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Förord 
Arbetet med denna uppsats har varit en lärorik erfarenhet, där framförallt den fältstudie vi 
genomförde var spännande. Vi vill passa på att tacka de respondenter som gjorde det möjligt 
att utföra undersökningen. Många personer har på olika sätt bidragit till att vi kunnat 
genomföra detta arbete, här vill vi lyfta fram några av dem. 
 
Vi vill tacka vår handledare Carina Ihlström för alla de synpunkter och förslag hon bidragit 
med under arbetets gång. Vi vill också rikta ett tack till våra opponenter och Ewa Zimmerman 
som kommit med konstruktiv kritik under de seminarier som hållits. Vidare vill vi tacka 
Jesper Svensson och Mats Lindqvist för de tips de gav oss vid utvecklandet av prototypen 
som användes i vår studie. 
 
Hoppas ni kommer finna vår uppsats intressant och givande. 
 
 
Halmstad, juni 2006 
 
 
 
 
 
________________________  _______________________ 
          Adam Wikström                                      Joel Utgren



Sammanfattning  
Denna uppsats behandlar design av mobila tjänster från ett användbarhetsperspektiv i en 
turismkontext. Studien hade flera syften, där det teoretiska bidraget var att ta fram ett 
teoretiskt ramverk för design av mobila tjänster. Detta ramverk innehåller bland annat 
begreppen kontext, informationspresentation och navigering. Det praktiska bidraget var att 
skapa en prototyp, utifrån det teoretiska ramverket, av en mobil turisttjänst som sedan 
utvärderades. Studien innehöll tre faser, den första var en litteraturstudie som resulterade i det 
teoretiska ramverket. Den andra delen var mer praktiskt inriktad och innehöll utveckling av 
prototypen. Från enkla pappersskisser utvecklade vi en prototyp som gick att interagera med. 
Detta gjordes i programmet Macromedia Flash. I denna utvecklingsfas gjordes även 
utvärderingar av prototypen där den bland annat presenterades och testades under en 
workshop. Den tredje fasen bestod av undersökningen och det efterföljande arbetet med 
resultat, analys och diskussion. Undersökningen genomfördes som en fältstudie, i centrala 
Halmstad, där sex respondentgrupper fick utföra en uppgiftsbaserad utvärdering. Därefter 
genomfördes semistrukturerade intervjuer med respondentgrupperna. Efter analys och 
diskussion av resultatet från undersökningen kunde ett antal slutsatser dras. Dessa slutsatser 
bekräftade att begreppen från det teoretiska ramverket var viktiga vid design av mobila 
turisttjänster. Slutligen kunde ett antal specifika designimplikationer för dessa tjänster föreslås 
utifrån de mer generella slutsatserna. Ett exempel på slutsats är att den fysiska kontexten är 
viktig, om en mobil turisttjänst ej är designad för olika omgivningar kan dessa påverka en 
användares interaktion med tjänsten negativt. För att en mobil turisttjänst ska fungera i olika 
fysiska- och användarkontexter rekommenderas att tjänsten ska vara möjlig att personalisera 
efter användarnas intresse och deras antal, vilket är ett exempel på en designimplikation. 
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1. Inledning 
Människor är allt mer rörliga i dagens samhälle, vilket är möjligt tack vare att mobiltelefoner 
och andra mobila enheter gör det möjligt att vara nåbar var vi än befinner oss. Mobila enheter 
har revolutionerat människors vardag och hur vi interagerar i våra sociala nätverk med familj, 
vänner och kollegor (Palen, 2002). Människor kommunicerar med sin omgivning genom att 
exempelvis läsa e-post från jobbet, skicka SMS till barnen eller ringa sambon med hjälp av 
mobiltelefonen. I denna studie har vi valt att definiera mobila enheter som mobiltelefoner, 
smartphones och PDA:er (Personal Digital Assistant). De tekniker som mobila enheter 
använder kan ses som en förlängning av webben där informationen är tillgänglig var som 
helst och när som helst, till skillnad mot den stationära varianten (Summanen, 2005). 
Prestandan på de mobila enheterna har de senaste åren ökat markant. Från att vara artefakter 
med uppgift att utföra enklare funktioner, till att idag vara flerfunktionella enheter som stödjer 
allt från kamerafunktioner till av användaren installerade programvaror. Detta innebär att vi 
kan dra nytta av den nya tekniken i en mängd branscher och i olika kontexter. En av de 
branscher som uppmärksammat fördelarna med den mobila tekniken och i vilken den kan 
användas är turistindustrin. 
 
Turismen är idag en stor industri som fortsätter att växa och utvecklas. Ett exempel på dess 
omfattning är att det bara i Europa finns tjugo miljoner personer som direkt eller indirekt är 
anställda i branschen (www.etc-corporate.org). Turism är därför också en betydelsefull 
aktivitet både vad gäller världsekonomi och för det nöje och avkoppling den ger 
semesterfirare världen över. Som besökare i ett nytt land eller en ny stad är människor sällan 
bekanta med omgivningarna, vilket gör att de vill upptäcka och lära sig mer om resmålet. För 
att kunna göra detta finns olika sätt att förse sig med information, exempelvis broschyrer, 
tidningar, kartor och guideböcker (Brown & Chalmers, 2003). 
 
I Sverige blir det allt vanligare med turisttjänster där mobila enheter och turistmål flätas 
samman för att erbjuda turister upplevelser på ett nytt sätt. Ett exempel på detta är den 
mobiltelefonguide i Västergötland där turisten får lyssna till en berättelse i ”Arns fotspår”. 
Turisten ringer upp ett fast telefonnummer och slår in en kod som står att finna på en skylt vid 
platsen. Därefter får han eller hon en berättelse uppläst för sig som handlar om området denne 
befinner sig på (Summanen, 2005). Ett annat exempel på turisttjänster är de mobila guider i 
Karlskrona och Uddevalla som ger användaren information om sevärdheter i städerna 
(Summanen, 2005; Lindroth & Östlund, 2001). Guiden i Karlskrona visar turistens position 
och ställen att besöka utifrån olika kartor. Dessa besökspunkter fokuserar på Karlskrona ur ett 
historiskt perspektiv. Uddevallas mobila guide fungerar på ett liknande sätt där fokus kan 
ligga på vandringsleder, restauranger, bankomater eller sevärdheter. Aoki och Woodruff 
(2000) menar att de utrymmesproblem som tryckta medier har närapå försvinner när de 
elektroniska alternativen används. Framförallt går det att skapa ett mervärde för användaren, 
bland annat tack vare möjligheten att presentera text, bild, ljud och video tillsammans. 
Bornträger och Cheverst (2003) menar dock att det fortfarande finns ett stort behov av 
information om hur turister interagerar och hur ett turistguidesystem skall designas. Vidare 
menar Brown och Chalmers (2003) att det har gjorts få studier kring mobil turism där det 
skapats designimplikationer för mobila tekniker.  
 
Vi tycker att detta är ett intressant undersökningsområde utifrån de aspekter vi nämnt ovan 
och då den nya tekniken i kombination med en näring som fortsätter växa skapar ett område 
med stor kommersiell potential. 
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Antalet mobila turisttjänster har på senare år ökat. För att dessa ska få ett större genomslag 
tror vi att fler användbarhetsaspekter, det vill säga alla de faktorer som påverkar använd-
barheten vid design av tjänster och applikationer, måste beaktas vid design av mobila 
turisttjänster. 
 

1.1 Problem 
Vilka användbarhetsaspekter är viktiga att ta hänsyn till vid design av mobila turisttjänster? 
 

1.2 Syfte 
Denna studie syftar till att: 

• ta fram ett teoretiskt ramverk för design av mobila tjänster utifrån ett användbarhets-
perspektiv, 

• designa en prototyp av en mobil turisttjänst med utgångspunkt i det teoretiska 
ramverket, 

• utvärdera denna prototyp utifrån det teoretiska ramverket, och att  
• föreslå designimplikationer för mobila turisttjänster.  
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1.3 Disposition 

 
Figur 1. Uppsatsens disposition. 

Kapitel 2 Metod 

Kapitel 3 Teori 

Kapitel 4 Teoretiskt ramverk för design  av 
mobila tjänster 

Kapitel 5 Utveckling av prototyp 
 

Kapitel 8 Slutsatser och Designimplikationer 

• Turism • Design av mobila tjänster 

Kapitel 6 Resultat 

Kapitel 7 Analys och Diskussion 

Kapitel 1 Inledning 
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2. Metod 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av vårt metodval och hur detta är knutet till studiens 
mål och syften. Därefter redogör vi för de metoder som användes vid prototyputvecklingen. 
Sedan presenteras vår undersökning och vår analysmetod. Kapitlet avslutas med undersök-
ningens validitet och reliabilitet samt metodkritik. 
 

2.1 Val av metod 
Vetenskaplig forskning bedrivs i huvudsak med två olika typer av metoder: kvantitativ och 
kvalitativ. Användning av mätningar och statistik som utmynnar i numeriska observationer 
eller låter sig omvandlas i sådana benämns kvantitativa. Kvalitativa metoder kännetecknas av 
att de inte använder sig av siffror eller tal. De resulterar i verbala formuleringar som kan vara 
skrivna eller talade (Backman, 1998). Målet med vår studie var att ta reda på vilka 
användbarhetsaspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid design av mobila turisttjänster. 
Detta ville vi göra utifrån ett användbarhetsperspektiv, vilket innebar att vi undersökte 
människors uppfattningar och upplevelser. Därför valde vi att använda oss utav det kvalitativa 
tillvägagångssättet, som Denscombe (2000) hävdar bygger på ett intresse för betydelser och 
de sätt människor förstår saker på.  
 
Studien har fyra syften, där det första var att ta fram ett teoretiskt ramverk för design av 
mobila tjänster utifrån ett användbarhetsperspektiv. Detta innebar att vi hade en grund till alla 
typer av mobila tjänster. För att kunna göra detta sökte vi information inom ett antal 
ämnesområden som användbarhet, interaktionsdesign och mobila tjänster och enheter med 
flera. Utifrån det teoretiska ramverket skulle vi sedan designa en prototyp av en mobil 
turisttjänst, vilket var vårt andra syfte. Denna designprocess började med en brainstorming, 
där vi applicerade ramverket på en low-fidelity prototyp i form av en skiss. Därefter skapade 
vi, utifrån skissen, en high-fidelity prototyp (low-fidelity och high-fidelity förklaras mer 
ingående i punkt 2.2). Vårt tredje syfte var att utvärdera den prototyp vi designat. För att göra 
detta använde vi oss av metoderna uppgiftsbaserad utvärdering och intervju. Vi genomförde 
också en pilotstudie med samma upplägg för att stärka tillförlitligheten i undersökningen. 
Resultatet från undersökningen och efterföljande analys och diskussion ledde till att vi kunde 
föreslå designimplikationer för mobila turisttjänster, vilket var vårt fjärde syfte. 
 

2.1.1 Primärdata 
Wiederheim-Paul och Eriksson (1993) skriver att primärdata är data som ska samlas in genom  
exempelvis intervjuer och enkäter. I vår undersökning samlades primärdata genom uppgifts-
baserade utvärderingar och efterföljande intervjuer. Vi utformade uppgifterna som ingick i 
utvärderingarna så att delar av ramverkets teori applicerades i dessa. De delar av ramverket 
som inte applicerades på detta sätt försökte vi istället få svar på i de efterföljande intervjuerna. 
 

2.1.2 Sekundärdata 
Wiederheim-Paul och Eriksson (1993) menar att sekundärdata är data som redan finns. Patel 
och Davidsson (1994) hävdar att de vanligaste källorna för att hämta data är böcker, artiklar 
publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt rapporter. Som utgångspunkt för insamlingen av 
sekundärdata utgick vi från en artikel av Hosbond och Nielsen (2005), som sammanställer en 
mängd artiklar inom utveckling av mobila system.  
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Vi utgick även från följande artiklar som behandlar mobilitet inom turismbranschen: Berger, 
Lehmann & Lehner (2003) och Schmidt-Belz, Laamanen, Poslad och Zipf (2003). Utifrån 
dessa fortsatte vi sökandet efter relevant litteratur baserat på referenser och begrepp som 
verkade intressanta i förhållande till vårt problem och syfte. Informationssökningen gjordes 
framförallt via databaserna ACM och IEEE samt sökmotorn Google. Vi använde oss utav 
artikelnamn, författarnamn, sökning på pdf-dokument samt ett antal sökord. Dessa sökord var 
mobile interaction design, mobile tourism, babyface design, mobile usability, mobile device 
och mobile services samt svenska översättningar av dessa begrepp. Vi använde även 
Högskolan i Halmstads biblioteksdatabas Hulda, via vilken vi fann böcker som behandlar 
mobil interaktionsdesign och design för nya medier.  
 
De artiklar som nämnts ovan och en strävan efter att ta reda på vilka användbarhetsaspekter 
som är viktiga att ta hänsyn till vid design av mobila tjänster var grunden i vår litteratur-
sökning och därigenom ett första steg i skapandet av det teoretiska ramverket. I litteraturen 
sökte vi sedan gemensamma nämnare som kan påverka designen av mobila tjänster och 
kategoriserade dessa. Därefter sammanställde vi dessa begrepp i en figur, vilken blev vårt 
teoretiska ramverk (se figur 1, sid. 20).  
 

2.2 Prototyputveckling 
En prototyp kan vara allt ifrån en enkel pappersskiss av blyerts till en mer avancerad  
artefaktskiss framställd i en dator. Det finns inga givna regler för hur en prototyp skall göras, 
det viktiga är att den går snabbt att göra och att den på något vis går att interagera med. 
Meningen är att det skall gå att uppnå någon form av kunskap och erfarenhet i hur den kan 
användas i en realistisk kontext (Jones & Marsden, 2006; Preece, Rogers & Sharp, 2002). Vi 
designade en prototyp av en mobil turisttjänst med utgångspunkt i det teoretiska ramverket. 
Vår designprocess började vi med en brainstorming, där målet var att ta fram en idé för hur 
vår tjänst skulle se ut. Vår brainstorming byggde på insamlad sekundärdata där vi fått 
inspiration av tidigare mobila turisttjänster som nämndes i inledningen och egna idéer.  
 
För att stärka vår kunskap om vilken information turister i Halmstad efterfrågar hade vi ett 
informellt möte med Halmstad turistbyrås chef och dess webbansvarige, vilka hjälpte oss med 
idéer och informationsmaterial till prototypen. Därefter konstruerade vi en low-fidelity 
prototyp av idén på pappersskisser. En low-fidelity prototyp behöver inte likna den slutgiltiga 
produkten utan kan framställas med andra material. Ett av de vanligaste sätten att framställa 
en low-fidelity prototyp är med hjälp av sketchning, det vill säga att skissa produkten på ett 
papper med en penna (Preece et al., 2002). Vi ansåg att detta var en bra metod att använda oss 
utav för att skapa en low-fidelity prototyp, eftersom prototypen då var enkel att framställa och 
lätt att modifiera i enlighet Preece et al. (2002). Utformningen av tjänsten och dess design 
byggde på begreppen i ramverket i den mån dessa var applicerbara. När vi hade tagit fram vår 
low-fidelity prototyp använde vi en person som var kunnig inom användbarhets- och 
interaktionsdesignområdet, för att informellt ventilera tankar om tjänsten och dess design. 
Detta gjorde vi då vi trodde att det kunde stärka vår prototyps design och användbarhet. 
Denna person var en lärare vid sektionen för informationsvetenskap, data och elektroteknik 
vid Högskolan i Halmstad.  
 
Sedan utvecklade vi en high-fidelity prototyp i programmet Macromedia Flash. High-fidelity 
prototyper består av material som förväntas användas i den slutliga produkten och ska likna 
denna i högre grad än low-fidelity varianten (Preece et al., 2002).  
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Vi ville att prototypen skulle vara interaktiv så att användarna därigenom kunde interagera 
med tjänsten. Dessa möjligheter är några av de fördelar som Preece et al. (2002) menar finns 
med en high-fidelity prototyp. För att stärka high-fidelity prototypens utformning deltog vi på 
en workshop som behandlade mobil turism, i vilken vi fick ytterligare åsikter om prototypens 
utseende och innehåll. 
 

2.2.1 Pilotstudier för prototyper 
För att stärka studiens tillförlitlighet valde vi att genomföra en genomgång av vår low-fidelity 
prototyp med en person som var kunnig på användbarhets- och interaktionsdesignområdet. 
Pilotstudien genomfördes på så sätt att vi visade våra skisser och förklarade vad de innehöll. 
Därpå följde en diskussion om olika möjligheter med tjänsten och vilka typer av designval vi 
kunde göra. En fundering vi hade rörde huruvida välkomsttexten skulle övergå automatiskt till 
den introduktionssida vi planerat eller om användaren själv skulle kunna välja detta. När det 
gällde gränssnittsdesignen av tjänsten resonerade vi kring vilka typer av ikoner som skulle 
användas och hur dessa skulle se ut. 
 
Vid workshopen vi deltog i presenterade vi vår prototyp och utformningen av den för de åtta 
deltagarna. Personerna som deltog i workshopen bestod av turistbyråchefer och personal från 
Region Halland, vilka alla jobbar med turism och därigenom har kunskap inom området. 
Dessutom deltog två personer som forskar inom mobil turism från Högskolan i Halmstad och 
Högskolan i Skövde. Efter vår presentation fick dessa deltagare interagera med prototypen. 
Sedan de gjort detta bad vi dem fylla i en enkät. Enkäten innehöll följande frågor (se bilaga 
1):  
 

• Tror du att den tjänst som presenterades kan vara givande för en turist i Halmstad? 
• Vad tycker du är det viktigaste innehållet i en sådan tjänst som presenterades?  
• Vad tycker du är det minst viktiga innehållet i en sådan tjänst som presenterades? 
• Övriga synpunkter? 
• Hur upplevde du det var att ta sig runt bland informationen på tjänsten? 
• Vad tyckte du om de sätt som informationen presenterades på? 

 

2.3 Undersökning 
Här beskriver vi vårt val av metoder för undersökningen och hur vi genomförde denna samt 
redogör för pilotstudien och vårt urval av respondenter.  

2.3.1 Val av utvärderingsmetod 
Vår utvärdering var uppdelad i två faser. Den första fasen bestod av en uppgiftsbaserad 
utvärdering  där vi använde oss av teknikerna think aloud (tänka högt) och observera 
användarna. Uppgiftsbaserad utvärdering innebar att vi försåg användarna, våra respondenter, 
med ett antal uppgifter som vi bad dem att lösa. Dix, Finlay, Abowd och Beale (2004) menar 
att observation av användare är ett populärt sätt att samla information om användares 
interaktion med ett system. Att endast använda observation kan dock vara problematiskt, då 
det är svårt att få reda på varför en användare resonerar som den gör om det uppstår problem. 
Därför rekommenderar Dix et al. (2004) att observation används i kombination med think 
aloud tekniken. Think aloud innebär att användaren ombeds prata om det som denne gör 
under tiden han eller hon blir observerad.  
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Exempelvis kan användaren beskriva sina handlingar och varför dessa sker, då användarna 
kan bli fokuserade på att lösa uppgifterna kan de glömma att tala högt vilket kräver att de 
måste uppmanas att göra detta. Fördelarna med denna teknik är dess enkelhet och den 
information som kan erhållas. Jones och Marsden (2006) hävdar dock att tekniken kan 
uppfattas som generande att genomföra.  
 
I den andra fasen intervjuade vi sedan användarna. Preece et al. (2002) menar att det är ett 
vanligt sätt att samla information inom människa-datorinteraktionsområdet. Dessa intervjuer 
var semistrukturerade, vilket i enlighet med Denscombe (2000) innebär att vi använde oss av 
en intervjuguide för att kunna få information som behandlar de begrepp som vi tagit fram i det 
teoretiska ramverket. Denscombe (2000) menar vidare att det som kännetecknar 
semistrukturerade intervjuer är att den intervjuade tillåts utveckla sina idéer och prata mer 
omfattande om de ämnen som intervjuaren tar upp.  Genom att kombinera dessa populära 
metoder och tekniker erhöll vi information som med några få undantag täckte det teoretiska 
ramverkets olika delar. 
 

2.3.2 Genomförande av undersökningen 
Den uppgiftsbaserade utvärderingen var uppbyggd på följande sätt: Vi samlade 
respondenterna i varje grupp utanför Halmstads slott inför genomförandet av utvärderingarna. 
Där höll vi en genomgång, vid vilken vi beskrev syftet med vår undersökning. Vi förklarade 
att vi hade designat en prototyp av en mobil turisttjänst och att vi skulle utvärdera denna 
prototyp med hjälp av respondenterna. Därefter redogjorde vi för upplägget på den 
uppgiftsbaserade utvärderingen på följande sätt:  
 
”Vi vill att ni ikläder er rollen som turister i Halmstad. Ni kommer att få en mobil enhet där 
vår turisttjänstprototyp är installerad. Vi vill att ni använder denna för att lösa de uppgifter vi 
kommer att förse er med. Vår roll är att observera er och vi kommer att använda oss av en 
videokamera för att kunna spela in er diskussion. Vår roll är även att hjälpa er ifall några 
problem eller oklarheter uppstår.” 
 
Sedan berättade vi om tjänsten och enheten som skulle användas, vilket är en turistguide för 
Halmstads sevärdheter respektive en 3G-telefon. Därefter fick respondenterna bekanta sig 
med enheten under några minuter via en annan applikation. Detta gjordes för att 
respondenterna skulle lära sig grunderna för hur enheten fungerar och för att undvika 
oklarheter kring detta när utvärderingen startade. Ett antal uppgifter med tillhörande frågor 
lämnades sedan ut till respondenterna på ett papper (se bilaga 2). Dessa uppgifter togs fram 
utifrån det teoretiska ramverket med följande argument:  
 

• Uppgift ett var utformad för att respondenterna skulle bli bekanta med gränssnittet och 
strukturen på tjänsten och dess ikoner. Om detta fungerade trodde vi att 
respondenterna snabbt skulle kunna börja använda tjänsten med vissa förkunskaper, 
vilket är en aspekt av begreppet lärbarhet. Denna uppgift kunde på ett tidigt stadie visa 
oss hur användarna i en grupp hanterade enheten, vem eller vilka som höll i den och 
hur de andra fick tillgång till informationen. 

 
• Uppgift två var utformad för att respondenterna skulle kunna interagera med ikonerna 

och förstå att det fanns två olika teman på tjänsten. Detta kunde då göra att 
respondenterna fick en uppfattning om hur sevärdhetsikonerna på skärmen beror på 
vilket tema som valts. 
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• Uppgift tre var utformad för att respondenterna skulle kunna använda kartan som 
hjälpmedel för att ta sig från en punkt till en annan. Denna uppgift hoppades vi skulle 
leda till att vi fick information om vad respondenterna tyckte om kartan, huruvida den 
hjälpte dem att orientera i omgivningen.  

 
• Uppgift fyra var utformad så att respondenterna var tvungna att interagera med 

tjänsten genom dess kartmetafor och ikoner, för att därefter få fram mer information 
genom att koppla en bild till en specifik sevärdhet. Här kom respondenterna att ta del 
av information presenterad i form av text, bild och ljud för att kunna svara på den 
fråga som var kopplad till uppgiften. Detta skulle göra att respondenterna fick en 
uppfattning om användning av multimedia i turisttjänsten och outputen av denna. 
Denna uppgift ledde till att vi fick information om hur respondenterna hanterade den 
information som fanns, vilka av dem som tittade på skärmen och om ljuduppspelning 
användes. 

 
• Uppgift fem var utformad för att se om det fanns några skillnader jämfört med uppgift 

tre i interaktionen med enheten och tjänsten. 
 

• Uppgift sex var utformad för att se hur gruppen interagerade med tjänsten för att svara 
på frågan som var kopplad till uppgiften och hur de upplevde avsaknaden av 
ljuduppspelning av text som fanns i uppgift fyra. 

 
• Uppgift sju var utformad för att se om respondenterna erhöll erfarenhet av hur tjänsten 

fungerade, uppgifterna var likadana som de som genomförts i de andra uppgifterna. 
Det som skiljde var att respondenterna måste ta sig ”uppåt” på kartan, då platsen låg 
utanför det som då visades på skärmen. Därigenom testades förståelsen för att kartan 
är större än det som syns på skärmen och hur navigeringen dit fungerade. Dessutom 
krävdes att respondenterna bytt tema i guiden, därigenom framkom ytterliggare 
navigeringsaspekter och interaktion med gränssnittet och dess ikoner. 

 
Respondenterna fick läsa igenom uppgifterna och ställa frågor om det fanns några oklarheter. 
Innan respondenterna började med första uppgiften poängterade vi några viktiga saker. Dessa 
var att respondenterna skulle använda sig av think aloud metoden som vi hade förklarat för 
dem och att de skulle tänka på att ikläda sig rollen som turister, då vi av erfarenhet är 
medvetna om respondenters ovana vid att prata högt om sina tankar och upplevelser. 
 
När den uppgiftsbaserade utvärderingen startade agerade vi som observatörer. Med detta 
menas att vi observerade respondenterna och deras användning av tjänsten. Detta kräver 
ordentliga förberedelser vad gäller både de tekniska hjälpmedlen och i hur vi betedde oss som 
forskare och i relationen till respondenterna. De tekniska hjälpmedlen vi använde oss av var 
videokamera under utvärderingarna och mp3-spelare under intervjuerna. Vi försökte befinna 
oss i bakgrunden av händelserna som skedde då respondenterna interagerade med varandra 
och prototypen. I vissa fall var vi dock tvungna att hjälpa respondenterna på olika sätt då det 
uppstod problem eller då frågor ställdes. I dessa situationer försökte vi vara sakliga och få 
respondenterna att känna sig väl till mods genom att uppmuntra dem. 
 
Preece et al. (2002) och Dix et al. (2004) menar att videoinspelning har flera fördelar, 
framförallt fångar det både vad som händer och vad som sägs. Vidare är dagens små 
videokameror lättanvända, mobila och välanvända. Ljudinspelning med mp3-spelare är 
användbart när think aloud metoden används (Dix et al., 2004).  



  9 

En av oss höll i genomgången för att därefter observera, medan den andre ansvarade för att 
videokamera sattes igång och sedan skötte denne videoinspelningen under observationen. 
 
Som vi redogjort för i val av utvärderingsmetod genomförde vi semistrukturerade 
intervjuer . Dessa intervjuer baserades på en intervjuguide som vi tagit fram. Efter att den 
uppgiftsbaserade utvärderingen var klar samlade vi respondenterna för att genomföra 
intervjuerna. Intervjuerna skedde på ett café, i ett projektrum och i en lägenhet. Före varje 
intervju gick vi igenom anonymitet, detta gjorde vi för att försöka bygga upp en positiv 
relation med respondenterna i enlighet med Repstad (1999). Då vi hade olika antal 
respondenter i de olika utvärderingarna hade också intervjuerna olika antal respondenter, 
vilket ledde till att vi genomförde både en personlig intervju och gruppintervjuer. Repstad 
(1999) menar att gruppintervjuer kan ge fylligare information än om respondenterna 
intervjuats enskilt. Samtalen får en egen dynamik, något som sägs kan fyllas i av en annan 
och nyanseras av en tredje respondent. Vi använde oss av ljudupptagning för att fånga in 
intervjudata vilket är en standardmetod enligt Denscombe (2000). Detta gjorde att vi kunde 
koncentrera oss på vad respondenterna sa och slapp ägna för mycket tid åt att anteckna, i 
enlighet med Repstad (1999). Vi lät respondenterna resonera kring de begrepp och områden 
vi tog upp utifrån intervjuguiden. För att avsluta intervjuerna frågade vi om respondenterna 
ville ta upp något ytterliggare, i enlighet med Denscombe (2000).  
 
Intervjuguiden konstruerades utifrån de begrepp som tagits fram i det teoretiska ramverket. Vi 
ställde upp dessa begrepp och skapade frågor som relaterade till dem utifrån respondentens 
perspektiv. Frågorna var öppna och byggde på respondenternas känslor och upplevelser om 
saker som är knutna till begreppen, genom detta förfarande skapades täta kopplingar till 
ramverket (se bilaga 3). 
 

2.3.3 Pilotstudie för undersökningen 
En pilotstudie genomförs för att prova de tekniker som skall användas vid insamling av 
information eller prova ett visst upplägg. Pilotstudiens respondentgrupp skall motsvara den 
egentliga respondentgruppen och skall på så sätt motsvara den egentliga undersökningen 
(Patel & Davidson, 1994). Vi genomförde en pilotstudie  av undersökningens båda delar, 
utvärdering och intervju, där den deltagande kvinnan var 24 år. Pilotstudien genomfördes på 
samma sätt som vi planerade att genomföra undersökningen. Detta gjorde att vi kunde hitta 
brister och problem i hur vi hade tänkt att genomföra undersökningen, vilket gav oss 
möjlighet att förändra och förbättra förutsättningarna för undersökningen. 
 
De förändringar vi gjorde var att innan undersökningen på ett tydligare sätt förklara vikten av 
att tala högt vid genomförandet och att respondenterna skulle läsa uppgifterna noga. Vi 
poängterade inför utvärderingarna att respondenterna endast skulle interagera med tjänsten 
och inte med enhetens operativsystem. 
 

2.3.4 Urval 
Repstad (1999) skriver att huvudkriteriet för att komma med i urvalet alltid är om forskaren 
räknar med att personerna har viktig och relevant information att ge utifrån de frågeställningar 
som skall besvaras. Exempel på sådana kan vara attityder, åsikter, kunskap och erfarenheter. 
Vi gjorde ett tillfällighetsurval på grund av begränsade resurser för studien i enlighet med 
Denscombe (2000). Det viktigaste kriteriet vid valet av respondenter var att de inte fick vara 
födda i Halmstad.  
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På detta sätt ville vi i möjligaste mån undvika att de var bekanta med Halmstads sevärdheter. I 
dagens samhälle ser vi tre möjligheter till hur människor turistar. Detta sker individuellt, i par 
eller i grupp. För att spegla detta i vår undersökning använde vi oss av sex respondentgrupper. 
Dessa bestod av en enskild individ, tre par och två grupper om tre personer (se tabell 1). 
  
 

Grupp Respondent ett Respondent två Respondent tre 
Ett Kvinna, 25 år Kvinna, 29 år Man, 22 år1 
Två Man, 22 år Man, 24 år  
Tre Man, 20 år Man, 21 år Man, 20 år 
Fyra Man, 23 år Kvinna, 19 år  
Fem Man, 28 år   
Sex Kvinna, 27 år Kvinna, 23 år  

 Tabell 1. Redovisning av respondenternas gruppsammansättning, kön och ålder. 
 

2.4 Analysmetod 
Kvalitativ analys försöker följa vissa teman som undersöks mer utförligt och sammankopplas 
med teorier och andra fenomen för att skapa överblick och förståelse (Svenning, 1997). Den 
insamlade datan från de uppgiftsbaserade utvärderingarna och intervjuerna samlades in och 
lagrades på video respektive mp-3filer. Vi valde att gå igenom videomaterialet i sin helhet en 
gång för att få en överblick, sedan gick vi igenom materialet respondentgrupp för 
respondentgrupp ett flertal gånger. Därefter kategoriserade vi materialet utifrån ett 
utvärderingsprotokoll som vi tagit fram (Miles & Huberman, 1994). Med detta protokoll 
strukturerades materialet, som var relevant för studien, efter de olika begreppen i det 
teoretiska ramverket samt utifrån om det behandlade beteenden eller tal. Dessutom ingick 
yttre förhållanden som kunde påverka resultatet exempelvis vädret. Störst vikt lades vid 
tillfällena då respondenterna befann sig vid sevärdheterna men även promenaderna och 
diskussionerna mellan sevärdheterna gav material. Intervjumaterialet transkriberades i sin 
helhet för varje intervju. Det transkriberade materialet, som vi ansåg relevant för studien, 
kategoriserades sedan efter begreppen i det teoretiska ramverket i enlighet med Miles och 
Huberman (1994). Därefter redovisades resultaten från de uppgiftsbaserade utvärderingarna 
och intervjuerna i kapitel 6 under respektive begrepp. När detta gjorts kunde resultatet ställas 
mot den teoretiska genomgången och vi kunde stämma av vilka likheter och skillnader som 
fanns. 
 

2.5 Undersökningens validitet och reliabilitet 
Patel och Davidson (1994) menar att en forskare skall sträva efter god validitet i sin studie. 
Med detta menas att försäkra sig om att forskaren undersöker vad denne avser att undersöka. 
Vidare måste forskaren veta att forskningen genomförs på ett tillförlitligt sätt, denne måste 
veta att undersökningen har god reliabilitet (Patel & Davidson, 1994). Vår undersökning 
innehöll två faser för varje respondentgrupp, uppgiftsbaserade utvärderingar och efterföljande 
intervjuer. Därigenom observerade vi när respondenterna erhöll upplevelser och kunde 
därefter ställa frågor om dessa för att få ytterliggare förståelse för respondenternas 
uppfattningar om dessa upplevelser. 
 

                                                 
1 Respondenten deltog endast på den uppgiftsbaserade utvärderingen. 
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Genom att använda två olika metoder på detta sätt för att samla in data kunde vi öka 
validiteten, då Denscombe (2000) menar att flera metoder leder till att forskaren kan erhålla 
olika typer av data om samma ämne. I intervjuerna som följde på utvärderingarna kunde vi 
både ställa frågor om sådant som inte gick att applicera på den uppgiftsbaserade utvärderingen 
samt återkomma till samma ämne, vilket ger en hög validitet. Denscombe (2000) menar 
vidare att direktkontakt under intervjuer innebär att data kan kontrolleras beträffande dess 
riktighet och relevans samtidigt som den samlas in. Detta är ytterliggare en försäkran om att 
god validitet uppnås. En annan viktig aspekt i vår studie var kontexten. För att få så 
verklighetstrogna upplevelser som möjligt från respondenterna när de använde vår prototyp 
genomfördes undersökningen som en fältstudie och inte i en labbmiljö. 
 
I undersökningen samlades informationen in med hjälp av videokamera och mp3-spelare. 
Patel och Davidson (1994) menar att lagring av verkligheten på detta sätt kan gynna 
reliabiliteten, eftersom vi kunde granska materialet så många gånger som behövdes för att 
försäkra oss om att vi uppfattat allt korrekt. Vid intervjuer och observationer där ett mått på 
reliabiliteten inte kan erhållas måste undersökningens reliabilitet försäkras på andra sätt (Patel 
& Davidson, 1994). Reliabiliteten blir i hög grad beroende av intervjuaren och observatörens 
förmåga då risker för bedömarfel finns. Förutsättningen för god reliabilitet blir därmed att 
intervjuaren och observatören är tränade (Patel & Davidson, 1994). Denna aspekt på 
reliabiliteten är något som vi beaktade och därför valde vi att genomföra en pilotstudie, där 
både intervju- och utvärderingsfasen ingick. På detta sätt kunde vi skaffa oss erfarenhet av 
situationerna och därigenom utföra undersökningen på ett bättre sätt. 
 

2.6 Metodkritik 
Vårt urval av respondenter till undersökningen gjordes på grund av begränsade resurser 
utifrån ett tillfällighetsurval. Vi använde respondenter som inte är födda i Halmstad men alla 
utom en bor här för tillfället. Detta innebar att tjänstens karta kanske inte användes på ett sätt 
som hade varit naturligt för en person som inte är bekant med staden. Det vill säga, hur en 
turist hade använt den. Om vi hade använt respondenter som inte är bekanta med Halmstad 
hade resultatet på vissa begrepp troligtvis varit mer tillförlitligt. Vidare var våra respondenter 
inte representativa ur ett ålders- och sysselsättningsperspektiv. Respondenterna var mellan 19 
och 29 år gamla och samtliga studerar. Vi tror att ett större åldersspann i respondentgruppen 
och personer med olika sysselsättning hade kunnat ge ett mer generaliserbart resultat för 
turismkontexten. Dock anser vi att vår respondentgrupp var bra ur ett annat perspektiv. 
Grupperna som respondenterna delats upp i bestod av en eller flera personer för att bättre 
spegla de konstellationer som människor turistar i. Dessutom är yngre människor oftare öppna 
för att ta till sig ny teknik, som exempelvis en mobil turisttjänst. En av respondenterna i grupp 
ett kunde av praktiska skäl inte delta vid intervjun efter utvärderingen. Detta är en svaghet 
med den intervjun som vi är medvetna om, dock tror vi inte detta påverkade resultatet i stort. 
De andra respondenterna i gruppen bidrog med lika mycket datamängd som de grupper där 
personerna var två och förhöll sig i intervjun till att de hade varit tre som genomförde 
utvärderingen.  
 
Att utföra studien på fältet innebar att vi inte kunde kontrollera alla de saker som hände vid 
interaktionen mellan respondenterna och tjänsten, i en labbmiljö kunde vi exempelvis ha 
loggat det som hände på enhetens skärm. Den förlust av information som detta innebar ser vi 
dock som minimal i förhållande till den information som gått förlorad om vi inte befunnit oss 
på fältet. Vår tjänst riktade sig mot sevärdheter som finns i den offentliga miljön och 
därigenom anser vi att det var naturligt att genomföra studien på det sätt som gjordes.  
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Att använda en uppgiftsbaserad utvärdering fungerade bra då undersökningen genomfördes 
som en fältstudie, respondenterna var aktiva och det blev naturligt att interagera med tjänsten 
för dem. Den tekniska utrustning som vi använde vid utvärderingen fungerade väldigt bra 
tillsammans med användandet av think aloud metoden och den uppgiftsbaserade 
utvärderingen. Respondenterna sa att de inte besvärades av vare sig att bli filmade eller prata 
högt, med ett undantag. Det undantaget var den ensamma respondenten i grupp fem, han 
upplevde att det var pinsamt att bli filmad när han använde prototypen i närheten av andra 
människor. Denna respondent hade även problem att prata högt eftersom han inte hade någon 
att vända sig emot, på det sätt som de andra respondentgrupperna hade vilka var minst två i 
varje grupp. Efter respondentens medverkan var han dock nöjd och sa att det hade varit roligt. 
Som testledare vid den ensamme respondentens genomförande kunde vi ha gått in och agerat 
mer, ställt frågor i större utsträckning för att en större datamängd skulle kunnat genereras. 
 
Vid de semistrukturerade intervjuerna tolkade respondenterna våra frågor olika, vilket ledde 
till att svaren ibland skiljde sig åt. Detta var positivt avseende den mängd information vi fick, 
samtidigt som det gjorde en jämförelse av svaren svårare. En strukturerad intervju hade 
troligtvis gjort det lättare att jämföra svaren, dock hade vi då inte fått det djup som vi 
eftersträvade i intervjuerna. Vi intervjuade respondenterna på tre olika platser, i ett projektrum 
på Högskolan i Halmstad, i en lägenhet och på ett café, vilket kan ha medfört att intervjuerna 
påverkades på olika sätt av omgivningen. För att inga sådana risker skulle funnits borde vi 
således ha genomfört intervjuerna på en specifik plats. Detta var tyvärr inte praktiskt möjligt 
vid undersökningstillfället.  
 
Repstad (1999) menar att gruppintervjuer kan ge fylligare information än vad enskilda 
respondenters intervjuer kan göra och detta kunde verifieras vid vår undersökning. Ofta 
påbörjade en respondent ett resonemang som avslutades av en annan samt att det som en 
respondent sa argumenterades emot av en annan. 
 
Vår sekundärdata redogör, för vissa delar, vad olika begrepp betyder men vi saknar i några 
fall åsikter om fördelar och nackdelar med dessa begrepp. Dessa åsikter hade vi gärna velat 
ställa i relation till resultatet av vår undersökning. Detta hade i större utsträckning kunnat leda 
till att vi kunnat verifiera eller falsifiera vårt undersökningsresultat i analysen. 
 
Vid appliceringen av ramverket i prototypen valde vi att inte applicera begreppen teknisk 
kontext, video och scrollning. Därför hade vi ingen möjlighet att undersöka dessa begrepp i 
undersökningens utvärderingsfas. Den tekniska kontexten behandlar möjligheten att stödja 
ljud och processorkraft på alla de olika enheter som en tjänst kan användas på. Då vår 
prototyp var applicerad på endast en specifik enhet fanns inte möjligheten att utvärdera den 
tekniska kontexten. Vidare valde vi inte att applicera begreppet video i prototypen, då vi inte 
hade resurser till att göra detta. Vi valde att bara använda oss av bläddring mellan olika sidor i 
prototypen, då vi inte hade kunskapen om hur vi skulle kunna implementera scrollning i 
prototypen. 
 
Begreppet feedback som finns i vårt ramverk trodde vi på ett tidigt stadie skulle bli svårt att få 
information om i utvärderingarna, delvis på grund av att vi inte loggade skärmaktiviteten. Det 
visade sig att det inte heller var lätt att diskutera begreppet med respondenterna i de 
efterföljande intervjuerna eftersom de hade svårt att förstå vad feedback är. Svaren vi fick av 
respondenterna relaterade oftast till något annat och därför borde vi försökt vidareutveckla 
problematiken med feedback. Detta hade förhoppningsvis gjort att respondenterna förstått 
innebörden av ordet. 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras teori som behandlar användbarhet, mobila enheter och tjänster, 
design av mobila tjänster samt mer specifik teori kring turism och mobila turisttjänster. De 
ord i fetstil som kursiverats ingår i det teoretiska ramverk vi skapat och som presenteras i 
kapitel 4. 

3.1 Användbarhet 
Tarasewich (2002) menar att begreppet användbarhet beskriver kvalitén på ett system med 
avseende på hur lätt det är att lära sig, lätt att använda och användarens tillfredställelse med 
det. Det innehåller även aspekten om systemets potential att lösa användarens mål. Dessa 
aspekter på begreppet används av ett flertal forskare och författare (Preece et al, 2002). Dock 
kan olika definitioner skilja sig åt och därför redogör vi nedan för den definition som vi 
använder i denna studie. 
 
Gulliksen och Göransson (2002) menar att för att kunna diskutera begreppet användbarhet 
måste det definieras så att gemensam förståelse för begreppet kan uppnås. Genom att använda 
standarden ISO 9241-11 anser Gulliksen och Göransson (2002) att detta kan ske då den är 
konkret och ger en mätbar storhet. Definitionen lyder enligt följande: 
 
”Utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för att uppnå 
specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användnings-
sammanhang” (Gulliksen & Göransson, 2002, s. 62). 
 
Begreppen ändamålsenlighet, effektivitet, tillfredställelse och användningssammanhang 
definieras vidare enligt Gulliksen och Göransson (2002, s. 62) som följande: 
 

• Ändamålsenlighet 
Noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål. 

• Effektivitet 
Resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken 
användarna uppnår givna mål. 

• Tillfredställelse 
Frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en produkt. 

• Användningssammanhang (kontext)2 
Användare, uppgifter, utrustning (maskinvara, programvara och annan materiel) samt 
fysisk och social omgivning i vilken produkten används. 

 
Vår studie tar även hänsyn till begreppet lärbarhet då Nielsen (1993) menar att det är ett av 
de huvudattribut som associeras med användbarhet. Användaren skall snabbt kunna börja 
använda systemet utan några större förkunskaper då systemet skall vägleda användaren till att 
utföra uppgiften. 
 

3.2 Mobila enheter och tjänster 
Mobila enheter kan delas upp i olika kategorier. Det finns bland annat bärbara datorer, 
handhållna datorer och mobiltelefoner. Olika tekniker och applikationer används i allt större 
utsträckning i mobila enheter (Tarasewich, 2002).  

                                                 
2 Vidare i denna studie kommer användningssammanhang att benämnas som kontext. 
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Det som utmärker de mobila enheterna kan sammanfattas i tre ord, allestädes närvarande 
interaktivitet. Detta innebär möjligheten till interaktion var som helst och när som helst 
(Kannan, Chang & Whinston, 2001). En användare av mobila enheter som använder en 
applikation vill erhålla någon form av data, påminnelser eller ett resultat av en handling som 
denne utfört med enheten. Användaren ger enheten eller applikationen någon form av input, 
via tangenter eller pekskärm, och förväntar sig därefter någon form av output. Denna output 
sker vanligen genom displayer eller genom högtalare och det som erhålls är ofta text, bild, 
ljud eller video (Tarasewich, 2002). Johansson och Nylander (2005) hävdar att portabiliteten 
som de nya mobila datoriserade enheterna besitter gör det möjligt att använda dessa i 
kontexter där stationära datorer inte är möjliga att använda. På grund av storleken som krävs 
för denna portabilitet påverkas den övergripande prestandan i stor utsträckning. Till exempel 
har enheterna små skärmar och begränsad prestanda på batteri och processor (Johansson & 
Nylander, 2005). Jones och Marsden (2006) menar att mobila enheter från början bestod av 
kommunikationstjänster, via telefoner, eller informationstjänster, via handhållna datorer. 
Numera finns det en mängd olika tjänster för mobila enheter; finansiella tjänster, 
shoppingtjänster, nedladdningstjänster för multimedia, nyhetstjänster och turisttjänster för att 
nämna några (Varshney & Vetter, 2001; Senn, 2000; Cheverst, Davies, Mitchell, Friday & 
Efstratiou, 2000). 
 

3.3 Design av mobila tjänster 
En enkel definition av begreppet design är enligt Dix et al. (2004); att uppnå mål inom vissa 
begränsningar. Denna definition fångar inte alla aspekter av design men lägger tyngden på två 
viktiga saker, mål och begränsningar. Utifrån dessa två begrepp ställs frågor som; vad är 
syftet med designen?. Vem är det till för och vilka standarder eller begränsningar måste 
designen anpassas till?. Vidare hävdar Dix et al. (2004) att för området människa-dator-
interaktion, där människan som användare utnyttjar någon typ av dator, är det viktigt att förstå 
datorernas plattformar, kapacitet och begränsningar likaväl som människans psykologiska och 
sociala aspekter. Ett exempel på en datorplattform är mobila enheter och en social aspekt är 
exempelvis att som turist befinna sig i en ny stad. 
 
Preece et al. (2002) menar att interaktionsdesign handlar om att designa interaktiva produkter 
som skall stödja människor i vardagslivet. Det handlar om att skapa användarupplevelser som 
förstärker kommunikationen och interaktionen mellan människor. Vidare har det länge varit 
känt att god interaktionsdesign kräver att flera olika discipliner involveras, exempelvis 
psykologi och sociologi (Preece et al., 2002). Allt som går att få insikt i gällande användarna 
är av värde för att kunna producera bättre design (Jones & Marsden, 2006). En del i designen 
är det gränssnitt som användaren skall navigera i via applikationen (Dix et al., 2004). 
 
Enligt Smith och Salvendy (2001) har alla användargränssnitt några av följande komponenter: 
 

• Interaktion och tekniker för detta. 
För att interagera med användargränssnitt behövs exempelvis tangentbord, högtalare, 
pennor eller mikrofoner.  
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• Navigering. 
Innebär rörelse genom innehållet och verktygen. Exempel på detta är framförallt 
dialogtekniker såsom menyer, dialogboxar och ikoner.  

• Metaforer. 
Fundamentala koncept som kommuniceras via ord, bilder, ljud med mera. Koncept 
som sidor, shoppingkorgar, chatrum och bloggar är några exempel. 

 

3.3.1 Kontext 
Vid design av tjänster och applikationer för mobila enheter är det viktigt att tänka på 
kontextaspekten, då det är en mycket viktig faktor i användandet av mobila applikationer och 
enheter (Tarasewich, 2002). Johansson och Nylander (2005) menar att vid design för mobila 
enheter måste designern tänka på den varierande kontexten, där enheterna används i olika 
situationer och med olika inställningar. Barfield (2004) menar också att detta är viktigt då 
designen måste anpassas till den kontext där den ska användas för att den ska anses vara 
lyckad. Kontext kan delas upp i den fysiska kontexten, användarkontext och teknisk kontext. 
Den fysiska kontexten handlar om den fysiska placeringen av systemet. Om systemet är 
designat för att användas i ett offentligt område som exempelvis ett turistinformationssystem 
kommer den offentliga omgivningen att vara en viktig del av designen. Ibland är ett system 
tänkt att användas av en individ men i ett offentligt område, exempelvis en tjänst på en 
individs mobiltelefon. Även i dessa situationer kommer kontexten att ha visst inflytande på 
designen. Användarkontext är summan av alla saker och influenser som påverkar användarens 
förståelse och beteende. En viktig del av denna kontext är att systemet kan användas av olika 
typer av användare. Dessa användare kan ha olika erfarenheter av systemet. Den tekniska 
kontexten riktar sig mot den hårdvara och olika plattformar som kan användas i olika system. 
Exempel på sådana aspekter är skärmstorlek på enheten, möjligheten att stödja ljud och 
processorkraft (Barfield, 2004). 
 

3.3.2 Navigering 
Navigering är ett begrepp som beskriver hur en användare tar sig runt i någon form av 
interaktiv struktur. Trädstruktur är den vanligaste strukturen, den har även band till hur 
människor hanterar information i verkligheten och är vanlig på hemsidor och i multimediala 
presentationer. Ett vanligt sätt att strukturera hemsidor och andra typer av informations-
presentationer i trädstruktur är i form av menyer som i sin tur har undermenyer (Barfield, 
2004). Jones och Marsden (2006) menar att menyer är enkla att använda eftersom de främjar 
igenkänning snarare än minnet. Den mänskliga hjärnan är bättre på att känna igen objekt i 
omgivningen än att hämta informationen i minnet. Genom att använda en meny kan 
användaren se vilka alternativ som är tillgängliga och därefter välja det som bäst passar den 
uppgift som användaren vill utföra. 
 
Scrollning och bläddring är två tekniker som används för att visa hela innehållet på en sida 
om detta inte får plats i displayen. Dessa tekniker är viktiga för mobila enheter. Innehållet i 
enheterna måste hållas enkelt i strukturhänseende, eftersom användarna inte ska behöva utföra 
för mycket navigering för att förstå materialet och hur det ska användas. Jones och Marsden 
(2006) menar att vertikal scrollning är acceptabelt i mobila enheter, men att det inte får ske i 
för stor utsträckning. 
 
Gong och Tarasewich (2004) menar att det är viktigt att göra det möjligt för användaren att 
nyttja genvägar.  
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I takt med att användningsfrekvensen ökar så ökar även användarens vilja att reducera antalet 
interaktioner och öka takten på interaktionen. Tid är en kritisk faktor för mobila användare 
och därför ses reducering av antalet interaktioner som en nyckelfaktor för att underlätta för 
användaren. 
 
Ett sätt att utveckla menyer är, enligt Jones och Marsden (2006), att använda ikoner. 
Düpmeier och Ruchter (2004) menar också att ikoner kan vara ett sätt att lösa problem som 
finns med de små displayer som mobila enheter är utrustade med. Detta är möjligt eftersom 
ikoner kan ta upp en liten yta och intuitivt känns igen. Enligt Jones och Marsden (2006) 
används ikoner också i menysystem för att ersätta eller förstärka textbeskrivningar av 
funktioner. Ren ersättning av text är dock en ovanlig syn, då det är svårt att välja en ikon som 
entydigt kan representera en funktion. Det är däremot vanligt att text och ikoner används 
tillsammans i menyer för att förstärka en idé. Det har visat sig att genom att visa en text och 
ikon ihop på ett ställe görs det möjligt att använda endast ikonen på ett annat då associationen 
redan skapats i användarens minne. Förstärkning av text med hjälp av ikoner är vanligt på 
mobila enheters menyer. Exempelvis har Nokias modell 5110 en ikon vid sidan av varje 
kommando i rotmenyn. Senare modeller från Nokia innehåller animerade versioner av sådana 
ikoner. Undersökningar pekar på att animerade ikoner är mest användbara för att förklara en 
handling eller ett verb. Jones och Marsden (2006) hävdar att skärmteknologin för mobila 
enheter hela tiden utvecklas och att många enheter har möjlighet att visa färgikoner med hög 
upplösning. Dock är det inte klarlagt om dessa ikoner tillför något för förståelsen av menyerna 
(Jones & Marsden, 2006). 
 

3.3.3 Informationspresentation 
Upplevelsen av ett system som robust beror till stor del på dess interaktivitet. Användarna 
upplever inte bara hur snabbt systemet reagerar på input, utan feedback och 
informationspresentation är också viktiga element (Broadbent & Marti, 1997). När en 
upplevelse ska designas är det viktigt att innehållet, text, bild, ljud eller video är lika 
välbearbetat som designen i övrigt (Hjelm, 2004). Det blir viktigare ju mindre skärmen är och 
således är det en betydelsefull aspekt på mobila enheter och tjänster. Eftersom text är enkelt 
och inte kräver så mycket teknologi har det ofta förekommit som den första informations-
enheten i olika digitala medier. Först har textinformation kommit och efter det, den svart-vita 
grafiken, färggrafik och sedan ljud och video. Detta gäller för både datorer, webben och 
mobila enheter (Hjelm, 2004). För informativa texter är det i grunden viktigt att presentera 
informationen så klart och snabbt som möjligt för användaren. Därför bör längre texter 
inledas med slutsatsen (Barfield, 2004). Barfield (2004) hävdar vidare att paragrafer skall 
hållas så korta som möjligt, att stora textmassor skall delas upp i mindre och att en annan 
viktig lösning är att använda rubriker i stor utsträckning, dessa skall också vara korta och 
koncisa. Det går att skriva text på flera olika sätt, exempelvis formellt eller trendigt. Samma 
tonläge genom hela texten är ett sätt att behålla konsekvent kommunikation till användaren. 
Sättet att skriva på måste anpassas till hur användarna ser ut. Om dessa är 
förstagångsanvändare eller erfarna användare gör skillnad för hur text skall hjälpa dem att 
genomföra sina uppgifter (Barfield, 2004).  
 
När en mobil tjänst inkluderar en skärm kan bilder användas för att stödja användarens 
orientering i sin omgivning (Stock & Zancanaro, 2002). Hjelm (2004) menar att de finns tre 
typer av grafisk information sett ur användarens synvinkel. Den första typen av bilder är 
information som är nyttig för användaren, det kan bland annat vara produktbilder och kartor.  
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Ett sätt att underlätta för användaren är att först visa en miniatyrbild som användaren kan 
välja att förstora. På så sätt behöver inte användaren belastas med information denne inte är 
intresserad av. Den andra typen av bilder är grafik som fungerar som hjälp vid strukturering 
av information, exempel på detta kan vara att skilja navigering från information. Den sista 
typen av bilder är den kategori av bilder som fungerar som utsmyckning. Till utsmyckning 
räknas alla bilder som inte fyller någon direkt funktion (Hjelm, 2004). Kärkkäinen och Laarni 
(2002) menar att sådana bilder skall undvikas. Dock finns det ett undantag, det är grafik som 
är meningsbärande (Hjelm, 2004). Exempel på detta är grafik som ger en överblick som inte 
kan ges via text, denna typ av grafik faller under den första typen av bilder. Enligt Hjelm 
(2004) bör bilder vara relevanta, förnuftiga, ha en funktion och ett samband med den text de 
illustrerar. Hjelm (2004) menar att det är viktigt att tänka på att bilder och texter fungerar 
tillsammans på en sida. Stock och Zancanaro (2002) menar att det övergripande kravet på 
informationspresentation handlar om att integrera upplevelsen av den på ett sätt som inte 
utmanar omgivning som det är tänkt att användas i. Användarens uppmärksamhet får inte tas 
bort från det som är tänkt att betraktas. Detta innebär, sett ur ett multimediaperspektiv att 
varje visuell del av en presentation måste begrundas (Stock & Zancanaro, 2002). 
 
En annan form av informationspresentation i mobila enheter är ljud. Det handlar framförallt 
om talade ord, musik eller olika pip etcetera. De flesta mobila enheter har som bäst en liten 
högtalare, det är genom denna som ljudet uppfattas av användaren. En positiv aspekt med ljud 
är att de användare som inte kan se skärmen ändå får möjlighet att uppfatta innehållet, dock 
kan ljud ibland uppfattas långsammare av användaren än en visuell output. Kombinationen 
ljud och bild bör dock vara den bästa lösningen för mobila enheter (Tarasewich, 2002). 
 
I takt med den ökade populariteten för mobila enheter, både i arbete och fritid, har människor 
även blivit mer entusiastiska att titta på video genom dessa (Fan, Xie, Zhou & Ma, 2003; 
Pham & Wong, 2004). Då människor reser mer och arbetar på andra ställen än vid sitt 
skrivbord blir det viktigt att ha ständig tillgång till olika data. Användningen av och kravet på 
multimediadata växer i takt med att tillgången och tillgängligheten ökar (Pham & Wong, 
2004). Videoinnehåll för fritid kan utforskas inom en mängd områden som exempelvis 
historiska dokument, museiartefakter, turistinformation och edutainment3 material (Lyu, Yau 
& Sze, 2002). Pham och Wong (2004) menar att vissa tjänster endast kräver passiv 
multimedia som har skapats och insamlats tidigare. 
 

3.3.4 Feedback 
Gong och Tarasewich (2004) hävdar att feedback, som betyder återkoppling, är en viktig 
aspekt vid design av mobila tjänster. För varje handling som en användare gör skall denne få 
feedback, dessa kan vara i form av ljud, bilder eller andra typer av meddelanden. Feedbacken 
måste vara förståelig för användaren. Beroende på den specifika kontextaspekten som finns 
för mobila enheter menar Kristoffersen och Ljungberg (1999) att feedback i form av ljud kan 
vara en viktig del i designen av ett system. Detta med tanke på att användaren behöver hantera 
intryck från omvärlden samtidigt som feedbacken ges (Weining, Mu, H. Wang & G. Wang, 
2005). Cheverst et al. (2000) tar upp feedback som en viktig aspekt för mobila tjänster ur ett 
perspektiv där dessa är webbaserade. Anslutning till Internet och nedladdningstider av data är 
två områden som då måste tas hänsyn till. Gong och Tarasewich (2004) menar vidare att 
dialoger i mobila tjänster bör designas med feedback så att det frambringas avslut.  

                                                 
3 Utbildning med betydande underhållningsvärde. 
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Händelsesekvenser som till exempel nedladdning av data, framtagning av information eller 
multimedia kan då organiseras i grupper där det skall finnas en början på kedjan, en mittdel 
och sedan ett avslut. Detta gör att användaren uppfattar avslutningar av sina handlingar och 
därigenom får tillfredställelse. På samma sätt som användaren uppfattar att handlingar 
avslutas måste denne tillåtas att starta handlingar. Således får det inte uppfattas som att den 
mobila tjänsten kontrollerar användaren, utan användaren initierar handlingar som systemet 
svarar på (Gong & Tarasewich, 2004). 
 

3.3.5 Metaforer 
Aaron (1998a) menar att metaforer är fundamentala termer, koncept och bilder genom vilka 
information blir lättförståelig, lätt att minnas och lätt att känna igen. Barfield (2004) menar att 
nyckelaspekten med metaforer är att låta användaren använda sådant de redan vet för att 
förstå något nytt. Det vill säga att använda något som människor redan är bekanta med för att 
förklara något dessa inte är bekanta med (Barfield, 2004). Exempel på en känd metafor är 
skrivbordsmetaforen som Windows och andra operativsystem använder sig utav, metaforen 
skall likna en användares skrivbord och dess tillbehör så som papperskorg och mappar. 
Papperskorgen fungerar till stora delar som en vanlig papperskorg, det vill säga att dokument 
och filer kan slängas i denna. Men om användaren skulle ångra sig kan filen eller dokumentet 
hämtas i papperskorgen (Barfield, 2004; Aaron, 1998b). Aaron (1998b) hävdar att en av 
fördelarna med metaforer är att använda kända koncept för användaren, på så sätt kan det 
krävas mindre inlärningstid av en process. Kända koncept kan också bidra till att reducera den 
stress, anspänning och förvirring som användaren känner för nya applikationer och istället öka 
intresset och engagemanget för applikationens gränssnitt. En annan fördel med metaforer är 
att de kan öka inlärningsförmågan och förmågan att minnas hur applikationer fungerar 
(Aaron, 1998b). När designers skall välja metaforer finns två gyllene regler enligt Barfield 
(2004), för det första skall metaforen vara tillämpbar och för det andra måste metaforen vara 
känd för användargruppen. 
 

3.4 Turism  
På kort tid har resandet utvecklats till en global industri, där en person som reser omkring för 
nöjes skull betecknas som turist (Björnelid, 1995). Turism omfattar dock alla resor där vi 
tillfälligt lämnar hemorten för att senare återvända hem, både för nöjes skull och i tjänsten (L. 
Aronsson, Tengling & J. Aronsson, 1995). Brown och Chalmers (2003) menar att det första 
problem som en turist stöter på är vad denne skall göra. Till skillnad från vardagen finns inga 
övergripande mål att utgå ifrån. De aktiviteter som då ofta förekommer är sightseeing, 
avkoppling, shopping eller träffa vänner. Fyra aspekter att ta hänsyn till är vad som skall 
göras, hur det skall göras, när det skall göras och var det skall göras. En lösning kan vara att 
förse sig med information, exempelvis broschyrer, tidningar, kartor och guideböcker. Dessa 
aspekter ska inte ses som problem utan skapar snarare ett mervärde med resandet. De två 
sistnämnda, kartor och guideböcker används mycket. De används också ofta i kombination 
med varandra när turister ska navigera och ta reda på vad som finns att göra på olika platser 
och hur de skall ta sig emellan dessa (Brown & Chalmers, 2003). Kartan och guideboken blir 
ett stöd för att lägga samman den abstrakta informationen med den konkreta informationen. 
Detta resulterar i att formaliserad information får ett samband med aktiviteter på en viss plats 
(Brown & Perry, 2001). Ett vanligt sätt att resa är i grupp, generellt sett sker det med familjen 
vilket gör att turism är en väldigt social aktivitet (Brown & Chalmers, 2003). Schwinger, 
Grün, Pröll, Retschitzegger & Schauerhuber (2005) menar också att sociala faktorer är viktiga 
inom turismen. 
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3.4.1 Mobila turisttjänster 
Det finns ett antal varianter av mobila tjänster inom turismbranschen. Några exempel är 
mobiltelefonguider där användaren ringer upp ett specifikt nummer och får återberättat 
information om en plats eller händelse, mobiltelefonguider där positionering används med 
hjälp av RFID-taggar och en server ringer upp användaren och berättar en historia 
(Summanen, 2005). En annan typ av tjänster är turistguider där användaren kan välja att få 
information om exempelvis restauranger eller aktiviteter som finns (Schmidt-Belz et al., 
2003). 
 
Johansson och Nylander (2005) och Weining et al. (2005) menar att mobila turistguider är 
system som erbjuder information om sevärdheter och områden i användarens fysiska 
omgivning. Informationen i systemet handlar mer om att förhöja användarens upplevelse av 
platsen än att ge information om orientering och navigering. Användningsområdena för dessa 
system kan vara större områden såsom städer, delar av städer eller mindre områden som 
exempelvis ett museum. Johansson och Nylander (2005) menar att turistguider skall förutsätta 
att det flesta användare är nybörjare, även om människor ibland återkommer till samma 
resmål. Därför måste sådana system designas för förstagångsanvändare. Kjeldskov et al. 
(2005) menar att mobila turistguider även används när turister rör sig från en fysisk plats till 
en annan. Johansson och Nylander (2005) menar vidare att turisters primära fokus när de 
befinner sig i ett museum eller en ny stad är artefakterna i museet eller omgivningarna. Syftet 
med det mobila turistguidessystemet är därför att förse turisten med information som förhöjer 
upplevelsen av utställningen eller stadsbesöket och inte att ersätta eller tävla emot det 
(Johansson & Nylander, 2005). Fördelen med dessa tjänster är dess mobilitet och den ständiga 
tillgången på information (Weining et al., 2005).   
 
Tidigare undersökningar av mobila turistguider har koncentrerats på kartorienterade 
interaktionstjänster, eftersom dessa blir allt vanligare. CRUMPET och GUIDE är två sådana 
tjänster. CRUMPET gör de möjligt för användaren att begära information om turist-
attraktioner, restauranger eller guidade turer av den. Systemet kan även ge användaren tips när 
denne närmar sig en attraktion som kan vara av intresse (Schwinger et al., 2005). GUIDE 
erbjuder användaren snarlika tjänster. Utvecklarna av GUIDE har valt att använda sig utav en 
webbläsarmetafor för att göra det enkelt för användarna att interagera med gränssnittet. Under 
arbetet med GUIDE kom utvecklarna fram till att en betydande andel av besökarna ville titta 
på en karta vid något tillfälle under sin semestervistelse (Cheverst et al., 2000). Interaktionen 
med denna typ av tjänster baseras ofta på text, ljud och bild. Summanen (2005) menar att 
ljudanvändning för mobila tjänster kräver ett visst förhållningssätt gentemot traditionella 
mänskliga guider. Ljud från en mobil enhet saknar kroppsspråk och gester vilket gör att detta 
måste kompenseras oavsett om den mobila tjänsten bara har ljud eller om den baseras på både 
ljud och bild. Det krävs att användaren orienteras att både titta på displayens bild och att titta 
på objektet eller omgivningen. Risken är annars stor att blicken fastnar i displayen. Det har 
visat sig att användaren måste få reda på vad det är denne tittar på i displayen, då det i vissa 
fall kan vara svårt att förstå. Vidare menar Summanen (2005) att varje enskild berättelse inte 
bör vara längre än två minuter. Om så är fallet finns risken att användaren blir otålig eller 
tappar intresset. 
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4. Teoretiskt ramverk för design av mobila tjänster  
I figur 2 presenteras de begrepp vi funnit viktiga för att designa mobila tjänster ur ett 
användbarhetsperspektiv. Därefter följer en förklaring till varför vi valt att använda dem i 
ramverket. Begreppens gemensamma nämnare är att de kan påverka designen av mobila 
tjänster. Detta ramverk knyter an till vårt första syfte och ligger till grund för resten av 
studiens genomförande. 

Figur 2. Teoretiskt ramverk för design av mobila tjänster. 
 
Här beskriver vi varför vi valt att ta med följande begrepp i det teoretiska ramverket. 
  

• Användbarhet. Då det teoretiska ramverket har ett användbarhetsperspektiv bör en 
definition av begreppet ingå. Vi har valt att definiera användbarhet med följande 
begrepp, för att vara anpassat för design av mobila tjänster.  

o Ändamålsenlighet. Vid användning av mobila tjänster vill användarna uppnå 
ett mål och designen skall anpassas så att detta kan ske till nytta för 
användaren (Gulliksen & Göransson, 2002).  

o Effektivitet. Utifrån användarnas mål ska så lite resurser som möjligt 
användas, designen skall vara effektiv (Gulliksen & Göransson, 2002).  

o Tillfredställelse. Mobila tjänster ska designas så att användarna känner en 
positiv attityd vid användningen av tjänsten (Gulliksen & Göransson, 2002). 

o Lärbarhet. Användaren skall snabbt kunna börja använda tjänsten utan några 
större förkunskaper (Nielsen, 1993).  
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• Kontext. Mobila tjänster kan användas i en mängd sammanhang, därför är det 
viktigt att tänka på de olika kontexterna vid design. Den fysiska kontexten 
måste beaktas vid designen, då tjänsten kan användas på olika fysiska platser. 
Användarkontexten behandlar det faktum att mobila tjänster kan ha en mängd 
olika typer av användare, dessa kan ha olika erfarenhet av tjänsten. Den 
tekniska kontexten är riktad mot de olika enheter som kan nyttjas vid 
användandet av en tjänst och som designen skall vara anpassad för (Barfield, 
2004). 

 
• Mobila enheter. Det finns en mängd olika enheter som kan användas till mobila 

tjänster. Vid designen är det viktigt att tänka på hur interaktionen mellan användare 
och enhet fungerar samt vilka begränsningar som finns på enheten.  

o Input. Behandlar de inmatningsfunktioner som finns på enheten (Tarasewich, 
2002).  

o Output. Behandlar de sätt som enheten kan presentera information på 
(Tarasewich, 2002). 

 
• Navigering. Vid design av mobila tjänster bör användarens interaktion med tjänstens 

gränssnitt beaktas. 
o Struktur. Vid designen ska tjänstens struktur anpassas efter dess innehåll 

(Barfield, 2004). 
o Menyer. Vid designen måste tjänstens menysystem anpassas efter dess innehåll 

(Jones & Marsden, 2006). 
o Ikoner. Dessa är ett bra sätt att ersätta eller förstärka textbeskrivningar och 

känns ofta igen intuitivt samt tar upp lite plats på enhetens display (Hjelm, 
2004). 

o Scrollning och bläddring. Då mobila enheters displayer är små krävs det ofta 
att användaren scrollar och bläddrar genom tjänstens information (Jones & 
Marsden, 2006). 

o Genvägar. Dessa kan användas för att minska antalet interaktioner som en 
användare behöver göra (Gong & Tarasewich, 2004).  

 
• Informationspresentation. Då alla mobila tjänster i någon form går ut på att presentera 

information är detta en viktig aspekt att ta hänsyn till vid designen. 
o Text. Text förekommer ofta som den första informationsenheten i olika digitala 

medier (Hjelm, 2004).  
o Bild. Vid design av mobila tjänster kan bilder användas som komplement till 

text eller som hjälp vid strukturering av information (Hjelm, 2004).  
o Ljud. Ett sätt att presentera information för användare som inte ser skärmen 

(Tarasewich, 2002).  
o Video. Video har blivit ett allt mer efterfrågat sätt att presentera information på 

(Pham & Wong, 2004). 
  

• Feedback. Det är viktigt att mobila tjänster designas så att användaren får information 
om resultatet av interaktionen som användaren startat (Gong & Tarasewich, 2004).  

 
• Metaforer. Vid design av mobila tjänster är de viktigt att använda metaforer för att 

förklara obekanta saker, detta sker med saker som är bekanta för användaren (Aaron, 
1998a). 
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5. Utveckling av prototyp 
I detta kapitel redogörs för hur utvecklingen av low-fidelity och high-fidelity prototyperna 
gick till samt resultaten av pilotstudierna för dessa. Vidare redogörs även för de förändringar 
som genomförts efter varje pilotstudie. 
 

5.1 Utveckling av low-fidelity prototyp 
Vid utvecklandet av vår low-fidelity prototyp skulle det teoretiska ramverket och idéer från 
litteraturstudien ligga till grund för våra val. Ett av de allra viktigaste valen vid utformningen 
var att tjänsten skulle bygga på en kartmetafor, i enlighet med Cheverst et al. (2000). Till att 
börja med ville vi att användaren skulle mötas av en välkomsthälsning när tjänsten startades. 
Detta skulle medföra att användaren blir medveten om att tjänsten startas, vilket är en form av 
feedback i enlighet med ramverket. Dessutom presenteras information för användaren i form 
av en välkomsttext och en bild på ”tre hjärtan”, Halmstads logotyp (se bilaga 4). Efter detta 
kommer användaren till en introduktionssida, i enlighet med Johansson och Nylander (2005) 
som menar att turisttjänster måste designas för förstagångsanvändare. Dessa instruktioner 
förklarar tjänstens struktur och de ikoner som används. Detta tror vi innebär att användaren 
kan börja använda tjänsten snabbt med lite förkunskaper, i enlighet med ramverkets 
lärbarhetsbegrepp. För att försöka öka tjänstens effektivitet, som är en del av ramverket, har vi 
valt att implementera möjligheten att hoppa över dessa instruktioner. Detta medför att 
återkommande användare slipper se instruktionerna flera gånger. I instruktionerna förklaras 
ikoner tillsammans med textbeskrivningar vilket kan medföra att användaren sedan intuitivt 
kan känna igen ikonerna utan textbeskrivning i tjänsten (se bilaga 5). 
 
Efter instruktionerna kommer användaren att kunna börja använda tjänstens huvudfunktioner. 
Tjänstens huvudfunktioner består av två olika turer som användaren kan välja. Dessa är ”färg 
och form” samt ”Christian den fjärdes Halmstad”, vilka vi fick tillgång till av Halmstads 
turistbyrå. Dessa turer väljs via en ikon i den meny som hela tiden ligger i underkant av 
skärmen. Menyn innehåller även en kartikon via vilken användarna hela tiden kan återvända 
till kartan, som ligger som en bakgrund på skärmen samt en hjälpikon som tar användaren till 
instruktionerna. Denna meny är alltså utformad med hjälp av ikoner vilka vi hoppas ska stödja 
effektivitet och ändamålsenlighet i enlighet med ramverket. Den karta som ligger i 
bakgrunden går att flytta runt med hjälp av pilar som ligger i kanten på varje sida, detta 
hoppas vi ska vara effektivt i enlighet med ramverket (se bilaga 6).  
 
När en ikon på skärmen blir nertryckt innebär det att användaren vill titta närmare på denna 
sevärdhet. Då kommer en ruta att läggas ovanpå kartan där information om sevärdheten 
presenteras. Informationen kan bestå av text, ljud, bild och video i enlighet med ramverket. 
För att göra denna informationsruta så användbar som möjligt i enlighet med ramverket har 
följande funktioner tagits fram: Bilder visas först i miniatyrformat i enlighet med Hjelm 
(2004). Om användaren vill se bilden i större format klickar denne på miniatyrbilden och 
bilden förstoras (se bilaga 7-8). I rutan finns inte all text, utan endast en ingress. Om 
användaren blir intresserad kan denne välja att få se hela texten. Dessutom finns en ikon för 
ljuduppspelning. Om det är flera personer som vill veta vad som står i texten finns 
möjligheten att spela upp denna via enhetens högtalare. Outputmöjligheterna används i 
enlighet med ramverket och effektiviteten kan öka. För att erhålla feedback enligt ramverket 
kommer en ruta upp med informationen att ljudet spelas upp (se bilaga 9). Vid varje val som 
användaren gör genom att klicka läggs en ny ruta ovanpå den förra.  
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Dessa rutor tas bort genom ett klick på det kryss som finns i övre högra hörnet på rutan, vilket 
är en vanlig metafor i datasammanhang och i enlighet med Barfield (2004).  
 

5.1.1 Pilotstudie för low-fidelity prototyp 
Den utvecklade prototypen som beskrivits ovan utvärderades avseende användbarheten och 
designen. Under det informella samtalet med den person som var kunnig på området framkom 
följande: Alternativet med automatisk övergång från välkomstmeddelandet till instruktionerna 
var bäst, då vi måste betänka att det i stor utsträckning kommer att vara förstagångsanvändare. 
Vidare ansåg personen att de ikoner som skall visas för sevärdheter borde vara något som 
användaren känner igen. Ett förslag var att använda vägmärket för sevärdheter. Dessa två 
förändringar gjordes sedan vid utvecklingen av high-fidelity prototypen.  
 

5.2 Utveckling  av high-fidelity prototyp 
Som vi tidigare redogjort för utvecklades en high-fidelity prototyp i programmet Macromedia 
Flash. De skillnader som finns jämfört med low-fidelity prototypen i välkomstmeddelandet är 
att texten under logotypen skrivits om samt att det inte finns någon pil-ikon. Anledningen till 
detta är att vi vid den tidigare utvärderingen kom fram till att introduktionen bör starta 
automatiskt. Detta sker när välkomstmeddelandet visats på skärmen under fyra sekunder (se 
figur 3). 
  

Figur 3. Välkomstbild.             Figur 4. Introduktionsbild.            Figur 5. Huvudfunktionsbild. 
 
Instruktionssidorna i tjänsten skiljer sig från de i low-fidelity prototypen genom att texten som 
återupprepar att det är en introduktion har tagits bort. Dessutom har tjänster försetts med 
ikoner och textbeskrivningar av dessa (se bilaga 10).  
 
När användaren trycker på kartikonen eller fortsättnings-pilen från sida tre i instruktionerna 
(se figur 4) kommer denne till tjänstens huvudfunktion (se figur 5).   
 
Huvudfunktionen som är en karta syns på skärmen tillsammans med en meny. Menyn har fått 
tre ikoner som endast består av text, eftersom de bildikoner vi först tänkte använda inte gick 
att tyda. Av pilarna som används för att förflytta sig på kartan implementerades endast en, då 
vi valde att begränsa tjänstens omfång eftersom det är en prototyp. Efter den tidigare 
utvärderingen valde vi att använda vägmärket för sevärdhet i olika färger som ikon för 
tjänstens olika typer av sevärdheter. Dessa typer valde vi att kalla teman istället för turer då vi 
trodde att detta begrepp skulle vara lättare att förstå. 
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Vi valde att ta fram det grafiska utseendet för sevärdheternas informationsrutor enligt figur 6. 
I informationsrutan för sevärdheten kan användaren välja att förstora bilden, läsa sevärdhetens 
informationstext eller spela upp texten (se bilaga 11). Innan några ikoner syns på kartan måste 
användaren dock välja tema i menyn som ligger i nederkant av kartan. I high-fidelity 
prototypen finns inga ikoner för historiska byggnader på den nedre delen av kartan. Det finns 
dock en på den övre delen som syns när användaren klickar på pilen som ligger på kartan. 
Informationsrutan för denna sevärdhet är uppbyggd på samma sätt som de för skulpturer (se 
bilaga 12). Utseendet på informationsrutorna stämmer överens med de anteckningar som vi 
gjort i low-fidelity prototypen, även om dessa sketcher inte är lika visuellt tydliga utan består 
av fler textbeskrivningar (se bilaga 7-9). 
 

 
      Figur 6. Sevärdhetsbild. 
 

5.2.1 Pilotstudie för high-fidelity prototyp 
Den framtagna prototypen som beskrivits ovan kommenterades sedan i en informell enkät av 
deltagarna i workshopen. Alla åtta deltagare, som svarade på frågan om huruvida tjänsten kan 
vara givande för en turist i Halmstad, ansåg att den kan vara det. Några deltagare skrev:  
 
Absolut. Människor eftersöker information, speciellt när de kommer på nya, obekanta platser. 
 
Ja absolut. Frågan är hur man ska skapa en tjänst som ger mervärde för en grupp. Oftast 
turistar man inte själv… anpassa tjänsten efter vilken typ av turist det är. Tematisera. 
 
Ja, beroende på utbud. Tematisera. Målgruppsanpassa. Utveckla affärsidén i tjänsten. 
 
Det viktigaste innehållet var enligt deltagarna bland annat sevärdheter, historia, allmän service 
(systembolag, apotek etc.), karta och att innehållet ska vara kort, informativt och 
lätthanterligt. Det minst viktiga innehållet var att det inte skulle vara för mycket information 
samt ljudet. Fem av de åtta deltagarna ansåg att det var lätt och enkelt att ta sig runt bland 
informationen i tjänsten. Två deltagare svarade inte på den frågan medan en person ansåg att 
det var lite trögt att navigera. 
 
Åsikterna om informationspresentationen var blandade. En deltagare skrev att hon eller han 
tror mest på text och bild. En annan deltagare tyckte att dramatisering av ljud är kul.  
 



  25 

Övriga synpunkter från deltagarna var bland annat att det vore bra om tjänsten går att ladda 
ner på plats, att den borde innehålla GPS4-funktion samt att en deltagare saknade en ”tillbaka-
pil” i hjälpfunktionen. Innan undersökningen valde vi därför att implementera en sådan pil i 
hjälpfunktionen för att öka prototypens användbarhet. I övrigt gjordes inga andra förändringar 
i tjänsten. Vi tog dock med oss de tankar kring tematisering och målgruppsanpassning som 
några av deltagarna tog upp i intervjuerna vi genomförde. 
 
Två begrepp valde vi att inte implementera överhuvudtaget, dessa var scrollning och video. Vi 
valde att bara använda oss av bläddring mellan olika sidor i prototypen, då vi inte hade 
kunskapen om hur vi skulle kunna implementera scrollning. Vidare valde vi att inte 
implementera video i prototypen då vi inte hade resurser för att göra detta.  
 
Begreppet teknisk kontext behandlar aspekter såsom skärmstorlek på enheten, möjligheten att 
stödja ljud och processorkraft på alla de olika enheter som en tjänst kan användas på. I vår 
undersökning tog vi fram en prototyp som vi endast utvärderade på en enhet, därför har vi valt 
att inte förhålla oss till att den skulle kunna användas på exempelvis en annan 3G-telefon. 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Global Positioning System 
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6. Resultat 
I detta kapitel redogör vi för resultatet av vår undersökning. I undersökningen har vi av olika 
anledningar inte behandlat begreppen teknisk kontext och scrollning och därför finns dessa ej 
med i denna del. Strukturen på kapitlet följer i övrigt begreppen från det teoretiska ramverket. 

6.1 Användbarhet 
I detta begrepp ingår ändamålsenlighet, effektivitet, tillfredställelse och lärbarhet. 
 

6.1.1 Utvärdering 
Testledaren fick hjälpa tre av sex respondentgrupper (grupp två, fyra och fem)  i olika 
utsträckning att komma förbi tjänstens introduktion. Respondenterna förstod inte att bilderna i 
introduktionen ej var klickbara, utan endast förklarade tjänstens innehåll. En respondent sa 
”det står, genom att trycka på denna kan du välja tema, då borde man trycka på den”. När 
han tryckte på bilden hände inget och den andra respondenten i gruppen tillade att det inte 
fungerar. Respondenten i grupp fem sa ”trycker jag på välj tema här, så borde jag komma till 
skulpturer” och därefter försökte han trycka på bilden välj tema. Respondentgrupperna ett, tre 
och sex hade inga problem med att ta sig vidare från introduktionen. En av respondenterna i 
grupp ett sa ”nu när det kommer flera fattar man att det är symboler som kommer finnas” när 
hon bläddrade i introduktionssidorna.  
 
Samtliga respondentgrupper hittade och använde sig av informationen som finns om 
sevärdheterna i tjänsten. Fem av sex grupper hittade platserna för sevärdheterna med hjälp av 
kartan som finns i tjänsten. När respondenterna i grupp tre skulle hitta olika platser på kartan 
efterfrågade de en sökfunktion för att lättare kunna hitta till platserna. En annan aspekt som 
två respondenter ur olika grupper (grupp två och fyra) påpekade som bra var möjligheten att 
alltid komma tillbaka till kartan med hjälp av menyn. 
 

6.1.2 Intervju 
En respondent i grupp ett sa att det känns som det blir för mycket, på frågan om hur hon 
upplevde att använda turisttjänsten. Därefter sa hon ”men jag tror att det är en skitbra idé om 
man kommer helt ny till en stad”. Respondenten i grupp fem ansåg att det var intressant att 
använda och att han mycket gärna skulle använda en sådan tjänst. Han ansåg vidare att om en 
turist kommer till utlandet och inte kan språket, så kan det vara bra och få mer information på 
svenska. En respondent i grupp sex tyckte att det var smidigt att använda turisttjänsten, 
respondenterna i grupp tre sa att det var kul och ganska lätt. En respondent i grupp två trodde 
att det fanns ett behov utav en sådan tjänst och tyckte att det var en bra idé. Respondenten i 
grupp två ansåg även att en mobil turisttjänst är ett hjälpmedel snarare än en underhållnings-
central.  
 
Respondenterna i grupp ett tyckte att det är bra om en introduktion kommer automatiskt, men 
sa samtidigt att möjligheten att hoppa över en sådan borde finnas. En av dem fortsatte 
resonera om hur det är att använda en ny tjänst. ”Det är ju alltid så när man börjar använda 
något nytt program eller så, det tar en stund innan man fattar och det gjorde det här också”. 
 
En av respondenterna i grupp tre tog upp google earth som ett exempel på hur det går att 
begränsa antalet ikoner på kartan.  
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”Det klockrena hade ju varit som man kan göra på google earth, man kan trycka på 
restauranger så kommer alla restauranger upp. Sen kan man pricka av det så är det inte med 
längre. Så kan man trycka på hotell till exempel så kommer alla hotell upp. Så blir det inte så 
mycket, alla grejer på samma gång”. 
 
En respondent i grupp sex gillade att det gick att trycka på hjälpikonen. ”Det var bra att man 
kunde komma tillbaka och liksom se det utgångsläget igen, det gjorde jag ett par gånger när 
jag villade bort mig sådär. Det är kanon”.  
 
Respondenterna i grupperna två och fyra efterfrågade en sökfunktion i tjänsten. En av 
respondenterna sa att ”om du hört att Kärleken ska vara ett mysigt ställe eller de låter mysigt 
i alla fall, kan du söka på det och så hittar kartan de”. 
 

6.2 Kontext 
I detta begrepp ingår den fysiska kontexten och användarkontexten. 
 

6.2.1 Utvärdering  
Då samtliga respondentgrupper spelade upp ljud från tjänsten fanns det olika typer av ljud i 
omgivningen. Bland annat åkte bilar och mopeder tätt förbi respondenterna. På flera platser 
där respondenterna befann sig hördes höga läten från fåglar. På stora torg ljöd kyrkklockorna 
vid ett tillfälle och vid ett annat spelades musik på torget. Då respondenten i grupp fem 
använde tjänsten tryckte han på ljuduppspelning samtidigt som en moped körde förbi. Då han 
inte hörde något sa han ”det funkar inte” men strax efter hörde han ljudet och sa ”jaha, det 
låter någonting”. Under de olika gruppernas genomförande av testerna varierade vädret. När 
grupperna två och tre använde tjänsten kom det några droppar regn. Respondenterna frågade 
då om telefonen går att använda när det regnar. Då respondentgrupperna ett och fyra använde 
tjänsten sken solen och solreflexer uppkom i enhetens skärm. Respondenten i grupp fyra som 
inte höll i enheten vinklade då ett papper över skärmen. Då grupp ett använde tjänsten 
upplevde en av respondenterna att hon glömde bort omgivningen och bara koncentrerade sig 
på tjänsten. ”Vi kollade mer såhär än att kolla på verkligheten” sa hon och tittade på enheten.  
 
Under användandet påpekade en respondent i grupp tre att det fanns tre sätt för honom att 
förmedla informationen från enheten till sina kompisar. Antingen kunde han läsa högt för 
dem, låta dem läsa själva eller använda ljuduppspelning. Samtliga grupper använde 
ljuduppspelning i tjänsten och vid dessa tillfällen lyssnade samtliga i grupperna på ljudet. När 
respondenterna spelade upp ljud stod de flesta grupperna tätt samlade i klunga eller satt tätt på 
en bänk. I grupperna ett, tre och sex läste respondenten som höll i enheten högt information 
för de andra i respektive grupp. I grupperna två, tre och fyra läste respondenterna 
informationen tyst för sig själva, oftast böjda över axeln på personen som höll i enheten. 
Respondenten i grupp fem som var ensam läste tyst för sig själv. En respondent i grupp sex 
kommenterade under användandet att ”om man är två så föredrar jag att läsa men om man är 
många så får man sticka in sitt lilla öra”. 
 

6.2.2 Intervju 
En respondent i grupp ett ansåg att om en person verkligen är intresserad av en stad känns 
turistguiden som en jättebra idé. En annan respondent från grupp fyra påpekade dock att det 
sociala samspelet med en mänsklig guide försvinner.  
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En annan aspekt som respondenterna diskuterade var att olika typer av användare. En 
respondent tog upp personer som hör dåligt kan han ha problem att höra informationen som 
spelas upp i tjänsten.  
 
En respondent i grupp sex sa att det vore bra med en introduktionsmanual för att kunna 
bekanta sig med tjänsten innan hon börjar använda den. En respondent i grupp tre tog upp att 
de kan finnas användare som inte vågar prova sig fram i en tjänst av denna typ.  
 
Respondenten i grupp fem ansåg att ljud kan vara relevant i vissa stunder men vara svårt att 
höra i en stad där det finns mycket störande ljud. Respondenten trodde dock att det kan 
fungera bra på andra platser. Respondenterna i grupp sex menar att användarna bör kunna 
välja om de vill lyssna på eller läsa informationen eftersom faktorer i omgivningen kan 
påverka hur bra respektive sätt är att ta till sig informationen.  
 
Testledaren frågade en respondent i grupp fyra om hon besvärades av solreflexer i displayen. 
Respondenten sa då att om den andra respondenten höll enheten så såg hon inte utan var 
tvungen att vrida den. Vilket hon menade är en nackdel när man är två. En respondent i grupp 
ett trodde att de andra i gruppen hade svårt att se skärmen på grund av solreflexer eftersom de 
drog i enheten. Detta bekräftades av den andra respondenten som sa att det var svårt att se om 
man var flera.  
 
Samtliga sex respondentgrupper diskuterade vikten av att en användare själv skall kunna välja 
vad denne vill se för typ av information i tjänsten. På frågan om vad respondenten i grupp fem 
tyckte att tjänsten skulle innehålla för information svarade denne ”allmänt sånt som kan 
intressera folk”. Andra exempel som respondenterna tog upp var restauranger, affärer, 
kulturevenemang och hotell. En respondent i grupp sex sa att ”det skulle vara kanon om det 
fanns många fler att välja på, naturligtvis konst och kanske skulpturer och sånt, men sen även 
kanske mer olika shoppingställen och restauranger”. En annan respondent i grupp fyra sa att 
han är ute efter mer än bara sevärdheter. Som exempel nämnde han sport-, musik- eller teater-
evenemang. En respondent sa att han, i sin nuvarande ålder, inte är intresserad av den typ av 
information som tjänsten innehåller. Respondenten menade att det är en målgruppsfråga vilket 
innehåll tjänsten skall ha.  
 

6.3 Mobila enheter 
I detta begrepp ingår input och output. 

6.3.1 Utvärdering 
Vid genomförandet av undersökningen framkom att det fanns några aspekter som kunde 
härledas till den mobila enhetens input, output och begränsningar. Alla respondenter, utom en, 
upplevde att det var lätt att interagera med enheten från början. Detta gjordes via pennan, 
vilken användes som pekdon för att navigera i tjänsten. Vad gäller outputen var det främst 
ljudet som ansågs problematiskt. Den låga volymen var en anledning till att respondenterna 
fick ställa sig tätt ihop för att kunna ta del av informationen som spelades upp. Två 
respondenter i grupp två och tre försökte därför höja volymen, detta var inte möjligt eftersom 
maxvolymen var förinställd. Respondenten i grupp tre uttryckte då besvikelse genom att säga 
”det hörs så dåligt”. Respondenterna i tre olika grupper (grupp ett, två, tre) efterfrågade vid 
minst ett tillfälle en GPS-funktion, det vill säga att enheten skulle innehålla teknik för att 
kunna visa deras position i tjänsten. Detta var den begränsning med enheten som var mest 
påtaglig.  
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Vid två av undersökningarna (grupp två och tre) låg regnet i luften och respondenterna 
uttryckte då tveksamhet inför om enheten skulle klara av att bli fuktig på grund av regn. 
 

6.3.2 Intervju 
Under de efterföljande intervjuerna bekräftades mycket av det som framkom under 
undersökningen. Att enhetens input hanteras med en penna ansågs bra av alla respondent-
grupperna och en av respondenterna i grupp sex uttryckte det som ”penna är man ändå van 
vid att använda, det har alla gjort sen de var små”. På frågan om det var svårt att navigera 
med hjälp av pennan svarade respondenten i grupp fem ”nej inte när jag väl kom in i det, det 
var hur lätt som helst”. I intervjuerna framkom att respondenterna skulle tycka att det var 
”roligt”  och att det skulle kännas ”lite mer lyxigt”  om enheten skulle kunna hantera GPS. 
”Man skulle ju vara säker på vart man var” sa en respondent. En respondent i grupp tre 
diskuterade möjligheterna med ljuduppspelning på enheten och sa att ”det hade nog varit bra 
om det hade varit lite högre ljud på den”, vilket respondenten även gjorde i undersökningen. 
 

6.4 Navigering 
I detta begrepp ingår struktur, menyer, ikoner, bläddring och genvägar. 

6.4.1 Utvärdering 
En grupp (grupp ett) tog längre tid på sig, än de andra, att läsa introduktionen. Den diskussion 
de förde resulterade i att de kunde förklara tjänstens struktur innan de upplevt den. Resten av 
respondentgrupperna förstod tjänstens struktur när de skulle utföra uppgift två eller fyra, 
vilket innebar att de var tvungna att interagera med menyn och ikonerna. I grupp två sa den 
ena respondenten ”här har vi kartan, välj tema…aha…ska vi ta skulpturer”.  Ingen av 
respondentgrupperna hade problem med att hitta och använda menyn för att välja tema efter 
introduktionen. Tre respondentgrupper använde sig av tjänstens ikoner utan problem. Det tre 
övriga respondentgrupperna (grupp ett, två och tre) påpekade olika brister med ikonerna. 
Respondenten i grupp tre påpekade att pil-ikonen på kartan ledde till en förflyttning. Han 
menade att den borde urskiljas mer för att inte förväxlas med en byggnad på kartan. 
Respondenten i grupp två sa att han ville ha någon typ av markering på ikonen ”läs hela 
texten” för att hitta den bättre. En respondent i grupp ett sa att hon inte förstod varför det 
fanns en pil åt höger från sista sidan i hjälpfunktionen.  
 

6.4.2 Intervju 
Respondentgrupperna sa att strukturen var bra oavsett om de gjorde på ett sätt eller ett annat 
för att navigera i tjänsten. De två varianterna som respondenterna använde för att navigera var 
följande ”från kartan, till runstenen och sen så läste man texten och sedan stängde man bara 
klick, klick, klick och så var man tillbaka där” eller ”bakåt-pilar som Internet tycker jag är 
bra, men det här var precis lika bra” som en respondent i grupp sa angående att direkt kunna 
hoppa till kartan istället för att gå bakåt som den andra respondentgruppen gjorde. En 
respondent i grupp två sa att kartan är utgångspunkt för det hela och alltid ska vara 
lättillgänglig. På frågan om ifall respondentgruppen kände igen ikonerna för sevärdheterna i 
tjänsten svarade respondenterna lite olika. En respondent i grupp sex svarade ”är det inte den 
ikonen för efterlämning och sånt”. En annan respondent i grupp tre sa följande ”jag tror det 
är sådär fornminne eller nånting”.  
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Respondenterna i grupp fyra resonerade sig fram till att det var trafikmärket för sevärdhet. 
Kommentarer om tjänstens övriga ikoner var bland annat följande. En respondent i grupp sex 
ansåg att ”jag tror inte symbolen är så viktig bara att man kör samma symbol överallt”. Hon 
sa att det viktigaste är att det är något som syns bra på kartan. Respondentgrupp två ansåg att 
ikonerna var konsekventa igenom hela tjänsten innehåll med olika färger för olika teman och 
alltid samma ikon för att visa kartan. Detta poängterade även respondenterna i grupp fyra och 
en av respondenterna sa att ikonen för ljuduppspelning var den ”klassiska högtalar 
ljudfunktionen”. Därefter tillade han ”jag tror att alla i vår datageneration känner igen den”. 
 

6.5 Informationspresentation 
I detta begrepp ingår text, ljud, bild och video. 

6.5.1 Utvärdering 
Undersökningen resulterade i att flera aspekter inom informationspresentation framkom. 
Samtliga respondentgrupper använde bilderna, i tjänsten, på sevärdheterna för att kunna 
lokalisera dem i verkligheten. Dock varierade vid vilken uppgift detta skedde första gången. 
Respondenterna använde sig av text, bild och ljud för att få tillgång till tjänstens information. 
Alla grupperna kombinerade att läsa texten och lyssna på ljuduppspelning för att lösa 
uppgifterna. Åsikterna om hur detta upplevdes skiljde sig dock åt. Några grupper började med 
att läsa texten för att sedan lyssna på ljuduppspelningen medan andra gjorde tvärt emot. 
 
En respondentgrupp (grupp ett) uttryckte att det var synd att det inte gick att göra både och 
samtidigt. Respondenten i grupp fem upplevde att innehållet var mer omfattande på 
ljuduppspelningen än i texten. Åsikterna om texternas storlek och omfattning skiljde sig åt 
bland respondenterna, även inom grupperna. En respondent i grupp tre sa att det var ” för 
mycket information om något man inte bryr sig om”, men att det inte var svårt att läsa 
texterna medan en annan i gruppen sa att det är jobbigt att läsa så här små texter. Då det 
saknades ljudfil på en av sevärdheterna i tjänsten påpekade en respondent i grupp tre detta. 
Det uppkom även åsikter kring hur rösten i ljuduppspelningen skulle låta. En respondent i 
grupp två sa att ”det var bra, det är så det ska vara, en berättarröst” . Den andra personen i 
samma respondentgrupp tycke att ”det var en opersonlig röst, han låter lite tråkig”. 
 

6.5.2 Intervju 
Under de påföljande intervjuerna fördjupades tankarna kring informationspresentation. På 
frågan hur olika typer av informationspresentation prioriteras svarade en respondent i grupp 
sex ”jag tror att texten är högre prioriterad än videon och bilden kommer nog före videon 
också. Video är något jag skulle uppskatta men jag tror att det andra är viktigare, för den 
information som man får i texten kan man nog inte få i videon, om det inte är en video där en 
människa sitter och pratar och säger texten”. På frågan om det var för mycket information 
som visades på sevärdheterna sa samma respondent att det var lagom. Den andra 
respondenten i gruppen menade då att det var lagom utifrån att inte bli uttröttad. Det är 
beroende på ”hur man är som person och vad man tycker om”. Respondenterna uttryckte 
olika åsikter om hur ljud ska användas för att presentera information i tjänsten. En 
respondentgrupp (grupp fyra) tyckte att idén var jättebra med att använda ljud för att 
presentera information och bland de övriga grupperna var det ingen som utryckte sig negativt 
om att använda detta. En respondent i gruppen ansåg även att det var roligast att lyssna på 
någon som berättar. Detta uttrycktes även av två andra respondenter i grupp två, varav en 
ansåg att ljudet blir lockande om uppläsaren försöker leva sig in i texten.  
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Den andra respondenten i gruppen tyckte däremot inte att det ska vara för mycket inlevelse i 
en sådan röst. Denne menade att det skall vara en ”död”  röst, ”precis som när man ringer till 
en telefonväxel”. Respondenten i grupp fem ansåg att röster som ska användas skall vara klara 
och tydliga och i allmänhet vara en bra röst att lyssna på. En respondent i grupp ett sa att det 
är mycket roligare att man kan stå och titta på statyn och lyssna på en röst som förklarar än att 
vandra med blicken mellan enheten och sevärdheten. I grupp fyra var det en respondent som 
ansåg att de var högst individuellt hur lång tid en person orkar lyssna på en text.  
 
Respondenternas åsikter och upplevelse av textinformationen för sevärdheterna skiljde sig åt. 
En respondent i grupp ett ansåg att det var som att läsa ett skolarbete, vilket hon inte trodde att 
en turist blir så inspirerad av att göra när denne är på semester. Hon ansåg även att det var för 
mycket text. Denna åsikt delade inte respondenten i grupp fem ”som turist hade det nog vart 
lagom ganska lagom med information tror jag” sa han. På frågan om det var svårt att läsa 
texten sa en av personerna i grupp fyra ”nja, i visst ljus. Man är ändå rätt van och läsa sms, 
så de kändes inte så svårt, men det var ganska små bokstäver”. En respondent i grupp tre 
ansåg att det var svårt att läsa texten. De andra personerna i respondentgruppen uppfattade 
inte att det var svårt att läsa texterna. Men de sa att det kunde vara bra att kunna välja storlek 
på texten. Dessa respondenter tyckte inte heller att det var för mycket text. 
 
En respondent i grupp ett ansåg att bilder inte behöver vara stora i tjänsten om personen är på 
platsen för sevärdheten. Dock ansåg hon att det kan vara bra med större bilder om 
respondenten inte befinner sig på platsen. En respondentgrupp (grupp fyra) menar att bilden 
för sevärdheten var bra då de genom denna kunde knyta rätt textinformation till rätt sevärdhet. 
På frågan om det finns någon anledning att ta med fler bilder gav en respondent i grupp fyra 
följande svar ”Om man är utanför en byggnad så kanske man vill se hur den ser ut inuti om 
man inte får gå in där”. 
 
Respondenterna fick frågan om de skulle uppskatta att kunna se videoklipp i en sådan tjänst 
som de testat. En respondent i grupp ett trodde att videoklipp kan få turister mer sugna på att 
åka till en plats ” vissa saker är svårt att fånga på en stillbild”. Detta höll inte en respondent i 
grupp fyra med om, han sa ”jag tror inte man är intresserad av det, när man är ute som turist 
vill man se saker jag tror inte det ger något mervärde” . Två respondenter i grupp tre ansåg att 
video hade varit fräckt. Huruvida respondenterna hade varit intresserade av videoklipp i 
tjänsten relaterade de i grupp sex till om det hade varit möjligt att välja. ”Om det ligger där så 
kan man välja, men det tror jag” sa en av dem. Valbarhet var även viktigt i de andra 
aspekterna av informationspresentation enligt respondenten i grupp fem som sa ”vissa gillar 
ju att lyssna och vissa gillar och läsa. Så att man kan vända sig till den som vill ha båda eller 
den som vill ha de ena”. 
 

6.6 Feedback 
Här presenteras resultatet för begreppet feedback.  

6.6.1 Utvärdering 
Respondenten i grupp fem upptäcker inte utan hjälp, att sevärdhetsikonerna dyker upp på 
kartan efter att han valt tema. I  övrigt fanns inga fler resultat som kunde härledas till 
begreppet feedback.  
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6.6.2 Intervju 
På frågan om respondenten någon gång tryckte på någon knapp och då inte visste vad som 
skulle hända svarade respondenten i grupp fem ”nja, de var väl till början, men när jag inte 
visste var, när jag tillexempel tryckte på… välj tema, då visste man inte vad som skulle hända. 
Det skulle ju kunna komma upp andra former av typ skulpturer, affärer som va värd att 
besöka”. En respondent i grupp två svarade följande på en liknande fråga ”jag kände hela 
tiden att knappen jag tryckte på berättade var jag skulle. Tryckte jag på visa kartan så 
förväntade jag mig en karta. Trycker jag på läs hela texten då förväntar jag mig en text. 
Klickar jag på högtalaren så förväntar jag mig något ljud ska komma ut därifrån”.  Två 
respondenter i grupperna tre och sex sa att de fick information om att det hände något i 
tjänsten om de tryckte på en knapp. Båda blev dock förvånade när skärmsläckaren startade på 
enheten. Respondenterna löste detta och en av dem sa ”det kändes instinktivt att det är nog 
bara att klicka på skärmen”.  
 

6.7 Metaforer 
Här presenteras resultatet för begreppet metaforer. 

6.7.1 Utvärdering 
Fem av de sex respondentgrupperna tar hjälp av kartan i tjänsten för att ta reda på var de 
befinner sig i verkligheten. Därefter använder de kartan för att ta reda på var de ska gå och 
vilken väg de ska ta. Två av grupperna (grupp ett och fem) använder sig av de på kartan 
markerade gatunamnen, vilka de kollar efter på husfasader. Grupperna två, tre och sex tar 
istället hjälp av landmärken såsom broar för att orientera sig. Grupp tre kombinerar 
landmärken och tidigare besökta platser som de kan peka ut på kartan.  Respondentgrupperna 
ett och två visar inom grupperna varandra vart de är och vart de ska gå med hjälp av kartan. 
Fyra av respondentgrupperna (grupp ett, två, tre och sex) vänder enheten så att kartan 
stämmer överens med verkligheten. Respondenten i grupp fem påpekade under 
genomförandet att kartan borde innehålla en skala. Respondenten sa ”borde det inte finnas 
storlek på kartan, hur många meter varje centimeter motsvarar. Det vore trevligt så man vet 
hur långt det är att gå”.  
 

6.7.2 Intervju 
En av respondenterna i grupp ett ansåg att kartan var dålig, men sa även att hon generellt 
tycker så om kartbilder och att det är svårt att få perspektiv. Vidare ansåg respondenterna i 
gruppen att kartan borde vara mer detaljerad framförallt när det gäller gatunamn. En 
respondent i grupp två ansåg att det skulle bli väldigt svårt att se kartan om alla gatunamn 
märks ut och föreslog då en lösning på problemet. Denna lösning var att ta bort alla gatunamn 
och om en användare sedan klickar på en gata så kommer det fram vad den heter. Han sa även 
att exempelvis torg och huvudgator borde förtydligas. Respondenten i grupp fem  
vidareutvecklade sitt resonemang om att det borde finnas en skala på kartan.  
 
Personen sa att det är en bra funktion om en användare har svårt att gå eller är rullstolsbunden 
eftersom denne då kan få en uppfattning om hur lång sträckan är och ungefär hur lång tid det 
tar att gå den. Respondenten föreslog att kartan skulle innehålla fler landmärken och tog som 
exempel upp att olika affärer och restauranger och borde märkas ut. Han förklarade att kartan 
då skulle vara enklare att orientera sig efter. En respondent i grupp sex ansåg att hon lätt 
kunde hitta på kartan, då den var väldigt tydlig.  
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Hon sa också att om man kan läsa en karta så kan man även läsa denna. Två respondenter i 
grupp tre och fyra sa att en zoomfunktion på kartan hade varit bra. En av dem sa ”då hade 
varit bättre och ha lite som eniro eller hitta.se att man kan, olika zoom grejer”.  
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7. Analys och Diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet av vår undersökning. Utifrån analysen och 
diskussionen dras slutsatser kring vilka användbarhetsaspekter som är viktiga att ta hänsyn till 
vid design av mobila turisttjänster, vilket knyter an till vår problemformulering. 

7.1 Användbarhet 
I vår undersökning fick testledaren hjälpa hälften av respondentgrupperna att komma förbi 
tjänstens introduktion för att kunna börja använda tjänsten. Detta kan vi koppla till Johansson 
och Nylander (2005) som menar att sådana system ska designas för förstagångsanvändare, 
vilka kan vara nybörjare på att använda turisttjänster. Att testledaren var tvungen att hjälpa 
hälften av respondentgrupperna kan vi även härleda till begreppet lärbarhet, som enligt 
Nielsen (1993) innebär att en användare snabbt ska kunna börja använda ett system utan några 
större förkunskaper eftersom systemet i sig skall vara vägledande. Då några av 
respondentgrupperna inte tog sig förbi introduktionen kan det även kopplas till ändamåls-
enlighet, vilket Gulliksen och Göransson (2002) beskriver som den noggrannhet och 
fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål.  
 
Effektivitet innebär enligt Gulliksen och Göransson (2005) den resursåtgång i förhållande till 
den noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål. Då 
respondenterna skulle hitta olika platser på kartan i tjänsten frågade de efter en sökfunktion. 
En respondent menade att det skulle möjliggöra att användaren inte själv skulle behöva leta 
efter olika gator exempelvis, vilket vi kan härleda till effektivitet.  
 
En respondent sa att hon trodde att tjänsten var en bra idé, en annan att den var kul att 
använda och ganska lätt medan en tredje sa att han tror det finns ett behov av en sådan tjänst. 
Detta kan vi koppla till Gulliksen och Göranssons (2005) definition av tillfredställelse, vilken 
innebär att användaren ska känna positiv attityd vid användningen av en produkt. 
 
Vi valde att definiera användbarhet med begreppen ändamålsenlighet, effektivitet, 
tillfredställelse och lärbarhet för att vara anpassat för design av mobila tjänster. I studien ville 
vi sedan ta reda på om dessa kunde verifieras i en turismkontext. Vi tolkade de problem som 
uppstod vid användningen av tjänsten som svagheter med tjänstens användbarhet. Detsamma 
skedde åt andra hållet då vi tolkade positiva uttalanden eller handlingar som styrkor med 
tjänstens användbarhet. Redan då respondenterna började interagera med tjänstens 
introduktion uppstod de första problemen som kunde tolkas som resultat av dålig 
användbarhet. Vi hade utvecklat tjänsten med en introduktion för att den skulle stödja 
lärbarhetsbegreppet men introduktionen resulterade snarare i motsatsen. Den troligaste 
orsaken till detta som vi kan se är att ikonbeskrivningarna var felaktigt formulerade. Vi tror 
att det hade krävts att respondenterna först hade sett huvudfunktionen (kartan) för att 
beskrivningarna inte skulle kunna misstolkats. Problemen ledde vidare till att tjänsten inte kan 
sägas ha uppnått ändamålsenlighet. Om vi bortser från problemen i introduktionen uppstod 
dock inga lika allvarliga problem, vilket framgått i resultatet. Det vill säga att respondenterna 
löste uppgifterna med noggrannhet och fullständighet, alltså uppnådde målen vilket är 
detsamma som ändamålsenlighet. 
 
Vår undersökning visade att respondenterna ville ha en sökfunktion så att tjänsten skulle 
effektiviseras. Vi tolkar det som att respondenterna vill ha en tjänst som är smidig att använda 
och kräver minimalt med insatser från deras sida. Vi menar dock att det inte upplevdes av 
respondenterna att innehållet i tjänsten som de interagerade med behövde effektiviseras.  
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Vi menar att det är svårt för respondenterna att skilja på det som de ansåg borde funnits i 
tjänsten och det som faktiskt fanns. För oss innebär detta att tjänstens struktur inte ansågs 
ineffektiv av respondenterna. 
 
Vad gäller begreppet tillfredställelse kan vi se att respondenterna upplevde att tjänstens 
innehåll gav dem positiva attityder efter att de interagerade med den. Detta tror vi berodde på 
att de kunde tillgodogöra sig information, vilket skapade ett mervärde, då de tittade på olika 
typer av sevärdheter. I de intervjuer som ingick i undersökningen bekräftades också det vi 
tolkade som positiva attityder, respondenterna uttryckte att det var flera olika saker som 
gjorde att tjänsten var bra. Denna diskussion leder oss till slutsatsen att de användbarhets-
begrepp som ingår i det teoretiska ramverket för mobila tjänster kunde användas i en 
turismkontext.  
 

7.2 Kontext 
Vid undersökningen påverkade saker i omgivningen respondenternas interaktion med den 
mobila turisttjänsten. En respondent stördes av ljudet från en moped som körde förbi honom, 
han kunde inte höra ljudet som spelades upp i tjänsten. Några respondenter var osäkra på om 
enheten gick att använda vid regn och en annan var tvungen att vinkla ett papper över 
enhetens skärm för att undvika de solreflexer som uppstod. Detta är aspekter av användandet 
som vi kan koppla till den fysiska kontexten, vilken handlar om ett systems placering i den 
fysiska omgivningen (Barfield, 2004). En respondent menade att användarna av en mobil 
turisttjänst ska kunna välja hur de vill tillgodogöra sig information i tjänsten eftersom 
omgivningen kan påverka hur bra respektive sätt är att ta till sig informationen, detta är i linje 
med Barfields (2004) definition av den fysiska kontexten. 
 
En respondent upplevde att hon koncentrerade sig mer på tjänsten än omgivningen under 
undersökningen, detta kan vi härleda till Johansson och Nylander (2005) som menar att dessa 
typer av system ska förhöja upplevelsen av omgivningen men inte får ersätta eller tävla emot 
den. 
 
Då en respondent berättade hur han kunde delge sina gruppmedlemmar information 
redogjorde han för att han kunde läsa högt för dem, låta dem läsa själva eller använda 
ljuduppspelning, detta kan vi koppla till användarkontext, vilket handlar om saker som 
påverkar användarens beteende (Barfield, 2004). Alla respondentgrupper använde ljud-
uppspelning och de olika gruppernas beteende var väldigt lika, antingen stod de tätt ihop eller 
satt tätt på en bänk. En respondent resonerade kring hur hon skulle ha betett sig på olika sätt 
beroende på hur många som varit med i gruppen. Att samspelet med en mänsklig guide 
försvinner togs upp som en aspekt av användning av tjänsten, liksom att vissa typer av 
användare kan ha problem med att höra informationen som kan spelas upp i tjänsten. Vidare 
resonerade en respondent om att det finns användare som kan vara rädda för att prova sig 
fram i tjänsten. Dessa aspekter kan vi koppla som influenser som påverkar en användares 
beteende vid användandet av en mobil turisttjänst, vilket är en annan del av 
användarkontexten enligt Barfield (2004). 
 
Respondenterna uppmärksammade att de vill ha olika innehåll i en mobil turisttjänst. En 
respondent sa att han var ute efter mer än bara sevärdheter, exempelvis olika evenemang, 
detta vi kan koppla till att en mobil turisttjänst kan ha olika användare, vilket vi kan härleda 
till Barfield (2004) som menar att ett system kan ha olika typer av användare. 
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Då vår undersökning genomfördes på fältet kan vi se att resultatet påverkades av den fysiska 
kontexten, eller med andra ord den omgivning som undersökningen genomfördes i. 
Omgivningen var de centrala delarna av Halmstad och olika fordon störde användarnas 
interaktion med tjänsten. Detta är något som vi menar är svårt att undvika i den typen av 
kontexter. Hade tjänsten istället använts inomhus hade dessa saker inte alls haft samma 
påverkan, men mobila turisttjänster används både utomhus och inomhus. En sak som inte går 
att påverka vid utomhusanvändning är vädret. Både ”bra” och ”dåligt” väder kan orsaka 
problem vid användandet av mobila turisttjänster. Det sämsta sett ur användarnas synvinkel, 
borde varit om ett kraftigt regn hade omöjliggjort användning av tjänsten. Vi menar dock att 
det även är dåligt att en användare var tvungen att täcka skärmen mot solreflexer. Ur detta 
resonemang kommer vi in på att en respondent ville kunna välja hur denne skulle tillgodogöra 
sig informationen i tjänsten. Då möjligheten med ljuduppspelning fanns kunde respondenterna 
bortse från att det var solreflexer i skärmen. Denna diskussion leder till att den fysiska 
kontexten är en viktig aspekt. Om en mobil turisttjänst ej är designad för olika omgivningar 
kan dessa påverka en användares interaktion med  tjänsten negativt. 
 
Vi ville att vår undersöknings respondenter skulle agera som turister då studien behandlar 
turismkontexter. De respondenter vi använde var uppdelade i olika antal respondenter i 
grupperna, från en person till tre. Detta innebar att antalet användare av tjänsten och hur 
många personer som ville tillgodogöra sig tjänstens innehåll varierade. En aspekt på detta 
framgick i resultatet, en respondent kunde vidarebefordra innehållet i tjänsten på olika sätt. 
Dessa sätt påverkade hur respondenterna betedde sig. En respondent resonerade kring att 
beteende kan skilja sig åt beroende på antalet personer som använder en enhet. Vi tror att det 
är bra om alltifrån en person till en grupp kan utnyttja tjänstens innehåll och därför blir antalet 
användare en del av användarkontexten som är viktig att tänka på. Det framgår också i 
resultatet att det kan finnas många olika målgrupper av användare. Dessa användare har olika 
intressen vilket framgår i vårt resultat. Vi tror att även om en mobil turisttjänst designas för en 
specifik målgrupp har personerna i denna grupp olika intressen och behov. Detta får oss att tro 
att turisttjänster innehåll måste kunna personaliseras på grund av den varierade 
användarkontexten. Med personalisering menar vi att användaren själv ska kunna styra 
innehållet som finns i turisttjänsten. Ett exempel på detta är att användaren bara vill se 
hotellinformation och inte restauranginformation. Då ska användaren kunna välja bort 
restauranginformationen. Detta resonemang får oss att tro att användarkontexten är viktig. Om 
en mobil turisttjänst ska designas är det viktigt att tänka på att det kan finnas flera olika 
målgrupper och att antalet person som ska använda tjänsten tillsammans kan variera. 
 
I vår undersökning upplevde en respondent att hon lade större vikt vid tjänstens innehåll än att 
observera omgivningen, vilken tjänsten skulle vara ett stöd till. Detta tolkar vi som ett resultat 
av att vår undersökning var uppbyggd på en uppgiftsbaserad utvärdering. Det vill säga att 
respondenterna ställdes inför ett dilemma då vi bad dem att agera turister samtidigt som de 
skulle lösa ett antal uppgifter. Vi tror att viljan att lösa uppgifterna var större än att agera 
turister eftersom detta inte upplevdes särskilt naturligt. Det var dock bara en respondent som 
påpekade detta. 
 

7.3 Mobila enheter 
När en användare ger en enhet någon typ av input kan detta ske via enhetens pekskärm menar 
Tarasewich (2002). I vår undersökning upplevde alla respondenter att det var lätt att ge 
enheten input med hjälp av en penna på pekskärmen.  
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Tarasewich (2002) menar att output kan ske genom en enhets skärm eller högtalare, i vår 
undersökning upplevde respondenterna att det var problematiskt att uppfatta ljudet som 
spelades upp i högtalaren. Av denna anledning försökte två respondenter höja volymen, vilket 
inte var möjligt då maxvolymen var inställd. 
 
I vår undersökning användes, som framgått i resultatet, en penna och pekskärm på enheten för 
att respondenterna skulle kunna interagera med den mobila turisttjänsten. Detta är en typ av 
interaktion som fungerade mycket bra. En respondent drog parallellen till att alla människor 
kan hantera en penna, detta tyder vi som att det uppfattades som naturligt, vilket vi ansåg 
positivt då vissa av respondenterna inte tidigare använt denna typ av mobil enhet. Detta är 
även en aspekt som vi kan koppla till Johansson och Nylander (2005) som menar att 
användare av mobila turisttjänster kan vara förstagångsanvändare. Alltså, användaren kan 
vara nybörjare på både enheten och tjänsten. Därför kan vi dra slutsatsen att, vid design av 
mobila turisttjänster måste tjänstens input utformas så att den är naturlig för användaren. Vi 
tolkar resultatet som att omgivningen kan ha en stor inverkan på en användares upplevelse av 
en turisttjänsts output.  
 
Output kan som tidigare beskrivits ske genom skärmen på enheten eller enhetens högtalare. 
Vi tror att båda dessa sätt kan upplevas som problematiska då olika faktorer kan påverka 
outputen på olika sätt. Vi har redogjort för att en mobil turisttjänst kan användas av flera 
personer och då en mobil skärm oftast är liten till storleken kan det vara svårt för alla 
personerna att tillgodogöra sig innehåll i tjänsten. Samma problematik råder för output via 
högtalare, fast då är det snarare ljud från omgivningen som förstör tillgodogörandet, som 
exempelvis redogjorts för i resultatet. Därför menar vi att output i mobila turisttjänster måste 
kunna ske genom både ljud och bild då olika fysiska faktorer kan påverka tjänstens möjlighet 
att presentera information.  
 
Att den mobila turisttjänsten saknade GPS-funktion tog respondenterna upp som en 
begränsning. De hade gärna sett att detta hade funnits och trodde att det kunde förenklat 
användandet av den mobila turisttjänsten. Vid den litteraturstudie som föregick vår 
undersökning framkom att vissa turisttjänster har GPS. Vi tror att den tekniken hade varit en 
bra tillgång i den typ av tjänst som vi undersökt. Speciellt viktig hade den troligen varit ur 
användbarhetssynpunkt. Den hade förenklat för turisten och kunnat vara ett bra hjälpmedel för 
att utveckla kartmetaforen som användes. 
 

7.4 Navigering 
Navigering beskriver hur en användare tar sig runt i någon form av interaktiv struktur 
(Barfield, 2004), detta kan vi härleda till vår undersökning där respondenterna sa att 
strukturen var bra oavsett hur de navigerade i den. Några av respondenterna diskuterade 
tjänstens struktur innan de upplevt den då de läste den introduktion som fanns i tjänsten. 
Trädstruktur, som vår tjänst innehöll, är den vanligaste typen av struktur (Barfield, 2004). 
Denna typ av struktur finns bland annat i multimediala presentationer, vilket är i linje med vår 
tjänst. Respondenterna navigerade på olika sätt strukturen. Några använde genvägar medan 
andra utförde stegvis navigering. 
 
En respondent i vår undersökning påpekade att kartan var utgångspunk i tjänsten och sa att 
den alltid skulle vara lättillgänglig, vilket kan kopplas till Gong och Tarasewich (2004) som 
menar att det är viktigt att användaren har möjlighet att använda sig av genvägar. 
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Enligt Düpmeier och Ruchter (2004) är ikoner bra att använda i mobila tjänster då dessa är 
små och känns igen intuitivt. Vår undersökning visade att det inte var självklart för 
respondenterna vad en ikon hade för funktion. 
 
Vår tjänst var, som tidigare angivits, uppbyggd med hjälp av en trädstruktur. Dessutom kunde 
respondenterna använda sig av genvägar för att slippa gå tillbaka stegvis i informationen. Då 
båda sätten användes drar vi slutsatsen att vid design av mobila turisttjänster måste strukturen 
utformas så att navigeringen går att anpassa beroende på användarens erfarenhet. I några fall 
läste användarna information i den introduktion som fanns, detta gjorde att de fick erfarenhet 
av hur strukturen i tjänsten såg ut. Detta tolkar vi som ett bra sätt att låta användarna bli 
medvetna om hur de ska navigera i en informationsstruktur. I vår undersökning kunde 
respondenterna använda sig av en meny, denna hade de inga problem med att använda. Vi tror 
att det beror på att den var väldigt enkelt utformad med tre alternativ, vilka också fungerade 
som genvägar. Genvägen som ledde till kartan var ett av dessa alternativ. I resultatet framkom 
att användning av genvägar är bra och att genvägen alltid ska vara lättillgänglig, vilket vi 
menar ligger i dess natur. Vi menar också att olika användare skall stödjas att utnyttja dessa 
funktioner utifrån sina egna erfarenheter för att det skall vara så effektivt som möjligt. 
 
I vår tjänst användes ikoner eftersom de har de fördelar som lyfts fram i teorin. Dessa ikoner 
utformades för att stödja användarna men det var inte alla respondenter som ansåg att de 
fungerade bra. I tjänsten presenterades ikonerna i introduktionen och detta resulterade i att 
hälften av respondentgrupperna kunde använda dem utan problem vid navigeringen i tjänsten. 
Två saker som var värt att notera påpekades med specifika ikoner. En respondent upplevde att 
en ikon var svår att skilja från den bakgrund som bestod av en karta. Detta tror vi är en 
hårddragen kommentar eftersom pilen var vit och kartans färger var i olika kulörer. Vi tror att 
den respondent som ville ha en tydligare markering på en ikon har en viktig poäng. Att 
urskilja ett budskap som ”läs hela texten” som en ikon blir svårt när det föregås av en 
textmängd, dock var ikonens text i versaler och den övriga texten i gemener, vilket ändå är en 
ledtråd. Ur detta resonemang kan vi dra slutsatsen att det vid designa  av mobila turisttjänster 
är bra att använda ikoner om dessa är lätta att tolka och urskilja från övrigt innehåll. 
  

7.5 Informationspresentation 
Enligt Stock och Zancanaro (2002) kan bilder i mobila enheter stödja användarens 
orientering, detta bekräftades i vår undersökning där samtliga respondentgrupper använde 
bilderna på sevärdheterna för att hitta dem i verkligheten. Cheverst et al. (2002) menar att 
interaktionen med mobila turisttjänster ofta baseras på text, ljud och bild, vilket vi kan koppla 
till vår undersökning då respondenterna använde sig av alla de olika typerna och kombinerade 
dem för att kunna ta till sig informationen i tjänsten. Tarasewich (2002) menar att en 
kombination av output för både syn och hörsel är en bra lösning för mobila enheter, vilket 
även efterfrågades av en respondent i vår undersökning. 
 
Ett sätt att använda ljud är genom talade ord (Tarasewich, 2002), i vår undersökning var 
respondenterna oense kring hur dessa i form av en berättarrösten skulle låta. Respondenterna 
var dock positiva till att använda olika typer av ljud för att presentera information.  
 
Vid utveckling av olika medier har sätten att presentera information ofta följt ett bestämt 
mönster (Hjelm, 2002). En respondent prioriterar de olika sätten som hon vill tillgodogöra sig 
information efter detta mönster.  
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Respondenternas åsikter gällande hur textinformationen skall presenteras varierade. Storleken 
på textstyckena uppfattades av en respondent som lagom för en turist. En kommentar var att 
det upplevdes som ett skolarbete, vilket respondenten inte ansåg passade i en turismkontext. 
Detta är i linje med Barfields (2004) åsikt om att anpassa textinformation efter användarens 
önskemål.  
 
Hjelm (2004) menar att bilder ska vara relevanta och vara nyttiga för användaren, detta kan vi 
härleda till en respondent i vår undersökning som menade att bilderna i vår prototyp var bra 
då de kunde användas för att knyta rätt textinformation till rätt sevärdhet. 
 
Fan et al., (2003) menar att video är ett sätt att få information genom mobila enheter. I vår 
undersökning framgick att åsikterna kring denna möjlighet skiljde sig åt mellan 
respondenterna. Ett argument för video var att vissa saker kan vara svåra att fånga på stillbild. 
Ett motargument var att video inte skulle kunna ge något mervärde i en turismkontext. 
 
Som framgår i resultatet var respondenterna positiva till att använda olika typer av ljud men vi 
saknar teori som styrker fördelarna med det. Vi anser det dock viktigt att påpeka att 
respondenterna menade att ljudpresentation med berättarröst bör vara inlevelsefull ifall en 
sådan används. Respondenterna menade att det kan göra en tjänst roligare och mer intressant 
och vi tror att detta är ett sätt att skapa ett mervärde i denna typ av tjänster. 
 
Textinformation kan delas i bland annat mängd och innehåll. Det framgår i vårt resultat att 
åsikter om detta är beroende av användarens intresse av informationen. Om en användare inte 
är intresserad av en viss typ av information är det sannolikt att denne kommer uppfatta det 
som för mycket information. Det framgår även att texter som används i en mobil turismtjänst 
bör skrivas på ett visst sätt. Då användaren är ute efter information bör denna vara lockande 
och fånga intresset. Därför tror vi att lättsammare texter kan vara att föredra.  
 
Vår analys tyder på att det kan vara viktigt att använda bilder som stödjer användarens 
orientering i sin omgivning i mobila turisttjänster. Beroende på vilken typ av tjänst det 
handlar om kan bilderna föreställa sevärdheter, platser eller andra saker som användaren kan 
känna igen i omgivningen. En annan fördel med denna typ av bilder är att användarna kan 
koppla annan information exempelvis text till verkligheten genom dessa. I vår undersökning 
var det en respondent som ansåg att storleken på bilderna inte var viktig då respondenten 
befann sig på platsen för sevärdheten men att det kan vara bra med större bilder om 
respondenten inte befinner sig där. Detta har inte kunnat styrkas med teori men vi anser att det 
kan vara en aspekt vid utveckling av mobila turisttjänster där utvecklarna inte vet var 
användaren kommer att befinna sig. Således är möjligheten att förstora bilder viktig. 
 
Möjligheten att få information i form av videomaterial fick blandade reaktioner i vår 
undersökning. Då det inte var möjligt för respondenterna att testa det utan endast föreställa sig 
det är osäkerheten kring resultatet relativt stort, vilket gör det olämpligt att dra några specifika 
slutsatser kring just detta. 
 
Eftersom användarna utnyttjade de typerna av informationspresentation som fanns och 
kombinerade dessa bör mobila turisttjänster designas så att användaren själv kan välja vilken 
information denne vill utnyttja och i vilken ordning. Vår undersökning tyder på att de olika 
typerna ska kunna kombineras i den utsträckning användaren vill och det är viktigt att detta 
inte begränsas.  
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Det framgick i vår analys att sätten att presentera information kan rangordnas utefter hur 
viktiga de är för en användare. Vårt resultat pekade på att text upplevs som den viktigaste 
informationskällan och bilder och ljud upplevdes som ett komplement. 
 
Den slutsats som vi kan dra av dessa diskussioner är att det vid design av mobila turisttjänster 
är det viktigt att tjänsten innehåller de olika typerna av informationspresentation då 
användarna vill kombinera dessa. Bilder ska vara nyttiga och relevanta, text ska vara anpassad 
efter målgruppen och ljud ska gå att utnyttja för att förmedla information till flera användare.  
 

7.6 Feedback 
Vid ett tillfälle upptäckte inte en respondent att en handling som han gjorde får ett resultat, i 
form av ikoner på skärmen, detta kan vi koppla till feedback, vilket innebär att varje handling 
som en användare utför skall denne få någon typ av återkoppling på (Gong & Tarasewich, 
2004). Återkopplingen som respondenten fick var att det kom fram ikoner på skärmen men 
han upptäckte dem inte. Feedback kan vi även härleda till två respondenter som sa att de fick 
information om att det hände något i tjänsten om de tryckte på en knapp. 
 
Vi tolkar respondentens problem med att upptäcka feedbacken som ett resultat av att 
omgivningen på olika sätt tar fokus från användarens uppmärksamhet på tjänsten. Vi tror att 
den fysiska kontexten ofta är den primära orsaken till att uppmärksamheten från tjänsten och 
att detta är svårt att undvika då vi tror att en turist är naturligt nyfiken på sin omgivning. Detta 
resonemang skulle innebära att feedback i mobila turisttjänster måste kunna uppfattas av 
användaren oberoende av omgivningens påverkan på användaren. Dock menar vi att det är 
mer realistiskt att feedback i största möjliga mån ska kunna uppfattas av en tjänsts användare. 
 

7.7 Metaforer 
När en person turistar använder denne ofta kartor och guideböcker för att navigera och för att 
ta reda på vad som finns att göra på olika platser (Brown & Chalmers, 2003). Detta beteende 
bekräftas i vår undersökning då flertalet respondentgrupper använder sig av tjänstens karta för 
att ta reda på gruppens position och för att orientera sig mellan sevärdheterna. Dock varierade 
det mellan respondentgrupperna på vilket sätt kartan användes. 
 
Enligt Barfield (2004) finns det två gyllene regler som ska betänkas när en metafor väljs ut. 
För det första skall metaforen vara bekant för användargruppen och för det andra ska den vara 
tillämpbar. Med dessa två regler kunde vi verifiera i undersökningen att en karta kan användas 
som metafor i en mobil turisttjänst, då en respondent utryckte att kartan som användes i 
tjänsten var lätt att använda. Vidare sa hon att om en användare kunde läsa en karta kunde 
denne även använda tjänstens karta.  
 
Åsikterna var många och varierade mycket mellan respondenterna om hur kartan skulle vara 
utformad för att vara användbar i tjänsten. Detta är något som Aaron (1998b) påpekar är en av 
de effekter som kan uppstå när koncept som är kända för användaren används som metaforer. 
 
Att använda en karta och sevärdhetsinformation tillsammans i en mobil turisttjänst visade sig 
vara uppskattat av respondenterna. Vi anser att kartan är en bra metafor och användningen av 
den fungerade på i princip samma sätt som användningen av en fysisk karta. Det var 
intressant att respondenterna resonerade kring de möjligheter som en digital karta innebar.  
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Till skillnad mot vad de skulle kunna gjort med en vanlig karta vill de kunna zooma in på den 
digitala varianten. En sak som saknades på den digitala kartan var dock en skala, detta 
menade en respondent kunde vara bra att implementera. Vi kunde se att olika 
respondentgrupper använde kartan på olika sätt och de var angelägna om att den borde varit 
anpassad för detta.  
 
Om vi återigen drar paralleller till vanliga kartor har användaren oftast möjlighet att titta på 
hur dessa är uppbyggda innan de använder dem. Exempelvis köper en person en vägatlas om 
kartorna främst ska användas i bilen. Detta leder oss till slutsatsen att det vid design av mobila 
turisttjänster kan användas metaforer som är kända för användaren, om dessa går att anpassa 
efter dennes behov eller beteende användas. 
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8. Slutsatser och designimplikationer 
Denna studies mål var att svara på vilka användbarhetsaspekter som är viktiga att ta hänsyn 
till vid design av mobila turisttjänster. För att kunna göra detta genomförde vi en 
litteraturstudie som resulterade i ett ramverk för mobila tjänster. Detta ramverk användes 
sedan vid utvecklingen av en prototyp av en mobil turisttjänst. Därefter genomfördes en 
undersökning i vilken de viktiga begreppen testades i en turismkontext. Den analys och 
diskussion som gjordes, utifrån resultatet från undersökningen, ledde till att vi kunde svara på 
vår problemformulering med följande slutsatser. Utifrån dessa slutsatser kunde vi även 
uppfylla vårt fjärde syfte, vilket var att föreslå designimplikationer för mobila turisttjänster. 
 

8.1 Slutsatser 
Användbarhet 
• De användbarhetsbegrepp som ingår i det teoretiska ramverket för mobila tjänster kan 

användas vid design av mobila turisttjänster. 
 
Kontext 
• Den fysiska kontexten är viktig, om en mobil turisttjänst ej är designad för olika 

omgivningar kan dessa påverka en användares interaktion med tjänsten negativt. 
• Användarkontexten är viktig, om en mobil turisttjänst ska designas är det viktigt att 

tänka på att det kan finnas flera olika målgrupper och att antalet person som ska 
använda tjänsten tillsammans kan variera. 

 
Mobila enheter 
• Vid design av mobila turisttjänster är det viktigt att utforma tjänstens input så att den 

är naturlig för användaren. 
• Output är viktigt vid design av mobila turisttjänster då den måste kunna ske genom 

både ljud och bild, eftersom omgivningen kan påverka hur lätt respektive sätt är att 
tillgodogöra sig för användaren. 

 
Navigering 
• Vid design av mobila turisttjänster är det viktigt att strukturen, menyer, ikoner och 

genvägar utformas så att användaren kan anpassa sin navigering utifrån sin erfarenhet. 
 
Informationspresentation 
• Vid design av mobila turisttjänster är det viktigt att tjänsten innehåller text, ljud och 

bild för att presentera information, då användaren vill kombinera dessa olika 
presentationssätt. Bilder ska vara nyttiga och relevanta, text ska vara anpassad efter 
målgruppen och ljud ska gå att utnyttja för att förmedla information till flera 
användare. 

 
Feedback 
• Feedback i mobila turisttjänster är viktigt då den i största möjliga mån ska kunna 

uppfattas av användaren oberoende av omgivningens påverkan på användaren. 
 

Metaforer  
• Vid design av mobila turisttjänster är det viktigt att metaforer som är kända för 

användaren och som går att anpassa efter dennes behov eller beteende används. 
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8.2 Designimplikationer 
Här presenteras våra designimplikationer och motiveringar till dessa. 

 
Vid design av mobila turisttjänster rekommenderas att: 
 
• utgå från den definition av användbarhet som innehåller begreppen ändamålsenlighet, 

effektivitet, tillfredställelse och lärbarhet.  
o Denna rekommendation har vi utformat från en av våra slutsatser, vilken innebär att 

begreppen kan användas på mobila turisttjänster och resultatet av vår studie tyder på 
att de fungerar bra till dessa typer av tjänster. 

 
• tjänsten ska vara möjlig att personalisera efter användarnas intresse och deras antal 

för att fungera i olika fysiska- och användarkontexter. 
o Denna rekommendation utgår från att resultatet av vår studie präglades av att de två 

typerna av kontexter påverkade användandet av tjänsten samt att personalisering var 
ett återkommande önskemål bland respondenterna i vår undersökning. 

  
• använda penna och pekskärm för input, då det  är naturligt för användaren. 
o I vår undersökning framgick att samtliga respondenter var positivt inställda till denna 

typ av input.  
 

• använda ikoner i tjänsten om dessa är lätta att tolka och urskilja. 
o Vår analys av undersökningen visade att ikoner måste vara lätta att tolka och urskilja. 

Om detta uppfylls fungerar navigering med hjälp av ikoner bra och därigenom kan vi 
ge denna rekommendation.  

 
• att använda en röst som uppfattas som inlevelsefull av användaren.  
o Denna rekommendation är ett resultat av respondenternas åsikter om att en berättarröst 

skall vara inlevelsefull om denna del av tjänsten ska ge ett mervärde. 
 

• använda bilder som gör att användaren kan koppla tjänstens information till det 
informationen beskriver i verkligheten. 

o Vår undersökning visade att när en användare inte vet hur en sevärdhet ser ut kan 
denne ha svårt att koppla textinformation i tjänsten till sevärdheten. Utifrån detta 
resonemang har vi kunnat ta fram följande rekommendation.  

 
• använda korta och lättlästa texter om informationen ska passa en ej specificerad 

målgrupp.  
o Vid utveckling av en mobil turisttjänst där det är svårt att veta vilken målgruppen är 

visade vår undersökning att långa och detaljerade texter inte mottogs väl av alla 
respondenter. Därför kan vi göra denna rekommendation 

 
• använda kartor som grund då dessa är en känd och tillämpbar metafor för 

användaren. 
o Vid turistande är kartan en naturlig del, vår undersökning visade att den kan ligga till 

grund för en mobil turisttjänst som även innehåller sevärdhetsinformation. Därav kan 
vi rekommendera detta. 
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8.3 Egna reflektioner  
Som vi redogjorde för i inledningen ökar antalet mobila turisttjänster varje år och området ser 
ut att ha stora förutsättningar till att etableras som en viktig del av turismindustrin. Detta 
intresse bekräftades under vår undersökning då respondenterna var positiva till att använda 
den typ av tjänst som de fick testa. Vi tror att denna typ, som innebär att använda ett grafiskt 
gränssnitt och två typer av output, ljud och bild, har stora möjligheter att bli en väletablerad 
del av människors sätt att uppleva omgivningen de turistar i. Det skulle även kunna vara 
enkelt att få tillgång till tjänsten, genom exempelvis nedladdning av mjukvara till den egna 
mobiltelefonen. En stor fördel som vi ser det, är då att turisttjänsten nästan alltid finns 
tillgänglig, eftersom användaren inte är beroende av att exempelvis turistinformationen ska 
vara öppen. Den snabba utvecklingen inom både hård- och mjukvara som sker i vårt samhälle 
idag gör att bara fantasin kan sätta gränserna för var utvecklingen tar vägen.  
 
Innehållet i dessa tjänster är ett annat område som vi tror är avgörande för att dessa typer av 
tjänster ska lyckas. I vår undersökning visade det sig att användarna vill kunna anpassa 
tjänstens innehåll efter behov och intresse. Respondenterna i vår undersökning tog upp ett par 
områden kring detta men vi tror att det finns många fler som är intressanta ur en kommersiell 
synvinkel. Exempelvis möjligheten för butiker att marknadsföra sig direkt till turisters 
mobiltelefon.  
 
Då vi i vår studie ville ta fram ett teoretiskt ramverk utifrån ett användbarhetsperspektiv var 
det en självklarhet att ha med en definition av begreppet användbarhet. Vi valde att utgå från 
Gulliksen och Göranssons (2002) översättning av ISO-standarden. En viktig anledning till 
detta var att den innehåller kontextaspekten som vi misstänkte skulle vara en viktig del i 
mobila tjänster och därigenom även vår studie. Kontexten var en så specifik del att vi valde att 
bryta ut den från de andra begreppen under användbarhet. Vi valde sedan att lägga till 
Nielsens (1993) begrepp lärbarhet, under användbarhetsbegreppet, då vi misstänkte att  
användare av mobila tjänster snabbt vill kunna börja använda dessa utan förkunskaper.  
 
Den high-fidelity prototyp vi skapat uppfattade respondenterna som en färdig produkt, vilket 
medförde att respondenterna ifrågasatte varför det var så få sevärdheter implementerade. 
Respondenterna undrade också varför kartan var begränsad. Detta kan ha påverkat 
upplevelsen av tjänsten. Men vi tror att studien som helhet styrktes genom att använda en 
high-fidelity prototyp.  
 

8.4 Förslag på fortsatt forskning 
För framtida forskning föreslår vi att den typ av undersökning vi genomfört ska utföras i en 
annan kontext. I vår studie framkom att användarkontext och den fysiska kontexten hade stor 
inverkan på användarnas interaktion med den mobila enheten. Detta gör att det vore intressant 
att utföra en undersökning i inomhusmiljö, i exempelvis ett museum. Vi tror att detta skulle 
kunna leda till att fler användbarhetsaspekter skulle kunna upptäckas. Samtidigt ser vi att de 
tekniska möjligheterna för att exempelvis logga skärmaktiviteter skulle förenklas. 
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Bilaga 1 Enkät vid workshop 
 

Frågor angående Halmstads mobila turistguideprototypen. 
 
Tror du att den tjänst som presenterades kan vara givande för en turist i Halmstad? Motivera 
gärna ditt svar! 
 
 
 
 
 
 
 
Vad tycker du är det viktigaste innehållet i en sådan tjänst som presenterades? 
 
 
 
 
 
Vad tycker du är det minst viktiga innehållet i en sådan tjänst som presenterades? 
 
 
 
 
 
Övriga synpunkter? 
 
 
 
 
Om du provade att använda tjänsten under workshopen: 
Hur upplevde du det var att ta sig runt bland informationen på tjänsten? 
 
 
 
 
 
Vad tyckte du om de sätt som informationen presenterades på? (text, bild, ljud) 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
Adam Wikström & Joel Utgren 



    

Bilaga 2 Uppgifter vid uppgiftsbaserad utvärdering 
 
1. Läs igenom turisttjänstens instruktioner. 
 
2. Tjänsten innehåller två olika teman, välj den som kallas skulpturer. 
 
3. Använd tjänsten för att ta dig/er till Stora torg. 
 
4. Du/Ni ska ta del av tjänstens information om sevärdheten på Stora torg. 
Vilken är troligen Öhrströms mest kända skulptur? 
 
5.Använd tjänsten för att ta dig/er till Picassoparken. 
 
6. Du/Ni ska ta del av den information som tjänsten innehåller för sevärdheten i parken. 
Vad krävs enligt informationen för att skapa en sådan skulptur? 
 
7. Byt tema från skulpturer till historiska byggnader. Ta er till Norre port som ligger i slutet av 
Storgatan. När ni är på platsen, använd tjänsten för att få mer information om denna 
sevärdhet. 
Vem restaurerade byggnaden 1974? 



    

Bilaga 3 Intervjuguide 
 
Användbarhet 
Hur upplevde du/ni att använda turistguiden/tjänsten? 
Uppfattade du att tjänsten var tillfredställande (kände du en positiv attityd till tjänsten under 
användningen) att använda? 
Gick det att genomföra det du ville utifrån de uppgifter du fick? Uppstod det några problem? 
Vilka var de bästa sakerna med tjänsten? Varför? Vad kan göras annorlunda? 
Vilka var de sämsta sakerna med tjänsten? Varför? Vad kan göras annorlunda? 
Tjänsten startade med en presentation om hur den fungerar. Kunde du sedan börja använda 
tjänsten? Gav detta någon viktig kunskap, var det något ni tyckte inte kom fram/saknades? 
 
Navigering 
Hur upplevde du det var att navigera (ta sig runt i informationen) på tjänsten? 
Det låg hela tiden en meny på displayen, använde ni någon gång denna? Till vad? Varför inte?  
Hur uppfatta du tjänstens ikoner, var de relevanta, förstod du dem och vad som skulle hända 
ifall de användes? 
Var du tvungen att bläddra eller scrolla för att utföra uppgifterna? Hur uppfatta du detta?  
Hur upplevde du strukturen med att den information du valde lades ovanför kartan? 
 
Mobila enheter 
Hur kändes det att interagera (pennan) med enheten/telefonen? Positivt/negativt? 
Vad tyckte du om skärmens storlek? 
 
Metaforer 
Vad tyckte du/ni om att använda kartan på skärmen? Var det enkelt, blev det jobbigare, för 
mkt/lite information på kartan.  
 
Informationspresentation 
Hur uppfatta ni/du informationen som presenterades och på vilket sätt detta gjordes  för de 
olika sevärdheterna? Var texten lättläst? Ansåg du/ni att bilderna som presenterades relevanta 
för dig som turist? miniatyrbilder 
Hur upplevde du/ni den textinformation som presenterades? Längden, innehållet, utseendet på 
texten. 
Hur upplevde ni annan information som visades i form av olika medier? 
 
Feedback 
Vad tycker du om den feedback du fick som användare när du gjorde något med tjänsten? 
Exempelvis... 
 
Kontext 
Skulle du kunna tänka dig att använda denna tjänst som turist i en stad? användarkontexten 
Hur upplevde du att använda tjänsten på de platser där du var? 
Fysisk kontext 
Tyckte du att den telefon som användes var lämplig för att använda tjänsten? 
 
Vid avslutandet av intervjun kommer vi att fråga om respondenterna vill ta upp något 
ytterliggare.  



    

Bilaga 4 Low-fidelity prototyp I  

 



    

Bilaga 5 Low-fidelity prototyp II 
 



    

Bilaga 6 Low-fidelity prototyp III 
 

 



    

Bilaga 7 Low-fidelity prototyp IV 
 

 



    

Bilaga 8 Low-fidelity prototyp V 
 



    

Bilaga 9 Low-fidelity prototyp VI 
 

 



    

Bilaga 10 High-fidelity prototyp bilder I 
 

 
Sida ett av introduktion 
 
 

 
Sida två av introduktion 



    

Bilaga 11 High-fidelity prototyp bilder II  
 

 
Exempel på förstorad bild 
 
 

 
Exempel på informationstext 
 
 

 
Exempel på bild vid  
ljuduppspelning 



    

Bilaga 12 High-fidelity prototyp bilder III 
 

 
Exempel på ikon på kartan 
 
 

 
Exempel på informationsruta 
 


