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Sammanfattning 

Mobila  applikationer  har  under  senare  år  fått  ett  allt  större  användningsområde.  En  typ  av 

applikation  som  blir  allt  populärare  är  mobila  kartapplikationer.  Denna  uppsats  belyser 

problematik kring mobila kartapplikationer och den brist  som  idag  råder  i  fråga om att  skapa 

gränssnitt med  bra  användbarhet  till  denna  typ  av  applikationer. Uppsatsen  identifierar  och 

undersöker  interaktionselement  som används  i  två befintliga mobila kartapplikationer genom 

en kvalitativ studie. En  inledande studie genomfördes  för att  identifiera  interaktionselement  i 

två  befintliga  mobila  kartapplikationer;  Yahoo!  Go  och  Eniros  mobila  karttjänst.  

Kartapplikationerna  testades  i  en  emulator  för mobiltelefon  av mindre modell  eftersom  det 

ansågs vara svårare att uppnå bra användbarhet desto mindre skärmytan  i enheten är. Utifrån 

teori  inom  området  kategoriserades  interaktionselement  in  i  fyra  områden.  Områdena  var: 

navigering,  innehåll,  layout och  feedback. Teorin  sammanfattades  i en  teoretisk  referensram. 

Undersökningen återkopplade även  till användbarhet då det  i uppsatsens syfte  ingick att  lyfta 

fram designriktlinjer, som utifrån användares perspektiv kan göra mobila kartapplikationer mer 

lätthanterliga.  I  studien  samlades data  in genom ett uppgiftsbaserat  test där  respondenterna 

uppmanades  att  tänka  högt  i  syfte  att  fånga  deras  känslor  kring  gränssnittens  olika 

interaktionselement.  Det  uppgiftsbaserade  testet  följdes  av  en  intervju,  där  frågor  som 

återkopplade  till  interaktionselement  och  användbarhet  i  de  testade  gränssnitten  ställdes. 

Intervjun återkopplade även till de problem och kommentarer som respondenterna yttrat under 

testet.  Resultatet  av  observationen  och  intervjuerna  analyserades  och  ställdes  mot  den 

teoretiska referensramen och slutsatser kunde dras för hur olika interaktionselement påverkar i 

fråga  om  användbarhet  i mobila  kartapplikationer.  De  slutsatserna  som  kunde  härledas  var 

bland  annat  att  scroll  bör  undvikas  och  att  på  vilket  sätt  knappsatsen  utnyttjas  av  systemet 

påverkar användbarhet.  Slutsatserna  sammanställdes och presenterades  som  riktlinjer  för att 

uppnå en högre användbarhet i mobila kartapplikationer.   
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1. Inledning 
I detta kapitel  lämnas bakgrund och en beskrivning av problemområdet kring användbarhet  i 

mobila  kartapplikationer.  Inledningen  leder  vidare  till  ett  specifikt  valt  problemområde  som 

uppsatsen kommer att behandla samt syftet med att undersöka det valda problemområdet. 

1.1 Problembakgrund 

Mobila enheter har under senare år utvecklats och fått ett allt större användningsområde. Som 

resultat av utvecklingen kan vi till exempel nå ut på webben  i princip varsomhelst  ifrån. Detta 

har  lett till ökade möjligheter för mobila enheter då de  i allt större utsträckning kan användas 

inom fler områden. I mobiltelefoner är telefonsamtalet numera bara en del av vad som går att 

utföra.  Jones & Marsden  (2006)  kallar  den  tid  vi  lever  i  för  en mobil  era  och menar  att  vi 

kommer  se allt  fler olika  typer av  tjänster och användningsområden  för mobila applikationer 

framöver. Även Costa, Silva & Aparicio  (2007) pekar på att mobila enheter under de  senaste 

åren  ökat  i  popularitet  och  blivit  ett  verktyg  inom  en mängd  användningsområden. Mobila 

enheter används bland ett brett spektrum av människor och för väldigt olika ändamål; allt från 

den  lilla  pojken  som  spelar  tv‐spel  på  bussen  till  affärsmannen  som  bevakar  aktiekurser.  I 

samband med utvecklingen uppstår dock nya problem och utmaningar med hur  innehåll  från 

fullstora gränssnitt, inte minst från webben ska anpassas eller ändras för att kunna presenteras 

på  en mycket mindre  skärmyta  än  vad  som  tidigare  varit  standard,  exempelvis  i  stationära 

datorer. Stormer (2006) definierar skärmytor hos mobila enheter till mått från 96x65 pixlar och 

ibland mindre, upp  till 320x480 pixlar. Enligt Hang, Rukzio & Greaves  (2008)  ligger den  stora 

utmaningen med små gränssnitt i att visualisera stora grafiska objekt, till exempel kartor. Det är 

viktigt  att  kunna  utvärdera  olika  mobila  applikationers  användbarhet  och  veta  hur  dess 

gränssnitt ska designas för att stödja användaren på bästa sätt (Costa et al, 2007). 

Användbarhet relaterar inte enbart till en produkt och dess gränssnitt i sig utan till förbindelsen 

mellan en användare och gränssnitt och den  interaktion som sker däremellan(Barnum, 2002). 

Costa et al. (2007) lyfter fram vikten av att testa användbarhet i mobila applikationer. De menar 

att  detta  kan  vara  till  och med  angelägnare  än  att  utvärdera  användbarhet  för  gränssnitt  i 

stationära  datorer.  Huvudskälen  till  detta menar  de  är  att  vi  har mindre  erfarenhet  av  att 

använda och utveckla gränssnitt  för mobila enheter, än vad vi har för utveckling till stationära 

datorer. 

En av de tjänster som utvecklats mycket och fått en allt större betydelse för mobila enheter är 

karttjänster  (mobila  kartapplikationer).  Den  stora  fördelen  med  att  implementera  kartor  i 

mobila applikationer menar Essl et al. (2007) är att ytterligare information kan hanteras i kartan. 

Användaren kan till exempel välja vad som ska visas på kartbilden i olika situationer. Den mobila 

applikationen agerar som värd för att hålla denna  information som användaren kan begära då 
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den önskas, något som i traditionella papperskartor varit omöjligt. Meng, Zipf & Reichenbacher 

(2005)  anser  att  kartapplikationer  kommer  ha  en  likvärdig  genomslagskraft  i mobila  enheter 

som kameror hade då de kunde börja  implementeras  i mobiltelefoner.  Inkpen, MacKay, Reilly 

och Watters (2008) tror också på en framtid med allt bredare användningsområden för mobila 

kartapplikationer.  Inkpen  et  al.  (2008)  tar  upp  olika  användningsområden  där  mobila 

kartapplikationer används idag. Exempel som de tar upp är bland annat översiktskartor, det vill 

säga kartor som ger överblicklig med användbar  information  i olika sammanhang, till exempel 

inom turism. I liknande sammanhang kan de även användas som planeringsverktyg eller för att 

peka ut intressanta platser i städer eller andra områden, både för yrkesmässigt och privat bruk. 

Looije et  al.  (2007) pekar också på  att utformning  av gränssnitt  i mobila  kartapplikationer  är 

mycket viktigt. De menar att användare interagerar med mobila kartapplikationer i många olika 

och  varierande  förhållanden.  Omgivningen  varierar  ofta,  liksom  huruvida  användaren  är  på 

språng, sitter på en buss eller att den kognitiva förmågan på annat sätt påverkas. Ett annat skäl 

till  varför  gränssnittets  utformning  är  viktigt menar  de  är  för  att  det  i  vissa  situationer  då 

användaren  använder  kartapplikationen  inte  alltid  finns  utrymme  för  att  lära  sig,  ett  ur 

användarens  synpunkt  komplicerat  gränssnitt. Detta  gör  att  det  är  viktigt med  ett  gränssnitt 

som stödjer användaren fullt ut redan från början. Så är  inte fallet  idag utan det är vanligt att 

mobila kartapplikationer erbjuder en undermålig interaktion. Det finns därför utrymme för mer 

forskning  för  att  ta  reda  på  hur  gränssnitt  som  stödjer  användaren  fullt  ut  ska  designas. De 

menar  att  det  krävs mer  undersökningar  för  att  förstå  hur  interaktion  och  visualisering  ska 

kunna optimeras i just mobila kartapplikationer (Looije et al, 2007). 

Meng  och  Zipf  (2005)  menar  att  frågor  om  interaktion,  presentation  av  innehåll  och 

användbarhet  för mobila  kartapplikationer  fortfarande  är öppna. Även Reichenbacher  (2003) 

pekar på att det finns begränsningar i mobila kartapplikationer, ibland beroende på att de i vissa 

fall ursprungligt designats  för en annan kontext, till exempel stationära datorer. De menar att 

många av de  lösningar som  finns  tillgängliga på marknaden har brister och begränsningar när 

det kommer till användbarhet. 

Flera forskare; Looije et al. (2007), Reichenbacher (2003), Meng och Zipf (2005) anser alltså att 

det  finns  brister  vad  gäller  användbarhet  i mobila  kartapplikationer.  För  att  kunna  förbättra 

användbarhet  och  skapa  bra mobila  kartapplikationer  är  det  därmed  av  stor  betydelse, med 

förståelse  för hur olika delar av gränssnittet som användare kan  interagera med bör väljas ut, 

eller designas för att stödja användares interaktion. De delar av gränssnittet som användare kan 

interagera  med  kommer  i  studien  benämnas  interaktionselement.  Konkreta  exempel  på 

interaktionselement  kan  till  exempel  vara  olika  slags menystrukturer,  scroll,  zoomfunktioner 

etcetera. Det är också på denna typ av element i relation till användbarhet som fokus kommer 
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att  ligga.  Begreppet  mobil  kartapplikation  har  avgränsats  till  mobila  kartapplikationer  i 

mobiltelefon med mindre display och utan touchscreenfunktion. 

Syftet  med  studien  är  att  genom  studerande  av  användare  kartlägga  hur  uppbyggnad  och 

nyttjande  av  olika  interaktionselement  påverkar  användbarhet  hos  gränssnitt  i  mobila 

kartapplikationer.  Med  utgångspunkt  i  interaktionselement  är  även  syftet  med  studien  att 

kunna  presentera  tydliga  designriktlinjer,  som  kan  ge  ökad  användbarhet  i  mobila 

kartapplikationer. 

För  att  kunna  undersöka  interaktionselement  ur  ett  användbarhetsperspektiv  och  uppnå 

studiens syfte har följande problemformulering legat som grund:  

Vilken inverkan har olika interaktionselement på användbarhet i mobila kartapplikationer? 
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1.2 Uppsatsens disposition 
Nedan presenteras uppsatsens disposition. Figuren visar hur de olika delarna hänger  ihop och  i vilken 

ordning de kommer. De fetstilta rutorna symboliserar huvudkapitel och de mindre står för underrubriker 

i kapitlen. 

Inledning

Teori

Handhållna 
enheter och 
Mobila kartor

Interaktionselement Användbarhet

Teoretisk 
referensram

Metod

Metodansats Litteraturstudie
Val av 

studieobjekt
Datainsamling

Analysmetod
Giltighet, 

tillförlitlighet och 
generaliserbarhet

Metodkritik

Resultat & 
Analys

Diskussion & 
Slutsats

 

Figur 1 ‐ Disposition   
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2. Teori 
Teorikapitlet  behandlar  teori  som  varit  betydelsefull  och  relevant  för  att  kunna  utvärdera 

interaktionselement  och  användbarhet  i  mobila  kartapplikationer.  För  att  ge  läsaren  en 

grundläggande förståelse för mobila kartapplikationer och hur eller i vilka sammanhang de kan 

användas beskrivs detta kort i ett eget inledande avsnitt. Interaktionselement och användbarhet 

tas upp och ligger som teoretisk grund för att kunna genomföra studien. 

2.1 Handhållna enheter & mobila kartor 

Jones och Marsden (2006) kallar den tid vi lever i för en mobil era och menar att vi kommer se 

allt  fler  olika  typer  av  mobila  applikationer  och  tjänster  framöver.  De  anser  att  man  kan 

klassificera handhållna enheter på två olika sätt.  Det ena är utifrån vad de kan göra eller vilka 

tjänster de kan tillhandahålla, exempelvis  i form av spel, ringa med eller organisera. Det andra 

sättet  är  utifrån  form  och  vilka  fysiska  element  som  användare  kan  interagera  med.  En 

handhållen enhet har enligt Stormer (2006) en yta av mellan 96x65 eller mindre upp till 320x480 

pixlar. 

För mobila kartapplikationer och deras design menar Inkpen, Mackay, Reilly och Watters (2008) 

att flera olika faktorer måste tas i beaktande. Viktiga aspekter anser de bland annat är vilka som 

kommer att använda applikationen, hur stor användargruppen är, i vilken kontext den kommer 

att användas och till vad, samt vilka tekniska resurser som finns tillgängliga. 

Enligt  Looije et  al.  (2007) behöver det experimenteras mer  för  att  förstå hur  interaktion och 

visualisering ska hanteras för mobila kartapplikationer. En aspekt med mobila kartapplikationer 

som  gör  designen  extra  kritisk  menar  de  är  att  de  ofta  används  i  komplexa  och  väldigt 

varierande situationer och förhållanden. 

Gränssnitt kan relateras till kartor på två olika sätt.  I  första hand är de gränssnitt mot världen 

och i andra hand skapade efter ett användargränssnitts (UI) delar (Meng et al, 2005). De hävdar 

att en papperskartas användargränssnitts delar består av exempelvis  färger,  teckenförklaring, 

uppdelning och dess vikning. När papperskartan används uppstår interaktion mellan kartan och 

användaren. En karta  i en mobil applikation kan betraktas som ett grafiskt användargränssnitt 

(GUI) vilket även medför att metoder ur människa‐datorinteraktion kan kopplas till kartografi  i 

mobila applikationer (Meng et al, 2005). 

Det  har  presenterats  relativt  lite  forskning  kring  utvärdering  av  användbarhet  i  mobila 

kartapplikationer. De rapporter som finns lägger främst fokus på kartor i turism‐ eller ruttkartor, 

men det finns även andra användningsområden som bör utforskas djupare (Meng et al, 2005). 

Looije  et  al.  (2007)  försöker  på  ett  överskådligt  sätt  dela  in  den  forskning  som  bedrivs  eller 

behöver  bedrivas  efter  olika  typer  av  utmaningar  som  finns  kring mobila  kartapplikationer. 
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Utmaningarna  utgår  ifrån  ett  användbarhetsperspektiv.  Bland  de  utmaningar  som  finns med 

mobila  kartapplikationer  ingår  problem  som  kan  uppstå  i  samband  med  att  interaktionen 

hämmas  av  enheten  i  sig.  Begränsningar  kan  till  exempel  uppstå  beroende  på  vilket  sätt 

användaren  rent  fysiskt  interagerar  med  enheten,  till  exempel  joystick,  pekskärm  eller 

knappnavigering.  En  annan  teknisk  aspekt  är  vad  enheten  klarar  av  kraftmässigt,  exempelvis 

vilken processorkraft den har eller hur snabbt den kan kommunicera trådlöst. Detta är aspekter 

som kan påverka användarens  interaktion  i negativ bemärkelse  i  form av  långa  laddningstider 

eller långsam bearbetning av den input användaren ger (Looije et al, 2007). 

En  annan  viktig del  för  interaktionen  är  enligt  Looije  et  al.  (2007)  att  användaren  ska  kunna 

zooma  eller  panorera  på  ett  smidigt  sätt.  Zoom  och  panorering  bör  vara mjuk  för  att  öka 

användbarhet i interaktionen. Det är även viktigt för mobila kartapplikationer att hålla en lagom 

hög  detaljnivå.  På  grund  av  den  begränsade  skärmstorleken  i mobila  applikationer  finns  det 

alltid  en  stor  risk  att  det  blir  svårt  att  se  ordentligt  eller  att  det  blir  rörigt  då  för mycket 

information  och  detaljer  i  kartan  visas.  Zoom  kan  påverkas  negativt  om  applikationen 

kommunicerar  trådlöst. Ett problem  som  finns med panorering är att en mobil enhet har en 

begränsad  skärmstorlek och  att det därmed  kan  krävas mycket panorering, då det  inte  finns 

något stort utrymme att presentera kartan på. 

 

2.2 Interaktionselement 

2.2.1 Navigering 

Navigering  i ett gränssnitt definieras utifrån vilka  tillvägagångssätt en användare kan  ta sig  till 

olika  delar  i  den  interaktiva  strukturen  (Barfield,  2004).  Ahmadi  och  Kong  (2008) menar  att 

navigeringslänkar bör nyttjas i mobila applikationer så att användaren kan bläddra sig fram och 

tillbaka mellan olika undersidor. De menar att detta minimerar horisontell och vertikal  scroll, 

som de anser bör undviks i så stor utsträckning som möjligt. Undersidorna delas in så att de som 

ligger närmast  intill varandra har  innehåll  som mest  relaterar  till varandra. Ahmadi och Kong 

(2008) skiljer på globala och lokala navigeringslänkar. De globala navigeringslänkarna kopplas till 

specifika  områden  som  besökaren  vill  nå  fram  till.  Därefter  används  de  lokala 

navigeringslänkarna som exempelvis kan presenteras som ett ”table of content” (TOC), ett slags 

index eller  innehållsförteckning. De  lokala navigeringslänkarna  fungerar  som  finnavigering  för 

användaren och  innebär att specifika ämnen, i ett specifikt område som användaren nått fram 

till genom de globala navigeringslänkarna kan utforskas. 

Enligt Ahmadi och Kong  (2008) ger ett TOC en överblick  för  vilken  information applikationen 

tillhandahåller  och  ger  snabbare  åtkomst  till  undersidor  där  användaren  finner  den  specifika 

informationen som söks. På grund av små skärmytor menar Ahmadi och Kong (2008) att det kan 
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vara lämpligt att dela upp ett TOC i en trädstruktur om det är mycket som  ingår. Detta gör att 

användaren  inte  får mer  information än vad som är praktiskt  i den begränsade skärmytan. En 

annan viktig regel för att skapa ett bra TOC är att välja rätt titel för varje rubrik till länkarna och 

underlänkarna.  Exempelvis  kan  rubriker  för  huvudlänkar  förtydligas  genom  en  större 

typsnittsstorlek än vad länkar till undersidor har eller på annat liknande sätt markera detta. 

Costa et al. (2007) tar upp scroll, menyer och sökfunktioner som typiska interaktionselement för 

navigering  i  mobila  applikationer.  Det  som  de  främst  pekar  på  som  viktigt  att  undvika  i 

applikationer med  små displayer  är olika  typer  av  scroll. De menar  att  scroll bromsar  tid  att 

utföra önskade uppgifter. De förespråkar därför bläddring vilket de anser ger användare bättre 

kontroll. Det mest  svårhanterliga anser de är horisontell  scroll, det  försvårar  till exempel om 

användaren utför uppgifter där läsning eller jämförelse ingår. Vertikal scroll anser de i vissa fall 

kan vara användbart, till exempel för att enkelt kunna skanna igenom gränssnittet. 

Enligt Tidwell (2005) tillämpas ofta tidigare beprövade kunskaper  i designlösningar. Utvecklare 

använder  sig ofta  av beprövad design  istället  för  att prova helt nya  lösningar ur nya  teorier. 

Istället kan de välja en designlösning som anpassas till utvecklingens specifika behov.  I mobila 

applikationer är så kallade drill down menyer ett sådant exempel som ofta återkommer.  I drill 

down menyer  kommer  användaren djupare ned  i menystrukturen  till undermenyer  ända  tills 

målområdet uppsökts. En nackdel med denna  typ av menysystem är enligt Tidwell  (2005) att 

användaren behöver hålla menysystemet  i minnet då det  inte ger någon direkt överblick utan 

användaren tvingas gå tillbaka ett steg om felnavigering uppstått. 

 

En  annan  vanligt  återkommande  design  för  att  visualisera menyer  i mobila  applikationer  är 

enligt Tidwell (2005) så kallade two panel sector menyer. För att kunna implementera denna typ 

av  menyer  krävs  i  regel  en  något  större  skärm  på  den  mobila  enheten.  Informationen 

presenteras i en delad vy där användaren dels ser menyn med dess val och i den andra delen dit 

användaren  navigerat  sig  till  i  menyn.  Detta  kan  vara  fördelaktigt  för  användaren  då  den 

kognitiva belastningen minskar i och med att visuellt stöd ges från gränssnittet (Tidwell, 2005). 

 

Enligt Ahmadi och Kong (2008) är det vanligt att användare måste scrolla både horisontellt och 

vertikalt i mobila applikationer då de letar efter ett visst innehåll. Detta problem uppstår främst 

då gränssnitten från början skapats för större skärmar i stationära datorer. Användare till mobila 

applikationer  tenderar att använda  sökfunktioner  som  finns  tillgängliga ofta  (Ahmadi & Kong, 

2008). En förklaring till detta menar de kan vara att manuell sökning, till exempel i tabeller kan 

försvåras av de små displayerna i mobila applikationer. 

Ett bra  sätt att markera exempelvis  särskilt  intressanta  funktioner eller delar av en karta  i en 

mobil applikation kan enligt Looije et al. (2007) vara pop out effekter. Detta kan exempelvis vara 
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att  olika  typer  av  färger,  ljusstyrkor  eller  rörelser  etcetera  används  för  att  dra  extra 

uppmärksamhet  till  något  i  gränssnittet.  Denna  typ  av  effekter  syftar  till  att  underlätta  för 

användarens kognitiva förmåga och kan vara användbart i mobila kartapplikationer. En regel är 

dock att de alltid bör användas sparsamt, då de annars lätt tappar sitt värde (Looije et al. 2007). 

 

2.2.2 Innehåll 

För mycket  information  i  ett  gränssnitt  kan  leda  till  att  användaren  distraheras  från  att  lösa 

uppgifter eller så kan det  leda till att användaren feltolkar  information i gränssnittet (Ekman & 

Lankoski, 2002). Costa et al. (2007) menar att irrelevant innehåll såsom interaktivt innehåll kan 

tas bort vid anpassning för en liten skärmyta. Detta menar de kan leda till att interaktionen blir 

enklare  för  användaren  i  och med  att  den  lilla  skärmytan  då  hålls  så  ren  som möjligt. Även 

Ahmadi  och  Kong  (2008)  menar  att  överflödiga  element  bör  tas  bort  med  tanke  på  den 

begränsade  skärmyta  som  innehållet  presenteras  på  när  det  gäller  gränssnitt  i  mobila 

applikationer. Genom att överflödigt  innehåll skalas av förenklas  interaktionen för användaren 

med gränssnittet, då det endast är det viktigaste som visas  i displayen. Ett tillvägagångssätt de 

föreslår  för att  göra detta  är  att  i  första hand  ta bort allt överflödigt bildmaterial.  Innehållet 

presenteras således istället huvudsakligen textuellt. 

 

2.2.3 Layout 

Enligt Yong Yoo och Hyun Cheon  (2006)  innefattar begreppet  layout  för ett gränssnitt, visuell 

storlek och placering av den  information som skall presenteras. Hur upplägget  i ett gränssnitt 

utformas är av stor vikt för att optimera presentationen av informationen för användaren. Olika 

typer  av  layout  tillämpas  för  olika  ändamål.  I  exempelvis  sökmotorer  är  det  standard  att 

presentera sökresultat i form av en lista (Yong Yoo & Hyun Cheon, 2006). 

 

Symboler hjälpa användaren att enklare sätta sig  in  i och  förstå ett nytt gränssnitt. Ett vanligt 

användningsområde menar  författarna  är  i  ikoner  som bör  utformas  på  ett  sätt  som  stödjer 

användares  tidigare erfarenheter och mentala modeller. De ska även vara  lätta att skilja  ifrån 

varandra, lätta att känna igen och vara lätta att komma ihåg (Preece et al, 2002). 

Ikoner är värdefullt att använda  sig av  i gränssnitt  så  länge de kan  tala  för  sig  själva och  inte 

kräver en förklaring. Användarna måste direkt förstå vad ikonen symboliserar för att de ska vara 

till stöd för användarna. Om så inte är fallet kan ikoner få en motsatt effekt och istället förvirra 

användarna och därmed hämma interaktionen (Raskin, 2000). 

Ett  exempel  i  karttjänster  där  symboler  används  är  plus‐  och minustecknet  för  att  zooma  i 

kartbilden. Plus och minustecknet ger en typisk metafor för att öka eller minska något, i det här 

fallet zoomnivån. 



_____ 
9 

 

 

2.2.4 Feedback 

Feedback är enligt Molich (2002) viktigt så att användare får rätt information från system i olika 

applikationer  vid  rätt  tillfälle. Om  inte  rätt  information når  användaren  vid  rätt  tidpunkt  kan 

detta orsaka förvirring eller osäkerhet. Ett exempel är att när systemet arbetar med en uppgift 

vill  användaren  få  någon  form  av  feedback  på  hur  processen  fortlöper,  till  exempel  vid 

filöverföringar, hur lång tid som återstår och vilka filer som flyttas vid den aktuella tidpunkten. 

En annan viktig del  i feedback från system är enligt Molich  (2002) felmeddelanden. Om något 

går fel måste användaren få reda på detta för att kunna ta beslut om en lämplig åtgärd. Hur ett 

felmeddelande formuleras är också av betydelse, det ska i högsta mån vara konstruktivt, tydligt 

och  hjälpa  användaren.  Ahmadi  och  Kong  (2008)  menar  att  tydlig  feedback  minskar 

felprocenten  i menyval,  användare  tenderar  att  begå  färre misstag med  tydlig  feedback. De 

menar även att prestanda  i regel är bättre  i grunda hierarkier då mål kan hittas snabbare och 

enklare. 

 

2.3 Användbarhet 

Usability  (användbarhet)  relaterar  inte  enbart  till  problematik  kring  en produkt  i  sig  utan  till 

förbindelsen mellan  en  användare  och  en  produkt  och  den  interaktion  som  sker  däremellan 

(Barnum, 2002). Att testa och utvärdera användbarhet i mobila applikationer menar Costa et al. 

(2007) kan vara  till och med angelägnare än att utvärdera användbarhet  i  stationära datorer. 

Huvudskälen  till  detta menar  de  är  att  vi  idag  ser  en  större  ökning  i  försäljning  av mobila 

enheter och att vi helt enkelt har mindre erfarenhet av att använda och utveckla gränssnitt för 

mobila enheter än vad vi har för stationära datorer. 

Gulliksen och Göransson (2002) anser att användbarhet behöver en gemensam definition för att 

alla ska kunna diskutera det utifrån samma uppfattning. De föresår  ISO standardens definition 

för användbarhet (ISO 9241‐11) som de översätter 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 

användningssammanhang” (Gulliksen & Göransson, 2002, s. 62) 

Begreppen effektivitet och subjektiv tillfredställelse återfinns även då Barnum  (2006)  listar ett 

antal attribut som hör till begreppet användbarhet. Det är enligt Costa et al. (2007) bevisat att 

ett  grafiskt  sett  attraktivt  gränssnitt  inte  för  den  sakens  skull  behöver  vara  bra  ur 

användbarhetssynpunkt. 
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2.3.1 Ändamålsenlighet och effektivitet 

Enligt  ISO 9241‐11 avgörs ett systems ändamålsenlighet av hur pass väl ett system uppnår en 

målsättning, eller hur pass väl det utför den uppgift som det används  för att  lösa. Effektivitet 

avgörs av hur pass stor ansträngning som krävts från användaren för att lösa uppgiften eller nå 

målsättningen. Systemet bör vara så utformat att användaren ska kunna arbeta effektivt. Molich 

(2002) menar att svarstider och antal fel som uppstår i systemet hör till dess effektivitet då det 

kan  ha  betydelse  för  hur  snabbt  användaren  kan  interagera  med  det.  Systemet  bör  vara 

designat så att det är  lätt för användare att komma  ihåg och känna  igen så att användare  inte 

behöver lära sig allt på nytt om det inte använts under en tid. En viktig faktor som avgör vad vi 

kommer ihåg menar Preece et al. (2002) är hur vi kan relatera nya intryck till äldre kunskaper vi 

sedan tidigare lagrat i våra minnen. Har vi tidigare kunskaper så blir det lättare för oss att lagra 

ny information som på ett eller annat sätt relaterar till den tidigare. 

Systemet  bör  naturligtvis  även  innehålla  så  få  fel  som möjligt  för  att  kunna  fungera  på  ett 

effektivt sätt. Om fel ändå uppstår ska det  i systemet finnas stöd så att användaren så snabbt 

som möjligt ska kunna återgå till normal funktion. Systemet ska vara lätt för användaren att lära 

sig så att denne snabbt kan börja använda det. Molich (2002) menar att lärbarheten i ett system 

kan mätas utifrån hur lång tid det tar innan användaren kan hantera och arbeta med systemet. 

Lärbarhet definieras av Costa et al.  (2007) genom med vilken  lätthet nya användare kan börja 

använda ett system. Däri ingår även hur snabbt ett effektivt samspel uppstår mellan system och 

användare samt när användare uppnår en optimal förmåga att interagera med systemet. Preece 

et al. (2002) menar att användare inte gärna följer manualer eller givna instruktioner för att lära 

sig.  I gränssnitt kan användare prova sig fram, exempelvis kan de  lösa enklare uppgifter till en 

början för att därefter successivt öka svårighetsgraden allteftersom de lär sig att handskas med 

gränssnittet.  I gränssnitt kan användare,  till skillnad  från om de  lär sig ur  till exempel böcker, 

testa sig fram och välja olika vägar.  Interaktionen behöver  inte vara  linjär utan användare kan 

experimentera mer (Preece et al, 2002). 

 

2.3.2 Tillfredställelse 

Systemet  ska  vara behagligt  att  använda  så  att  användaren  trivs med  att nyttja det. Barnum 

(2006) menar att denna del  i användbarhet är svårast att mäta då det enbart kan avgöras av 

användaren själv och hur nöjd denne känner sig med produkten  i fråga. Det är därför svårt att 

mäta  tillfredställelse på annat sätt än att användaren själv  får beskriva vilka känslor systemet 

ger (Barnum, 2006). Barnum (2006) menar att för att definiera användbarhet ska fokus ligga på 

användaren mer än på produkten. Det är vad användaren upplever och vad denne anser om 

gränssnittet  utifrån  ovanstående  punkter  som  avgör  användbarhet  hos  ett  gränssnitt. 
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Användbarhet måste  tolkas utifrån en  viss  användare  i ett  visst  sammanhang  vari produkten 

används. 

 

2.4 Teoretisk referensram 

Utifrån  teoriavsnittet har begrepp  sammanställts  i en  teoretisk  referensram.  I  referensramen 

delas begrepp som tagits upp  in  i tre teoretiska områden. För de olika begreppen ges även en 

kort förklaring, samt vilken författare de kan härledas till. Det första området i tabellen tar upp 

mer generella begrepp som berör handhållna enheter och mobila kartor. Det andra området tar 

upp  de  fyra  olika  områden  i  vilka  olika  interaktionselement  delats  upp  i  studien. Det  tredje 

området står  för begrepp som  rör användbarhet. Här  ingår effektivitet, ändamålsenlighet och 

tillfredställelse, vilka tagits ur ISO‐standarden och använts för att kunna studera användbarhet i 

de olika interaktionselementen. 

 

 

Figur 2 ‐ Teoretisk referensram 
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3. Metod 
Metodkapitlet beskriver hur studien genomförts. Alla val till varför studien utförts som den gjorts 

motiveras och varje steg i studien beskrivs i detta kapitel. 

3.1 Metodansats 

Denna uppsats bygger på ett kvalitativt tillvägagångssätt. Backman (1998) tar upp två olika typer 

av metoder  som  kan  användas  i  forskning;  kvantitativ  och  kvalitativ.  Kvalitativ  forskning  går 

enligt Widerberg (2002) ut på att få fram karaktär och egenskaper i området som undersöks till 

skillnad från kvantitativ forskning som går ut på att fatställa mängd. I stället för förekomst eller 

frekvens  som  är  den  kvantitativa  forskningens  fokus  lägger  den  kvalitativa  forskningen 

tyngdpunkten på forskningsområdets  innebörd eller mening. Enligt Widerberg (2002) utgör de 

två angreppsätten  två olika  läger där det kvalitativa  ställer  frågor  som  ”vad handlar det om” 

eller ”vad betyder det”. Det kvantitativa angriper  istället problem med frågor som ”hur vanligt 

är det” eller ”vilka är sambanden”.  

För  att  kunna  fånga  vad  användare  tycker  och  tänker  kring  olika  interaktionselement  och 

huruvida dessa stöder användbarhet eller  inte behövde användare kunna observeras. Studiens 

karaktär gjorde valet att arbeta med en kvalitativ metod naturlig. Intresset riktas inom kvalitativ 

forskning åt individen och hur denne upplever verkligheten (Backman, 1998). I denna studie var 

det  just  individers  upplevelser  av  interaktionselement  som  fokus  lades  på,  för  att  studiens 

frågeställning  skulle  kunna  besvaras.  Backman  (1998) menar  att  det  kvalitativa  perspektivet 

innebär  att  verkligheten  ses  som  subjektiv.  Istället  för  att  se  verkligheten  ur  ett 

åskådarperspektiv  som  i  det  kvantitativa  perspektivet  ses  hellre  individen  som  en  del  av 

verkligheten.  Intresset  riktas  således  inom  kvalitativ  forskning  åt  individen  och  hur  denne 

upplever verkligheten. 

Under  testet  fick  respondenterna  tänka högt  enlig  ”think aloud”‐tekniken. Därefter  följde  en 

intervju.  Målsättningen  var  att  samla  in  upplevelser  och  tankar  kring  olika  typer  av 

interaktionselement  för  att  kunna  få  förståelse  för  hur  olika  interaktionselement  fungerar  i 

mobila kartapplikationer. Därmed blev valet naturligt, att genomföra studien med en kvalitativ 

metodansats  för att  få mer uttömmande och deskriptiva  svar, än vad  som hade varit möjligt 

med en kvantitativ metodansats. 

3.1.1 Att utvärdera användbarhet 

Användbarhet  i gränssnitt kan enligt Nivala, Sarjakoski och Sarjakoski  (2007) bedömas utifrån 

flera olika mätmetoder. För att få en rättvis bild av användbarhet i mobila applikationer menar 

de att det  inte räcker med att samla  in och analysera kvantitativ data utan att det även krävs 

kvalitativ datainsamling för att få fram en rättvis bild. Utifrån ett objektivt synsätt (kvantitativt) 

utgår forskaren från kvantifierbara data såsom prestanda, antal fel eller tid som går åt att utföra 
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komplexa uppgifter. De menar att en  sådan ansats utgör  faktisk användbarhet. Utöver denna 

ansats  kan  även  användbarhet  tolkas  utifrån  ett  mer  subjektivt  perspektiv.  Utifrån  det 

subjektiva  perspektivet  tolkas  data  antingen  kvalitativt  eller  kvantitativt  utifrån  användares 

uppfattningar, attityder och åsikter gentemot gränssnittet. Attityder och åsikter kan  innefatta 

hur  lättanvänt eller hur pass användbart gränssnittet anses vara. De menar att denna ansats 

utgör upplevd användbarhet, vilket också är ståndpunkten i denna studie. 

Utvärdering av användbarhet  i mobila kartapplikationer kan antingen genomföras genom den 

projektgrupp  som  tar  fram  applikationen  eller  genom  att  involvera  användare  och  låta  dem 

testa  och  utvärdera  produkten  (Meng  et  al,  2005).  Då  denna  studie  fokuserar  på  befintliga 

mobila kartapplikationer och ska leda fram till riktlinjer utifrån dessa kan den ses som formativ. 

Att kontrollera användbarhet i befintliga produkter för att kontrollera att en produkt även efter 

lansering fortsätter att tillfredställa användares krav eller förväntningar betecknar Preece et al. 

(2002) just som en formativ utvärdering. Vissa forskare inom området för användbarhet i mobila 

applikationer använder sig av  riktiga produkter och andra av prototyper beroende på om det 

handlar  om  att  utvärdera  befintliga  produkter  eller  att  utveckla  nya  produkter  (Costa  et  al, 

2007). 

I  studien  ingår att  respondenterna  ska  tänka högt då de  löser uppgifter. Cankar et al.  (2005) 

menar att detta är ett vanligt sätt att genomföra användbarhetstester. Under tiden användaren 

försöker  lösa uppgiften uppmanas denne också att  tänka högt. Detta ger enligt Cankar et al. 

(2005)  forskaren den  information som behövs  för att kunna bedöma hur pass väl gränssnittet 

bemöter människors naturliga sätt att tänka och agera. Det belyser också delar eller processer i 

gränssnittet som behöver förbättras eller vidareutvecklas. 

 

3.2 Litteraturstudie 

Teoriavsnittet  baseras  på  vetenskapliga  artiklar  samt  viss  litteratur.  Generellt  sett  har 

litteraturen  använts  för  inhämtande  av  teori  som  på  en  mer  övergripande  nivå  beskriver 

problematiken  som  uppsatsen  behandlar.  Även  de  vetenskapliga  artiklarna  har  använts  för 

detta ändamål men även bidragit med mer  fokuserad  teori kring de mer  specifika delar  som 

uppsatsen behandlar. De vetenskapliga artiklarna är främst hämtade ur databaserna ACM och 

IEEE. De söktermer som  främst använts är ”mobile maps”, ”mobile  interaction”, ”small screen 

device”, ”PDA” och ”usability”. Teorin som  inhämtats genom  litteraturstudien  ligger  till grund 

för den emiriska studien. Litteraturstudien resulterade även  i att de två befintliga gränssnitten 

Yahoo! Go och Eniro Mobil karttjänst kunde väljas ut som lämliga studieobjekt. 
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3.3 Val av studieobjekt 

För att kunna utföra undersökningen valdes två befintliga gränssnitt ut i syfte att undersökas för 

att utvärdera användbarhet och interaktionselement i mobila kartapplikationer. Applikationerna 

krävdes även för att kunna identifiera de olika gränssnittselementen. Idag finns ett flertal olika 

karttjänster på marknaden att tillgå för såväl privata användare som organisationer. På webben 

kan  privatpersoner  välja  bland  ett  antal  gratis  mobila  kartapplikationer  och  ladda  ned  för 

användning  i mobiltelefonen  eller  annan mobil  enhet.  Två  av  dessa  är  gratisapplikationerna 

Yahoo! Go och Eniro Mobil karttjänst som utvecklats utifrån tillverkarnas (Yahoo! & Eniro) egna 

webbaserade karttjänster i fullstorlek och anpassats för mobila applikationer ([1] & [2]). Yahoo! 

Go och Eniro Mobils karttjänst valdes som studieobjekt bland annat utifrån att de kan  laddas 

ned gratis och användas av vem som helst som har tillgång till en mobil enhet. 

En annan avgörande faktor att två olika och just dessa två kartapplikationer valdes var för att de 

har tydliga skillnader i hur deras gränssnitt är uppbyggda. Trots olikheter finns det även delar i 

gränssnitten  som  liknar  varandra  vilket  gör  att  paralleller  skulle  kunna  dras  för  vad 

respondenterna  tycker  är  bra  och  hjälper  deras  interaktion.  Genom  att  respondenterna  får 

jämföra  två  gränssnitt  med  grafisk  uppbyggnad  som  ser  olika  ut  kan  också  fler  olika 

interaktionselement täckas in och utvärderas i undersökningen. Hade studien gjorts på bara ett 

gränssnitt hade inte olika uppbyggnad av gränssnitt kunnat studeras och jämföras. 

Under resultat (4.1) presenteras de identifierade interaktionselementen i de två studieobjekten 

och där framgår mer utförligt vad som skiljer de två kartapplikationerna från varandra. 

De  två  kartapplikationerna  testades  av  respondenter  i  en  emulator.  För  studien  valdes  en 

emulator som virtualiserar en mobiltelefon av mindre typ, då det är små mobila skärmar studien 

syftar till att undersöka. Det är  idag även vanligt med  lite större skärmar  i mobiltelefoner med 

pekskärm (t ex iPhone & HTC) som troligtvis också möjliggjort förenklad interaktion. Emulering 

av skärm  för mindre mobiltelefonstyp valdes dock då det kan ses som en större utmaning att 

interagera med de små gränssnitten, utan pekskärm. 

 

3.4 Datainsamling 

3.4.1 Uppgiftsbaserad utvärdering med think aloud och observation 

Jones  och Marsden  (2006)  tar  upp  viktiga  frågor  för  forskaren  att  ta  ställning  till  innan  en 

kvalitativ undersökning genomförs med direkt observation av användare. Bland annat hur det 

kan säkerställa att det som ämnas undersöka verkligen täcks in. För att säkerställa att samtliga 

delar  i  teorikapitlet  skulle  belysas  under  testerna  och  intervjuerna  togs  ett 

operationaliseringsschema  fram  (se bilaga 1).  I schemat  fördes uppgifter  i  testet  in samt vilka 
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intervjufrågor som relaterades till olika delar av teorin. Den teoretiska referensramen  låg som 

grund för att kunna kontrollera och fastställa att all teori täcktes in. 

För att  säkerställa att  testet  skulle  få ett  fungerande utfall genomfördes även ett pilottest av 

emulatorn samt de två valda kartapplikationerna. I brist på tid och respondenter genomfördes 

pilottestet på  författaren  själv. Detta ansågs  fungera  lika bra då  syftet  inte var att  resultera  i 

bidragande  resultat  för  studiens  slutsats utan bara  att  säkerställa  att  rätt  saker  skulle  kunna 

täckas in och belysas i testet. 

Barnum (2002) menar att det aldrig helt går att spela in och fånga vad en användare tycker eller 

tänker eller varför de gör som de gör  i olika situationer. Därför anser Barnum  (2002) att think 

aloud är en  teknik med många  fördelar. Tekniken ger  forskaren möjlighet att  förstå vad  som 

ligger bakom användares agerande och val under olika  steg  i ett  test. Särskilt användbar kan 

tekniken  vara  vid  tidiga  prototyptest  men  även  vid  utforskande  undersökningar  av  färdiga 

system.  Det  ger  en  rik  bild  och mycket  information  om  användares  uppfattning  i  fråga  om 

produktens  användbarhet.  För  att  kunna  testa  de  olika  interaktionselementen  fick 

intervjupersonerna lösa ett antal uppgifter (se bilaga 2) kopplade till gränssnitten samtidigt som 

de uppmanades att tänka högt enligt think aloud tekniken. 

Jones & Marsden (2006) beskriver think aloud som en teknik för att ta reda på vad användare 

tycker  och  tänker  genom  att  låta  dem  tänka  högt  under  tiden  de  genomför  uppgifter  i  en 

undersökning. Användarna uppmanas att så gott de förmår försöker tala ut, tänka högt över vad 

de  gör  och  tänker  genom  hela  undersökningen.  Genom  att  lyssna  på  vad  respondenterna 

spontant  upplevde  under  testet  kunde  också  upplevelser  kring  specifika  interaktionselement 

noteras. Uppgiftsbaserade utvärderingar där respondenterna får tänka högt och fritt har gjorts i 

ett flertal liknande tidigare studier (Looije et al. 2007). Genom att respondenterna fick göra ett 

uppgiftsbaserat  test  av  gränssnitten  under  observation  kunde  problem  som  respondenterna 

stötte på och antal fel som uppstod observeras.  I och med att think aloud nyttjades gavs även 

en  chans  att  fånga  respondenternas  tankar.  Det  uppgiftsbaserade  testet  gjorde  att 

respondenterna  utförde  uppgifter  som  ledde  in  dem  på  de  delar  av  gränssnitten  som  var 

intressanta för undersökningen. 

Innan testet startas upp ska forskaren förklara för respondenten vad i det han eller hon gör som 

är intressant för forskningen. Det ska vara klart för respondenter att de ska berätta vad de tror 

kommer hända då ett val görs och om detta kommer att stämma med vad som därefter händer. 

Det ska även framgå för respondenten att genom att han eller hon delar med sig av upplevelser 

i  testet  ger  det  en  bättre  bild  för  forskaren  att  förstå  hur  produkten  upplevs  och  verkligen 

fungerar.  Respondenten  bör  även  uppmuntras  att  dela  med  sig  av  vad  som  upplevs  som 

överraskande, förvirrar, eller frustrerar och gärna också varför  (Barnum, 2002).  Innan testerna 

startade gavs respondenterna noggranna instruktioner för vad de skulle göra. Detta visade sig i 
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de  flesta  fall räcka och  respondenterna tänkte efter bästa  förmåga högt under testet. Det var 

dock vid några tillfällen nödvändigt att ställa frågor om varför de tyckte på ett visst sätt eller att 

påminna dem om att skulle tänka högt under hela testet. 

Under  tiden  som  användaren  genomför  testet  ska  forskaren  föra  anteckningar  och  vara 

uppmärksam  på  hur  respondenten  interagerar med  produkten. Om  respondenten  stöter  på 

problem med att lösa en uppgift eller på annat sätt kör fast är en bra tummregel att räkna till tio 

innan  det  är  dags  att  bryta  in  och  hjälpa  respondenten.  Detta  i  linje  med  principen  att 

respondenten själv ska lösa uppgifterna i högsta möjliga utsträckning (Barnum, 2002). 

Under  tiden  som  respondenterna utförde  uppgifterna  iakttogs  deras  sätt  att  interagera med 

gränssnittet. Anteckningar gjordes vid de tillfällen då någonting gick fel i interaktionen eller om 

respondenterna  gav  tecken  på  osäkerhet  eller  andra  känsloyttringar.  Genom  att  ha  en 

uppfattning om var  respondenten stött på problem kunde  frågor kring  just detta ställas  i den 

uppföljande  intervjun  för  att  ta  reda  på  vad  som  orsakat  problemet.  Anteckningarna  kunde 

under  intervjun  som  följde  efter  det  uppgiftsbaserade  testet  återkoppla  till 

problemformuleringen  och  diskussionen  kunde  ledas  in  på  olika  interaktionselementen  och 

respondenternas upplevelser,  i  syfte  att  ta  reda på  vilka  som  stödde  användandet eller  inte. 

Utöver att manuella anteckningar fördes för hand under testets gång spelades även all aktivitet 

på skärmen in genom ett program som även tog upp ljud. Inspelningen av testerna möjliggjorde 

en senare, mer noggrann granskning och anteckningarna underlättade för att komma ihåg var i 

testet  viktiga  iakttagelser  gjorts.  För  att  återkoppla  till  användbarhet  under  observationen 

noterades  hur  respondenterna  kom  igång  med  och  hur  effektivt  de  löste  uppgifterna  i 

respektive gränssnitt. Reaktioner och  kommentarer  som kom  från  respondenterna noterades 

också i syfte att senare under intervjun ytterligare kunna återkoppla till studiens frågeställning. 

 

3.4.2 Intervju 

Enligt Kvale (1997) är intervjuer det vanligaste tillvägagångssättet att samla in data vid kvalitativ 

forskning. Han  liknar  forskningsintervjun vid ett vardagligt samtal men med den skillnaden att 

samtalet  förs  med  en  professionell  struktur  och  har  ett  särskilt  syfte.  Efter  att  det 

uppgiftsbaserade  testet  genomförts  intervjuades  respondenterna.  Genom  att  intervjua 

respondenterna  söktes  svar  på  frågor  kring  deras  upplevelser  och  tankar  kring 

gränssnittselementen vilka kunde  lyftas fram och diskuteras och på så sätt ge ett större djup  i 

undersökningen. Detta i linje med att en intervju enligt Kvale (1997) möjliggör att kunna ta del 

av hur människor tänker, upplever och resonerar kring ett visst ämne. I och med att det saknas 

strikta metoder och att alla  intervjuer kan  skilja  sig åt benämner Kvale  (1997) den kvalitativa 

intervjun som halvstrukturerad. Att den beskrivs som halvstrukturerad beror på att den inte är 

ett helt vardagligt samtal men inte heller ett frågeformulär som strikt ska följas. Intervjun fördes 
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i samtalsform. Dock låg anteckningarna från observationerna och intervjuguiden med i fokus för 

att säkerställa att rätt saker diskuterades. 

Halvstrukturerad  intervjuform  innebär enligt Kvale (1997) att en  intervjuguide förbereds  innan 

intervjun  i  syfte  att  användas  som  stöd  och  underlag  under  intervjun.  Intervjuguiden  kan 

exempelvis  innehålla  ämnesområdet  och  ett  antal  färdigformulerade  frågor.  De 

färdigformulerade  frågorna  kan  ligga  som  grund  och  under  intervjun  kan  följdfrågor  ställas 

utefter hur  situationen utvecklas.  I den halvstrukturerade  intervjuformen behöver heller  inte 

alla  frågor  komma  i en  viss ordningsföljd utan  kan anpassas efter  situationen. Genom  att en 

halvstrukturerad  intervjuform  valdes blev  intervjun  flexibel  så  att  respondenterna  kunde  tala 

fritt och följdfrågor kunde ställas allt eftersom. Flexibiliteten i intervjun möjliggjorde även att de 

interaktionselement som under observationen noterats kunde diskuteras med respondenterna. 

Interaktionselementen  kunde  även  diskuteras  i  termer  av  användbarhet  genom  att 

användbarhetsbegrepp kopplades till diskussionen. 

Som underlag för  intervjun formulerades frågor  i förväg  i en  intervjuguide (se bilaga 3). Denna 

användes som underlag tillsammans med resultat från de noteringar som tagits i samband med 

det uppgiftsbaserade testet. Syftet att använda en intervjuguide var för att försäkra att de delar 

som valts ut i teoriavsnittet skulle komma att belysas under  intervjun. För att säkerställa detta 

sattes  frågorna  i ett operationaliseringsschema  (se bilaga 1)  för att  säkerställa att  rätt  frågor 

ställdes i relation till studien.  Målsättningen var att under intervjun kunna följa upp upplevelser 

och  känslor  testpersonerna  haft  under  det  uppgiftsbaserade  testet.  Genom  intervju  kunde 

respondenterna  även  ledas  in  i  funderingar  kring  användbarhet  vilket  gjorde  att  uppsatsens 

frågeställning rörande användbarhet kunde täckas in.   

 

3.4.3 Urvalsdiskussion 

Enligt  Kvale  (1997)  behöver  forskaren  klargöra  hur  många  intervjupersoner  som  kommer 

behövas för att ta reda på det som ska redas ut. Antalet kan variera beroende på vilket som är 

syftet med undersökningen.  I  kvalitativa  undersökningar  är det  en  balansgång  för  att  få  rätt 

antal  intervjupersoner.  För många  intervjupersoner  innebär  att  det  blir  svårt  att  få  ut mer 

ingående tolkningar av intervjuresultaten. För få intervjupersoner gör det svårt och ej trovärdigt 

att göra generaliseringar av svaren från respondenterna (Kvale, 1997). 

Pilottestet genomfördes av studiens författare. Syftet med pilottestet var att säkerställa att rätt 

delar skull belysas och täckas in i det verkliga testet med respondenterna. Genom att själv först 

genomföra testet med ett kritiskt förhållningssätt kunde intervjufrågor och uppgifter för testet 

modifieras  och  förstärkas  på  ett  sätt  som  gjorde  att  rätt  delar  kom  i  fokus  under  de  skarpa 

testerna. 
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I syfte att kunna besvara  frågeställningen var målsättningen att kunna se generella drag  i hur 

respondenterna  upplevde  interaktionen  med  gränssnitten  och  vilka  interaktionselement  de 

eventuellt skulle ha åsikter om. Med detta som utgångspunkt valdes att inte från början fastslå 

antalet  respondenter  som  skulle  ingå  i undersökningen.  Istället  genomfördes undersökningar 

fram till det att generella drag tydligt gick att tolka i den insamlade datan. Dessa generella drag 

gick att utläsa efter att sex respondenter deltagit. Därmed blev det antalet respondenter som 

kom att ingå i undersökningen. 

Vid urval av respondenter lades vikt vid att hitta respondenter med relativt god vana av mobila 

enheter,  som  till  exempel  mobiltelefoner.  Kriteriet  grundade  sig  i  strävan  att  genomföra 

undersökningen med en potentiell målgrupp för mobila kartapplikationer. 

Undersökningens  mål  var  inte  att  utforska  skillnad  mellan  hur  män,  kvinnor  eller  olika 

åldersgrupper  interagerade med gränssnitten. Trots detta var målet med urvalet att få  in olika 

respondenter  i  fråga  om  kön  och  ålder.  Detta  för  att  få  vad  Kvale  (1997)  benämner  ett 

representativt  urval  i  undersökningen.  Valet  att  få  olika  åldrar  och  kön  ansågs  stärka 

undersökningens  trovärdighet och ge ett mer  representativt  resultat  jämfört med om urvalet 

varit mer  inriktat  på  en  viss  ålder  och/eller  kön.  Kopplat  till  uppsatsens  problemformulering 

ansågs även värdet av studien öka. Detta på grund av att en bredare urvalsgrupp ansågs kunna 

ge fler olika synsätt än om bara en viss typ av respondenter i fråga om kön och ålder valts ut. Att 

ha en bred fördelning i urval var inte heller något problem med tanke på att de flesta personer i 

vår del av världen på ett eller annat sätt interagerat med en mobil enhet. Utifrån dessa kriterier 

kom två kvinnor och fyra män i åldrarna mellan 18 och 53 år att ingå i undersökningen. 

 

3.4.4 Laboratorietest kontra fälttest 

Cankaret al.  (2005) har  i en undersökning ställt  fälttester mot  laboratorietester  (till exempel  i 

kontors‐  eller  vardagsrumsliknande miljö)  för  att  testa  användbarhet  i mobila  applikationer. 

Deras  resultat  visade  att  fälttest  som ofta  är mer  tidskrävande och  svåra  att genomföra  inte 

alltid  lönar  sig  att  genomföra,  speciellt  då  forskaren  intresserar  sig  för  att  finna  brister  som 

användare  stöter  på  i  gränssnittet.  De  menar  istället  att  fälttester  lämpar  sig  då  det  är 

kontextuella  aspekter och dess påverkan på  användbarhet  som  forskare  är ute  för  att  finna. 

Laboratorietester  har  även  fördelar  då  det  underlättar  observation,  think  aloud  och 

videoinspelning som är svårt att lyckas med i fälttester. Vad gäller inspelningsmöjligheter finns 

det idag teknik för att klara av detta även ute på fältet men det ställer samtidigt högre krav på 

testpersoner och testledare samtidigt som det är mer tidskrävande (Cankar et al. 2005). Enligt 

deras  studie  bör  forskare  räkna  med  dubbel  tidsåtgång  för  ett  fälttest  jämfört  med  ett 

laboratorietest. 
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Med tanke på att fälttest inte heller sker i en lika kontrollerad miljö som ett laboratorietest bör 

forskaren  även  räkna med  att  allt  inte  kommer  gå  som planerat då det  finns  risk  för många 

avbrott  eller  oväntade  händelser  som  stör  verksamheten. Vidare  visade Cankar  et  al.  (2005) 

undersökning att testpersonerna ödslade mycket tid på att  finna ett  lugnt ställe där de kunde 

interagera med den mobila applikationen. Denna lugnare eller tryggare miljö får testpersonerna 

automatiskt  i  en  laboratoriemiljö där de ostört  kan  koncentrera  sig på  att  lösa uppgifterna  i 

testet. 

Baserat på denna tidigare forskning gjordes valet att utföra testerna i laboratoriemiljö men med 

en  medvetenhet  om  att  kontexten  i  vilken  kartapplikationer  används  i  också  påverkar 

användares interaktion med gränssnittet. 

 

3.5 Analysmetod 

Kvale (1997) beskriver olika typer av metoder för att analysera den data som samlats  in under 

intervjuer. En av de metoder som presenteras går ut på att först transkribera alla intervjuer och 

därefter komprimera meningarna genom att ta ut de viktigaste delarna i svaren. Detta gjordes i 

syfte  att  det  skulle  bli  mer  överskådligt  att  se  de  delar  i  svaren  som  var  av  intresse  för 

undersökningen. Kvale (1997) kallar detta för meningskoncentration. 

För  att  underlätta  analysen  av  observationerna  och  intervjuerna  användes  både  ljud‐  och 

bildupptagning. Det uppgiftsbaserade testet spelades in med hjälp av programmet ”Cam Studio 

2.0” som spelar in både ljud och alla aktiviteter på bildskärmen. Det inspelade materialet kunde 

sedan noggrant gås  igenom och granskas för att se var respondenterna fann problem eller där 

interaktionen gick smidigt. 

Det transkriberade och meningskoncentrerade materialet färgkodades utefter de olika delarna i 

det teoretiska ramverket. Kvale (1997) kallar detta tillvägagångssätt, då materialet sorteras och 

kategoriseras  för  meningskategorisering.  Att  genomföra  meningskoncentrering  gjorde  att 

materialet blev mer  lättöverskådligt eftersom de olika delarna  som  togs upp  i det  teoretiska 

ramverket kunde ringas in och sorteras upp. 

I  intervjumaterialet  eftersöktes  mönster  i  respondenternas  uttalanden  för  att  belysa 

användbarhetsaspekter och vad de reagerat på i de olika interaktionselementen. Det insamlade 

materialet  tolkades,  jämfördes  och  ställdes mot  det  teoretiska  ramverket.  Slutsatser  kunde 

därefter dras  för vilka designaspekter som är viktiga och vilka  interaktionselement som är att 

föredra utifrån ett användbarhetsperspektiv. 
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3.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Undersökningar  får ett bättre och  trovärdigare  resultat då både  intervjuer och observationer 

används  jämfört  med  om  forskaren  enbart  väljer  ett  av  dessa  (Kvale,  1997).  Han  tar  upp 

begreppet ”intervjuareffekten” vilket han menar  innebär att den som  intervjuar  inte  förhåller 

sig opartisk. Genom medvetenhet om att denna effekt lätt kan uppstå var den också lättare att 

undvika. Detta  genom  att  tänka  på  att  behålla  ett  neutralt  förhållningssätt  och  inte  lägga  in 

några egna värderingar under intervjun. 

Under  det  uppgiftsbaserade  testet  hölls  också  en  återhållsam  inställning  till  att  hjälpa 

respondenterna.  I  enlighet  med  Barnum  (2002)  fick  respondenterna  försöka  klara  av 

uppgifterna  i  så  stor utsträckning  som möjligt. Det var endast vid ett  fåtal  tillfällen  som hjälp 

gavs till respondenterna då de inte kom vidare. För att inte hjälpa till för mycket fanns Barnum 

(2002) tummregel om att alltid räkna till tio innan hjälp gavs till respondenten. 

Med  intervjuguiden  som  grund  vid  intervjun ökade  chanserna  att  rätt  frågor  ställdes och ett 

uttömmande  resultat  kunde  lyftas  fram  till  analys.  Intervjuguiden  och  uppgifterna 

kontrollerades  även  genom  ett  operationaliseringsschema  som  visade  kopplingen  till  det 

teoretiska  ramverket.  Detta  i  kombination med  att  en  halvstrukturerad  intervjuform  valdes 

kunde frågor relaterande till uppsatsens syfte ställas. Detta dels genom att ha en vägledning  i 

intervjuguiden men  även  att  intervjun  blev  flexibel.  Frågor  kring  varje  enskild  respondents 

uppgiftsbaserade  test  kunde  ställas  och  återkopplas  till  studiens  problemformulering  om 

interaktionselements inverkan på användbarhet. 

 

3.7 Metodkritik 

Det  finns  enligt  Kvale  (1997)  kritik  som  riktas mot  kvalitativa  intervjuer.  En  del menar  att 

beroende  av  vem  som  tolkar  intervjumaterialet  blir  resultatet  olika,  det  vill  säga  olika 

innebörder  i  intervjun kan tas ur samma  intervjuresultat beroende på vem som tolkar den. De 

menar  därmed  att  intervju  inte  kan  ses  som  en  vetenskaplig metod.  Detta  var  bra  att  vara 

medveten om och  tänka  självkritiskt både under  intervjuerna och under analyseringen av de. 

Utifrån  att  Kvale  (1997)  visar  på  fördelar  med  kvalitativ  intervjuform  och  att  det  ansågs 

nödvändigt för att få tillräckligt uttömmande svar för att kunna besvara frågeställningen valdes 

dock denna  intervjuform. Detta med medvetenhet om att nackdelar kan uppstå om man  inte 

förhåller sig neutral till den data som inhämtas. 

Det är enligt  Looije et al.  (2007)    viktigt att  tänka på att omgivningen  i  vilken en handhållen 

enhet  används  i  kan  variera  kraftigt  till  skillnad  från  exempelvis  en  stationär  dator  i  vilken 

användningsmiljön vanligtvis inte är lika föränderlig. Användaren kan till exempel antingen sitta, 

stå,  gå  och  befinna  sig  i  olika  typer  av  omgivningar  vilket  påverkar  användarens  kognitiva 
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förmåga på olika  sätt då  interaktionen  sker. Andra variationer  i omgivningen kan  till exempel 

vara temperatur, ljus, buller och så vidare som också påverkar användaren på olika sätt. Denna 

typ  av  variationer  i  omgivningar  där mobila  applikationer  används  gör  att  användaren  kan 

behöva fokusera på andra saker parallellt med interagerandet med applikationen. Olika typer av 

lösningar kring omgivningsproblematik då användare interagerar med mobila kartor håller enligt 

författarna  på  att  forskas  fram  och  utvecklas  men  de  flesta  förslag  har  ännu  inte  testats 

ordentligt  rent  praktiskt  ännu.  Framförallt  har  få  tester  på  olika  lösningar  genomförts  i 

utomhusmiljöer.  

Med medvetenhet om detta valdes ändå att testerna skulle genomföras i laboratoriemiljö. Valet 

för  detta  grundade  sig  i  Cankar  et  al.  (2005)  studie  som  visade  på  många  fördelar  med 

laboratorietest. Dock  fanns en medvetenhet om att olika kontexter påverkar men det ansågs 

svårt  att  kunna  täcka  in  alla  tänkbara  kontexter  i  undersökningen.  Därför  gjordes  valet  att 

genomföra testet i en så neutral miljö som möjligt. 

Testerna av de  två gränssnitten genomfördes  i en emulator. Detta borde  främst ha påverkat 

användarnas  fysiska  interaktion  med  applikationerna.  Då  studien  syftade  till  att  studera 

interaktionselementen  i  applikationerna  och  inte  enheterna  i  sig  ansågs  valet  att  använda 

emulator inte vara till nackdel för studien.  

Det ena studieobjektet hade engelskt språk och det andra svenskt språk. Detta togs i beaktning 

vid val av respondenter och de som deltog i testet förstod engelska bra. Det ansågs nödvändigt 

att  välja  just  dessa  två  gränssnitt  på  grund  av  att  de  hade  mest  olikheter  i  fråga  om 

interaktionselement  som  studien  syftade  till  att  undersöka.  Det  kan  dock  inte  uteslutas  att 

någon kände sig mer bekväm med ett av gränssnitten på grund av det språk som nyttjades idet. 

Liksom  Joner & Marsden  (2006) menar även Barnum  (2002) att det  finns vissa problem med 

think  aloud  i  och med  att  användaren  försätts  i  en  onaturlig  situation.  Detta  går  dock  att 

avhjälpa genom att forskaren vägleder användaren under tiden som testet pågår. Det viktiga är 

att forskaren är mycket restriktiv med hjälp att lösa uppgifterna i sig. Ett annat vanligt problem 

är enligt Jones och Marsden (2006) att användarna tycker det känns konstigt eller pinsamt att 

tänka högt eller så kan de helt enkelt ofta glömma bort att de ska framföra sina tankar verbalt. 

Risken om forskaren själv agerar som hjälpande hand är att resultatet kan komma att påverkas 

om forskaren eventuellt omedvetet råkar  lägga  in egna värderingar eller hjälper respondenten 

för mycket så att respondenten utför uppgifterna snabbare och enklare än denna hade klarat på 

egen hand. Barnum  (2002) pekar dock på  att det  faktum  att  användarna  får  tänka högt  inte 

påverkar de naturliga sekvenserna i deras tankar utan att de tänker på samma sätt som om de 

tänkt tyst.   



_____ 
22 

 

4. Resultat och Analys 
I  detta  kapitel  presenterar  studiens  resultat  och  analys.  Först  presenteras  resultaten  från 

kartläggningarna  av  studieobjekten  utifrån  de  teoretiska  utgångspunkterna.  Därefter 

presenteras resultat från intervjuer och observationer. 

 

4.1 Kartläggning av studieobjekts interaktionselement 

Här  presenteras  en  kartläggning  av  de  två  valda  studieobjektens  interaktionselement. 

Kartläggningen  har  den  teoretiska  referensramen  som  utgångspunkt.  För  respektive 

studieobjekt  presenteras  en  bild  på  dess  huvudkartsida.  För  fler  skärmdumpar  av  de  båda 

gränssnitten, se bilaga 4. 

4.1.1 Eniro Mobil karttjänst 

Enligt Eniro är deras mobila karttjänst densamma som går att nå via dator på webben (eniro.se) 

som anpassats för mobila applikationer. Eniro anger att tjänsten kan nås från de flesta mobila 

enheter. Ett krav är dock att den har internetuppkoppling och färgskärm. Funktioner som Eniro 

beskriver  i  applikationen  är  sökning  av  kartbilder  som  även  går  att  zooma  in och  panorera  i 

realtid.  Karttjänsten  innehåller  även  en  tjänst  för  vägbeskrivning. Användaren  anger  till‐  och 

frånadress och  får upp en  lista med  resultat. Skriver  inte användaren  in en  fullständig adress 

eller om det finns fler adresser med  liknande namn ges användaren automatisk hjälp att hitta 

rätt. Tjänsten för vägbeskrivning visar också avståndet mellan till‐ och frånadresser [1]. 

 

Figur 3 ‐ Exempel ur huvudkartsidan 

 

Länkarna  i  Eniros  gränssnitt  ligger  utspridda.  Applikationen  har  ingen  egentlig  meny  utan 

samtliga  länkar  ligger direktplacerade  i gränssnittet. Gränssnittet  innehåller således  inte någon 

drill down eller annan menytyp. TOC förekommer i de fall då sökresultat av plats genererar fler 

än ett resultat.  I de  fallen spaltas resultaten upp efter relevans  för sökkriterierna, eller om till 
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exempel  två  platsnamn  finns  i  två  olika  städer  kommer  resultaten  rangordnade med  största 

staden först. 

Användaren navigerar  sig  i  gränssnittet  genom  vertikal  scroll  i och med  att hela  gränssnittet 

med dess innehåll är strukturerat helt vertikalt. I de fall som den mobila enheten har pekskärm 

kan användaren scrolla och trycka på  länkarna  i displayen.  I annat fall är det upp och nedåtpil 

som användaren navigerar med och  länkarna markeras allteftersom de passeras. Gränssnittet 

innehåller ingen horisontell scroll utan breddförhållandena anpassas till enheten som de visas i. 

Länkarna i gränssnittet markeras med en blå färgruta för att indikera att de är markerade. 

Gränssnittet innehåller ett antal sökfunktioner. Samtliga sökfunktioner är placerade längst ned i 

gränssnittet. Sökfunktionen  för att ta  fram en ny kartbild  ligger allra  längst ned  i gränssnittet. 

Ovanför ligger funktionen ”Visa på Karta” där användaren kan välja att visa bensinstationer, bio 

och andra platser av intresse i kartbilden. 

Länkar som leder vidare till en annan sida utanför huvudkartsidan är inringade i färgfält. Denna 

färgkodning  gör  att  de  skiljer  sig  från  de  länkar  som  enbart  uppdaterar  information  på 

huvudkartsidan.  Ett  exempel  på  en  länk  som  placerats  i  ett  färgfält  är  vägbeskrivning  där 

användaren  förflyttas  till  en  sida  med  två  sökfält  för  start‐  och  målpunkt.  Varje  länk 

representeras textuellt men de som tar användaren bort från huvudkartsidan förstärks även av 

en symbol, vanligen i form av en pil. 

I gränssnittet går att utläsa ett antal tydliga symboler. Zoomfunktionen delas  in  i en skala från 

ett  till nio, där ettan har ett minustecken vid sidan om och nian ett plustecken vid sidan om. 

Samtliga siffror är klickbara dock inte plus‐ och minussymbolerna. Symbolerna kan dock tydligt 

tolkas  som en  indikation på  att öka eller minska någonting. Utöver dessa  symboler  återfinns 

även  en  brevsymbol  för  länken  ”Skicka  som  sms”.  Brevsymbolen  förstärker  intrycket  att 

funktionen innebär att skicka eller ta emot någonting. En annan länk som innehåller en symbol 

är  en  tillbakalänk  som  förstärks med  en  vänsterpil,  något  som  känns  igen  ifrån  exempelvis 

webbläsares  tillbakaknapp. Höger pil används  för att  förstärka  länkarna ”Visa vägbeskrivning” 

och  ”Visa  koordinater”.  Högerpilen  markerar  att  dessa  länkar  tar  användaren  ifrån 

huvudkartsidan till en undersida. 

Gränssnittet  är  anpassat  horisontellt  för  att matcha  displayers  storlek.  Däremot  vertikalt  är 

gränssnittet  mycket  utsträckt  för  att  få  plats  med  alla  funktioner  och  länkar  som  ingår  i 

huvudkartsidan. Att gränssnittet blir så avlångt kan kopplas till att funktionerna och länkar inte 

samlats i en meny utan ligger utspridda i gränssnittet. Gränssnittet är grafiskt sett avskalat och 

det enda egentliga bildinnehållet är kartbilden samt Eniros logotyp i toppen av gränssnittet. 
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Feedback ges då systemet bearbetar val som användaren gör genom en dialogbox med texten 

”Processing”.  Länkar  som  är  markerade  skiftar  färg  vilket  ger  feedback  på  att  länken  är 

markerad. 

 

4.1.2 Yahoo! Go 

Yahoo!  Beskriver  sin  karttjänst  som  en  tjänst  specifikt  anpassad  för  mobila  enheter. 

Applikationen innehåller kartor, vägbeskrivningar och mycket annat som kan hjälpa användaren 

att ta sig mellan olika punkter. För storstäder uppger Yahoo! att applikationen även ger förslag 

på närmsta biograf, restauranger eller andra  intressanta platser. Yahoo! hävdar även att deras 

kartapplikation är lättanvänd och lättnavigerad [2]. 

 

Figur 4 ‐ Exempel ur huvudkartsidan 

 

Länkar  i  Yahoo!  Go’s  gränssnitt  är  samlade  i  en  meny,  betecknad  ”options”.  Någon  scroll 

förekommer  inte  i  gränssnittet. Menyn  nås  genom  den mobila  applikationens  övre  vänstra 

knapp. Utöver denna menyknapp  finns  i mitten,  längst ned  i displayen en zoomknapp och  till 

höger en bakåtknapp. Options‐ och zoomknappen är globala navigeringslänkar som leder vidare 

till  respektive TOC med  lokala navigeringslänkar.  I zoommenyn presenteras nio val  för zoom  i 

kartbilden. Högst upp i detta TOC kan användaren välja mellan att zooma in eller ut, men även 

välja mellan nio olika nivåer för zoom. De olika nivåerna förtydligas genom att fyra olika nivåer 

kategoriseras  efter  ”street”,  ”block”,  ”city”  och  ”region”. Options‐knappen  leder  till  de  olika 

funktioner som finns i applikationer, till exempel vägbeskrivning. I stället för att presentera alla 

funktioner  i  ett  TOC  har  menyn  även  en  ”drill  down”‐karaktär  där  vissa  funktioner  lagts  i 

kategorier  som  går  djupare  i menyn.  Ett  exempel  är  ”change  view”  som  leder  till  de  olika 

visualiseringsalternativen för kartan och ”Moore” som leder till ytterligare funktioner. 
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För  panorering  i  karta  används  inte  länkar.  Istället  utförs  detta  helt  och  hållet  genom 

applikationens pilar i knappsatsen. 

Om användaren går ett steg fel i menyn och väljer tillbakaknappen återkommer användaren till 

huvudkartsidan och får därmed börja om i menyn från början. Applikationen innehåller ett antal 

sökfunktioner som ligger under ”Options”. Då användaren väljer en söktjänst döljs kartbilden av 

sökrutan fram till dess att sökning är genomförd. De sökalternativ som finns i menyn är ”Change 

location” och ”Driving directions”. 

Gränssnittet är i högsta grad avskalat och det enda bildmaterial som används är kartbilden och 

Yahoo!’s  logotyp.  Menyalternativen  presenteras  längst  ned  i  displayen,  i  anslutning  till  de 

knappar  som  används  för  att  komma  åt  dem.  Samtliga  menyer  är  indelade  i  TOC  och 

presenterar en  liten mängd  information.  I  ”Options”  ligger de populäraste  tjänsterna  i  första 

nivån  för direkt åtkomst och andra alternativ  ligger  i nästa nivå under kategorin ”Moore”. De 

alternativ som går djupare  i menystrukturen förstärks med en högerpil.  I ”Options” finns även 

genvägar för andra tjänster som inte hör till karttjänsten. Dessa genvägar ligger för sig underst i 

menyn och har avdelats från övriga alternativ med ett tunt streck. 

Gränssnittet innehåller ett antal olika symboler. I kartbildens högra nedre hörn finns en symbol 

av pilar i de riktningar som användaren kan panorera. Pilarna kan ge en indikation på att det är 

med tangentbordet som panorering sker. Under kategorin ”Find nearby” listas olika sevärdheter 

som  går  att  ta  fram  i  kartan.  Varje  kategori  har  förstärkts  med  en  symbol,  till  exempel 

bensinstationer med en symbol som  liknar en bensinpump. De olika zoomnivåerna  förtydligas 

med orden ”street”, ”block”, ”city” och ”region”. 

Gränssnittet  är  anpassat  både  horisontellt  och  vertikalt  för  att  matcha  displayens  storlek. 

Menyerna gör att scroll inte används över huvud taget och hela skärmytan fylls ut av kartbilden. 

Länkar i menyerna visualiseras textuellt med undantag för undermenyn ”Find nearby” där även 

symboler nyttjas. 

Det  ges  ingen  feedback  från  gränssnittet  då  systemet  är  upptaget  efter  att  val  gjorts  av 

användaren, till exempel vid sökning. Feedback ges i menyn då länkarna markeras med mörkare 

färg då de är valda. 
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4.2 Resultat och analys av observationer och intervjuer 

4.2.1 Eniro Mobil karttjänst 

Navigering 

En av  respondenterna upplevde  svårigheter med  sökfunktionen  för vägbeskrivning. På  frågan 

om vad han fann problematiskt svarade respondenten: ” När man skrev in sökmålen så var det 

att man, om man skrev  in och skrev fel gick det  inte att flytta tillbaks markören sen. Den skrev 

bara i slutet av ordet så man var tvungen att skriva in allting från början igen.” Detta var inget 

problem som märktes bland övriga  respondenter. Det som  inträffade var att ett  fel uppstod  i 

applikationen vilket gav ett direkt negativt resultat på användbarhet,  i  likhet med vad Barnum 

(2002) menar att fel gör. Ingen av respondenterna tycktes ha uppmärksammat att sökfunktioner 

placerats i färgade rutor. 

Majoriteten av respondenterna upplevde det svårt att veta var i gränssnittet de befann sig. Den 

del av huvudsidan som är aktuell visas genom ett streck i gränssnittets högra del. Desto längre 

ned i huvudsidan användaren befinner sig, desto längre ned visas strecket. Under det 

uppgiftsbaserade testet iakttogs att de flesta av respondenterna tycktes missa detta. En 

respondent uppmärksammade dock strecket och svarade under intervjun på frågan om det var 

lätt att veta var i gränssnittet han befann sig följande: ”Det tycker jag inte var några 

konstigheter. Man har ju en tydlig markering till höger var man är någonstans. Så det var inga 

problem.” Looije et al. (2007) menar att pop out effekter kan användas för att dra 

uppmärksamhet till extra viktiga funktioner i ett gränssnitt. Detta hade kunnat nyttjas för att 

förtydliga denna funktion. 

Innehåll 

Fem av sex respondenter ansåg att namnen på länkarna i vissa fall var missvisande. Den största 

oklarheten tycktes ligga på benämningen i sökrutan där respondenterna fick till uppgift att söka 

upp en ny plats på kartan. Denna  sökruta benämndes  ”Var” och  låg  längst ned  i gränssnittet 

under sökrutan ”Vem, vad” vilken är en sökfunktion för att hitta personer eller företag. Namnen 

tycktes förvirra, speciellt vid uppgiften att söka upp skanstorget. På denna uppgift skrev tre av 

respondenterna  in  sökningen  i  ”Vem,  vad”  sökfältet.  Då  detta  följdes  upp  under  intervjun 

yttrade  en  av  respondenterna:  ”Ett  torg  kan  ju  både  vara  både  vad  och  var”.  En  annan  av 

respondenterna sa: ”… när man skulle söka en gata blev  jag  förvirrad på sökrutorna vad, vem 

och var. De är  ju så snarlika ord så det var  lätt att förvirras.” Detta visar att det är av stor vikt 

vilka namn  som väljs ut på  länkar och andra  funktioner  i gränssnitt.   Enligt Ahmadi och Kong 

(2008)  är  det  av  stor  vikt  att  rätt  titel  väljs  för  rubriker  i  länkar.  Eftersom  fem  av  sex 

respondenter upplevde vissa rubriker som missvisande borde vissa  länkar haft andra namn på 

rubrikerna. 
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De  flesta  av  respondenterna  tyckte  att  panoreringsfunktionen  var  svårhanterlig  men  att 

namnen på länkarna för just denna funktion var lätta att tyda. En av respondenterna ansåg dock 

att det hade varit lättare att förstå om de istället hade stått Nord, Syd, Öst och Väst istället för 

Upp, Ned, Höger och vänster. 

Samtliga  respondenter  tyckte  att  gränssnittet  höll  en  lagom  och  konsekvent  detaljnivå  vilket 

enligt Costa et al.  (2007) samt Ekman och Lankoski  (2002) är viktigt  i mobila applikationer. På 

frågan om  ikoner eller symboler  i gränssnittet  tyckte en majoritet att det hade kunnat nyttjas 

mer. En av respondenterna ansåg att sökfunktionerna hade kunnat förtydligas genom en symbol 

i  form av ett  förstoringsglas. En  ikon  som  identifierades  i gränssnittet var plus och minus vid 

panoreringsfunktionen.  En  annan  var  en  brevsymbol  för  tjänsten  ”Skicka  som  sms”.  Detta 

hjälpte respondenterna att enklare hitta panoreringsfunktionen. En av respondenterna sa: ”Det 

hade varit svårare om de inte varit med. Då hade jag kanske trott att det var att man gick upp 

eller ner i gränssnittet”. En annan av respondenterna sa: ”Mycket känns ju bekant på något sätt, 

t  ex  skicka  sms  det  känner man  ju  igen.  Plus  och minus  på  zoomen  går  inte  att misstolka.” 

Symbolerna som nyttjades i applikationen var onekligen till hjälp för användarna, helt i linje med 

Raskin  (2000)  som  menar  att  symboler  eller  ikoner  är  användbart  så  länge  de  inte  kan 

misstolkas. 

Layout 

Samtliga  respondenter  delade  uppfattningen  om  att  det  var  krävande  att många  knapptryck 

krävdes  på  grund  av  det  avlånga  gränssnittet.  Detta  var  den  mest  påtagliga  kritiken  som 

framfördes  av  respondenterna.  En  respondent  sa;  ”Det  var  lite  jobbigt  att  komma  nedåt  i 

displayen, i gränssnittet, att inte bara på ett lätt sätt kunna scrolla utan måste klicka så mycket. 

Det  var  jobbigt att gå  igenom alla nivåer  för att  komma  till  kartan och  sådär, alltså  komma 

längre ned”. En annan respondent sa; ” Det kändes  lite  jobbigt med ett så avlångt gränssnitt”. 

Enligt  Costa,  Silva  och  Aparicio  (2007)  brukar  scroll  vara  vanligt  förekommande  i  mobila 

applikationer  då  ett  befintligt  fullskaligt  gränssnitt  anpassats  för  att  passa  på  en  mindre 

skärmyta. Det  är  troligt  att  så  är  fallet  i Eniro mobil  karttjänsts  gränssnitt. Ahmadi och Kong 

(2008) menar även att bläddring hellre bör nyttjas än scroll. Scroll anser de bör minimeras. I och 

med  att  samtliga  respondenter  upplevde  det  som  problematiskt med  ett  avlångt  scrollbart 

gränssnitt hade det  förmodligen underlättat om de kunnat  ta sig  runt med hjälp av bläddring 

istället. 

På frågan om uppgifterna var svåra att lösa tyckte bara en av sex att så var fallet. Trots att det 

rådde enighet om att gränssnittet  innehöll störande  interaktionselement tyckte alltså de flesta 

att uppgifterna var lätta att lösa. 

Samtliga  respondenter  tyckte att de  lättare kunde  interagera med gränssnittet genom att de 

kunde  relatera  layouten  till  tidigare  erfarenheter.  Samtliga  relaterade  layouten  till  Eniros 
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fullstora karttjänst. En av respondenterna sa: ”Jag har använts Eniros vanliga så det hjälpte  ju 

till.” En annan av respondenterna sa: ”Det mesta verkar komma från Eniros internetsida så den 

är ju väldigt lik men förminskad.” 

Trots att många av respondenterna klagade på gränssnittets avlånga karaktär tycktes de flesta 

ha  en  förstående  inställning  till  att  interaktionen  ibland  var  undermålig.  Denna  förstående 

inställning berodde på  att det  var en mobilapplikation och  att det därför  skulle  kunna  anses 

svårare att kräva ett perfekt gränssnitt. En av respondenterna uttryckte detta på följande sätt: ” 

Jag tycker det fungerade bra för att vara mobilanpassat det klart det kan göras bättre här och 

där men det funkade.”  Hos en annan av respondenterna kom detta till uttryck på följande sätt: 

”Det kändes inte så förminskat om man säger så som man kanske hade kunnat förvänta sig om 

man jämför det med att ha det på en stor 17 tums skärm eller liknande”. 

En annan av respondenterna tyckte sig kunna relatera upplägget på gränssnittet med vad han 

tidigare sett  i mobila applikationer: ”Jag känner  igen det från mobilt  internet, typ aftonbladet. 

Där  skriver man  ju  inget utan bara  läser mera och hoppar ned men upplägget känns bekant. 

Klickandet nedåt känns igen”. 

Feedback 

Flertalet  av  respondenterna  tyckte  att  feedbacken  var  dålig  i  fråga  om  att  veta  var  i 

gränssnittets struktur de befann sig. Under observationen noterades att detta  främst uppstod 

vid  sökning  då  respondenten  omdirigerades  i  gränssnittet  till  en  speciell  söksida.  En  av 

respondenterna sa under intervjun: ” … svårt att veta vilket steg eller undersida man var i. Detta 

borde var tydligare, man kände sig väldigt osäker på detta”. Enligt Molich (2002) är det viktigt 

att användaren får rätt information från systemet vid rätt tillfälle och här kunde detta ses som 

bristfälligt.  Ett  mer  lyckat  exempel  på  feedback  var  då  det  stod  ”processing”  då  systemet 

arbetade. Molich  (2002) menar att användare vill ha  feedback på hur processer  fortlöper och 

detta visade sig också uppskattas av flera respondenter. En av respondenterna uttryckte detta 

genom att säga: ”… jag gillar det när det står processing så man vet att det händer något.” 

4.2.2 Yahoo! Go 

Navigering 

En av  respondenterna  tyckte att det kändes krångligt att navigera  i början av  testet: ” Till en 

början  var  det  inte  lätt  att  veta  var man  befann  sig men  det  gick  bättre  efter  hand”. Med 

följdfrågor framkom det att respondenten tyckte att det var smidigt att navigera efter att hon 

fått prova på att interagera med applikationen en kortare stund. 

En  av  respondenterna  tyckte  att  interaktionen  i  menyn  hade  brister.  Problemet  som  han 

uppmärksammade var att om han gick fel i någon länk var han tvungen att börja om från början 

och gå om hela vägen. Respondenten sa vid intervjun: ”… man kunde inte ta sig tillbaks ett steg i 
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menyn utan  fick börja om från början. Det kändes som när man gått tre steg vore det mycket 

bättre att kunna backa ett steg  istället för att börja om från början”. Tidwell (2005) menar att 

användaren  kan  gå  tillbaks  ett  steg  i  drill  down  menyer  vilket  också  hade  underlättat 

interaktionen i Yahoo! Go. 

Alla  respondenter  tyckte  att  det  var  bra  att  det  gick  att  panorera  i  kartbilden med  hjälp  av 

tangentbordet. Fyra av respondenterna tyckte att detta var applikationens främsta styrka. En av 

respondenterna  sa:  ”  Panoreringen  var  riktigt  bra,  att  man  kunde  sköta  detta  med 

knappsatsen”. En annan respondent uttryckte det på följande sätt: ” Det kändes mera naturligt 

att knappsatsen utnyttjades mer, det kändes som det blev mycket enklare”. Looije et al. (2007) 

menar att fysisk  interaktion påverkar användbarhet  i mobila applikationer och detta visade sig 

stämma då  tangentbordet kunde utnyttjas  för att panorera. En av  respondenterna  tyckte att 

knappsatsen  även  borde  kopplas  till  zoomfunktionen:  ”  Om  man  hade  kunnat  utnyttja 

tangentbordet i telefonen bättre hade jag gärna sett att man kan ha zoom som plus/minus som 

motsvarar * eller #  till exempel så blir man  ju av med den här plus och minus menyn”. Fysisk 

interaktion  med  tangentbordet  skulle  kunna  utnyttjas  mer  då  detta  uppskattades  av 

respondenterna. 

På frågan om gränssnittet gick att relatera till något respondenterna sett tidigare svarade en av 

dem: ”Menyn var lite windowsstuk så lite kände man igen det”. Övriga respondenter tyckte sig 

inte kunna relatera gränssnittet till tidigare erfarenheter men tyckte ändå att det var lättare att 

interagera med. En av respondenterna uttryckte det: ”Det kändes mer mobilanpassat. I och med 

att man kände igen det förra så visste man ju lite hur det fungerar men det hade ändå mycket 

större brister. Detta var ändå enklare trots att jag inte kände igen det”. 

Innehåll 

I  fråga  om  innehållet  i  det  TOC  som  huvudmenyn  innehöll  fanns  olika  uppfattningar.  Ett 

generellt drag som gick att uttyda var att samtliga respondenter hade svårigheter med att tyda 

länkarnas  rubriker. En av  respondenterna  sa: Kändes  inte  som  logiskt namn  i menyn. Det var 

jobbigare  och  svårt  att  hitta  på  grund  av  detta”.  En  respondent  tyckte  även  att  ordvalet 

”Options”  var  missvisande:  ”  Det  hade  kunnat  stå  menu  istället  för  options.  Då  hade  jag 

relaterat det bättre till andra menyer jag stött på. Jag kopplar det ju inte som en meny där, det 

kan ju vara förvirrande för folk. Man förstår ju det i och med att det inte finns så många andra 

valmöjligheter men det finns nog folk som när de inte känner igen sig blir de bara förvirrade och 

känner  sig osäkra och obekväma med det”. Ahmadi och Kong  (2008) pekar på  vikten  av  rätt 

namn på länkar, något som här visade sig bristfälligt. 

En  annan  svaghet  i  menyn  visade  sig  vara  att  den  innehöll  länkar  till  funktioner  utanför 

kartapplikationen. Dessa skiljs av med ett  tunt streck och är placerade underst  i menyns TOC. 

Uppenbarligen  var  inte  detta  tydligt  nog  eftersom  samtliga  respondenter  vid  något  tillfälle 
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försökte  komma  till  en  viss  kartfunktion  genom  dessa  länkar.  Det  vanligaste misstaget  som 

uppstod var att  respondenterna kopplade  länken  ”One Search”  till att de  skulle kunna  söka  i 

kartan med  denna.  En  av  respondenterna  sa:  ”…  de  första  förstår man  ju,  change  view  och 

location men det där sista one search var lite missvisande. Det gick jag ju in på först och sökte på 

men  det  var  ju  tydligen  fel  och  sen  carousel  vet  jag  inte  vad  det  innefattar.  Borde  vara 

tydligare.” Respondenterna tenderade att försöka använda dessa länkar hellre än att först gå in 

i undermenyn ”Moore” där deras egentliga mål fanns. En respondent sa: ” Däremot om jag inte 

hade  vetat  att man  kunde  se  på  bensinstationer  och  sådär  så  hade  jag  nog  inte  hittat  den 

funktionen  för  jag hade  inte antagit att den hade  funnits  så då hade  jag nog  inte gått  in på 

Moore där”. En annan respondent tyckte att innehållet i menyn var strukturerad på ett för djupt 

sätt: ”Lite för djup menystruktur tycker jag. Vore bättre att ha mer direkt så man såg allt i menyn 

direkt och inte gömma det under till exempel Moore”. Enligt Ekman och Lankoski (2002) kan för 

mycket  information  i ett gränssnitt  leda  till att användaren distraheras  från att  lösa uppgifter 

eller leda till att användaren feltolkar gränssnittet. Genom att applikationen innehöll funktioner 

fick respondenterna svårare att hitta rätt. Costa et al. (2007) menar att  irrelevant  innehåll bör 

minimeras i mobila applikationer. 

Layout 

I Yahoo! Go’s gränssnitt delade respondenterna uppfattningen om att det underlättade att ha 

en  fast meny med  länkar och  innehåll. En  av  respondenterna  sa under det uppgiftsbaserade 

testets gång: ”Det var  ju väldigt skönt att slippa klicka sig upp och ned. Nu går  ju allt att göra 

mycket  fortare”. Under  intervjun  sa  en  annan  av  respondenterna:  ”  Riktigt  bra  placering  av 

länkar, man viste var man hade dem  i och med menyn. Det blev mycket mer överskådligt”. En 

annan respondent sa: ”Det var mycket bättre än att ha alla länkar och så direkt på sidan.” 

Ahmadi och Kong  (2008)  förespråkar att TOC med globala och  lokala navigeringslänkar, något 

som undersökningen också visade att respondenterna uppskattade. 

Samtliga  respondenter  tyckte  att  det  underlättade  att  hela  tiden  ha  kartbilden  i  fokus  och 

samtliga  länkar  och  val  paketerade  i  en  meny.  Två  av  respondenterna  delade  dock 

uppfattningen  att  det  skulle  kunna  underlätta  att  lägga  ut  de,  vad  de  ansåg  viktigaste 

funktionerna  i kartbilden. En av dessa  två sa: ”Det känns som man hade kunnat  lägga  in mer 

info eller länkar i själva kartan, så att man hade pan och change view istället direkt i kartan så 

att man hade kunnat välja som man gör med den andra, så att det blev mer funktioner i själva 

kartan”. 

De övriga fyra delade inte denna uppfattning utan tyckte att det var bättre att hålla kartbilden 

så avskalad som möjligt. En dessa fyra respondent sa: ”Det är bra att det är minimalistiskt” En 

annan av de  fyra  respondenterna  sa: ”Det är bra att  inte  lägga ut  för mycket,  tror det  skulle 

kännas rörigare då på något sätt”. 



_____ 
31 

 

Enligt Yong Yoo och Hyun Cheon (2006) menar att hur upplägget i ett gränssnitt utformas är av 

stor  vikt  för  att  optimera  presentationen  av  informationen  för  användaren.  I  och  med  att 

samtliga  respondenter var nöjda med att ha kartbilden  i  fokus  tyder detta på att gränssnittet 

hade ett bra upplägg. 

Fem av respondenterna föredrog Yahoo! Go’s layout framför Eniro karttjänsts. Samtliga tycktes 

uppskatta att slippa scrolla i gränssnittet. En respondent sa: ”Jag tycker det var mkt bättre med 

meny än att scrolla, det funkade verkligen bättre än om man jämför med att scrolla för att hitta 

allt”. En av respondenterna ansåg dock: ”Jag  tror att  jag gillade Eniro bättre. Det kändes mer 

överskådligt. Här vet man ju inte riktigt vilka funktioner man kan använda förrän man går in och 

letar efter dem och som sagt jag hade inte gått in på ”Moore” om jag inte visste att man kunde 

få fram de grejerna som står där under”. De övriga respondenterna tyckte dock tvärtom att det 

var mer överskådligt gränssnitt i Yahoo! Go. En respondent uttryckte detta enligt följande: ”Här 

har du ju kartan i fokus hela tiden och så har du ju de här menyerna, fasta menyer och kartan på 

samma plats. Det underlättade mycket att  slippa  leta  sig nedåt hela  tiden  i gränssnittet”. En 

annan respondent uttryckte det: ”Det kändes mycket mer överskådligt i och med att man slapp 

scrolla hela tiden. På det sättet är det bättre att man slipper scrolla så mycket. Mycket bättre att 

se kartan i fokus hela tiden”. Costa, Silva och Aparicio (2007) menar att bläddring ger användare 

bättre kontroll än scroll. Detta tycks stämma med tanke på att majoriteten av respondenterna 

föredrog att bläddra i menyer jämfört med att scrolla i gränssnittet. 

Feedback 

Den feedbacken som kom ur gränssnittet rådde det delade meningar  i fråga om huruvida den 

var fullt tillfredställande. Två respondenter tyckte att det vid vissa tillfällen var svårt att veta var 

i gränssnittet de befann sig. En av dessa sa: Det borde varit lite tydligare vilken sida man befann 

sig på. Navigeringsstrukturen var lite otydlig, hur man kunde komma tillbaks och så. Om inte rätt 

information når användaren vid rätt tidpunkt menar Molich (2002) att det kan orsaka förvirring 

eller osäkerhet. Så blev också blev fallet då respondenterna  inte fick tillfredställande feedback 

på var de befann sig. 

Flera respondenter tyckte att det saknades feedback i de lägen då systemet arbetade. De tyckte 

att detta borde ha förstärkts i likhet med Eniro karttjänsts då det kommer upp ett meddelande 

där det står ”Processing”. En av respondenterna uttryckte det så här: ”Det var dålig feedback för 

vad som hände, kunde till exempel kommit upp ett timglas så att man visste vad som händer”. 

Molich (2002) menar att användaren vill få någon form av feedback på hur processer i systemet 

fortlöper.  Avsaknaden  av  denna  feedback  hade  betydelse  då  flera  användare  påpekade 

avsaknaden av detta. 
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En av respondenterna upptäckte att det var svårt att se vilken zoomnivå som var vald utan att 

gå in i menyn. Hon tyckte att det hade underlättat att se detta direkt i gränssnittet för att slippa 

gå in i menyn och upptäcka att hon redan var maximalt utzoomad: ” det gavs ingen feedback för 

zoomnivå, hur mycket man är inzoomad. Det vore enklare om man kunnat se det direkt i kartan 

tycker jag”. 

 

5. Diskussion och Slutsats 
Undersökningen visade att interaktionselement i mobila kartapplikationer har stor betydelse för 

användares förmåga att genomföra önskade uppgifter i gränssnittet. 

Undersökningen  har  visat  att  fler  pop  out  effekter  skulle  kunna  utnyttjas  för  att  belysa  de 

viktigaste funktionerna och indikatorerna på var i gränssnittet användaren befinner sig. Looije et 

al. (2007) menar att de ska användas sparsamt men undersökningen har visat, att detta inte bör 

tolkas på ett sätt så att de helt avstås. 

I Eniro kattjänsts gränssnitt missade alla respondenter utom en att det gick att se var de befann 

sig, något som  indikerades genom ett streck  i gränssnittets högerkant. Detta skulle kunna vara 

ett exempel på var pop out effekter borde nyttjats. Att  för användaren veta var  i gränssnittet 

denne befinner sig måste ur användbarhetsperspektiv ses som en mycket viktig del, vilket skulle 

motiverat  nyttjande  av  en  pop  out  effekt.  En  av  respondenterna  trodde  först  inte  att 

uppgifterna  gick  att  lösa  på  grund  av  att  han  trodde  sig  ha  utforskat  hela  gränssnittet. 

Användare kan missa viktiga funktioner i applikationen då de inte är medvetna om att de finns. 

På grund av att detta är en så pass viktig del borde detta förtydligats,  lämpligtvis med en pop 

out effekt eller genom ett annat sätt ytterligare förtydliga funktionen. 

Undersökningen har även visat att det inte är att rekommendera att ha alla val och länkar direkt 

i  gränssnittet.  Samtliga  respondenter  upplevde  detta  som  en  stor  svaghet  i  Eniro  karttjänsts 

gränssnitt. Detta stämmer väl överrens med Ahmadi och Kong  (2008) åsikt att scroll alltid ska 

undvikas så mycket som möjligt i mobila applikationer. 

Respondenterna föredrog att länkar placerades i en meny. Drill down meny som Tidwell (2005) 

tar upp uppskattades av respondenterna i jämförelse med att ha samtliga länkar och funktioner 

utlagda direkt i gränssnittet. Problemet med menyn i studieobjektet Yahoo! Go var att namnen 

för  de  olika  länkarna  och  funktionerna  inte  stämde  överrens  med  respondenternas 

förväntningar.  Samtliga  respondenter  gick  fel  någon  gång  i  menyn  på  grund  av  att  de 

misstolkade benämningarna på länkarna i menyn. Detta pekar på att val av namn är av yttersta 

vikt för att användare ska kunna göra rätt tolkningar och snabbt hitta rätt i applikationen. 
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Enligt  Costa  et  al.  (2007)    tenderar  användare  att  nyttja  sökfunktioner  flitigt  i  mobila 

applikationer. Detta  framgick också tydligt  i denna studie,  främst på grund av studieobjektens 

karaktär som  innehåller mycket söktjänster. Det rådde dock delade meningar om huruvida det 

var bra att söka i separata sidor för olika sökkategorier. 

Flertalet  respondenter  uppskattade  Yahoo!  Go mer  på  grund  av  att  de  i  den  applikationen 

kunde nyttja  tangentbordet  i den mobila  enheten.  Samtliga  tyckte  att det  gick  smidigare  att 

panorera  i kartbilden med piltangenterna.  I Eniro karttjänsts fall fick respondenterna klicka sig 

ned i gränssnittet för att panorera i en viss riktning. Vid varje panorering fick de börja om längst 

upp  i  gränssnittet  och  klicka  sig  nedåt  igen  i  det  fall  de  ville  panorera  ytterligare.  Detta 

upplevdes som så besvärligt att en av respondenterna hellre gjorde om sökning än att förflytta 

sig en kort sträcka med hjälp av panoreringsfunktionen. Detta stöder Costa et al.  (2007)  teori 

om att användare tenderar att nyttja söktjänster mycket. Om studieobjekten  jämförs visar det 

också  tydligt att  tangenter  i den mobila enheten bör utnyttjas då denna  funktion var mycket 

uppskattad i Yahoo! Go. 

Igenkänning och att kunna relatera gränssnittet till tidigare erfarenheter visade sig vara viktigt. 

Respondenterna tycktes förstå sig på Eniro karttjänsts gränssnitt lättare, då de kände igen dess 

layout från Eniros fullstora karttjänst. 

En  annan  intressant  aspekt  som  kom  fram  var  att  användare  tycks  ha  en  något  högre 

toleransnivå för när det uppstår problem med interaktionen i mobila applikationer. Användarna 

tycks  ha  förståelse  för  när  inte  all  interaktion  är  fulländad.  Detta  är  naturligtvis  inte  en 

designriktlinje men likväl en intressant upptäckt. 

Bra  feedback angående vad  som pågår  i  systemet  tycks varit av  stor vikt  för  respondenterna. 

Respondenterna önskade tydligare indikation på status då data i systemet bearbetades. De blev 

snabbt otåliga då inte detta angavs och undrade om systemet hakat upp sig 

Studien syftade till att kartlägga hur design och nyttjande av olika interaktionselement påverkar 

användarens  interaktion med  gränssnitt  i  mobila  kartapplikationer. Med  utgångspunkt  i  de 

identifierade  interaktionselementen var syftet att presentera designriktlinjer som kan ge ökad 

användbarhet i mobila kartapplikationer. 
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De designriktlinjer som kan presenteras utifrån studiens resultat är: 

 
 Pop out effekter bör nyttjas för att förstärka särskilt viktiga delar av gränssnittet. 

 

 Länkar bör ligga samlat i en meny hellre än utspritt i gränssnittet. 

 

 Scroll bör undvikas. Ett sätt att undvika scroll är genom att placera länkar i en meny. 

 

 Hur rubriker i länkar utformas har avgörande betydelse för hur användare tolkar 

länkarna. 

 

 Om användare kan relatera gränssnittet till tidigare erfarenheter underlättas 

interaktionen. 

 

 Tydlig feedback ska alltid ges då systemet bearbetar data, gärna med indikering på 

status. 

 

Ett  förslag  på  framtida  forskning  är  att  upprepa  studien  i  andra  fysiska  kontexter.  Tidigare 

forskning har visat att fysisk kontext har betydelse för hur användaren interagerar med mobila 

applikationer.  Det  hade  därför  varit  intressant  att  jämföra  resultaten  och  se  hur 

interaktionselementen upplevs av användare i andra fysiska kontexter än i laboratoriemiljö.  

Testerna av de två gränssnitten genomfördes i en emulator. Den fysiska interaktionen är också 

en aspekt som kan vägas in för att utvärdera användbarhet. Denna studie syftade till att enbart 

studera  interaktionselement  i  gränssnitten,  respondenterna  reflekterade  dock  över  att 

knappsatsen utnyttjades på olika  sätt  i de  två gränssnitten. Vidare  studier  skulle kunna  riktas 

mot hur den fysiska interaktionen som olika enheter möjliggör påverkar användbarhet i mobila 

kartapplikationer. 

Vidare genomfördes denna studie med ett begränsat antal respondenter och det hade därför 

varit nyttigt med fler tester i med en större urvalsgrupp för att ytterligare kontrollera och stärka 

resultaten. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Operationaliseringsschema 

 
Figur 5 ‐ Operationaliseringsschema 
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Bilaga 2. Uppgifter 

 

1. Zooma in i kartbilden så mycket som möjligt. 

 

2. Ta fram en vägbeskrivning från Göteborg till Halmstad 

 

3. Visa rutten på kartan 

 

4. Återgå nu så att du kan se vägbeskrivningen textbaserat igen 

 

5. Ta fram information hur långt det är mellan Göteborg och Halmstad 

 

6. Ta fram en karta som visar Göteborg 

 

7. Byt vy till satellitvy 

 

8. Ta fram information som visar på kartan var närmsta bensinstationer ligger 

 

9. Sök efter Skanstorget i Göteborg 

 

10.  Zooma  dig  ut  så mycket  det  går  och  panorera  dig  till  Stockholm.  Du  får  endast  nyttja 

applikationens panoreringsfunktion 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 

1.  Anser  du  att  gränssnittet  var  lätt  att  förstå  sig  på  till  en  början,  kunde  du  börja  lösa 

uppgifterna omedelbart? 

2. Anser du att det var lätt att lösa uppgifterna du fick? Hur då, beskriv? 

3. Var det något i gränssnittet som du upplevde som frustrerande? Vad, hur? Kan du ge exempel 

på specifik del som du upplevde jobbig eller frustrerande? 

4. Uppstod det några fel under interaktionen? Hur upplevde du detta i så fall? 

5.  Anser  du  att  gränssnittet  var  tillfredställande?  Kändes  det  smidigt  och  enkelt  att  lösa 

uppgifterna? Vad fick du för känsla av att interagera med gränssnittet? 

6. Vad tycker du var de bästa respektive sämsta egenskaperna i gränssnittet? 

7. Anser du att det var lätt att veta var i gränssnitten du befann dig. Hur? 

8. Anser du att gränssnittet var överskådligt. Vilket tycker du var mest överskådligt? Hur? Anser 

du att länkar var placerade på ett bra sätt? Beskriv hur! 

9. Hur tycker du att menyns huvudkategorier hjälpte dig att nå en specifik funktion? Något som 

förvirrade? Skulle det kunna göras tydligare? 

10. Vad ansåg du om att scrolla/inte behöva scrolla i gränssnittet? 

11. Om du någonstans gick fel i gränssnittet var det då enkelt att ta dig tillbaks och göra om ditt 

val? 

12. Vad anser du om antalet valmöjligheter bland funktioner i gränssnittet? Hur tyckte du de var 

strukturerade, för många val/för få val? 

13. Anser du  att  gränssnittet hade  rätt nivå  vad  gäller presentation  av  information, blev det 

rörig någon gång, för många valmöjligheter etcetera? Till exempel uppdelning i menyerna. 

14. Anser du att informationen som presenterades i displayen var tydlig? Om inte hur skulle den 

kunna förtydligas? 

15.  Kunde  du  relatera  gränssnittet  till  något  du  tidigare  sett,  kunde  du  ta  hjälp  eller  dra 

slutsatser utifrån tidigare gränssnitt du varit i kontakt med? 

16. Vad ansåg du om kartan, var den lätt att förstå? Kände du igen dig från något tidigare? 
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17. Vad ansåg du om  ikoner, symboler och  liknande  i gränssnittet? Var de till hjälp tycker du? 

Lätta att förstå? 

18. Vad tycker du att du  fick  för  feedback ur gränssnittet, kan du ge exempel på om det gavs 

eller när det borde givits? 
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Bilaga 4. Skärmdumpar 
 

Eniro Karttjänst 
 

                                                           

Startvy        Zoom 

                                                           

Panorering        Val: Vägbeskrivning 

                                                           

Inmatning Vägbeskrivning      Sökresultat Vägbeskrivning 
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Vägbeskrivningen 

 

Yahoo! Go 
 

                                                              

Startvy        Startvy Karta 

                                                             

Zoom        Meny 
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Meny byt vy        Vägbeskrivning Inmatning 

                                                               

Vägbeskrivningen      Ruttvy 

 

 

 

 


