antagligen kortsorteringen lite tydligare för
försökspersonerna under försökets gång och även för mig som skall skriva upp
resultatet vid avslutad kortsortering.

Jag började med placera ut de 14 begreppskorten slumpvis bredvid varandra med
begreppet uppåt. Jag var noggrann med att begreppskorten hade ungefär samma
marginaler mellan varandra för att undvika att det skulle rent fysiskt bildas några
grupperingar. Jag placerade ut cirka 10 st tomma rubrikkort, vilket borde vara
tillräckligt även om försökspersonerna ändrar sig och förstör rubrikkort för att skriva
nya. Jag placerade en bläckpenna på högen av rubrikkort. Detta förberedande moment
inför en kortsortering illustreras av figur 8:

Figur 8. Förberedelse för kortsortering.
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På förmiddagen var det inte mycket människor på biblioteket, de flesta människor var
samlade vid tidnings/tidskriftsavdelningen. Majoriteten av människor som var vid
denna avdelning var äldre (+40 år). Det fanns även yngre människor på biblioteket (-25
år), de flesta var lokaliserade till avdelningen för uppslagsböcker där det studerade.
Framåt eftermiddagen blev det mer människor vilket underlättade urvalet av
försökspersoner. När jag bestämt mig för att fråga en person om de ville deltaga i
undersökningen, började jag med att presentera mig själv, vad det gällde för att sedan
fråga om de ville deltaga i en liten undersökning.

Jag bad sedan vederbörande att sortera de olika begreppskorten i olika grupper efter
vilka begrepp försökspersonen tyckte hörde ihop. Om de hade svårighet att sortera
något begreppkort i någon grupp gick det bra att låta det begreppet ligga ensam. Jag sa
också att antalet grupper och antalet begrepp i varje grupp var valfritt. Jag bad också
försökspersonerna att försöka hitta rubriker till de olika grupperna och sa också att
ensamma begrepp behöver inte ha någon rubrik. Rubrikerna ville jag att de skrev upp
på de tomma ljusgrå korten och placerade ut i överkant av grupperna. Jag tittade
diskret på min armbandsklocka för att sätta starttiden och gick sedan och satte mig 2-3
meter bort från försökspersonen och läste. Jag ville inte störa försökspersonen genom
att sitta precis bredvid och titta på, vilket kunnat ha stressat försökspersonerna. Jag
ville samtidigt inte lämna försökspersonen helt då de kanske ville fråga något eller/och
uppfattat det som ignorant. När försökspersonerna hade utfört kortsorteringen frågade
jag efter ålder och tackade sedan för deras medverkan. Jag antecknade sedan resultatet
av kortsorteringen, försökspersonen ålder, kön och tidsåtgången. Hur resultatet av en
färdig kortsortering kan utfalla illustreras av figur 9:

Figur 9. Exempel på färdig kortsortering.

Min metod att välja försökspersoner var dels styrt av mig själv då jag eftersträvade
minst två distinkta åldersgrupper och dels styrt av slumpen då det inte fanns obegränsat
med människor att välja mellan på Vara stadsbibliotek. Rent praktiskt gick det ofta till
så att jag i början frågade i princip alla människor jag bedömde som under 25 år eller
över 40 år om de ville deltaga, för att sedan göra en utvärdering av åldersspridningen
iterativt under resten av undersökningen för att försöka få jämna och distinkta
åldersgrupper. Mot slutet av undersökningen försökte jag nästan bara få äldre
människor att delta då jag hade överrepresentation på yngre. Detta var antagligen en
följd av att många yngre människor satt i grupper och när en av dom hade gjort
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kortsorteringen var de andra pigga på att pröva också. Min målsättning hade varit att
få ihop 40 försökspersoner som utfört kortsorteringen, efter tre dagar hade jag fått
ihop 30 st.

6.2.1 Erfarenheter

Många av mina erfarenheter har jag redan tagit upp i föregående avsnitt (6.2) men det
finns några ytterligare erfarenheter som jag skulle vilja ta upp i anslutning till
kortsorteringen. En är att många försökspersoner tyckte kortsorteringen var en
intressant och stimulerande uppgift, exempelvis tyckte en försöksperson att det var lika
stimulerande som ett korsord.

Många försökspersoner ville gärna prata helst äldre och det hände att jag och någon
försöksperson efter kortsorteringen satt och pratade. Jag ville naturligtvis vara effektiv,
men ville samtidigt inte vara ohövlig och oftast var det trevligt och intressant.

Jag hade innan kortsorteringen varit rädd för att många människor skulle tacka nej till
att medverka, men jag nu efteråt tycker jag att det var en obefogad rädsla för 30 av 37
st tillfrågade människorna ville deltaga i undersökningen, vilket jag tycker är relativt
bra. Ibland fick jag leta mig långt ifrån bordet där begreppskorten var utlagda för att få
tag i försökspersoner och när jag frågade någon äldre människa på tidnings-
/tidskriftsavdelningen om de ville deltaga i undersökningen och jag pekade på i
undersökningsbordets riktning långt borta bakom alla hyllor av böcker tittade de
förbryllat på mig, men många följde med och utförde kortsorteringen.
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7 Resultat
Alla insamlingsdata från kortsorteringarna redovisas i bilaga 1.

För att testa undersökningens hypotes planerar jag att presentera insamlingsdatan i
form av resultatmatriser som visar begreppsparsfrekvensen i kategorierna givna av
kortsorteringarna för yngre och äldre försökspersoner. Utifrån dessa matriser skall jag
sedan försöka spåra skillnader i likformighet vid kategorisering av undersökningens 14
st komplexa begrepp, med hjälp av att summera kvadraterna av begreppsparvärdena i
matriserna, för att slutligen jämföra de värden jag får och härleda de med hänsyn till
undersökningens hypotes. En klusteranalys av insamlingsdatan för att hitta de mest
representativa klustren i de yngre försökspersonernas kortsorteringar och jämföra det
med en klusteranalys av de äldre försökspersonernas kortsorteringar i relation till
undersökningens hypotes, t ex med avseende på likformighetsgrad, är också planerad.

7.1 Bortfall

Jag tillfrågade 37 människor om de ville deltaga i undersökningens kortsortering. Av
dess 37 svarade 30 st ja och utförde varsin kortsortering, vilket ger en bortfallsfrekvens
på cirka 19% (7/37 = 0.1892). Av de 30 försökspersonerna var de flesta yngre (-25 år)
eller äldre (+40 år), vilket var ett resultat av min strävan efter två distinkta
åldersgrupper. Endast 4 av de 30 försökspersonerna var mellan 25 och 40 år, dessa
”medelålders” försökspersoner är inte representerade i analysen av insamlingsdatan,
följdriktligen kommer mina analyser att vara baserat på ett underlag bestående av 26 st
försökspersoner.

7.2 Gruppindelning

Ålderspridningen av de 30 st försökspersonerna som utförde kortsorteringen visas i
figur 10:

Åldersfördelningen på försökspersonerna
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Figur 10. Diagram över ålderspridningen av försökspersonerna.
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Utifrån åldersfördelningen på försökspersonerna och undersökningens hypotes gjorde
jag följande gruppindelning av försökspersonerna:

Grupp 1: 18-23 år, 13 st försökspersoner, medelålder=19,23 år

Grupp 2: 43-75 år, 13 st försökspersoner, medelålder=57,69 år

Restpost: 31-36 år, 4 st försökspersoner

Grupp 1 är de yngre försökspersonerna, grupp 2 är de äldre försökspersonerna. Dessa
två grupper är min indelning för att styra den oberoende variabeln “erfarenhet” i
undersökningen. Grupp 3 är en restpost eftersom försökspersoner i denna grupp är
svåra att kategorisera utifrån det underlag jag har. Min målsättning var att skapa minst
två distinkta åldersgrupper och detta är min indelning för att försöka uppnå denna
målsättning utifrån undersökningens material och hypotes.

7.3 Kodning

Jag valde att koda de komplexa begreppen för att lättare kunna analysera resultatet.
Det jag gjorde var att koda de komplexa begreppen till bokstavsenheter i alfabetisk
sorteringsordning, d v s en enskild bokstav fick symbolisera ett komplext begrepp,
enligt nedanstående tabell:

Badhus =a

Barnomsorg =b

Bibliotek =c

Boende =d

Ekonomi =e

Föreningar =f

Förvaltningar =g

Hälsovård =h

Kommunala bolag =i

Kommunikation =j

Politiska org. =k

Teater =l

Utbildning =m

Vård och omsorg =n

Figur 11. Kodning av undersökningens 14 st komplexa begreppen.

7.4 Resultatmatriser

Utifrån datainsamlingsmaterialet (se bilaga 1) och kodningen (se avsnitt 7.3) gjorde jag
matriser som visar vilka begrepp som ofta förekommer tillsammans i kategorier givna
av kortsorteringarna i grupp 1 och grupp 2 (se figur 12 och 13). Detta är en
förberedelse av datainsamlingsmaterialet inför kommande kvantitativa analyser.
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Jag anser att en redovisning av datainsamlingmaterialet i matriser är antagligen en av
de smidigaste uppställningarna utifrån förutsättningarna i denna undersökning, t ex
leder 14 st komplexa begrepp till att antalet möjliga begreppsparkombinatiner blir:

∑Bp =             n2 - n = 142 - 14 = 196 - 14 = 182 = 91st
.                              2                            2                              2                      2

∑Bp = antalet möjliga begreppsparskombinationer        n=antalet komplexa begrepp

Grupp 1
a b c d e f g h i j k l m n

a 0 7 1 0 6 0 1 2 1 0 8 2 1

b 1 1 0 0 0 11 0 0 0 0 2 11

c 0 0 5 0 0 2 2 1 10 4 0

d 2 1 2 2 3 3 1 0 2 2

e 0 8 0 4 2 3 1 1 0

f 1 0 2 1 3 7 1 0

g 0 7 4 6 0 1 0

h 0 0 0 0 2 13

i 3 6 1 3 0

j 2 2 3 0

k 1 0 0

l 3 0

m 2

Figur 12. Matris med grupp 1´s begreppsparvärden.

Grupp 2
a b c d e f g h i j k l m n

a 1 8 1 0 6 1 4 1 2 0 8 1 2

b 2 2 0 0 1 8 0 2 0 1 6 9

c 0 0 6 1 2 1 2 0 10 4 1

d 4 1 4 1 6 10 3 1 5 2

e 2 10 0 10 4 6 0 3 0

f 3 0 3 2 5 7 2 0

g 0 10 4 6 1 2 0

h 0 1 0 0 3 11

i 4 5 1 2 0

j 2 2 5 1

k 0 1 0

l 4 0

m 3

Figur 13. Matris med grupp 2´s begreppsparvärden.
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7.4.1 Matrisanalys

Vad betyder begreppsparvärdena i grupp 1´s och grupp 2´s resultatmatriser? Hur skall
jag behandla de båda gruppernas matrisdata för att på ett optimalt sätt göra den
beroende variabeln; likformighet vid kategorisering av komplexa begrepp, mätbar
enligt undersökningen definition av likformighet (se avsnitt 5.3.1)?

Ett högt värde i en matriscell betyder att fler försökspersoner kategoriserar två
komplexa begrepp i samma kategori, d v s en hög andel av försökspersonerna anser att
de två komplexa begreppen hör ihop och följdriktligen kan man antaga en hög
likformighet gällande de begreppspar som har ett högt värde i den matriscell som
representerar begreppsparet. Ett lågt värde i en matriscell, t ex en nolla är också ett
samband som påvisar likformighet, i det fall när en matriscell har en nolla som värde är
alla försökspersonerna eniga om att två komplexa begrepp inte hör ihop, vilket enligt
min tolkning också är ett utslag av likformighet vid kategoriseringen av de komplexa
begreppen.  

7.4.1.1 Kvadratsummering

Kvadratsummering är en matematisk funktion som kan tydliggöra dessa
likformighetsrelationer som höga och låga värden i matrisceller utgör. Att ta kvadraten
på värdena i alla matriscellerna i en grupps matris och summera dessa ger upphov till
ett “likformighetsvärde”, d v s kvadratsumman i en grupps resultatmatris visar graden
generellt av likformighet i kategoriseringen av de komplexa begreppen. En högre
kvadratsumma tyder på en högre grad av generell likformighet då ett högt värde i en
matriscell blir ännu högre när det kvadreras. Skillnaden mellan en nolla och en etta som
kvadreras blir heller inte stor vilket gör att många nollor i en grupps resultatmatris ger
utslag, inte i form av en direkt medverkan till ett högt värde då en kvadrerad nolla är
lika med noll, men i form av ett indirekt samband; om det finns många nollor som
värde i en resultatmatris ökar sannolikheten för att de övriga matriscellerna skall få
ökade värden. En kvadrerad etta blir ett och följdriktligen ger många ettor eller andra
låga värden en ”uttunningseffekt” på en resultatmatris kvadratsumma. En
resultatmatris som består av matrisceller som har många nollor, ett fåtal höga värden
och få låga ”mellanvärden” skulle generera en hög kvadratsumma då antalet
begreppspar är en ändlig mängd givet av antalet försökspersoner, antalet komplexa
begrepp som ingår i kortsorteringen och de av kortsorteringen skapade kategorierna.
En resultatmatris som bestod av matrisceller som har få nollor, få höga värden och
många låga mellanvärden, t ex 1, 2 och 3 skulle generera en låg kvadratsumma. Om
det teoretiskt bara ingick 4 begrepp i en kortsortering och fyra försökspersoner utförde
kortsorteringen skulle en resultatmatris, t ex kunna få figur 14’s eller figur 15’s
utseende:

a b c d

a 0 0 4

b 4 0

c 0

Figur 14. teoretisk resultatmatris som har kvadratsumman
0+0+16+16+0+0=32.
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a b c d

a 1 1 2

b 2 1

c 1

Figur 15. teoretisk resultatmatris som har kvadratsumman
1+1+4+4+1+1=12.

Resultatmatris i figur 14 representerar en högre grad av likformighet av
kategoriseringen av de ingående begreppen än resultatmatrisen i figur 15 då
kvadratsumman är högre i matrisen i figur 14 än i matrisen i figur 15.

Grupp 1´s resultatmatris ger upphov till en kvadratsumma som är lika med 1120.
Grupp 2´s resultatmatris ger upphov till en kvadratsumma som är lika med 1519.
Resultatmatrisen som representerar de yngre försökspersonerna ger alltså upphov till
en lägre kvadratsumma än de äldre försökspersonernas resultatmatris. Detta skulle
stödja undersökningens hypotes, men det finns faktorer i kortsorteringarna som
inverkar på den matematiska grund som förfarandet med kvadratsummeringen utgör.
De faktorer som jag tänker på är försökspersonens möjlighet att låta begrepp ligga
ensamma vid kortsorteringen och också deras valfrihet att skapa olika stora kategorier
(se avsnitt 6.2), d v s totalsumman av alla matrisceller i grupp 1´s resultatmatris
behöver inte nödvändigtvis vara lika stor som grupp 2´s resultatmatris totalsumma,    d
v s antalet bildade begreppspar i kortsorteringarna kan skilja sig åt mellan de båda
grupperna.

7.4.1.2 Totalsumma

Helt klart har grupp 1 lämnat fler begreppskort ensamma vid kortsorteringen än vad
grupp 2 gjorde, vilket ger upphov till en lägre totalsumma för grupp 1´s resultatmatris i
relation till grupp 2´s totalsumma. Grupp 2´s tendens till att skapa större kategorier är
också en faktor som har stor roll för den skapade totalsumman (se figur 16).
Sambandet mellan höga och låga värden i de två gruppernas  resultatmatrisernas celler
är beroende av totala antalet begreppspar, d v s man kan inte härleda ett direkt 100%
samband mellan de två gruppernas kvadratsumma i denna undersökning beroende på
olika antal totalsumma.

Kortsorteringarna (se bilaga 1) visar att antalet komplexa begrepp i kategorierna
varierar mellan de båda grupperna (se figur 16). Detta ger utslag på totalsumman p g a
att ett begrepp som är “solo”  tillför 0 till totalsumman. En kategori med två begrepp
tillför 1 till totalsumman, en kategori med 3 begrepp tillför 3, en kategori med 4
begrepp tillför 6 och en kategori med 5 begrepp tillför 10, o s v. Principen är att en
kategori med komplexa begrepp given utifrån en kortsortering, som består av t ex 4
begrepp symboliserad av {a, b, c, d}, ger upphov till 6 st begreppspar: {(a-b), (a-c), (a-
d), (b-c), (b-d), (c-d)}. I figur 16 redovisar jag antalet olika kategorier givna utifrån de
båda gruppernas kortsorteringar och vilket följdresultat detta medför på totalsumman.
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grupp 1

Antal begrepp 1 2 3 4 5 6

Antal kategorier 21 18 21 9 4 1

Antal bildade begreppspar 0 18 63 54 40 15 =190

grupp 2

Antal begrepp 1 2 3 4 5 6 7 8

Antal kategorier 3 22 13 11 4 4 0 1

Antal bildade begreppspar 0 22 39 66 40 60 0 28 =255

Figur 16. Grupp´1 och grupp 2´s olika antal kategorier utifrån de gjorda
kortsorteringarna och dess inverkan på totalsumman.

Vid en analys av summan av alla värden i matriscellerna i de två gruppernas
resultatmatriser, visar det sig att totalsumman skiljer sig åt, d v s den summa som alla
matriscellers värden ger upphov till gemensamt. Alla matriscellers summa i grupp 1´s
resultatmatris ger upphov till en totalsumma som är lika med 190. Grupp 2´s
resultatmatris ger upphov till en totalsumma som är lika med 255. Om man delar grupp
1´s kvadratsumma med deras totalsumma (1120/190), ger det upphov till en faktor
som är ungefär lika med 5,90. Om man delar grupp 2´s kvadratsumma med deras
totalsumma (1519/255), ger det upphov till en faktor som är ungefär lika med 5,96.
Enligt min mening blir inte undersökningens hypotes korroborerad av
kvadratsummeringen, då likformighetsgraden given ur kvadratsummeringarna är
relativt lika för de båda grupperna.

Om tendenserna att lämna ensamma begrepp och skapa stora kategorier inte tolkas
som ett utslag av likformighet vid kategoriseringen, är det liknande förhållandet mellan
kvadratsummeringarna och totalsummeringerna, d v s 5,90 och 5,96 att tolka som en
falsifiering av hypotesen, d v s det existerar då ingen större generell skillnad i
likformighet vid kategoriseringen av komplexa begrepp mellan de yngre och de äldre
försökspersonerna. Enligt min mening är det sistnämnda fallet, det är inte antalet
komplexa begrepp i kategorierna som bestämmer graden av likformighet utan det
inbördes relationerna mellan begreppen i kategorierna som bestämmer graden av
likformighet. Det existerar inte därför någon större generell skillnad mellan grupp 1
och grupp 2 ifråga om likformighet, undersökningens hypotes är därför falsifierad i
relation till denna undersökning. Jag kommer i diskussionsdelen (se avsnitt 8.1) att
återkomma till vad jag anser vara de troligaste orsakerna till att undersökningen
hypotes blir falsifierad.

Totalsumma

Antal kategorier och deras storlek utifrån resultat av kortsorteringarna
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7.4.1.3 Klusteranalys

Vilka generella kluster (kategorier) bildar grupp 1´s och grupp 2´s resultatmatriser och
vilken grad av likformighet existerar mellan gruppernas kluster? För att svara på dessa
frågor kommer jag att redovisa svaren av en klusteranalys som jag genomfört utifrån
de båda gruppernas resultatmatriser.

Klusteranalys innebär att man genom ett matematiskt förfarande hittar de mest
representativa klustren. Det är de begrepp som har inbördes starka relationer i form av
hög samförekomst som bildar kluster. Om det t ex bara ingick 6 begrepp i en
kortsortering, skulle utfallet av några kortsorteringar teoretiskt kunna bli som i
resultatmatrisen i figur 17:

a b c d e f

a 4 2 0 1 3

b 0 3 0 5

c 3 6 2

d 4 0

e 0

Figur 17. teoretisk resultatmatris utifrån 6 st begrepp (a, b, c, d, e, f).

Vilka är de mest representativa klustren utifrån resultatmatrisen i figur 17? Enligt en
klusteranalys bildar resultatmatrisen två kluster med tre begrepp i varje: kluster 1 = {a,
b, f} och kluster 2 = {c, d, e}. De inbördes relationerna i de två klustrerna är: kluster 1
= {4(a-b) , 3(a-f) , 5(b-f)} och kluster 2 = {3(c-d) , 6(c-e) , 4(d-e)}. De inbördes
relationerna mellan begreppen illustreras av figur 18:

               4                          3                   

               

     3                  5                               6               4

Figur 18. Inbördes relationer mellan begreppen i de två klustren givna av
resultatmatrisen i figur 17.

a b

f

c

e

d
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Vilka är grupp 1´s och grupp 2´s mest representativa klustrer? Utifrån en klusteranalys
av grupp 1´s resultatmatrisen (se figur 12) är de mest representativa klustren för grupp
1´s kortsorteringar: kluster 1 = {b, h, n},  kluster 2 = {a, c, f, l},  kluster 3 = {e, g, i,
k} och kluster 4 = {d, j, m}. De inbördes relationerna mellan begreppen i grupp 1´s
olika kluster är:

kluster 1 = {11(b-h) , 13(b-n) , 11(h-n)}

kluster 2 = {7(a-c) , 6(a-f) , 8(a-l) , 5(c-f) , 10(c-l) , 7(f-l)}

kluster 3 = {8(e-g) , 4(e-i) , 3(e-k) , 7(g-i) , 6(g-k) , 6(i-k)}

kluster 4 = {3(d-j) , 2(d-m) , 3(j-m)}

Utifrån en klusteranalys av grupp 2´s resultatmatrisen (se figur 13) är de mest
representativa klustren för grupp 2´s kortsorteringar: kluster 1 = {b, h, n},  kluster 2
= {a, c, f, l},  kluster 3 = {e, g, i, k} och kluster 4 = {d, j, m}. De inbördes
relationerna mellan  begreppen i grupp 2´s olika kluster är:

kluster 1 = {8(b-h) , 9(b-n) , 11(h-n)}

kluster 2 = {8(a-c) , 6(a-f) , 8(a-l) , 6(c-f) , 10(c-l) , 7(f-l)}

kluster 3 = {10(e-g) , 10(e-i) , 6(e-k) , 10(g-i) , 6(g-k) , 5(i-k)}

kluster 4 = {10(d-j) , 5(d-m) , 5(j-m)}

Resultaten av klusteranalysen är också en falsifiering av undersökningens hypotes
enligt min mening p g a att både grupp 1 och grupp 2 resultatmatriser bildar samma
kluster, d v s de båda grupperna kategoriserar kortsorteringens komplexa begrepp
likformigt med avseende på klusterbildningen.

Styrkan i de inbördes relationerna mellan begreppen i klustren skiljer sig dock åt. Vid
en analys av klustrens inbördes relationer, har vissa av grupp 1´s kluster en högre grad
av likformighet än grupp 2´s kluster. Genom att ta kvadratsumman av ett klusters
ingående begreppsparsvärden och dela det med totalsumman för detta klusters
begreppspar får man ett värde på likformigheten. Högre värde på kvadratsumman delat
med totalsumman är ett tecken på högre grad av likformighet enligt undersökningen
definition av likformighet (se avsnitt 5.3.1):

grupp 1 kvadratsumman totalsumman kvadrats. / totals.

kluster 1 411 35 11,74

kluster 2 323 43 7,51

kluster 3 210 34 6,18

kluster 4 22 8 2,75

grupp 2 kvadratsumman totalsumman kvadrats. / totals.

kluster 1 266 28 9,50

kluster 2 349 45 7,76

kluster 3 397 47 8,45

kluster 4 150 20 7,50

Figur 19. Grupp 1´s och grupp 2´s 4 olika klusters kvadratsumma,
totalsumma och kvadratsumma/totalsumma.
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8 Slutsatser
I detta kapitel tas en diskussion kring resultaten upp, vad innebär analysresultatens
falsifiering av undersökningens hypotes? Hur kan man återknyta analysresultaten till
undersökningens teoretiska bakgrunden (se kapitel 3)? Hur är undersökningens
validitet och reliabilitet? Slutligen i detta kapitel kommer jag att utifrån denna
undersöknings problemställning att presentera uppslag på fortsatt arbete.

8.1 Diskussion

Det är intressant ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv att kluster 1 har högre
likformighetsgrad i grupp 1 än i grupp 2 (se figur 19). Vad är det som får de yngre
försökspersonerna att mer likformigt kategorisera de komplexa begreppen {b, h , n},
d v s {`barnomsorg´, `hälsovård´, `vård och omsorg´} i förhållande till de äldre
försökspersonerna? Antagligen är de äldre försökspersoners tendens att kategorisera
ihop de komplexa begreppen (b-m) och (a-h), d v s (`barnomsorg´-`utbildning´) och
(`badhus´-`hälsovård´) mer frekvent än de yngre försökspersonerna en förklaring. De
äldre försökspersonerna tycks ha en mer differentierad tolkningsbild än de yngre, vilket
antagligen leder till ett mindre likformigt sätt att kategorisera de komplexa begreppen.
Detta är en motsägelse av undersökningens hypotes. Enligt Keil (se avsnitt 3.5) så
består utveckling av en rörelse i från en homogen, förklaringsfattig mängd av
begreppsstrukturer till en heterogen, förklaringsrik mängd av begreppsstruktur som
lättare kan förklara vår värld. Detta tycks vara fallet med kluster 1, de äldre tycker i
högre grad än de yngre att `utbildning´ hör ihop med `barnomsorg´ och att `badhus´
hör ihop med `hälsovård´, vilket antagligen är en följd av egna erfarenheter. De yngre
har antagligen inte ännu ”upptäckt” att `barnomsorgen´ även kan innehålla
utbildingsmoment och att `badhus´ kan vara en form av hälsovård.

I kluster 4 (se figur 19) har grupp 2 en mycket högre grad av likformighetsgrad än
grupp 1. Även här är det de skillnader i erfarenheter som antagligen spelar en stor roll.
Kluster 4 består av de komplexa begreppen {d, j , m}, d v s {`boende´,
`kommunikation´, `utbildning´} och äldre försökspersoner som i detta fallet tillhör
populationen ”invånare i Vara kommun” har antagligen genom erfarenheter upptäckt
att dessa komplexa begrepp har starkare inbördes relationer än vad de yngre
försökspersonerna har gjort.

Enligt min mening finns en förklaring till att undersökningens hypotes blev falsifierad i
grupp 1´s och grupp 2´s olika grad av likformighet i kluster 1 och kluster 4.
Undersökningens oberoende variabeln; erfarenhet har haft effekt på den beroende
variabeln; likformigt sätt att kategorisera komplexa begrepp, men inte bara enligt det
sambandet undersökningens hypotes föreslår utan, försökspersonernas
kortsorteringarna ger t ex resultatet att mer erfarenhet leder till ett mer likformigt sätt
eller ett mindre likformigt sätt att kategorisera komplexa begrepp.
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De yngre försökspersonerna var kanske för gamla i denna undersökning? Om grupp 1
hade varit yngre hade jag antagligen fått ett annorlunda resultat. Den intressanta frågan
är om hypotesen hade falsifierats om de yngre försökspersonerna varit, t ex 10-15 år
gamla? Hade en yngre medelålder på grupp 1 styrt den undersökningens oberoende
variabel; erfarenhet i tillräckligt grad för att detta skall ge utslag på den beroende
variabeln; likformighet vid kategorisering av komplexa begrepp?

Är undersökningens 14 st komplexa begrepp för svåra för 10-15 år gamla människor
att kategorisera? Jag vet inte och jag borde kanske ha utfört några pilotstudier med
yngre människor som försökspersoner, t ex på en grundskola innan kortsorteringarna
började. Att låta grupp 2 bestå av ännu äldre försökspersoner skulle kanske också vara
en möjlighet, men medelåldern på grupp 2 var cirka 58 år (750/13), vilket enligt min
mening är tillräckligt. Jag är skeptisk till att en medelålder på de äldre
försökspersonerna, t ex 70 år skulle tillföra något till undersökningen. Antagligen
skiljer sig inte människors likformighet vid kategorisering av komplexa begrepp som
har en medelålder på 70 år inte alltför mycket från människor som har en medelålder på
58 år. Att minska grupp 1´s medelålder är antagligen mer fruktbart enligt min mening.

Tanken med att låta försökspersonerna utföra rubriksättning på de kategorier som
framkom i kortsorteringarna var att utföra en kvalitativ analys av rubriksättningen för
att relatera den till undersökningens hypotes. Jag fann dock att det är svårt att direkt
relatera rubriksättningsmaterialet till undersökningens hypotes. Det finns dock en
intressant tendens i rubriksättningsmaterialet: De yngre försökspersonerna sätter inte
rubriker på sina kategorier i samma grad som de äldre försökspersonerna. Grupp 1´s
kortsorteringar bildade tillsammans 53 st kategorier, varav 48 st hade rubriker, d v s 5
st kategorier hade inte rubrik. Grupp 2´s kortsorteringar bildade tillsammans 55 st
kategorier, varav alla hade rubriker. Beror detta på slumpen eller har yngre människor
svårare att sätta rubriker som symboliserar kategorier bestående av komplexa begrepp?

Grupp 1´s genomsnittliga tidsmängd per försöksperson för att utföra en kortsortering
är 15,5 minuter och grupp 2´s genomsnittliga tidsmängd per försöksperson 12,0
minuter. Om man jämför dessa tidsmängder finner man att grupp 2 generellt utförde
kortsorteringen cirka 29% fortare än grupp 1, vilket är en relativt stor skillnad. Detta
är ett intressant resultat, men svårt att relatera till undersökningens hypotes. Varför
kategoriserar de äldre försökspersonerna de komplexa begreppen snabbare än de
yngre? Antagligen har de äldre försökspersonerna en större kunskapsbas av semantiska
minnen (se avsnitt 3.4.2.2) som underlättar kategorisering, kanske hittar de snabbare
”mönster” i informationen (se avsnitt 3.5) som underlättar en kategorisering av de
komplexa begreppen. Med en större mängd semantiska minnen kan antagligen den
mänskliga hjärnan skapa fler möjliga associationer och vid varje association som en
människa gör under sin kognitiva utveckling skapas det starkare bindningar mellan
olika minnesstrukturer i hjärnan som antagligen kan förklara varför mer erfarenhet
bidrar till en snabbare kategorisering av de komplexa begreppen.

8.1.1 Validiteten

Validitet handlar enligt Befring [1994:61] om hur giltigt mätresultatet är. Mäter
forskarna verkligen det som de avser att mäta? Undersökningens antagandet om att
den oberoende variabeln erfarenhet går att operationaliseras ur den faktor som
försökspersonernas ålder utgör har enligt min mening relativt hög validitet. Man kan se
att den kausala relationen mellan ålder och resultat på ett relativt tydligt sätt i t ex i de
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båda gruppernas kluster 1 och kluster 4. Fler försökspersoner och fler åldersgrupper
med större spridning hade antagligen bidragit till högre validitet i detta avseende.

Undersökningens beroende variabel; likformighet vid kategorisering av komplexa
begrepp har enligt min mening lite lägre grad av validitet relativt den oberoende
variabeln; erfarenhet, beroende på att t ex begreppet ”likformighet” är luddigt. Jag
borde definierat mer explicit vad som avsågs med ordet likformighet i
problembeskrivningen (se kapitel 4), d v s att likformigheten bara avsåg sorterade
begrepp som hamnade i någon kategori och inte begrepp som blev ”solo” i
kortsorteringarna. Det kunde ha bidragit till högre validitet i detta avseende. De yngre
försökspersonernas tendens att låta fler komplexa begrepp sakna kategorimedlemskap
relativt de äldre försökspersonerna, är en tendens som jag dock först upptäckte i
resultatanalysen (se avsnitt 7.4.1.2).

8.1.1.1 Ekologisk validitet

Om en undersökning har resultat som är applicerbara i naturliga miljöer brukar man
uttrycka det som att resultaten har hög ekologisk validitet. Har denna undersökning en
hög ekologisk validitet? Det beror på hur man definierar naturliga miljöer, men om t ex
Vara kommuns internetsidor avses som naturlig miljö har denna undersöknings
analysresultat enligt min mening en hög ekologisk validitet. De 14 st komplexa
begreppen kommer ursprungligen från Vara kommuns internetsidor och antagligen är
därför analysresultatet relativt applicerbart i denna miljö.

8.1.2 Reliabilitet

Enligt Befring [1994:61] handlar reliabilitet om graden av mätprecision eller mätfel.
Den grundläggande frågan är om vi lyckats reducera mätfelen till ett minimum och i
vilken grad som mätresultaten är stabila och precisa. Var undersökningen kortsortering
en reliabil metod för att undersöka hypotesen? Enligt halveringmetoden, d v s att
svaren delas slumpmässigt upp i två halvor är kortsorteringen relativt reliabil. Det som
enligt min mening skulle bidra mest till denna undersöknings fick ökad reliabilitet är att
öka antalet försökspersoner för att, t ex minimera slumpfel.

Var matrisanalyser, t ex kvadratsumma, totalsumma och klusteranalys reliabila
analysmetoder i denna undersökningen? Enligt min mening är de antagligen reliabila
analysmetoder då de båda gruppernas resultatmatriser vid analys med kvadratsumma
och totalsumma gav en relativt säker falsifiering av undersökningens hypotes
(likformighetsgraden 5.90 har en relativt hög liknelse med 5.96). Klusteranalysen
påvisade samma klusterbildning för båda grupperna vilket också är en relativt säker
falsifiering av hypotesen. Dessa analysmetoder gav parallellt samma resultat, vilket är
ett tecken på hög reliabilitet av analysmetoderna. Sammanfattningsvis har enligt min
mening undersökningen en relativt hög validitet och reliabilitet.

8.1.3 Representativitet

Är försökspersonerna representativa för den valda populationen? Är undersökningens
analysresultat representativa för andra situationer och kontexter? Försökspersonerna är
representativa för den valda populationen enligt min mening (se avsnitt 5.4). Jag tycker
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inte att analysresultaten är generellt representativa för alla situationer. Den oberoende
variabeln: erfarenhet är t ex antagligen inte tillräckligt kontrollerbar för att gälla
generellt för alla situationer och kontexter (se avsnitt 4.1).

8.2 Förslag på fortsatt arbete

Undersökningens 14 st komplexa begrepp var givna utifrån Vara kommuns hemsida.
Dessa begrepp ska symbolisera en stor och komplex informationsmängd, vilket gör att
människors kategorisering av dessa begrepp inbegriper mycket kunskap som
antagligen bildas under en lång tid. Det är därför svårt att spåra vilka processer som är
inblandade och hur de påverkar kategoriseringen. Mitt förslag till fortsatt arbete är att
man forskar mer på djupet med en kvantitativt metodinriktning för att försöka hitta och
kontrollera olika kognitiva faktorer och processer som är inblandade vid kategorisering
av komplexa begrepp. Eller/och använder man en mer kvalitativ metodinriktning för att
konstruera förklaringsmodeller och hypoteser som kan leda fram till mer kunskap inom
det stora kognitiva forskningsområde som människans begrepps- och
kategorihantering utgör.

Mer konkreta förslag på fortsatt arbete är t ex att ha ett mindre antal och/eller enklare
begrepp som tillsammans symboliserar en relativt begränsad informationsmängd i en
undersökning och använda yngre försökspersoner.
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Bilagor

Bilaga 1

I datainsamlingsmaterialet är begreppen sorterade i grupper vertikalt och ensamma
begrepp har inget begrepp precis ovanför sig eller precis under. Rubrikerna står i fet
stil och är placerade i överkant av den grupp som avses.

Kvinna 18år

15 min Kommun

Ekonomi Utbildning Boende

Kommunala bolag

Politik Vård

Förvaltningar Hälsovård Fritid

Politiska org. Barnomsorg Bibliotek

Kommunikation Vård och omsorg Föreningar

Teater

Badhus

Kvinna 18år

12 min Kultur och Fritid Service Politik och ekonomi

Teater Vård och omsorg Ekonomi

Badhus Barnomsorg Politiska org.

Bibliotek Hälsovård Kommunala bolag

Föreningar Boende Förvaltningar

Kommunikation

Utbildning
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Man 18 år

14 min Pengar Organisationer Omsorg

Förvaltningar Politiska org. Vård och omsorg

Ekonomi Föreningar Hälsovård

Barnomsorg

Övrigt

Kommunala bolag Boende

Bibliotek

Teater

Utbildning

Badhus

Kommunikation

Man 18 år

17 min ? Allt inom vården Pengar och resor

Kommunala bolag Vård och omsorg Kommunikation

Politiska org. Barnomsorg Ekonomi

Hälsovård Förvaltningar

Utbildning och kultur

Teater Badhus Föreningar

Utbildning

Bibliotek Boende

Kvinna 18år

13 min Politik ? ?

Förvaltningar Boende Teater

Politiska org. Föreningar Ekonomi

Utbildning

Vård och omsorg ?

Hälsovård Kommunala bolag

Barnomsorg Badhus

Vård och omsorg Bibliotek Kommunikation
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Man 18 år

14 min Förvaltningar Föreningar Vård och omsorg

Kommunala bolag Teater Boende

Ekonomi Föreningar Hälsovård

Förvaltningar Bibliotek Badhus

Politiska org. Utbildning

Vård och omsorg

Barnomsorg Kommunikation

Man 18 år

19 min Skola Självförsörjelse Vård och omsorg

Kommunikation Boende Hälsovård

Utbildning Ekonomi Barnomsorg

Vård och omsorg

Nöjen Politik och bolag

Bibliotek Förvaltningar

Badhus Kommunala bolag

Teater Politiska org.

Föreningar

Man 19 år

19 min Ekonomi Utbildning Styrning

Ekonomi Utbildning Politiska org.

Förvaltningar Biliotek Kommunala bolag

Fritid Hälsa

Teater Barnomsorg Kommunikation

Badhus Vård och omsorg

Föreningar Hälsovård Boende
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Man 19 år

11 min Sjukvård Makt Nöje

Vård och omsorg Förvaltningar Teater

Hälsovård Politiska org. Kommunikation

Barnomsorg Kommunala bolag Föreningar

Ekonomi Bibliotek

Boende

Utbildning Badhus

Kvinna 21år

18 min Kommunala bolag Transport möjligheter Fritidsutbud

Förvaltning Kommunikation Teater

Kommunala bolag Boende Bibliotek

Badhus

Föreningar

Omsorg och utbildning

Vård och omsorg Ekonomi

Hälsovård Politiska org.

Barnomsorg

Utbildning

Kvinna 21år

16 min Kulturutbud Fritidsaktiviteter Vård och omsorg

Teater Badhus Hälsovård

Bibliotek Föreningar Vård och omsorg

Barnomsorg

Kommunal info.

Kommunala bolag Politiska org.

Boende Föreningar

Förvaltningar

Kommunikation

Utbildning
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Man 21 år

17 min Bankärende ? Nöjen

Ekonomi Boende Badhus

Förvaltningar Kommunikation Teater

Bibliotek

Kommunal service Hälsovård och sjukvård

Utbildning Barnomsorg

Föreningar Vård och omsorg Politiska org.

Kommunala bolag Hälsovård

Man 23 år

16 min Hälsa Kultur och fritid Utbildning

Hälsovård Föreningar Bibliotek

Vård och omsorg Teater Barnomsorg

Badhus Utbildning

Byråkrati

Kommunala bolag Kommunikation

Förvaltningar

Boende

Ekonomi

Politiska org.

Man 31 år

16 min Fritid Service Ekonomi och politik

Bibliotek Kommunikation Ekonomi

Teater Barnomsorg Kommunala bolag

Badhus Hälsovård Förvaltningar

Föreningar Vård och omsorg Politiska org.

Boende Utbildning
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Kvinna 32 år

13 min Kultur Undervisning Social service

Teater Utbildning Hälsovård

Bibliotek Barnomsorg Vård och omsorg

Bo i Vara Fritid Administration

Kommunikation Badhus Ekonomi

Boende Föreningar Kommunala bolag

Politiska org. Förvaltningar

Man 32 år

14 min Kultur Boende Ekonomi och politik

Teater Utbildning Politiska org.

Bibliotek Kommunikation Ekonomi

Föreningar Boende Förvaltningar

Kommunala bolag

Vård och omsorg

Barnomsorg

Vård och omsorg

Hälsovård

Badhus

Man 36 år

12 min Möjligheter Service Kommun info.

Kommunikation Vård och omsorg Föreningar

Utbildning Barnomsorg Förvaltningar

Ekonomi Hälsovård Kommunala bolag

Boende Badhus

Politiska org.

Teater

Bibliotek
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Kvinna 43 år

11 min Sjukvård Sammanslutningar Service

Vård och omsorg Politiska org. Förvaltningar

Boende Föreningar Barnomsorg

Utbildning Hälsa Information

Teater Hälsovård Bibliotek

Utbildning Badhus Kommunikation

Ekonomi

Kommunala bolag

Ekonomi

Man 44 år

10 min Fritid Vård Kultur

Badhus Vård och omsorg Bibliotek

Föreningar Hälsovård Teater

Service Kommun info.

Kommunikation Politiska org.

Barnomsorg Kommunala bolag

Boende Förvaltningar

Utbildning Ekonomi

Man 45 år

11 min Ekonomi och politik Vård och service Information om Vara

Politiska org. Barnomsorg Kommunala bolag

Ekonomi Vård och omsorg Teater

Hälsovård Badhus

Utbildning Bibliotek

Kommunikation Förvaltningar

Boende Föreningar
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Man 45 år

13 min Vård Skola Fritidsaktiviteter

Barnomsorg Ekonomi Föreningar

Vård och omsorg Utbildning Teater

Styrning Service Fritid

Politiska org. Kommunikation Hälsovård

Förvaltningar Boende Bibliotek

Kommunala bolag Badhus

Kvinna 56 år

11 min Utbildning Omsorg Kommunal info.

Utbildning Hälsovård Kommunala bolag

Barnomsorg Vård och omsorg Politiska org.

Förvaltningar

Ekonomi

Kommunal service Boende

Bibliotek

Teater

Föreningar

Badhus

Kommunikation

Man 59 år

12 min Boende och resor Engagemang Ekonomi

Kommunikation Politiska org. Förvaltningar

Boende Föreningar Ekonomi

Kommunala bolag

Hälso och sjukvård Kultur och fritid

Hälsovård Bibliotek

Badhus Teater

Vård och omsorg Utbildning

Barnomsorg
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Man 60 år

13 min Diverse Ekonomi och politik Vård och service

Boende Förvaltningar Bibliotek

Badhus Kommunala bolag Vård och omsorg

Teater Politiska org. Utbildning

Kommunikation Föreningar Barnomsorg

Ekonomi Hälsovård

Kvinna 60 år

13 min Kultur och rekreation Vård och skola Kommun info.

Badhus Utbildning Politiska org.

Bibliotek Barnomsorg Ekonomi

Teater Vård och omsorg Kommunikation

Föreningar Hälsovård Boende

Förvaltningar

Kommunala bolag

Kvinna 61 år

12 min Omsorg Bo i Vara kommun Ekonomi

Hälsovård Boende Ekonomi

Vård och omsorg Kommunikation Förvaltningar

Barnomsorg Utbildning Kommunala bolag

Fritid

Bibliotek Politiska org.

Teater

Föreningar

Badhus
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Man 65 år

14 min Vård och omsorg Fritid och kultur Info. om Vara kommun

Hälsovård Bibliotek Kommunala bolag

Vård och omsorg Föreningar Kommunikation

Barnomsorg Teater Boende

Badhus Ekonomi

Förvaltningar

Politiska org. Utbildning

Kvinna 67 år

11 min Fritidssysselsättning Service Kommun info.

Bibliotek Vård och omsorg Kommunala bolag

Teater Barnomsorg Boende

Badhus Hälsovård Förvaltningar

Ekonomi

Politiska org.

Kommunikation

Föreningar

Utbildning

Kvinna 70 år

15 min Föreningsliv Boendemöjligheter Omsorg

Föreningar Kommunikation Barnomsorg

Politiska org. Boende Hälsovård

Vård och omsorg

Ekonomi Kultur

Kommunala bolag Badhus

Förvaltningar Utbildning

Ekonomi Teater

Bibliotek
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Man 75 år

10 min Förvaltning Finans Kultur

Kommunala bolag Ekonomi Bibliotek

Boende Kommunikation Teater

Förvaltningar Föreningar

Utbildning

Omsorg

Hälsovård Politiska org.

Barnomsorg

Vård och omsorg

Badhus
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Bilaga 2

Klusteranalysen  se avsnitt 7.4.1.3) ger följande generella  klusterbildning:

Kluster 1: {b, h, n}

- Barnomsorg

- Hälsovård

- Vård och omsorg

Kluster 2: {a, c, f, l}

- Badhus

- Bibliotek

- Föreningar

- Teater

Kluster 3: {e, g, i, k}

- Ekonomi

- Förvaltningar

- Kommunala bolag

- Politiska org.

Kluster 4: {d, j, m}

- Boende

- Kommunikation

- Utbildning

Figur 20. Klusterbildningen givet av undersökningens resultat.

Då det Vara kommuns menyherarki på websidorna (se figur 3) har haft samma
utformning en längre tid är det viktigt att ta hänsyn till denna utformning då det
finns många användare som är vana vid denna menyherarki. Att plötsligt byta till en
ny menyherarki som inte har någon historisk förankring är ofta dömt att misslyckas.
När man tar hänsyn till människors generella sätt att uppfatta och ta till sig
information och även tar hänsyn till den “installed base” av gränssnitt och standards
är förutsättningarna att lyckas med en ny gränssnittsutformning mycket bättre.
Genom att jag har tagit hänsyn till användarna genom en undersökning och även
beaktat den befintliga menyherarkin är jag övertygad att det av figur 21 illustrerade
menyherarkin är mer användarvänligt och effektivare än det befintliga.
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Utifrån försökspersonernas rubriksättning med hänsyn tagen till det befintliga
gränssnitten föreslår jag följande menyherarki för Vara kommuns websidor:

Att bo i Vara

- Boende

- Kommunikation

- Utbildning

Kommuninfo

- Ekonomi

- Förvaltningar

- Kommunala bolag

- Politiska org.

Kultur och Fritid

- Badhus

- Bibliotek

- Föreningar

- Teater

Omsorg

- Barnomsorg

- Hälsovård

- Vård och Omsorg

Kontakta oss

Agenda 21

Figur 21. Förslag till menyhieraki utifrån undersökningens resultat.


