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Sammanfattning 
Implementeringen av tredje generationens mobila nät (3G) har lett till att nya 
användningsområden skapats inom mobila tjänster. Bandbreddens ökade kapacitet gör det 
nu möjligt att skicka betydligt större mängder information än i tidigare mobila nät. Detta 
har även medfört att nya tjänster skapats för 3G-mobiltelefoner. Ett område under 
utveckling är mobil turistinformation. Mobila Guiden är en mobil turistapplikation som 
TelecomCity i Karlskrona tagit fram. Det är en guide över världsarvet i staden som presen-
teras på en 3G-mobitelefon. Användarna får en karta över Karlskrona centrum med olika 
besökspunkter som innehåller information i form av text, bilder och ljud.  
 
Det finns dock vissa problem när det gäller mobiltelefoner. Den förhållandevis lilla skärm 
som de har gör informationspresentationen komplicerad. Det är svårt att designa program 
som tillfredsställer användarna. Inom databranschen har Human Computer Interaction och 
andra områden inom gränssnittsdesign studerats men när det gäller de betydligt mindre 
skärmar som en mobiltelefon har så är forskningen inte lika långt framskriden 

Syftet med detta arbete är att utifrån ett användarperspektiv analysera och identifiera hur en 
mobil applikation för 3G-nätet som presenterar turistinformation bör designas för att 
intressera och tilltala användaren. Fokus ligger på att applikationer av denna art i framtiden 
skall tilltala ett brett användarkollektiv. Resultatet av vårt arbete skall ge normativ kunskap 
och ses som ett vetenskapligt bidrag i utvecklingen av framtidens informationspresentation 
i mobila nät.  

Studien påbörjades med en genomgång av befintlig litteratur. Sedan genomfördes en 
fallstudie med kvalitativa intervjuer för projektet Mobila Guiden i Karlskrona samt en 
fokusgruppsdiskussion. Vi använde sedan en avslutande surveyundersökning för att få 
kvantitativa åsikter om gränssnittet i applikationen. Utfallen från intervjuer, fokusgrupp och 
surveyundersökningen analyserades sedan i förhållande till utvald teori. 

En mobil turistapplikation måste presentera ett brett informationsutbud som exempelvis en  
karta med sevärdheter, mat, boende och evenemang för att tillfredsställa användarna. 
Användbarheten bör vara av sådan art att det skapas en dialog mellan applikation och 
användare. Användaren måste även få feedback och information om hur programmet 
används. Färgvalen bör också noga beaktas då tydlighet är ett måste på en liten skärm. 
Individuella inställningar för bildspel, textstorlek och ljud bör finnas tillgängliga. För att 
användarna ska vara nöjda med applikationen bör också helhetskvalitén runt tjänsten vara 
tillfredsställande.  
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Abstract 
The implementation of the third generation of mobile networks (3G) has led to a creation 
of new areas of use within mobile services. Increased capacity of the bandwidth has made it 
possible to send a considerable amount more data than in the predecessors of 3G. It has 
also led to new services within 3G. One area which is under development is mobile tour-
ism information. Mobila Guiden is a mobile tourismapplication which TelecomCity, 
Karlskrona, has developed. It is a guide over the world heritage in the city which is pre-
sented on a 3G mobile phone. The user is presented with a map over Karlskrona City on a 
mobile phone with different points of interest. These points include information in the 
form of text, pictures and sound about the object. 

Certain negative aspects regarding mobile phones surface under the discussion. The screens 
on mobile phones are relatively small which makes information presentation complicated. 
It is hard to design the user interface for applications so that the users becomes satisfied. 
Within the computer industry, Human Computer Interaction and other areas concerning 
user interface has been studied, but when it comes to the small screens of mobile phones 
the research is not that widespread.  

The aim of this report is that from a user perspective, analyze and identify how a mobile 
application for the 3G-network that presents tourism information should be designed to 
satisfy user needs. We focus on that applications of this kind in the future should appeal to 
a broad customer base. The result of this report will give normative knowledge and be re-
garded as an academic contribution in the future development of information presentation 
in mobile networks.  

Our investigation began with a study regarding existing literature. Thereafter a case study 
with qualitative interviews relating to Mobila Guiden in Karlskrona took place along with a 
focus group meeting later on. We finally used a survey to get quantitative data regarding 
opinions of the user interface of the application. The results of the empirical study were 
then analyzed in relation to appropriate theories.  

A mobile tourism application must present a broad range of information to satisfy the us-
ers, for example: a map with sights worth seeing, restaurants, hotels and happenings. The 
usability should consist of the creation of a dialogue between the application and the user. 
The user must receive feedback and information on how to use the application. The choice 
of colour should be taken under consideration since the screen size makes it imperative 
that the user interface is clear and easy to understand. It should also be possible to make 
individual adjustments regarding the speed of a picture slideshow, font size and sound.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
När mobiltelefonerna först kom ut på marknaden fanns främst ett syfte med dessa; 
röstkommunikation (Sadeh, 2002). När sedan utvecklarna tog fram applikationer (se bilaga 
9) som exempelvis WAP (Wireless Application Protocol) (se bilaga 9) insåg marknaden 
snabbt att det fanns mer möjligheter än bara röstkommunikation inom mobiltelefoni. 
Sadeh (ibid.) talar dock om hur frustrationen snabbt steg hos användarna över de låga 
dataöverföringshastigheterna, långa uppkopplingstider och dyra avgifter för dessa tjänster. 
Denna generations mobilteknik kallas, enligt Sadeh (ibid.), 2G (Andra generationens) (se 
bilaga 9).  

För att lösa användarnas klagomål och för att föra utvecklingen vidare utvecklades tekniken 
till 2.5G (se bilaga 9). Detta medförde förbättringar kring mobilt Internet som kallas GPRS 
(General Packet Radio Services) (se bilaga 9). Denna teknik fungerade på redan befintlig 
struktur (Antenner, basstationer) och var ett billigt och effektivt alternativ jämfört med att 
byta ut hela infrastrukturen. GPRS utnyttjar kapaciteten för nätet effektivare vilket medför 
att användaren kan skicka mer information snabbare, vara konstant uppkopplad mot det 
mobila nätet och genererar prissänkningar. (Sadeh, 2002) 

Implementeringen av tredje generationens mobila nätverk (3G (se  bilaga 9)) har lett till att 
nya användningsområden för mobiltelefoner skapats (Sjöström, 2005). Bandbreddens(se 
bilaga 9) ökade kapacitet genom 3G gör det möjligt att skicka betydligt större mängder 
information än i tidigare nät (Sjöström, ibid.). Denna möjlighet har gjort att det skapas nya 
tjänster inom mobilt Internet. Ett område under utveckling är mobil turisminformation 
(Personlig kommunikation, Broomé, 2005).  

TelecomCity (Se Bilaga 5) är ett kluster som består av Karlskrona kommun, Blekinge 
Tekniska Högskola och ett femtiotal företag i regionen. De startade 2002 ett projekt - 
Mobile Turismo för att införa mobil teknik inom turismområdet. Detta projekt har med 
åren utvecklats och omfattningen har ökats. 2004 startades en mobil guide för världsarvet i 
staden med hjälp av 3G-teknik. Användarna får en karta över Karlskrona centrum där vissa 
byggnader och objekt i staden finns markerade. Dessa markeringar är ”klickbara” och 
information om objekten visas direkt i mobiltelefonen. Informationen består av text, bilder 
och tal. De som inte har en mobiltelefon kan hyra en på turistbyrån i Karlskrona.  

1.2 Problemdiskussion 
Runt nya tekniker och informationsvägar finns det också problem som måste lösas. 
Magnus Broomé, turistchef för Karlskrona kommun, och Patrik Olderius, projektledare för 
Mobile Turismo, som båda arbetar med Mobila Guiden ser vissa problem som måste 
behandlas för att projekt av den här typen ska lyckas.  

1. Hur kan informationen designas för att användarna ska uppskatta tjänsten? 

2. Hur övertygas allmänheten om potentialen med mobiltelefonen? 

3. Hur designas applikationen på ett pedagogiskt sätt? 

4. Hur integreras applikationen med andra befintliga eller potentiella system? 
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5. Hur ska betalningen för tjänsten utformas? 

6. Hur ska systemet administreras? 

Utvecklare har stått för samma utmaning för att utveckla mobila applikationer som de som 
utvecklat applikationer på nätet och för interaktiv television. Snitker (2004) funderar vidare 
kring om användarna verkligen är intresserade av mobila applikationer och om de har 
möjlighet att använda vad som erbjuds? Detta är något som är väldigt svårt att veta innan 
tjänsterna lanserats för allmänheten. Intresset för mobiltelefoner är enligt Snitker (ibid.) i 
allmänhet stor så marknaden räknar med att intresset för mobila applikationer också är 
stort.  
Ett stort problem infinner sig dock enligt Fogg (2003) när det gäller mobiltelefoner. 
Skärmens storlek gör det svårare för utvecklarna att designa program som tillfredsställer 
användarna. Detta gör att det är intressant att forska i hur information ska designas för att 
användarna ska uppskatta tjänsten (Problem: 1). Inom databranschen har HCI (Human 
Computer Interaction) (se bilaga 9) och andra områden inom gränssnittsdesign studerats 
men när det gäller de betydligt mindre skärmar som en mobiltelefon har så är forskningen 
inte lika långt framskriden. Underliggande frågor inom detta ämnesområde är: 

1. Vilken sorts information kan intressera turisterna ?  

2. Hur kan en mobil applikation designas för att vinna användarnas gillande?  

A. Hur skall text och bilder presenteras på den förhållandevis lilla skärmen?  

B. Hur skall ljud i mobila applikationer presenteras?  

3. Hur övertygas allmänheten att använda en mobil turistguide?  

(Turist och turistinformation definieras i ordlistan bilaga 9) 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att utifrån användarens perspektiv analysera och identifiera hur 
en mobil applikation för 3G-nätet som presenterar turistinformation bör designas för att 
intressera och tilltala användaren. Fokus ligger på att applikationer av denna art i framtiden 
skall tilltala ett brett användarkollektiv. Resultatet av vårt arbete skall ge normativ kunskap 
och ses som ett vetenskapligt bidrag i utvecklingen av framtidens informationspresentation 
i mobila nät.  

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas till att undersöka det i dagsläget fungerande system som är under 
utveckling i Karlskrona. Vi avser genom denna avgränsning att koncentrera vår 
undersökning på ett system som existerar för att på så vis kunna framlägga eventuella 
framtida utvecklingsmöjligheter och förbättringar som tilltalar användarna. Avgränsningen 
ger dock utrymme, förutom Karlskronafallet, att bredda urvalsunderlaget då vi avser att 
använda en oberoende fokusgrupp för att diskutera och analysera informationspresentation 
av turistinformation avsedd för mobila enheter. 

Likafullt är inte avgränsningen något hinder för att de förslag till förbättringar och 
förändringar som studien resulterar i inte kan användas i andra system och applikationer 
där såväl turistinformation som annan information presenteras för en användare genom en 
mobil enhet.  
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1.5 Intressenter 
Det kan vara av intresse för individer och företag som arbetar med mobila applikationer att 
läsa denna uppsats. Detta för att erhålla mer kunskap om hur design av information till 3G-
telefoner kan genomföras utifrån användarnas perspektiv.  

Arbetet kan även vara av intresse för individer som är engagerade inom andra områden där 
design av information är viktigt. Vissa resultat kan troligen även implementeras inom deras 
områden.  

Karlskrona kommun och deras samarbetspartners inom projektet Mobile Turismo har stort 
intresse av denna uppsats. Detta då vår uppsats utvärderar deras applikation Mobila 
Guiden och resultatet av vårt arbete kan innebära förbättringar för dem och deras kunder. 
Uppsatsen kan ge riktlinjer om hur designen av informationen inom mobiltelefoni kan ske 
för att bäst tillfredsställa slutanvändarna.  

Då Mobila Guiden är en applikation som redan uppmärksammats hos andra kommuner, 
exempelvis Stockholm, så kan denna uppsats även vara av intresse för dem.  

Ur akademisk synpunkt är arbetet intressant för forskare inom gränsnittsdesign och mobila 
applikationer.  



 

 11 

2 Metod 
Undersökningen genomfördes genom att granska projektet Mobila Guiden i Karlskrona 
och utreda hur informationen borde designas för att tillfredsställa ett brett kundspektra. Vi 
avsåg att genomföra en kvalitativ studie som skulle ge oss hög förståelse för hur systemet 
ser ut och hur inblandade parter ser på systemet. Datainsamlingen genomfördes i huvudsak 
från primärdata och då främst genom intervjuer. Det teoretiska ramverkets data hämtade vi 
från sekundära källor. Då ämnet 3G-turism är ett relativt nytt område och turistinformation 
via mobila applikationer ännu är i utvecklingsstadiet ansåg vi att den mest kvalitativa 
informationen fanns hos de företag som utvecklar tjänsterna i Karlskrona. Även 
Karlskrona kommun som testkör systemet var såklart en viktig del för vårt arbete. Av dessa 
skäl valde vi att använda intervjuform för insamlandet av primärdata.  

Då vi avsåg att studera fallet utifrån användarnas perspektiv, så planerade vi även att 
genomföra en kvantitativ undersökning. Detta skedde genom en surveyundersökning vars 
syfte var att få potentiella slutanvändares åsikter om informationen som erhålles i mobilen. 
En fokusgrupp användes också för att vi skulle få idéer och attityder om Mobila Guiden 
genom diskussion.  

2.1 Planering 
Det första steget i uppsatsen (Se figur 1) var att välja den mest lämpliga metodansatsen för 
arbetet. Då vi använde oss av både djupintervjuer samt en mindre undersökning, beaktades 
dessa aspekter noga i valet av metod. Djupintervjuer genomfördes för att få information 
gällande Mobile Turismo i Karlskrona och undersökningen för att få fram användarnas 
åsikter om informationsdesign i mobiltelefoner. För att få djupare förståelse kring vårt 
ämnesområde behandlade vi litteratur runt ämnena turisminformation, HCI och 3G (Se 
Avsnitt 2.3.1). Detta för att få djupare förståelse i ämnet samt se vilka möjligheter och 
begränsningar som förekommer. Genom kontakter inom och utom vårt avgränsnings-
område breddar vi också förståelsen för vilken information och hur information bör 
presenteras i en mobil enhet för att nå användarens bästa respons och uppskattning. 

 De arbetssteg vi arbetat efter för att presentera en relevant slutsats följer följande 
arbetsgång: 
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Figur 1 - Arbetsgång 

 

De vita rutorna i Figur 1 beskriver de arbetssteg vi arbetat oss igenom och de grå rutorna 
representerar genererad kunskap utifrån arbetsstegen.  

Förutom denna arbetsgång skapade vi en fokusgrupp sammansatt av ett antal oberoende 
personer. Gruppens syfte var att diskutera lösningar och förslag om hur information för 
turister bäst bör presenteras i en mobil enhet. Målet med fokusgruppen var att mötet skulle 
resultera i konstruktiv feedback och förslag samt att fungera som en testpanel för våra val. 
Den hade även syftet att skapa nya infallsvinklar och idéer kring och om ämnet.  

I figuren ovan genererar fokusgruppen kunskap, idéer och synvinklar om applikationen 
Mobila Guiden samt kunskap om hur potentiella användare vill få informationen 
presenterad.  

2.2 Metodansats 
I uppsatsen använde vi oss av både kvantitativ och kvalitativ metodik. Detta beroende på 
att vi först ämnade använda den kvalitativa metoden under vår djupintervjufas. Nästa fas 
var kvantitativ och målet med den var att från den bakgrundsinformation vi erhållit från 
litteraturstudien och intervjuer sammansätta en surveyundersökning för slutanvändarna. 
Dessa val redogörs under de nästkommande två rubrikerna.  

En tredje metod som sammanbinder dessa två har vi tagit i beaktande, den så kallade 
triangulärmetoden. Denna metod sammanbinder de kvantitativa och kvalitativa metoderna 
så att de används i en symbios (Bell, 1995). Vi valde dock att inte arbeta vidare enligt denna 
metod när det gäller intervjuerna och surveyundersökningen då vi använde de 
undersökningsmetodikerna var för sig i de två olika fallen. Intervjuernas mål var att 
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generera bakgrundsinformation och kunskap om projektet i Karlskrona. Enkätens mål var 
att generera kunskap om hur användarna ville få information presenterad i mobiltelefonen.  

Dock använde vi trianguleringsmetoden under analysen av surveyundersökningen och 
fokusgruppen då vi jämförde respondenternas svar från de olika undersökningarna och 
genomförde analyser baserade på dem. 

2.2.1 Kvalitativ undersökning 

I den kvalitativa delen av undersökningen återfinns de intervjuer vi genomfört. För att 
erhålla djup och korrekt information om projektet i Karlskrona så avsåg vi att genomföra 
intervjuer med inblandade parter. 

2.2.1.1 Fallstudie 

 Då vi avsåg att undersöka ett system som var i bruk betraktas detta som en fallstudie 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Enligt Lundahl & Skärvad (ibid.) betraktas fallstudier nästan 
som synonym med kvalitativ forskning. Arbetet innebär en undersökning som omfattar ett 
eller ett mindre antal fall som studeras i detalj. Då vi avsåg att genomföra en fallstudie på 
endast ett fall, Mobile Turismo – Mobila Guiden, så kan undersökningen bli alltför 
situationsspecifik för att vara intressant för andra aktörer (Lundahl & Skärvad, ibid.). Dock 
anser vi att rekommendationer för design av turistinformation i mobiltelefonen även kan 
vara till nytta för andra företag som arbetar med mobila applikationer av olika slag. Detta 
då exempelvis informationsmängd och navigering är riktade mot samma redskap.  

Vår fallstudie av Mobile Turismo – Mobila Guiden var enligt Yin (2003) en deskriptiv 
studie vars syfte var att ge oss en noggrann grund om hur projektet och applikationen såg 
ut i skrivande stund. För att kunna ge förslag om hur informationen bör designas så var vi 
tvungna att först ha bred kunskap om ämnet vilket innebar att vi var tvungna att erhålla en 
hög kunskapsnivå om projektet i Karlskrona. Yin (ibid.) beskriver det som att svara på 
frågorna hur och varför. Hur projektet är uppbyggt och även varför projektet startades är 
viktiga punkter för att förstå projektet och därigenom kunna generera en korrekt fallstudie. 
.   
2.2.1.2 Fokusgrupp 

Vi avsåg även, som tidigare nämnts, att ta fram en fokusgrupp (Se Avsnitt 2.3.4) och 
därigenom få information och feedback på det vi gjorde. I fokusgruppen genereras 
information genom interaktion mellan deltagarna (Ritchie & Lewis, 2003). Genom detta 
arbetssätt ville vi genom diskussion få fram åsikter som kunde hjälpa oss att ta fram en bra 
surveyundersökning. På detta sätt hoppades vi kunna genomföra en surveyundersökning av 
högre kvalitet och på så sätt få bättre underlag till en korrekt analys.  

2.2.2 Kvantitativ undersökning 

Vi ämnade också genomföra en kvantitativ undersökning. Denna forskningsmetod innebär 
en datainsamling som sker genom någon sorts mätning (Lundahl & Skärvad, 1999). Detta 
avsåg vi genomföra genom en enkätundersökning som enligt Lundahl & Skärvad (ibid.) är 
en kvantitativ undersökning. Det finns olika metoder för enkätundersökningar. Den vi 
utförde är en surveyundersökning som är en icke-experimentell frågeundersökning (Se 
Avsnitt 2.3.3) (Lundahl & Skärvad, ibid.).  
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2.3 Datainsamling 

2.3.1 Litteraturstudie 

För att få en bra kunskapsgrund till uppsatsen gjorde vi en djup litteraturstudie inom 
berörda områden. Lundahl & Skärvad (1999) beskriver litteraturstudie som sekundärdata 
vilket är data som samlats in vid tidigare tillfällen. Aktuella områden för oss var information 
angående 3G-teknik, turistinformation samt HCI.  

2.3.2 Intervjuer 

De intervjuer vi genomförde var semi-standardiserade intervjuer. Enligt Lundahl & Skärvad 
(1999) så innebär denna intervjuform att frågeställningar är bestämda på förhand och att de 
sedan följs upp med följdfrågor. Vi ansåg att detta sätt passade oss bäst då respondenterna 
kunde utveckla sina svar till områden vi inte observerat tidigare. På grund av detta ansåg vi 
också att det var bäst att respondenten får svara fritt på frågorna och inte ha förutbestämda 
svarsalternativ. Lundahl & Skärvad (ibid.) diskuterar också att fördelen med mindre 
standardiserade intervjuer är att svaren kan bli mer uttömmande. Detta medför att 
informationen som erhålles når ett djupare stadium. Ostandardiserade intervjuer är då 
lämpliga för att nå mer kvalitativ information och var därför passande att använda vid 
kvalitativa undersökningar. Detta innebar att vi till stor del använde det ostandardiserade 
synsättet men bestämde grundfrågorna innan intervjun vilket innebar ett semistandardiserat 
synsätt.  Då vi genom intervjuerna samlade in data själva så kallas detta enligt Lundahl & 
Skärvad (ibid.) för primärdata.  

Intervjuerna var den stora informationskällan i fallstudien. Då vi även genomförde 
intervjuerna på plats i Karlskrona fick vi också insyn i arbetet med projektet vilket ledda till 
erhållen information som ej kanske annars framkommit under intervjuerna. Vi fick bland 
annat se hur företaget jobbade etc. Vi kunde även erhålla viss information gällande 
forskningsfråga 1 & 3 (Kapitel 1.2) då företaget givetvis hade stor insyn i programmet och 
utvecklingen av det.  

2.3.3 Surveyundersökning  

För att få fram information om vad de slutgiltiga användarna tyckte om 
informationspaketet valde vi att genomföra en enkätundersökning. Vår avsikt var att 
undersöka turisternas åsikter om den information som erhålles genom mobilen. Metoden vi 
valde att använda var en icke-experimentell frågeundersökning som enligt Lundahl & 
Skärvad (1999) kallas surveyundersökning. Dess grundtanke är att den insamlade 
informationen skall vara standardiserad vilket innebär att samtliga respondenter får samma 
frågeställningar. Lundahl & Skärvad (ibid.) förklarar även att detta tillvägagångssätt skapar 
goda förutsättningar för en kvantitativ bearbetning vilket medför en kvantitativ analys av 
svaren. Det finns olika surveyundersökningar men den vi valde att använda var en 
deskriptiv marknadsundersökning om informationspaketet runt Mobila Guiden. Denna 
metod är den mest lämpliga för att få attityder och erfarenheter gällande en viss produkt 
eller tjänst (Lundahl & Skärvad, ibid.), vilket kan hjälpte oss att besvara forskningsfrågorna 
1 & 2 (Kap 1.2)   
Vi genomförde vår enkätundersökning genom att dela ut enkäter till personer i anknytning 
till turistbyrån i Jönköping. Här samlas folk som är intresserade av resor och turism. Vi 
ansåg inte att enkätundersökningen måste besvaras av människor som var turister i 
Jönköping. Detta då det räcker att fråga personer som reser regelbundet vilket innebär att 
de då kan definieras som turister.  
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2.4 Surveyfrågor – Forskningsfrågor 
 

Under följande avsnitt redovisas det tankesätt vi haft när vi tagit fram de frågor vi använt i 
surveyundersökningen (Bilaga 7) samt hur de är kopplade till uppsatsens forskningsfrågor 
(Kapitel 1.2). Surveyfrågorna redovisas under respektive ställd forskningsfråga, med 
undantag för de två första,  för att läsaren skall få en god överblick.  

Ålder & Kön 

Dessa frågor är ställda för att vi skall erhålla viss information om respondenterna och på så 
sätt kunna se eventuella svarsskillnader för de resterande frågorna bland olika åldrar och 
kön. Detta medför att denna fråga inte är direkt kopplad till någon specifik forskningsfråga. 

Är det något du saknar i programmet? 

Denna fråga är av allmän art och kan beröra alla forskningsfrågor. Detta då respondenterna 
får svara på om de saknar något i programmet vilken kan vara allt ifrån information om 
badplatser till mer bilder i bildspelen.  

 

1. Vilken sorts information kan intressera turisterna? 

Skulle du använda tjänsten? 

För att få ett mått på hur populär tjänsten var hos respondenterna ställde vi denna fråga. 
Om det inkommer många positiva svar på frågan så medför det att det finns potential för 
den här sortens program och att det finns intresse för Mobila Guidens tjänster. 

Vilken sorts information är du intresserad av i en mobil turistguide? 

Denna fråga är snarlik forskningsfrågan ovan. Respondenternas svar blir ett svar som direkt 
kan kopplas till forskningsfrågan om vilken information som är intressant för turister idag.  

 

2. Hur kan en mobil applikation designas för att vinna användarnas gillande? 

Är tjänsten lätt att använda? 

Denna fråga ställdes för att få en uppskattning om respondenterna ansåg att Mobila 
Guiden är användarvänlig och på så sätt tilltalade eventuella användare.  

A. Hur skall text och bilder presenteras på den förhållandevis lilla skärmen? 
 
Är storleken på texten tillfredställande 

Denna fråga relaterar till att få reda på respondenternas syn på textanvändning i 
mobiltelefonen. Den lilla skärmen som en mobiltelefon har medför att textstorleken är en 
viktig designfråga för utvecklarna. Olika personer har också olika synförmåga vilket kan 
medföra svårigheter. För att användarna skall uppskatta tjänsten krävs det givetvis att de 
kan läsa den text som presenteras.  

Är mängden textinformation per objekt tillfredställande? 
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Frågan är ställd för att erhålla information angående användarnas syn på mängden 
textinformation som presenteras per objekt i Mobila Guiden. För att en användare skall 
uppskatta tjänsten krävs rimlig mängd presenterad information. Det får ej vara för mycket 
text men ej heller för lite för att användaren skall vara intresserad av att gå vidare.  

Är storleken på bilderna tillfredsställande? 

Denna fråga är även den kopplad till problematiken kring de små skärmar som en 
mobiltelefon har. Bilderna som presenteras måste vara av den storlek att användarna kan 
titta på bilden utan problem men samtidigt kan en del av skärmen behöva användas till 
annat som tex menyer och förklarande bildtext.  

Är mängden bilder tillfredsställande? 

Då Mobila Guiden använder ett bildspel för att presentera information så är det av intresse 
att få information om hur användarna uppskattar antalet bilder som presenteras. För många 
bilder kan leda till att användarna tröttnar och för få bilder kan medföra motsatt effekt. 
Denna fråga kan även leda till tankar om hur bildspelet bör användas, tex bilderna byts 
automatiskt eller genom knapptryckning.  

Är visningshastigheten på bilderna tillfredställande? 

Hastigheten på bildbytena påverkar användarnas uppfattning av programmet i hög grad. 
Om bilderna byts för ofta så kan det vara svårt att hinna se bilden ordentligt men om byten 
sker alltför sällan så kan det vara frustrerande för användarna hela tiden behöva vänta på 
ett bildbyte.  

 

B. Hur skall ljud i mobila applikationer presenteras? 
 
Är det lätt att förstå rösten i programmet? 

Mobila Guiden har ett par olika personer som läser upp information om olika objekt. Detta 
medför att det är viktigt att den intalade rösten är tydlig och klar för användarna.  

Är ljudnivån tillfredsställande? 

Detta är också ett komplicerat område när det gäller mobiltelefoner. Då telefonen används 
i olika miljöer, med olika bullervolymer, kan det ibland vara lätt att uppfatta ljuden men 
ofta också svårt pga bakgrundsljud. Då program som Mobila Guiden är tänkt att användas 
utomhus så måste ljudnivån vara på den nivå att användaren kan höra även med tex trafik i 
närheten. Dock bör inte ljudet vara så högt att det stör andra människor.  

 

3. Hur övertygas allmänheten att använda en mobil turistguide?  

Hur mycket kan du tänka dig att betala för tjänsten? 

Kunskap om prissättningen för mobila tjänster är i dagsläget dålig (Olderius, 2005). Detta 
medförde behovet av att erhålla information om hur mycket eventuella användare är 
beredda att betala för tjänsten.  
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2.4.1 Fokusgrupp 

En fokusgrupp är en grupp personer, ofta 6 till 8 stycken, som tillsammans diskuterar kring 
ett ämne (Richie & Lewis, 2003). Deltagarna presenterar sina egna synpunkter och idéer om 
ett ämne, sedan följer en diskussionen med samtliga deltagare där var och en får bemöta de 
andra medverkandenas argument och synpunkter fritt. Detta gör att varje person 
presenterar inte enbart egna åsikter utan får även höra deltagarnas ståndpunkter. Enligt 
Richie & Lewis (ibid.) kan en sådan diskussion leda till att deltagarna breddar sina synfält 
och värderingar i ämnet. Under tiden diskussionen fortgår, och ämnet bollas fram och 
tillbaka runt i gruppen, bildar ofta individerna en djupare och större förståelse inom ämnet. 
Helheten och resultatet i gruppens diskussion kan genom detta faktum nå en högre nivå 
jämfört med en ordinär intervju och diskussion med en intervjuare (Richie & Lewis, ibid.). 
Mark (1996) belyser dock att ledaren för fokusgruppen bör ha intervjuvana för att 
säkerställa att alla gruppmedlemmars åsikter kommer fram. Det gäller också att se till att 
fokusgruppens medlemmar vågar stå för sina åsikter och att de tar upp dem under mötet 
(Mark, ibid.). Vi har själva inte så stor intervjuvana men detta är dock något vi tänkte på 
under fokusgruppsmötet för att försöka förhindra att dessa negativa aspekter uppstod.  

Då vi hade som mål att genomföra både intervjuer och en surveyundersökning ansåg vi att 
en fokusgrupp var ett lämpligt forum för att vidga perspektiven i studien. I fokusgruppen 
diskuterades frågor kring enkäten och dess innehåll likväl som fokusgruppens åsikter om 
hur informationspresentationen i en mobil enhet bör presenteras. Detta ledde till att en 
fördjupad syn om användarnas åsikter arbetades fram både vad gäller 
surveyundersökningen samt informationspresentationen i allmänhet. Detta gav oss nya 
infallsvinklar i problemen, nya förslag till förbättringar samt idéer till olika 
lösningsalternativ. Informationen hjälpte oss också att svara på forskningsfrågorna 1, 2 & 3 
(Kapitel 1.2).   
Urvalet till fokusgruppen tog vi fram genom att sprida gruppens ålder så brett som möjligt 
samt få en jämn könsfördelning. Erfarenheter och intressen beaktades också i urvalet av 
personer till fokusgruppen på ett sådant sätt att lika stor del var teknikintresserade och den 
andra delen mer ovetande om området och inte fullt så intresserade av teknik. De kriterier 
vi använde i urvalet till fokusgruppen gjorde vi för att den skulle utgöra en så representativ 
del som möjligt ur hela den population som kan tänkas använda ett system av den art vi 
undersökt. Dock fick ett par personer förhinder och kunde ej delta. Dessa personer var ej 
så teknikintresserade vilket innebar att det blev en liten övervikt av teknikintresserade på 
mötet vilket kan ha inneburit att en positivare attityd bildats om applikationen.   

De kompetenser som förekommer i fokusgruppen är följande: 

� Studerande vid Data-Ekonomiska programmet vid Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping 

� Studerande vid Lärarprogrammet vid Högskolan för lärande och kommunikation i 
Jönköping 

� Butikschef Teleproffs i Jönköping 

� Chef för Telias fiberoptiknät i Jönköping – Pensionerad 

� IT-tekniker inom Skol & Barnomsorgsförvaltningen, Jönköpings Kommun. 

� FK Univ. Adjunkt & IT-Samordnare vid Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping 
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2.4.2 Pilottest 

För att få svar på om vår surveyundersökning skulle ge de svar vi förväntade oss avsåg vi 
att genomföra ett mindre pilottest. Detta som en förstudie innan den riktiga 
surveyundersökningen startades. Testet utfördes på 10 slumpmässigt utvalda personer Ett 
sådant test kunde enligt Dillman (1997) ge svar på om: 

� frågekategorierna uppfattas lika intressanta att besvara. 

� vilken responsgrad undersökningen troligtvis kommer få. 

� responsgraden är tillräcklig för att behandla informationen på ett ändamålsenligt sätt. 

� det finns motsättningar att besvara en viss fråga. 

� eventuella öppna frågor ger relevanta svar. 

Ett fulländat pilottest bör enligt Dillman (2000) innehålla en respondent grupp på mellan 
100-200 personer, detta antal anser han dock kan minskas vid mindre undersökningar. 
Eftersom vi i detta fall stod i begrepp att genomföra en mindre surveyundersökning ansåg 
vi att en grupp om 10 personer i detta fall skulle vara en tillräcklig pilottestgrupp eftersom 
det motsvarade 10 % av den grupp vi avsåg att utföra undersökningen på. Dock förbisågs 
inte övriga steg i den föreliggande förstudien enbart för att vi valde att inrikta oss på en 
mindre undersökning. Respondenterna inom detta pilottest var bekanta i vår omgivning av 
olika kön och i åldrarna 21-55. Detta då vi ville få en stor spridning av respondenterna även 
i pilottesten för att få åsikter från olika befolkningsgrupper.  

Resultatet av pilottestet innebar inga större modifieringar i enkäten. Det som 
respondenterna ansåg mindre bra härrörde mest till ett antal ordval vi använt oss av.  

2.5 Metodvärdering 

2.5.1 Validitet 

Validitet innebär att en undersökning av något slag mäter vad den är avsedd att mäta 
(Ritchie & Lewis, 2003). I vårt fall gällde detta intervjuerna, surveyundersökningen och 
fokusgruppen. I dessa tre undersökningsmetoder var vi tvungna att ställa frågor som gav de 
svar vi sökte. Då detta var ett komplicerat område genomförde vi en litteraturstudie i 
ämnet vars mål var att förse oss med tillräcklig kunskap för att kunna hantera problemet. 
En viktig del för att minimera risken för missförstånd vid våra undersökningar var att ge en 
god förklaring till respondenterna om ämnet. Genom detta ansåg vi kunna förhindra att 
respondenten tolkade frågorna på ett sätt när vi hade en helt annan avsikt. En god 
förklaring kan också medföra att respondenterna verkligen svarar på frågorna, om de inte 
förstår frågan ordentligt kanske de ej tar tid på sig att svara sanningsenligt.  

Patel & Davidson (2003) diskuterar kring att vid intervjutillfällen så fick vi respondentens 
svar i talspråk. När vi sedan skrev ner intervjun på papper kunde diverse modifieringar 
omedvetet ske. Då talspråk kan bestå av diverse grammatiska fel och talfel vilka förfinas vid 
nedskrivning är det viktigt att inte innebörden av respondentens svar förändras. Detta var 
något vi hade i åtanke under arbetets gång för att försöka förhindra fel av detta slag.  
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2.5.2 Realibilitet 

Realibilitet beskrivs av Lundahl och Skärvad (1999) som frånvaron av slumpmässiga mätfel. 
I en undersökning är det viktigt att bibehålla en hög realibilitet. De båda begreppen 
validitet och realibilitet är, enligt Lundahl och Skärvad (ibid.),  i högsta grad kopplade till 
varandra då en hög validitet är oväsentlig om det senare föreligger en låg realibilitet. De 
slumpmässiga felen beskriver Lundahl och Skärvad (ibid.) som exempelvis intervjuer där 
respondenterna intervjuas i mycket skilda miljöer vilket starkt kan påverka respondentens 
svar. Det gäller att utföra en undersökning så likartat som möjligt över den population som 
utfrågas för att uppnå en hög realibiltet. Slumpmässiga fel kan alltid uppträda i en 
undersökning men det viktigaste och vanligaste sättet enligt Lundahl och Skärvad (ibid.) att 
säkerställa en hög realibilitet är att införa standardiseringsförfaranden.  

När vi genomförde vår surveyundersökning så arbetade vi enligt dessa teorier för att 
säkerställa att de tillfrågade respondenterna svarade i en så likartad miljö som möjligt och 
att frågorna tolkades likartat. Då vi genomförde intervjun på en plats, turistbyrån i 
Jönköping, löste vi detta. I våra intervjuer beaktade vi även hur vi ställde frågorna till 
respondenten i de olika fallen. 

2.5.3 Generalisering 

Då vi genomförde undersökningar om befolkningens åsikter men samtidigt inte kunde 
undersöka hela populationen var vi tvungna att genomföra ett slumpmässigt urval. Detta 
urval skall representera hela populationen på ett bra sätt vilket kallas för generalisering 
(Patel & Davidson, 2003). Genom de djupintervjuer vi genomförde var det svårt att 
generalisera då vi ej fick tillräckligt med olika personers synpunkter. Målet med 
surveyundersökningen var dock att kunna genomföra diverse generaliseringar där ett större 
antal åsikter registreras och ett mer representativt resultat kunde erhållas. Generaliseringar 
genomfördes för de frågor vi ställt respondenterna genom surveyundersökningen.  

2.5.4 Sammanställning och analys av insamlad data 

För att analysera resultaten av enkäten och intervjuer på ett effektivt sätt har vi 
sammanställt dessa på två olika sätt. Enkätsvaren sammanfattades i diagramform för varje 
enskild ställd fråga där detta var möjligt. De öppna frågor som vi ställt, där respondenterna 
får svara fritt, redovisas i separat text. De intervjuer vi genomfört summerades i löpande 
text vilket sammanfattar respondenternas svar på ett överskådligt sätt (Bilagor 1, 2 & 3).  

Den insamlade kvantitativa och kvalitativa data analyserades sedan för att kunna resultera i 
slutsatser i uppsatsen. Vid analysarbetet utvärderades respondenternas svar med 
utgångspunkt från det teoretiska ramverket. Svaren från enkäten och till viss del de svar vi 
fått genom intervjuerna har jämförts tillsammans med det teoretiska ramverket. Resultatet 
av detta arbete har gett oss möjligheten att komma fram till slutsatser angående tidigare 
ställda forskningsfrågor.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Här redovisar vi och informerar läsaren om den teori vi valt att använda som grund för vår 
analys. Kapitlet börjar med historia om uppbyggnaden av de mobila nät som senare 
resulterade i 3G. Detta för att bilda en förståelse för läsaren om syftet med nätet. Sedan 
följer ett avsnitt om turistinformation för att belysa vikten av att det är inte bara är 
designen på produkten som tillfredsställer användaren utan även hur organisationen runt 
applikationen fungerar. Sista delen handlar om HCI och andra designaspekter som bör 
finnas i åtanke när ett gränssnitt designas. Vi använder detta avsnitt för att utvärdera en 
befintlig applikation, Mobila Guiden, och på så sätt komma med förslag på hur en 
applikation i en mobiltelefon bör designas.  

3.1 3G och dess föregångare 

3.1.1 2G - GSM 

Tredje generationens mobiltelefoni (3G) grundlades på 1990-talet när GSM (Global System 
for Mobile Communications) (se bilaga 9) introducerades och blev standard i många länder. 
Denna generation av mobila nät kallas Andra Generationens mobiltelefoni (2G). (Lindgren, 
Jedbratt & Svensson, 2002). 

Tekniken bakom GSM är enligt Lindgren et al (2002) såsom följer: När en användare av en 
GSM telefon ska ladda hem data så ringer telefonen ett datasamtal och kopplar upp sig mot 
en basstation. Då bokas en kanal för just den telefonen vilket innebär att ingen annan 
telefon kan använda den kanalen. Detta innebär att en konstant uppkoppling för varje 
telefon är omöjlig på grund av att nätet överbelastas. Då telefonen ej kan vara konstant 
uppkopplad mot en basstation, innebär det att varje gång mobiltelefonen behöver ta emot 
eller sända data måste telefonen koppla upp sig på nytt vilket inte bara är tidskrävande utan 
också dyrare.  

3.1.2 2.5G - GPRS 

Sadeh (2002) talar om att det inte bara var långa uppkopplingstider och höga priser som 
gjorde användare och utvecklare frustrerade, de låga dataöverföringshastigheterna var det 
största klagomålet. För att komma till rätta med detta uppgraderades näten år 2001 till vad 
som kallas 2.5G. Det är en uppgradering av befintliga 2G nät och det främsta målet var att 
öka dataöverföringshastigheterna men också möjliggöra en fast uppkoppling. 
Förbättringarna var fokuserade på att det mobila Internet som tidigare skapats i andra 
generationens mobila nät skulle effektiviseras. Tekniken som används kallas GPRS 
(General Packet Radio Services) och används på redan befintlig struktur (Antenner, 
basstationer) vilket gjorde att det blev ett kostnadseffektivt alternativ. (Sadeh, ibid.). 

Den nya GPRS-tekniken gör det möjligt för användarna att vara konstant uppkopplad mot 
nätet och de betalar då endast för den data som laddas upp respektive ner. Tekniken 
medför också bandbreddshöjningar vilket innebär att det går fortare att ladda ner och 
sända data. Tekniken har också medfört prissänkningar för kunden.   

3.1.3 3G 

Det tar enligt Sadeh (2002) omkring 10 år att introducera en ny generations mobilnät. När 
2G lanserades på marknaden startade arbetet för tredje generationen (3G). De största 
motivationsmomenten för arbetet var att få till stora bandbreddshöjningar och behovet att 
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skapa ett bättre gränssnitt mot Internet (Sadeh, ibid.). Då det sålts miljontals mobiltelefoner 
för 2G nätet var det dock av stor vikt att 3G nätet skulle vara bakåtkompatibelt till dessa. 
Detta var även en av orsakerna till att 2.5G togs fram. Operatörerna ville ha ett system som 
kunde ta tillvara på alla sålda mobiltelefoner som fanns ute bland användarna.  

3.1.3.1 WCDMA/UMTS 

Då utvecklingen av 3G från 2.5G genomfördes lite olika av olika operatörer, kom det fram 
tre olika standarder för tekniken – WCDMA/UMTS (Wideband Code Division Multiple 
Access/Universal Mobile Telecommunications System) (se bilaga 9), CDMA2000 (se bilaga 
9) och EDGE (se bilaga 9) (Sadeh, 2002). Både WCDMA/UMTS och EDGE använder 
enligt Sadeh (ibid.) GPRS-tekniken som grund i nätet. WCDMA/UMTS tog Europeiska, i 
samarbete med Japanska ingenjörer fram och har introducerats i ett antal länder i världen 
idag (Sadeh, ibid.). Detta är den teknik som används i Sverige varför vi väljer att fokusera 
på den och när vi skriver om 3G vidare i uppsatsen, menar vi användningen av 
WCDMA/UMTS.  

En annan fördel med WCDMA/UMTS-tekniken är att viss teknik inom GSM nätet och 
GPRS tekniken kan användas i det nya 3G nätet. Detta medför att operatörerna kan 
använda tidigare investeringar även till det nya nätet(Vos & Klein, 2002).  

De högre hastigheterna 3G innebär gör det nu enligt Vos & Klein (2002) möjligt att skicka 
rörliga bilder och ett stort antal mobila applikationer kan uppgraderas och utökas betydligt  

Nedan (Figur 2) visas tid för nerladdning av data via olika generationers nät. Testet har 
genomförts med ett videoklipp och en bild. Storleken är densamma för bilden respektive 
videoklippet i samtliga test. Figuren har en logaritmisk skala vilket läsaren bör beakta.  
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Figur 2 - Nedladdningstid. Källa: Vos & Klein, 2002. 
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3.1.4 4G – Framtiden 

Generationen efter 3G kallas idag 4G (Fjärde Generationen) (se bilaga 9) (Lindgren et al, 
2002). Olika litteratur förutser när detta nät kommer att vara funktionellt; Lindgren et al 
(ibid.) förutser att nätet är igång 2010 medan Wang (2001) anser att det dröjer tills 2015. 4G 
består inte bara av ett nät utan tekniken går ut på att det alltid ska finnas minst ett nätverk 
tillgängligt för användaren och att mobilen, datorn eller annan teknik, automatiskt hittar det 
nät som fungerar bäst på en viss plats (Lindgren et al, 2002). Detta görs enligt Lindgrent et 
al. (ibid.) genom att olika nät som 2.5G, 3G, Blutetooth och trådlösa nätverk (WLAN (se 
bilaga 9)) skall integreras i varandra och att överkopplingar till de olika näten sker utan 
användarens inblandning. Detta är något som Wang (2001) tror kommer att innebära en 
hög kostnad för kunden och författaren frågar om det finns kunder som är villiga att betala 
ett högt pris för en trådlös uppkoppling.  

3.2 Turistinformation 

3.2.1 Service, marknadsföring och kvalitet 

Att presentera information för turister kräver en effektiv marknadsföring för den 
servicesektor som skall belysas. Hur själva informationsprodukten är utvecklad och ser ut 
spelar mindre roll för hur den kommer att uppfattas av mottagaren enligt Normann (1991). 
En teori som kan vara sann i många fall, men om målet är att binda konsumenten vid 
produkten och få användarna att utnyttja tjänsten flera gången är det även viktigt att tyngd 
läggs på hur informationen presenteras för att användaren skall kännas sig nöjd med 
produkten (Laws, 2002). Att få konsumenterna att tycka om produkten och använda den 
igen är viktigt när det handlar om program och tjänster som exempelvis turistinformation 
för en mobil enhet. Det är dock inte endast hur produkten presenteras och hur den är 
designad som avgör om användaren kommer att tycka om den. Det finns känslomässiga 
aspekter med hur produkten eller tjänsten kommer att bemötas. Dessa olika aspekter delar 
Laws (ibid.) upp i följande punkter: 

• Motsvarar tjänsten användarens förväntningar? 

• Tjänsten upplevs olika av varje användare, upplevs den överlag positivt? 

• Osålda tjänster där ett sista datum finns då tjänsten måste utövas kan inte lagras 
och säljas senare. Istället säljs den till rabatterat pris vilket kan påverka användarnas 
förväntningar. 

• Medger ett köp av tjänsten att en vara hamnar i användarens ägo? En tjänst för 
exempelvis en 3G mobil kan sluta fungera efter en viss tid eller kan den finnas 
kvar? 
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Laws (2002) presenterar följande modell för att förklara tillfredställelsen hos en användare 
vid utnyttjande av en tjänst: 

 

 

Figur 3 – Användartillfredsställelse (Laws. 2002) 

3.2.2 Modellens användande 

Modellen skall ses som en övergripande bild av Laws (2002) synsätt och är ett förtydligande 
till de efterföljande två rubrikerna 3.2.3 samt 3.2.4. Modellen tydliggör vågspelet mellan 
turistens förväntningar inför användandet av en tjänst samt hur turisten upplever tjänsten 
när denna används. Enligt Laws (ibid.) är detta vågspel en mycket viktig bricka i spelet om 
att vinna användarnas förtroende och tillfredställelse över en turisttjänst.  

3.2.3 Kvalité på service och tjänst 

En användares syn och tillfredställelse över en tjänst beror på hur bemötandet från det 
levererande företaget är, enligt Grönroos (1990). Han anser även att kvalitén på hur 
tjänsten presenteras, överlämnas och slutförs från företaget som tillhandahåller tjänsten, 
också är avgörande för hur användaren uppfattar kvalitén när han eller hon använder 
tjänsten. Hur själva tjänsten är beskaffad i form av hur den fungerar och ser ut är enligt 
Grönroos (ibid.) självklart en mycket viktig del i hur användaren uppfattar produkten. Men 
om inte de föreliggande stegen runt tjänsten är av sådan kvalitet att de understiger vad 
kunden förutsätter och förväntar sig kan det enligt Grönroos (ibid.) i slutändan ha så stor 
betydelse att det avgör helhetskvaliteten runt tjänsten. Servicekvalitén för turisttjänster kan 
delas in en ordningsföljd om tre vilka är den tekniska kvalitén, resultatet av tjänsten och hur 
den presenteras (Grönroos, ibid.).  

3.2.4 Marknadsföring mot turister 

När ett företag eller organisation marknadsför och vill nå ut med en tjänst till en målgrupp 
där användarnas upplevelser är det viktiga, som turistinformation, är det enligt Laws (2002) 
väsentligt att de intar ett brett synsätt. Det är turistens upplevelser som i slutändan är det 
som avgör om tjänsten är bra eller dålig (Laws, ibid.). Turisten avgör om tjänstens kvalité är 
fullgod, inte organisationens direktion. Varje enskild individ har olika synsätt på vad de 



 

 24 

förväntar sig och hur de upplever saker. Allt detta leder enligt Laws (ibid.)till att om ett 
företag eller organisation skall uppnå en hög användning och få nöjda kunder måste de 
finna en väg att kombinera användarnas individuella önskemål och förväntningar med 
företagets resurser, mål, möjligheter och kunskaper. Detta sammanvävt bildar goda 
möjligheter att utveckla och driva en väl fungerande tjänst för turism (Laws, ibid.). 

3.3 HCI  
HCI står för Human Computer Interaction och definieras enligt Hewett et al (1992): 

”Human-computer interaction is a discilpine concerned with the design, evaluation and implementation of 
interactive computing systems of human use and with the study of major phenomena surrounding them.” 

Målet med HCI är enligt Preece, Rogers, Sharp, Benyon, Holland & Carey (1994) att 
utveckla användarvänliga, säkra och funktionella system. Det finns en mängd forskning, 
som exempelvis Barrier (2002), Preece et al (2002) och Dix (1998), när det gäller datorer 
inom detta område vilka också till stor del kan användas och anpassas för vårt forsknings-
område; mobiltelefoner.  

En mobiltelefon har många fördelar. Det är exempelvis något som oftast finns i närheten 
av användaren och den tar inte lång tid att starta. Detta beskriver Fogg (2003) som 
bekvämlighetsfaktorer för användaren. Fogg (ibid.) anser att dessa faktorer till stor del 
beror på dess storlek. Dagens mobiltelefoner går smidigt ner i fickan eller handväskan och 
antalet användare ökar stadigt (Fogg, ibid.).  

Det finns dock vissa negativa aspekter hos mobiltelefonerna som bör diskuteras. Den 
tydligaste aspekten är enligt Fogg (2003) dess begränsade input- och outputmöjligheter. 
Skärmen är liten och vissa anser att användaren måste ha ”babyfingrar” för att kunna 
använda knappsatsen. Det är annars lätt att trycka in flera knappar samtidigt vilket lätt leder 
till irritation och negativa uppfattningar om användbarheten. Dessa två problem är dock 
problem som förmodas förekomma länge inom mobiltelefoni, enligt Fogg (ibid.). 
Gränssnittet för dessa mindre skärmar måste vara bättre och mer genomtänkt för att 
utnyttja skärmens storlek (Dabbs, 2002). Problemet med skärmens storlek gör enligt Dabbs 
(ibid.) att ett antal frågor måste besvaras. Hur hanteras långa menyer när plats är en lyxvara? 
Hur bör bilder hanteras? Hur bör långa texter hanteras? Utvecklarna har tagit fram tekniker 
som röststyrning för att underlätta detta men det har, enligt Fogg (2002), inte fått någon 
större slagkraft. Vi väljer dock i denna uppsats att avgränsa oss till gränssnittsdesignen av 
applikationerna.  

3.3.1 Design av mobila tjänster 

När en tjänst ska designas för en mobil applikation finns det i dagsläget många aspekter att 
beakta. De olika mobiler som i dagsläget finns på marknaden har alla olika storlekar på sina 
displayer och varje tillverkare har sitt gränssnitt och operativsystem (Snitker, 2004). Detta 
gör att det i många fall krävs att varje applikation specialanpassas för varje telefon. Det kan 
jämföras med samma problematik som finns på Internet då det på marknaden finns ett 
antal olika webbläsare som i många fall inte är kompatibla med varandra (Snitker, ibid.). 

Teknologin är idag i många fall utvecklad och tillräcklig för de applikationer som finns 
tillgängliga men problem som föreligger är att inte konsumenterna i någon stor 
utsträckning använder de nya terminaler som innefattar den teknik som behövs. 
Utvecklingen drivs hela tiden framåt och applikationerna blir mer och mer avancerade 
vilket kräver att användarna frekvent uppdaterar sig med de senaste terminalerna vilket i 
dag inte är fallet bland den stora massan (Snitker, 2004). 
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En annan svårighet för utvecklarna är att få applikationens informationsarkitektur 
uppbyggd på ett sådant sätt att användaren kan ta till sig den information som presenteras. 
Den begränsade möjligheten med ett visst antal tecken per rad, begränsade möjligheten 
med antal rader och svårigheten att få plats med fler textinformationsrutor kopplat till 
online hjälp är några av arkitekturproblemen (Snitker, 2004). 

I en undersökning gjord av Snitker (2004) pekar han på några saker som användarna 
känner som problematiska med de nya applikationerna vilka är: 

1. Informationsöverflöd - för mycket information 
2. Tekniken kan vara för komplicerad och svårarbetad 
3. Mobiliteten innebär att användaren alltid är tillgänglig 

 
1. Många användare känner att de inte är i behov av mer information utan att de redan har 
tillgång till tillräckligt mycket. För mycket information leder därför till belastning och 
irritation istället för utnyttjande av informationen. Den presentation som Snitker (2004) 
anser som bäst är den situationsanpassade, där informationen presenteras utefter en viss 
händelse eller plats. Wagner (1994) talar också om vikten av att informationen som 
presenterar är relevant. Detta gäller särskilt då informationen presenteras på en mindre 
display då utrymmet är ordentligt begränsat.  

2. Den nya teknologin kan ofta vara väldigt intressant för de inbitna personer som följer 
utvecklingen tätt. De tar till sig de nya applikationerna och ser även ett statusbehov av att 
använda den nya tekniken. Men för den vanliga användaren kan detta leda till att tekniken 
utvecklas till att vara komplicerad och svårarbetat (Snitker, 2004). 

3. Den ständiga tillgängligheten är fortfarande ett orosmoment för användarna. Att ständigt 
vara kontaktbar vid användningen av mobila tjänster och applikationer, eftersom det 
innebär att utövaren måste ha sin mobil påslagen och aktiv, bekymrar många användare. 
Många oroar sig även över den utbredda användningen av telefoner och hur de används på 
publika platser. Många känner ofta att de störs av andras användande av mobila 
applikationer och tjänster (Snitker, 2004). 

3.3.2 Krug’s första lag inom användbarhet 

Krug (2000) anser att den viktigaste lagen inom gränssnittsdesign är att användaren inte ska 
behöva tänka när han/hon surfar på exempelvis en webbsida. Detta kan då kopplas till när 
en användare surfar eller använder någon annan applikation på sin mobiltelefon. Krug 
(ibid.) menar med detta att en webbsida skall vara självförklarande, den skall vara så enkel 
att användaren inte behöver tveka för att komma dit han eller hon vill. Förståelsen skall 
komma till användaren vad gäller vad som finns på sidan och det används utan att 
användaren egentligen ska behöva tänka igenom det (Krug, ibid.).  

Krug (2000) jämför vikten av att göra självförklarande sidor med en affär som har bra ljus i 
sina lokaler. Allting ”verkar” bättre. Användare spenderar mycket mindre tid på en sida än 
vad vi egentligen tror. Detta medför att om en sida skall vara effektiv måste dess lockelse 
enligt Krug (ibid.) komma i samma ögonblick som användaren för första gången tittar på 
den. Det bästa sättet att åstadkomma detta är att göra sidan självförklarande. En användare 
lär knappast stanna länge på en sida eller använda ett program som är svårt att förstå. Detta 
innebär att om en kund går till en affär och inte kan få en klar bild över hur affären är 
organiserad så hittar förmodligen inte kunden produkten innan ett irritationsmoment 
infinner sig. I en fysisk affär kan kunden eventuellt lösa problemet med att fråga en anställd 
men i en affär på Internet får kunden oftast skicka ett e-post meddelande. Då är det 
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troligare att kunden först uppsöker en annan butik och ser om produkten finns där (Krug, 
ibid.).   

3.3.3 De åtta gyllene reglerna för interface design  

Schneiderman (1998) har utvecklat åtta punkter som beskriver hur ett system bör designas 
för att eftersträva så hög användbarhet som möjligt. Punkterna är generellt uppsatta och 
skall därför kunna ses som riktlinjer för att implementeras på alla sorters system och 
applikationer.  

� Att eftersträva konsekvens: I designen bör alltid en konsekvent utformning eftersträvas. 
Detta för att användaren hela tiden skall känna igen sig när han eller hon förflyttar sig 
genom systemet. Ett likadant tillvägagångssätt i varje moment när användaren 
förflyttar sig i systemet skall eftersträvas. Identisk terminologi skall användas i varje 
promt (se bilaga 9), meny och hjälprutor. Konsistens vad gäller färgval, layout, 
typsnitt skall vara genomgående i systemet.  

� Möjliggöra för användarna att använda sig av genvägar: När systemet används frekvent är 
det viktigt att det finns genvägar, specialkommandon, gömda kommandon och 
liknande funktioner för att underlätta användandet. Detta för att erfarna användare 
skall kunna förenkla sitt användande i systemet och göra det snabbare.  

� Erbjuda informativ feedback: För varje steg som användaren tar i systemet bör det finnas 
feedback. För standardkommandon och kontroller bör det finnas standardiserad 
information att tillgå, medan det för alla andra funktioner bör finnas adekvat 
information om varje specifik funktion. Visuell förklaring för vissa objekt, som är 
mer frekvent använda än andra, kan vara bra för att ytterligare förenkla förklaringen 
av funktionen. 

� Designa dialoger så att funktionerna utförs rätt: Sekvenserna av handlingarna bör 
organiseras i grupper med början, mellan och slut. Den informativa feedbacken efter 
varje slutförd grupp av handlingar ger användaren tillfredställelse av fullbordande, en 
känsla av lättnad, en signal att släppa eventualitets planer från tankarna och att vägen 
är klar för att förbereda nästa grupp av handlingar.  

� Erbjuda felhantering och felförebyggande: I så stor utsträckning som möjligt skall systemet 
designas så att användarens risk att göra större fel är så liten som möjligt. Tillåt inte 
användaren att ha möjlighet att skriva alfabetiska tecken i numeriska rutor. Om 
användaren gör ett fel skall systemet detektera felet och erbjuda konstruktiv, enkel 
och ett specifikt tillvägagångssätt för att lösa problemet. Användaren skall inte 
behöva fylla i uppgifter som fylldes i innan problemet uppkom igen utan skall bara 
behöva ändra på den specifika del som genererade problemet. Om detta inte går skall 
systemet generera sådan information att användaren själv kan återställa systemet och 
göra om handlingen.  

� Tillåta användarna att kunna gå tillbaka ett steg vid eventuella fel: Gör det möjligt för  
användaren att kunna göra om sina handlingar. Varje steg skall kunna göras om, inte 
bara om det är fel utan även om användaren efter handlingen ångrar någon data som 
matats in i det föregående steget. 

� Stödja egenkontroll: Systemet bör utformas så att användaren själv känner att han eller 
hon har kontroll över de handlingar som de utför och att systemet svarar upp till vad 
användaren vill göra. Oväntade handlingar från systemet, bristande förmåga att få 
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fram nödvändig information och oförmåga från systemet att utföra den handling 
som beställts av användaren skall undvikas för att inte användaren ska känna 
missbelåtenhet.  

� Minska KTM-belastning (Korttidsminne) (se bilaga 9): En limiterad användning av 
mänsklig information i korttidsminnet krävs för att informationen på displayen skall 
kunna hållas enkel och multipla sidor vara konsekventa. 

3.3.4 Tre designparametrar vid design av en display  

Wagner (1994) tar upp tre designparametrar vid design av en display. Dessa parametrar är 
råd om aspekter som bör beaktas vid design av en display.  

3.3.4.1 Synbarhet 

Grunden för en användare som arbetar vid en bildskärm av något slag är att användaren 
kan se skärmen och den information som presenteras. Därför måste följande punkter tas 
upp: 

• Placeringen av bildskärmen i relation till användarens synfält vid normal 
användning. 

• Effekten av omgivande ljus kan medföra svårigheter att se vad som presenteras på 
skärmen. Detta medför att bildskärmen ej skall utsättas för exempelvis direkt 
solljus, men även indirekt ljus kan påverka. Det här är en stor svårighet inom 
diverse skärmar (exempel mobiltelefoner, pda) som ofta används utomhus.  

• Symboler och bokstävers storlek, typsnitt och färger etc. måste tas i hänsyn till det 
troliga avståndet mellan användare och skärm.  

• Försäkra att förgrundens symboler och konstrasten till bakgrunden är acceptabelt 
utformade.  

3.3.4.2 Urskiljbarhet 

Användaren måste lätt kunna urskilja de olika visuella informationselementen som 
presenteras på skärmen. Följande punkter bör beaktas: 

• Symboler och bokstäver skall inte kunna bli en möjlig källa till förvirring och bör 
designas därefter. 

• Användandet av tomma avgränsningar (vita blanksteg) för att öka de visuella 
avgränsningarna mellan olika grupperingar och objekt bör implementeras.  

• Grafiska designtekniker bör användas för att betona visuell information. Det kan 
också användas i motsatt syfte  

• Använd accepterade attribut som färg, storlek, struktur, blinkande, form etc som 
sätt att strukturera information eller uppmärksamma.  

• Max 6-8 färger bör användas som förgrundsfärger för att försäkra rätt 
färgidentifiering.  

• Ta hänsyn till kontrastförhållanden mellan färger och förgrunds- och 
bakgrundsinformation. 
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3.3.4.3 Tolkningsbarhet 

Tolkningsbarheten innebär hur lätt användaren förstår den information som är presenterad. 
Användandet av obskyra, vaga och onödig terminologi är vissa faktorer som påverkar 
tolkningsbarheten. Dessa punkter bör beaktas: 

• Terminologi som används vid design av error-, alarm- och hjälpmeddelanden bör 
beaktas.  

• Välj korrekt form av informationen för uppgiften och för användarens behov.  

• Strukturera information i logiska sekvenser och grupperingar. 

• Var konsekvent vid design av information.  

3.3.5 Färg 

Färgval är ett av de viktigare val som måste göras vid design av ett gränssnitt. Visuell 
sökning är ett begrepp som Wagner (1994) tar upp och som innebär att användaren ska 
med hjälp av bland annat färger hitta bättre i applikationen. Detta är något som även kan 
användas på små displayer. Wagner (ibid.) tar upp olika punkter när det gäller färger och 
hur dessa bör hanteras för att de skall tilltala användaren: 

• Färgade förgrundsfält på en mörk bakgrund upplevs ljusare än när samma fält 
placeras på en ljus bakgrund.  

• Om ett objekt i en viss färg är för litet (mindre än 1 pixel) så sammanslåss lätt 
denna färg med närliggande färger vilket kan skapa ett annat färgmönster än 
designern haft i åtanke.  

• Det är inte säkert att ett färgbyte räcker som avskiljare för olika områden. Detta bör 
då kompletteras med olika ljus för att förstärka kontraster.  

• De Mättade grundfärgerna rött, grönt och blått är mindre känsliga för påverkan av 
bakgrundsfärger. 

• Blått och gult är mer känsliga till färgförlust när de används i mindre färgade 
områden än rött och grönt.  

• Grundfärgerna rött, grönt och blått kräver mer fokusering av användaren än 
mindre mättade variationer av dessa. Dock minskar grundfärgerna riskerna för 
färgförvirring.  

• Färgerna rött, orange, gult och grönt kan generellt synas samtidigt med mindre 
fokuseringsproblem än rött och blått.  

• En mättad färg som kombineras med starkt ljus drar mer uppmärksamhet medan 
en mörk omättad färg drar mindre uppmärksamhet.  

• Ljusa färger avancerar mot användaren medan mörka färger retirerar. 

• Färger i det extrema spektrumet som t.ex. mörkblått är bra bakgrundsfärger medan 
mittspektrat (grönt, gult) fungerar bättre i förgrunden.  



 

 29 

• Färger kan framkalla psykologisk respons eller temperatur- och avståndskänslor. 
Färger kan också medföra positiva och negativa associationer.  

• Vid användandet av färger i olika displayer bör de tre olika färgkomponenterna 
färgton, färgvärde och färgmättnad beaktas för att åstadkomma bästa möjliga 
kontrast.  

3.3.6 Ljud 

En mobiltelefon använder till stor del ljud för att påkalla uppmärksamhet, allt från 
röstsamtal till ringsignaler och olika ljud i spel. Detta innebär att även ljudet måste designas 
för att tillfredsställa användarna. Han et al (2004) tar upp några olika designdrag gällande 
ljuden i en mobiltelefon som är kritiska för att tillfredsställa användarna: 

• Användarvänlig ljudsupport – Ljudet kan användas för att hjälpa användaren med olika 
element. Ett exempel är varningsljud som uppstår när användaren gör någonting 
fel. 

• Antalet olika ljud – Användarna skall själva kunna ställa in ljud som passar individen. 

• Antalet steg i volymkontrollen – Användare har olika behov vad gäller volymen på 
ljudet. En volymkontroll med många steg möjliggör optimal ljudnivå för individen.  

• Graden av mjukhet hos ljudet – Ljudet får inte vara för hårt och orsaka obehag för 
användarna.  

 

Dessa designdrag använde Han et al (2004) för att bedöma de mest kritiska 
designaspekterna hos en mobiltelefon för att tillfredsställa användarna.  

Ljudet används också ofta som feedback till användarna och Certec (2000) diskuterar en 
checklista för kriterier som bör behandlas inom detta område: 

Övergripande påverkan på produktens image: 

• Är ljuden designade så att de bidrar positivt till produktens övergripande ljudbild? 

• Överensstämmer ljuden med produktens övriga upplevda värde? 

• Ger ljuden en känsla av god kvalitet hos produkten? 

 

Funktionskriterier för feedbackljud: 

• Finns det ett behov av feedbackljud? Om så är fallet, när?  

• Får användaren intrycket av att ljudfunktionen stämmer överens med betydelsen av 
ljudets funktion och den övriga ljudbilden.  

• Skiljer sig feedbackljuden från driftsljud och bakgrundsljud på ett tydligt sätt? 

• Uppfattas feedbackljuden av de användare som använder produkten? 
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Användandet av ljud bör enligt Wilbert (2002) designas så att det hjälper användaren 
igenom programmet vilket gör att det kan vara till stor hjälp om det används på rätt sätt. 
Wilbert (ibid.) kommer med förslag om hur användandet av ljud bör hanteras vid design av 
ett gränssnitt: 

• Använd alltid ljud tillsammans med visuella angivanden detta då ljudet kan stängas 
av och vissa användare kanske inte uppfattar ljudet.  

• Använd aldrig mer än 6 olika toner och var säker på att användarna kan urskilja 
dessa. 

• Använd inte höga signaler eller melodier. Detta kan innebära att användaren 
fokuserar på ljudet och blir då distraherad från det som är viktigt.  

• Var konsekvent vid användandet av ljud. Använd unika men liknande toner vid 
likartade händelser.  

• Gör det enkelt för användaren att höja respektive sänka volymen. Det bör också 
vara möjligt att stänga av ljudet helt.  

• Ljud bör användas sparsamt då det kan vara irriterande för människor i närheten, 
de kan överanvändas vilket kan leda till att de blir ignorerade, vissa användare kan 
ha dålig hörsel och om användaren inte hör dem så lämnar de inte något tecken på 
den händelse som utlöste ljudsignalen 
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4 Empirisk Undersökning 
Den empiriska undersökningen genomfördes i form av intervjuer (Bilaga 1-3), 
fokusgruppsundersökning (Bilaga 4) och en avslutande enkätundersökning (Bilaga 7).   

Vi genomförde en inledande intervju med David Ermen (Bilaga 1) då han forskade om 
samverkande system inom turistbranschen. Detta då vi i starten av vårt uppsatsarbete var 
osäkra på hur området turism såg ut och ville få lite bakgrundsinformation angående detta 
område. Han kom med tips och idéer kring hur vi kunde gå tillväga under arbetets gång 
och lade även fram förslaget om en fokusgrupp. Ermen ansåg att det är ett intressant 
tillvägagångssätt för att undersöka attityder och åsikter samt att nya idéer och vinklar ofta 
framkommer under denna form av undersökning. Vi tog till oss detta och genomförde en 
fokusgruppsundersökning i en senare fas av vårt uppsatsarbete.  

När vi hittade information om projektet Mobile Tourismo i Karlskrona och ansåg detta 
intressant bestämde vi oss för att införskaffa mer bakgrundsinformation om projektet. Vi 
tog kontakt med Magnus Brommé, turistchef, för att diskutera fallet närmare (Bilaga 2). Vi 
fick då en bredare kunskapsgrund och förståelse för projektet. Då vi ansåg detta intressant 
förmedlade Brommé oss till Patrik Olderius, projektledare för Mobile Tourismo, för att vi 
skulle kunna vända oss till någon som arbetar i projektet (Bilaga 3).  

Fokusgruppens roll (Bilaga 4) i vårt projekt var att försöka få nya infallsvinklar till vårt 
arbete. Vi ville få en diskussion om produkten för att erhålla lite djupare åsikter än vad som 
framkommer vid en enkät. En nackdel med detta möte var att diskussionerna ofta 
vandrade iväg till andra områden än just design, vilket vi främst var intresserade av för vårt 
uppsatsarbete. Vi ansåg dock ändå att fokusgruppsmötet var lyckat och denna form av 
undersökning är väldigt bra när information eftersöks om människors åsikter och attityder 
kring en produkt eller tjänst.  

Den avslutande enkätundersökningen (Bilaga 7) genomfördes när vi fått en stark 
kunskapsgrund inom de teorier vi studerat och om Mobile Tourismo. Detta för att vi först 
då kunde arbeta fram en enkät med rätt frågeställningar. Undersökningen resulterade i 100 
svar vilket gav en bra kvantitativ grund för vår analys.  

4.1 Resultat surveyundersökning 
Här följer de resultat vi fått genom den genomförda surveyundersökningen tillsammans 
med frågornas syfte. 

4.1.1 Fråga 1 & 2 – Kön & Ålder 

Kön och ålder är av intresse då olika människor har olika attityder gentemot produkter och 
tjänster.  

Könsfördelningen i enkäten utföll med 57 % män och 43 % kvinnor. 

Åldersfördelningen av personerna som svarat på enkäten utföll enligt diagrammet 
åldersfördelning (se bilaga 8 ). Här konstaterar vi att den överlägset mest frekvent svarande 
gruppen är de mellan 20-29 år.  
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4.1.2 Fråga 3 – Är tjänsten lätt att använda? 

En avgörande faktor angående om en tjänst kommer att lyckas eller inte är dess 
användbarhet. Detta kan påverkas av två saker; design av gränssnittet och 
manövreringsförmåga. I vårt teorikapitel (Kap 3.3.5) diskuterar vi Wagner (1994) som tar 
upp tre designparametrar vid design av en display. För att göra grafiken så lättanvänd och 
lättförstålig som möjligt bör utvecklare ta till sig parametrar av detta slag.  

Law (2002) talar också om att detta är en del av erfarenheten av tjänsten. Då en person har 
uppfattningar av en tjänst innan testning sker så gäller det för företaget att leva upp till 
dessa förväntningar för att individen skall bli nöjd. 97 % kom med ett positivt svar på 
denna fråga.  

4.1.3 Fråga 4 - Är det lätt att förstå rösten i pro grammet? 

Rösten i applikationen talas av några olika personer på den blekingska dialekten. Frågan är 
därmed utformad för att dels få vetskap om de potentiella applikationsanvändarna förstår 
rösten eller tycker den är besvärlig att förstå på grund av den dialektala utformning som 
rösterna har.  

Av resultatet kan vi se att nästan samtliga tillfrågade utan problem förstod rösten i 
programmet. Endast några få har svarat att de inte gjorde det vilken mestadels berott på att 
de inte hört ljudet tillräckligt bra för att kunna uppfatta rösten (se , fråga 4 bilaga 8). 

4.1.4 Fråga 5 – Är storleken på texten tillfredsstä llande? 

En svårighet för utvecklarna var att förutspå vilken storlek på texten användarna ansåg vara 
av tillfredsställande art. För stor text skulle innebära alltför många sidbyten för att läsa 
genom hela textmassan. Något som användaren kan anse frustrerande och tidskrävande. Är 
texten för liten kan det, i och med den i förhållandevis lilla skärmen, bli svårt att läsa texten. 
Wagners (1994) diskussion kring synbarhet är också något som måste bedömas. Olika 
användare håller förmodligen mobiltelefonen på olika avstånd när de använder den.  

Respondenternas svar angående storleken på texten är relativt klara. Den stora majoriteten 
ansåg att textstorleken var lagom stor för den bildskärm (Ericsson P900) som applikationen 
visades på (se fråga 5 bilaga 8). De personer som svarade att de ville ha mindre text var alla 
inom åldergruppen 20-29 år. De som vill ha större text i applikationen var huvuddelen över 
50 år och de som ville ha störst text var alla över 60 år.  

4.1.5 Fråga 6 – Är mängden textinformation per obje kt 
tillfredsställande? 

Mängden textinformation om de olika objekten som finns utsatta i applikationen påverkar 
inte designen i så stor utsträckning men det påverkar användarnas syn på programmet. För 
mycket text kan leda till att informationen som ges blir ointressant. En viktig aspekt kring 
detta är mobiltelefonens skärmstorlek. Alltför mycket text gör, som tidigare nämnts, att 
användarna måste byta sida mer. Då skärmens storlek är så liten är det viktigt att den 
information som ges är relevant. Wagner (1994) diskuterar vikten av att den presenterade 
informationen är relevant för användarens behov. Texterna bör vara av den art som är 
viktigast för objektet i fråga och ej ta upp alltför mycket spridda områden.  

Resultatet av enkäten är klart även här. 80 % av respondenterna anser att mängden 
textinformation är tillfredsställande (se , fråga 6 bilaga 8). Informationen till objekten är 
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sammanställda av historiker vid de museer som är inblandade i arbetet kring applikationen. 
Detta innebär att arbetet med texterna har tagits på stort allvar och är genomarbetat vilket 
också speglas bland respondenternas svar. 

4.1.6 Fråga 7 – Är storleken på bilderna tillfredss tällande? 

Storleken på bilderna på en liten skärm kan uppfattas som väl små för att betraktaren skall 
få en relevant upplevelse av bilden. Dock är detta inte något lätt problem att lösa om 
bilderna på displayen redan tar upp så mycket plats som det finns utrymme till. Det som 
möjligen kan ändras om det i en applikation framkommer att användarna har svårt att se 
bilderna och anser dem vara för små kan vara att ändra på hur bilderna är utformade. Med 
detta menar vi att bilderna kanske kan tas på ett annat sätt så att yta som för motivet på 
bilden är ointressant minimeras. Allt för att utnyttja displayens yta maximalt och få en så 
god visning av bilden som det är möjligt. 

På vår enkätfråga om storleken på bilderna i mobile tourismos mobila applikation var 
tillfredställande ansåg en majoritet att så var fallet (se , fråga 7 bilaga 8). Ingen ansåg dock 
att bilderna var för stora utan 42 % ansåg att bilderna borde vara större. Försökspersonerna 
förstod att skärmen inte möjliggjorde att göra bilderna mycket större men trots detta ansåg 
alltså 42 % att det var svårt att till fullo tillgodogöra sig alla bilder som visades. 

4.1.7 Fråga 8 - Är mängden bilder tillfredställande ? 

Frågan ämnar besvara om det antal bilder som genom ett bildspel presenteras på de olika 
objekten av användarna anses vara tillfredställande. Vill användarna ha fler bilder som visas 
eller räcker det antal som applikationen presentar nu?  

På denna fråga anser majoriteten att applikationen presenterar ett relevant antal bilder på de 
olika objekten (se , fråga 8 bilaga 8). Några anser att det är för mycket bilder som 
presenteras men detta antal rör sig endast 10 % och svaret till varför de ansåg att det var 
för många bilder kan vara att de var för ivriga att vid första anblicken av applikationen 
klicka och testa allt utan att ta till sig vad som egentligen visades. Om de senare väl 
använder applikationen på plats i Karlskrona kanske deras åsikt ändras till att det är 
intressant att få se fler bilder på platsen sett till hur resterande 90 % besvarade frågan. En 
relativt stor del (23 %) svarade att de gärna kan tänka sig att se fler bilder vid de olika 
besökspunkterna.  

4.1.8 Fråga 9 - Är visningshastigheten på bilderna tillfredställande? 

Frågan har utvecklats för att ge svar om den hastighet som bildspelen visas i under de olika 
besökspunkterna är tillfredställande. Visas bilderna för fort? Är det svårt för vissa personer 
att hinna med att observera all information som bilden presenterar eller går det för 
långsamt så att användaren hinner tröttna på bilden? 

Svaren på enkäten visar att de flesta anser att hastigheten bilderna visas i är lagom (se , 
fråga 9 bilaga 8). Ett fåtal vill se en något långsammare visning medan de flesta som skiljer 
ut sig från lagom kategorin vill se en snabbare visning. När personerna utförde enkäten och 
studerade hastigheten hos bildspelen tyckte de som ville ha en snabbare visning att tempot i 
bildspelet var för lågt och att de ville ha möjligheten att själva välja vilket tempo bilderna 
presenteras. Detta genom att antingen själv välja långsammare eller snabbare hastighet 
likväl som att helt själv få trycka fram varje bild i ett eget tempo. 
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4.1.9 Fråga 10 - Är ljudnivån tillfredställande? 

Ljudnivån i applikationen anser vi är en av de mest viktiga punkterna då mycket av 
informationen kommer fram just genom berättarrösten. Därför är det av yttersta vikt att 
alla som använder applikationen kan höra vad som sägs. 

Svaren på frågan om ljudnivån visar tydligt att det för många personer är svårt att höra 
berättarrösten i applikationen (se , fråga 10 bilaga 8). Bland dem som svarade i den högsta 
kategorin finner vi många från de äldre åldersgrupperna vilka i många fall inte hörde alls 
vad som sades av berättaren. Här fick många, för att kunna höra överhuvudtaget, vända på 
telefonen och sätta högtalaren, som på testelefonen Sony-Ericsson p900 är belägen på 
motsatt sida av displayen, direkt mot ena örat. Även många i de yngre kategorierna hade 
svårt att höra ljudet och uppfatta allt som berättarrösten förtäljde. Sammantaget kan 
konstateras att när det runt omkring personen, som använder applikationen i telefonen, 
existerar andra ljud var det för samtliga ålderskategorier svårt att höra berättarrösten.  

4.1.10 Fråga 11 – Hur mycket kan du tänka dig betal a för tjänsten? 

Då intresset för tjänsten var stort och 98 % av respondenterna skulle använda tjänsten, om 
de fick möjlighet, är frågan om prissättning ett intressant ämne. Svarsutvecklingen var 
också intressant. 35 % ville att tjänsten skulle vara gratis och 26 % var beredda att betala 
mellan 31-40 kr. Andra höga svarsfrekvenser var 12 %; 21–30 kr och 17 %; 41-50 kr (se , 
fråga 11 bilaga 8).  

4.1.11 Fråga 12 – Skulle du använda tjänsten? 

För att kunna se om tjänsten uppskattades av potentiella användare frågade vi om de skulle 
använda tjänsten. 98 % av respondenterna svarade här positivt. Detta kan också härledas 
till vad de svarade i förgående fråga – Hur mycket kan du tänka dig att betala för tjänsten. 
Respondenterna fick svara på hur mycket de kunde tänka sig att betala för tjänsten och om 
de i så fall skulle använda den. Några svaranden ansåg dock att de kanske ej skulle använda 
tjänsten i Karlskrona utan att intresset var större för storstäder som t.ex. Stockholm och 
Göteborg. 

4.1.12 Fråga 13 – Vilken sorts information är du in tresserad av i en mobil  
turistguide? 

Den här frågans syfte var att se om respondenterna kunde se potentialen med att få 
information i sin mobiltelefon. De tillfrågade fick svara på vad för mer information som de 
skulle vilja få direkt i sin mobil (resultat se , fråga 13 bilaga 8). Över 80 % ville få 
information om sevärdheter, mat, evenemang och boende medan 55 % ville ha information 
om samhällstjänster såsom polis, brandkår, sjukhus och apotek.  Andra områden som 
respondenterna gav som förslag var badplatser, uteställen, golfbanor, butiker, auktioner och 
gaturegister.  

4.1.13 Fråga 14 – Är det något du saknar i programm et? 

Den öppna fråga som fanns på enkäten var om respondenterna saknade något i 
programmet. Det som framkom här var bland annat: objektspunkterna skulle se 
annorlunda ut beroende på objektet, ett sökbart gaturegister, möjlighet att själva bläddra 
bland bilderna i programmet och att de olika punkterna i menyn var lite konstigt placerade.  
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5 Analys 
Under analys rubriken presenteras vår analys av det i föregående kapitlet framtagen data 
samt vår analys av applikationen utifrån den bakgrundsinformation vi tagit fram i 
referensramen. 

5.1 Surveyundersökning 

5.1.1 Fråga 2 – Ålder 

Utav åldersfördelningen av svaren i enkäten drar vi slutsatsen att de som är mest 
intresserade av en applikation av den art vi förevisat och utfört enkäten om är personer 
mellan 20-29år. Vi har under enkätundersökning rört oss i en sådan miljö att alla 
ålderskategorierna varit relativt lika fördelade. En viss övervikt av yngre människor har vid 
undersökningstillfällena existerat då många personer pendlar till högskolan i Jönköping via 
stationen i staden men detta flertalen anser vi inte utgjorde så stor övervikt att det påverkat 
kategorin 20-29åringar i någon större utsträckning. Under undersökningen var det generellt 
ett större intresse från personer i åldrarna 20-29år att genomföra enkäten. Även de i 
åldrarna 50-59 samt 60 och däröver var mer intresserade att titta på applikationen än övriga 
åldersgrupper. Vi märkte också att de som räknas in i den yngre ålderskategorin hade ett 
svalt intresse att besvara enkäten. De ur den kategorin som har besvarat enkäten är 
uteslutande från den övre delen av ålderskalan 10-19år. Av detta kan konstateras att 
applikationer som presenterar turistinformation inte intresserar yngre personer som 
befinner sig i grundskolan eller gymnasiet.  

5.1.2 Fråga 3 – Är tjänsten lätt att använda? 

Den stora majoriteten av respondenterna (97 %) svarade positivt på den ställda frågan. 
Tjänstens huvudfunktioner är lätta att använda överlag. Det är lätt att få fram information 
om de olika objekt som finns inlagda i programmet. Det framkom dock att vissa funktioner 
är mindre lättanvända. Ett exempel här är verktyget som användaren kan använda för att 
mäta avståndet mellan två punkter på kartan. Denna tjänst kräver ett klick på symbolen för 
verktygen, två klick på kartan för de punkter avståndet önskas, och sedan ännu ett klick på 
verktygssymbolen. Detta kanske inte låter som något större problem när användaren väl vet 
hur det fungerar men det var svårt även för oss att lista ut hur detta verktyg fungerade. Här 
är det inte nödvändigt att användaren måste klicka en sista gång på verktygssymbolen. Om 
användaren måste genomföra för många moment för att använda en funktion så kan det 
också innebära en lätt irritation över att det är för krångligt. Enligt Schneiderman (1998) så 
är det viktigt att användaren kan följa dialogen som sker mellan användare och maskin. Det 
måste vara enkelt att utföra tjänsterna. Programmet bör även använda informativ feedback 
(Schneiderman, ibid.) om hur de olika verktygen fungerar. Problemet med det tidigare 
nämnda avståndsverktyget skulle lätt kunna lösas genom ett par enkla ord som förklarade 
vad användaren skulle göra i de olika stegen. Det är enligt Schneiderman (ibid.) viktigt att 
designa dialoger så att funktionerna utförs på rätt sätt.  

5.1.3 Fråga 4 - Är det lätt att förstå rösten i pro grammet? 

Vår slutsats utifrån svaren på fråga nummer 4 är att rösterna är bra i den svenska versionen 
av programmet. En mindre studie genomfördes även om den engelska rösten vilken vi 
anser inte är lika lyckad som den svenska, mer om den engelska rösten följer under kapitel 
5.5.10.  
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5.1.4 Fråga 5 – Är storleken på texten tillfredsstä llande? 

De personer som svarade att de ville ha mindre text var alla inom åldergruppen 20-29 år. 
Detta kan bero på att gruppen har vuxit upp med mobiltelefoner och är vana vid mindre 
text och uppfattar alltför mycket sidbyten som något tidskrävande och irriterande. De som 
vill ha större text i applikationen var huvuddelen över 50 år och de som ville ha störst text 
var alla över 60 år. Den äldre generationen kan ha sämre syn och är ej lika van att titta på 
små displayer vilket gör att de får svårare att se texten. 

Slutsatsen är att merparten av användarna är nöjda med storleken på texten. Dock finns det 
ett fåtal respondenter som vill ha mindre respektive större text. För att få så många nöjda 
användare som möjligt kan det vara rekommendabelt att införa en funktion där 
textstorleken kan ställas in beroende på användaren. Genom detta kan de som vill ha 
mindre respektive större text få detta.  

5.1.5 Fråga 6 – Är mängden textinformation per obje kt 
tillfredsställande? 

De flesta användare är nöjda med informationen de fått. Dock då det är ett antal personer 
(20 %) som inte är nöjda med mängden textinformation de fått presenterat. Om 
användaren vill ha mer information skulle en lösning kunna vara att det finnas förslag till 
andra källor eller att användaren eventuellt kan klicka sig vidare till mer information i 
programmet. För de personer som anser att mängden text är för stor finns det inte så 
mycket att göra. Den befintliga texten skulle kunna minskas och användaren skulle som 
ovan bli informerade om var de kan hitta mer information. Det är enligt Snitker (2004) 
viktigt att inte för mycket information presenteras och användaren därav känner ett 
informationsöverflöd. Dock är det så stor del av användarna som är nöjda med mängden 
text att detta anser vi ej behövas. 

5.1.6 Fråga 7 – Är storleken på bilderna tillfredss tällande? 

Slutsatsen rörande denna fråga är enligt oss att bilderna är för majoriteten tillfredställande 
men borde göras större eller mer representativa för det objekt som visas för att tilltala hela 
användarskaran. Vissa av bilderna i guiden går att göra större och använda mer yta av 
displayen. Av övriga bilder så är vissa av sådan art att de kan omarbetas för att göra det 
objekt som förevisas på den aktuella bilden tydligare. Detta kan åstadkommas genom att 
beskära bilderna och att förstora den kvarvarande ytan av bilden så att den fyller hela det på 
displayen tillgängliga ytan. Det är även viktigt att utvecklaren i denna fråga tänker på 
Wagners (1994) designparametrar och i detta fall speciellt på synbarhet och urskiljbarhet 
vad gäller avståndet mellan användaren och skärmen samt användandet av accepterade 
attribut i hur bilderna struktureras. 

5.1.7 Fråga 8 - Är mängden bilder tillfredställande ? 

Vad vi anser vi kan se utifrån den här frågan är att antalet bilder ligger på en god nivå men 
att det om utrymme finns inte är någon nackdel att utöka antalet bilder ytterligare. Dock 
svarar inte frågan på vad för slags bilder som användarna vill se mer av. Eftersom det i 
applikationen visas både historiska som dagsaktuella bilder, samt ritningar och annan dylik 
för objektet relaterad information presenterad i bilder, kan inte frågan svara på vilken av 
dessa kategorier som är mer intressant att presentera mer bilder om. Generellt kan sägas att 
en eventuell utökning av bilderna bör ske anpassat efter vilken information som finns 
tillgänglig för varje objekt. Finns mycket intressanta historiska bilder för ett objekt kan 
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dessa utökas medan det för ett annat objekt kanske finns mer intressanta bilder om annan 
information så som ritningar eller dylikt vilket gör att det är de bilderna som är lämpliga att 
lägga till för just det objektet. 

5.1.8 Fråga 9 - Är visningshastigheten på bilderna tillfredställande? 

Vi ser utifrån svaren att bildvisningshastigheten på applikationen idag är som majoriteten 
säger lagom men en relativt stor del vill att det ska gå fortare. För att få fler nöjda med 
hastigheten borde en möjlighet att höja och sänka tempot på bildspelen införas samt en 
möjlighet att stänga av den automatiska bildspelsfunktionen så att användaren själv kan 
välja sitt visningstempo. Därmed får den enskilde användaren möjligheten att bläddra förbi 
mindre intressanta bilder och stanna och betrakta andra bilder som för den användaren är 
mer intressanta. Dock är att ta i beaktande i en eventuell omarbetning att inte bygga en 
styrning för användaren av visningshastigheten för komplicerad och svårarbetat vilket 
enligt Snitker (2004) kan ske i många fall om funktionen utvecklas med mer tanke på 
teknologin än användbarheten.  

5.1.9 Fråga 10 - Är ljudnivån tillfredställande? 

Resultatet visar klart att ljudnivån inte är tillfredställande även om lagom-kategorin och 
kategorin under innehar 36 % av svaren. Dock kan detta vara lite missvisande då vissa som 
svarat på enkäten gjort det med mindre störande ljud runt omkring än andra och då svarat 
att ljudet varit lagom. Vi konstaterar dock att något måste göras om det i applikationen 
skall finnas en berättarröst. Ljudet fungerar i en helt tyst omgivning men inte på en plats 
där normalt samhällsljud finns runt omkring, som exempelvis trafik eller andra människor 
som pratar. Då det är varje mobiltillverkare som sätter begränsningen i den prestanda som 
deras mobiltelefoner har är det inte möjligt att i själva applikationen höja ljudet mer. Certec 
(2000) diskuterar vikten av att användaren själv har möjlighet att ändra ljudvolymen i 
applikationen. En alltför hög ljudnivå från applikationen är inte heller bra enligt (Certec, 
ibid.) med tanke på att mobiltelefonen då skulle ge ifrån sig så högt ljud att det med all 
säkerhet skulle störa omgivningen. En lösning på ljudproblemet kan vara att utrusta varje 
enhet med en handsfree-enhet. Då finns möjligheten för användaren att själv välja om 
ljudet skall spelas upp i telefonens högtalare eller genom handsfree-enheten. Detta medger 
att användaren, beroende på omgivande situation, alltid kan höra vad som sägs av 
berättarrösten samtidigt som han eller hon inte heller stör omgivningen. Det finns även här 
möjlighet att ansluta flera stycken blåtandsenheter (se bilaga 9) till en och samma telefon så 
att en grupp kan använda en enhet och alla fortfarande kan höra ljudet. 

5.1.10 Fråga 11 – Hur mycket kan du tänka dig betal a för tjänsten? 

En tänkvärd aspekt är också att de förväntningar marknaden har på en produkt kan styra 
prissättningen (Law, 2002). Då Mobile Tourismo ej har marknadsförts runtom i Sverige så 
vet folk ingenting om den. Detta kan också medföra att individen är beredd att betala 
mindre för tjänsten då de varken hört eller vet någonting om den. Det är viktigt för 
företaget att bygga upp en medvetenhet och förväntning hos marknaden för att på så sätt 
få folk att bli intresserad. Är marknaden intresserad så kommer det också personer som vill 
testa tjänsten och efterfrågan kan styra priset i hög grad.  

Ca 1/3 ville att tjänsten skulle vara gratis medan resterande 2/3 var beredda att betala. 
Detta kan också påverkas av bredden av information i applikationen. Om mer tjänster, som 
exempelvis sevärdheter, boende och restauranger, infördes så är folk mer villiga att betala. I 
dagsläget är dock ändå 2/3 beredda att betala enbart den tjänst som finns i bruk idag, vilket 
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innebär att intresset är stort för den här typen av tjänster. Prissättning är ett svårt problem 
då priset måste locka användare men samtidigt ge företaget bakom applikationen en vinst. 
Applikationen bör dock utvecklas och bli en större informationskälla vilket skulle locka 
människor att betala mer för tjänsten.  

5.1.11 Fråga 12 – Skulle du använda tjänsten? 

Denna fråga är starkt kopplad till fråga 3 – Är tjänsten lätt att använda. Om inte tjänsten 
skulle vara lätt att använda så skulle heller inte folk använda den. 98 % av respondenterna 
svarade att de skulle använda tjänsten. Detta härrör också till förgående fråga där 
respondenterna fick svara på hur mycket de var villiga att betala för tjänsten. Resultatet 
speglade även våra åsikter om produkten innan enkäten genomfördes. Vi ansåg att tjänsten 
var en bra idé och intresset för en mobil turistguide visade sig också vara stort. Det var 
många respondenter som var förbluffade över att en sådan här tjänst fanns på marknaden 
och de flesta var mycket imponerade.  

5.1.12 Fråga 13 – Vilken sorts information är du in tresserad av i en mobil  
turistguide? 

När respondenterna såg den här typen av applikation så insåg de potentialen med att kunna 
få information direkt i sin mobiltelefon. Intresset är stort för funktioner som verkligen 
hjälper personer med olika saker. Det finns i dagsläget relativt många nöjesfunktioner, det 
går att ladda ner spel, musik och videoklipp, men tjänster som underlättar för människor är 
inte lika utbrett.  

Slutsatser som kan dras här är att potential och intresse finns för tjänster av detta slag. Det 
är också många olika områden som intresserar människor. Dock så är tjänsten mer 
intressant i större städer där det kan vara svårare att hitta de objekt individen söker.   

5.1.13 Fråga 14 – Är det något du saknar i programm et? 

Genom frågan fick vi synpunkter från respondenterna om vad de saknade i programmet. 

Ett gaturegister skulle kunna hjälpa användaren att hitta runt i staden även utan GPS vilket 
alla användare inte har tillgång till. Det kan även vara av intresse för de användare som har 
GPS.  

Bytet av bilder i telefonen är också något vi håller med respondenterna. I dagsläget är 
intervallet på 5 sekunder och det är ibland för mycket och ibland för lite tid för att titta på 
en bild. Därför skulle det vara bra om användaren själv kan klicka på skärmen för att byta 
bild. Detta diskuteras vidare under kap 5.5.4.  

En respondent informerade oss även här om placeringen av de olika punkterna i menyn. 
Först i listan, som uppkommer när användaren klickar på Meny, är ”Om Guiden” och 
”Copyright”. Detta ansåg respondenten, och vi håller även med, vara lite fel ordning. De 
mest intressanta punkterna bör komma högst upp och de, för användarna, mest intressant 
punkterna bör inte vara ovan nämnda punkter. Istället bör ”Karlskronas Historia”, 
”Aktuellt” och ”Kartor” flyttas upp för att på så vis påpeka dess vikt för användaren.  
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5.2 Service, marknadsföring och kvalitet 
Allt sammantaget behandlar enkäten vad potentiella användare anser om designen och även 
om tjänsten Mobila Guiden. Men upplevelsen och mottagandet av tjänsten samt dess 
design beror på fler saker än endast hur den ser ut. Att presentera information för turister 
kräver även en effektiv marknadsföring för den service sektor som skall belysas enligt 
Normann (1991). Det kräver också enligt Laws (2002) att informationen som presenteras 
oavsett vilken form den presenteras i motsvarar användarnas förväntningar för att 
konsumenten till fullo skall uppskatta produkten. De känslomässiga aspekterna har en 
viktig inverkan i helhetsbilden. Alltså kan ett företag inte enbart inrikta sig till att göra en 
som de anser perfekt designad och utvecklad produkt och vinna användarnas fulla 
uppskattning utan att även behandla marknadsföring och känslomässiga aspekter.  

I mobile tourismos fall anser vi genom vår surveyundersökning att tjänsten av användarna 
tas emot med öppna armar av dem som genomfört enkäten, eftersom 98 % svarade att de 
skulle utnyttja tjänsten samt att 97 % tyckte den var lätt att använda. Tjänsten upplevs alltså 
positivt överlag bland alla sorters användare och åldrar vilket är en viktig känslomässig 
aspekt enligt Laws (2002).  

Vår fokusgrupp var också av den uppfattningen att de mottog produkten väl direkt och 
skapade snabbt ett gillande av den. Dock ifrågasattes tjänsten i viss mån av fokusgruppen 
då den, till skillnad mot surveyundersökningen, kunde fortsätta diskutera vad de tyckte om 
tjänsten efter själva första mötet med den, nämligen om den motsvarar användarnas 
förväntningar?  

Vid första anblicken var respondenterna överväldigade av tjänsten. Användarna tyckte att 
den var fräck och kännde nyhetens behag, vilket också kan påverka vad de egentligen anser 
om produkten. I den fördjupade diskussionen med fokusgruppen framkom det att de 
saknade information om restauranger, evenemang, teatrar och dylikt. Som applikationen ser 
ut idag kan endast information om besökspunkter i staden erhållas, inte info om 
exempelvis de saker som fokusgruppen tog upp. Presenterar då tjänsten tillräckligt med 
information för att den skall vinna användarnas gillande?  Vi tror att den idag uppfyller en 
sådan nivå att den fungerar som ett komplement till en turistkarta i staden, men att den i 
det långa loppet får svårt att leva upp till användarnas förväntningar. Det överväldigande 
som finns i dagsläget är naturligtvis bra men i mobiltelefonernas utvecklingstakt tror vi 
detta är en övergående trend om tjänsten bibehåller sin nuvarande utformning. Vi tror att 
den behöver byggas ut med mer information som till exempel restauranger och nöjen samt 
dagsaktuell information om vad som händer i staden. Fokusgruppen diskuterade fram ett 
förslag där applikationen presenterar en Top10 lista på saker en turist inte får missa i 
staden, samt att ge användaren en kort guidad tur i videoformat över dessa saker. Exempel 
på detta kan vara exempelvis sevärdheter, turistattraktioner eller restauranger. För att 
tjänsten skall motsvara användarnas förväntningar tror vi att den måste erbjuda ett bredare 
informationsutbud. 
Grönroos (1990) framhäver även vikten av helhetskvaliteten runt tjänsten, att en service för 
turistinformation innehar en teknisk kvalité, resultatkvalité av tjänsten samt 
presentationskvalité. Alltså är alla stegen runt tjänsten viktiga för att nå en hög kvalité 
avseende applikationen. Därav anser vi att en applikation som Mobila Guiden, vid sidan av 
att applikationen måste hålla en hög designkvalité vad gäller HCI:s samtliga delar, måste 
paketeras så att användarens alla kontakter runt tjänsten även håller hög kvalité. 
Bemötandet vid kundens första kontakt av tjänsten är, vare sig det sker via en hemsida på 
Internet eller på Karlskronas turistbyrå, en viktig del i helhetsintrycket av applikationen. 
Likväl är bemötandet vid kontakten under användandet och efter att användaren utnyttjat 
tjänsten en del av helhetsintrycket. Kring dessa steg har vi i denna uppsats ej behandlat 
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kvalitén, men vi vill poängtera utifrån den helhetsbild vi tagit fram i vårt arbete att detta är 
en viktig aspekt att hantera för företag som tillhandahåller tjänster av detta slag. 

Det är även som Laws (2002) förklarar mycket viktigt att inte företaget som tillhandahåller 
produkten enbart ser till vad de anser om sin applikation. Det viktigaste i alla lägen är vad 
turisten anser och vad turisten får ut för information och om denna tilltalar personen. 
Därför är det viktigt att organisationen intar ett brett synsätt och gör en bred produkt som 
tilltalar ett så brett kundspektra som möjligt. Här har vi i vår undersökning, genom 
fokusgruppen, sett att Mobila Guiden behöver byggas ut så att den presenterar mer 
information och inte bara tillhandahåller information om besökspunkter. Laws (ibid.) 
framhäver dock att företaget inte får gå utanför sina resurser, möjligheter och kunskaper 
samt flytta utanför sina mål. Därav anser vi att dessa bör sammanvävas för att erbjuda en 
hög kvalitativ service samt att applikationen håller god design. Då kan företaget med stor 
sannolikhet luta sig tillbaka mot en väl fungerande tjänst för turism. 

5.3 Färgsättning 
Valet av färger kan ha stor påverkan på användarnas syn på programmet. Det enklaste 
sättet att påvisa när ett färgval blir felaktigt när färgerna är så lika varandra att de smälter 
ihop och användaren har svårt att urskilja de olika objekten. Vid vår analys av färgvalen har 
vi delat upp applikationen i olika områden för att analysera var del för sig.  

5.3.1 Meny 

Huvudfärg i menyn (Se Bilaga 6) är grundfärgen röd vilket enligt Wagner (1994) innebär att 
färgen är mindre känslig för påverkan av andra bakgrundsfärger i programmet. Detta 
färgval gör att menyn framträder på ett bra sätt och är lätt att hitta vid första anblicken av 
programmet. Grundfärgerna minskar även risken för färgförvirring och färger av detta slag 
fungerar, enligt Wagner (ibid.), bra som bakgrundsfärg. De olika verktygen som finns i 
menyfältet har en vit bakgrund vilket Wagner (ibid.) anser göra att de avancerar mot 
användaren och upplevs lättare att uppfatta. Knapparna framhävs och det är lätt att förstå 
att de är klickbara, vilket gör det lätt för användaren att förstå vad som kan göras i 
programmet.  
I menyn finns även en symbol i form av en rund boll som förklarar GPS statusen. När 
GPS:en är inkopplad och i funktionellt läge så är bollen grön. När den ej fungerar så ändras 
färgen till rött. Detta är färger som kan påkalla psykologisk respons (Wagner, 1994). Den 
gröna färgen upplevs oftast som något positivt för oss människor och betyder ofta att 
någonting fungerar eller att det är fritt fram att gå vilket gör det lätt för användaren att 
förstå att nu fungerar GPS:en som den ska. Rött däremot ger en känsla av att någonting är 
fel och så är också fallet i applikationen vi analyserar. När den runda bollen blir röd så 
betyder det antingen att GPS:en ej fungerar som den ska eller att inga koordinater 
inkommer, vilket kan betyda att användaren befinner sig inomhus dit satellitsignalerna inte 
når. En tredje färg, vit, framkommer också i de fall när ingen GPS är inkopplad till 
mobiltelefonen. Denna färg är dock något intetsägande och det kan vara svårt för 
användaren att förstå vad symbolen i det läget betyder. Knapparna är dock klickbara vilket 
innebär att textbaserad informationsstatus också finns att tillgå vilket är ett bra 
komplement.  
I menyn består bakgrunden av ren vit färg och svart text. Dessa färger gör menyn enkel 
och lätt att tyda. Den kan kännas lite stel mot färgerna i övrigt men en meny bör inte bestå 
av så mycket färger som gör att fokus tas bort från det som är intressant, nämligen de olika 
val användaren kan göra i menyn.   
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5.3.2 Satellitkarta 

Sattelitkartan är ett av de två kartval som finns i applikationen. Denna karta är ett 
sattelitfoto över staden som gör att användaren kan se själv hur staden är uppbyggd med 
hus och dylikt.  

När användaren zoomar in ett par steg på sattelitkartan så framkommer punkterna för de 
olika objekt som finns i staden. Då mycket av kartan, som i det här fallet är bakgrunden, 
består av mörka färger bör, enligt Wagner (1994), färgerna som läggs ovanpå kartan bestå 
av någon ljusare färg som avancerar mot användaren så att den framstår mot den mörka 
bakgrunden. Fookus bör ligga på de olika besöksobjekten som finns på kartan, istället för 
kartan själv, och bör få en ljusare färg som är lättare att se. Wagner (ibid.) diskuterer vikten 
av att kontrasten mellan förgrund och bakgrund är utformat så informationen framträder 
tydligt. I dagsläget har punkterna en svart färg vilket kan vara svårt att uppfatta. En önskan 
från många respondenter, både i fokusgruppen och surveyundersökningen, var också att 
punkterna skulle ha olika färg beroende på vad de visar. Detta kan också vara ett sätt att 
hjälpa användarna att nå den information som intresserar dem mest. Ett exempel där en 
besökspunkt är av annan färg är turistbyrån. Den består av en fyrkant i en ljus blå färg med 
ett vitt ”i” i mitten. Denna symbol är mycket lättare att se i förhållande till de andra 
symbolerna på kartan. Även toalettsymbolerna har en ram av blått vilket för de lättare att 
uppfatta. Dock är förmodligen inte dessa punkter av mest intresse för användarna vilket 
medför att objektspunkterna bör få en annan färg än i dagsläget och även annorlunda 
färger gentemot varandra. 

Pilarna vilka användaren kan förflytta sig runt på kartan består också av färgen svart. Detta 
innebär också att de, mot den mörka bakgrund som finns, ej framstår så klart för 
användaren vid första anblicken. Det kan dock också tolkas som om de är av denna art för 
att ej ta bort fokus från kartan och dess besökspunkter vilket vi anser vara ett smart drag. 
Vi anser att pilarna är tillräckligt lätta att hitta för användarna.  

5.3.3 Vanlig karta 

Den här kartan är en karta från lantmäteriet över Karlskrona centrum. Detta innebär att 
färgvalen är gjorde av människor som är kunniga inom detta område. Vi är därför nöjda 
med färgvalen på kartan.  

Då färgerna på denna karta är ljusare så framstår de svarta besökspunkterna på ett bättre 
och mer tillfredsställande sätt gentemot sattelitkartan. Även pilarna där användaren kan 
förflytta sig runt på kartan syns bättre.  

5.3.4 Objektinformation 

Färgerna i menysystemet följer de färgval som genomgående finns i menyerna. En röd 
bakgrund med knappar som har vit bakgrund och svart förgrund. Dessa gör det tydligt för 
användaren att hantera menyvalen.  

Genom ett grått och ett vitt färgval är det vita fältet på botten av displayen avskiljt från det 
grå fält som största delen av skärmen är upptagen av. Detta innebär att användaren 
förväntar sig att det vita fältet bör användas till något. Ibland används detta fält till 
förklarande bildtexter men det sker inte så ofta. För att användaren ej skall bli irriterad för 
ett outnyttjat område på den lilla skärmen bör detta område antingen användas för mer 
bildtexter eller till större bilder.  
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5.4 Ljud 
Det ljud som uppkommer vid användandet av applikationen är de olika röster som 
beskriver de olika objekten och de klick-ljud som finns inställt på telefonen. Dessa klick-
ljud härstammar alltså inte från applikationen utan telefonen.  

Som tidigare nämnts, under kap 5.2.9, så anser vi att ljudnivån måste höjas för att alla 
människor som använder applikationen skall kunna höra vad som sägs. Det finns möjlighet 
att höja och sänka volymen på mobiltelefonen, vilket Han et al (2004) är en kritiskt för att 
tillfredställa användarna, fast vi har använt högsta möjliga volym under uppsatsarbetet då vi 
ansåg att även detta var lite lågt. Detta då till och med lite omkringliggande buller kan 
medföra att användaren inte hör någonting om vad som sägs i applikationen måste detta 
tas upp till diskussion. Dock infinner sig det vissa nackdelar när ljudnivån höjs på 
mobiltelefonen. Det kan bli ett störande inslag för andra människor som inte använder 
applikationen men tvingas ofrivilligt till detta när en användare passerar. Många vet redan 
idag hur det är till exempel på tåget när mobiler ringer hela tiden. Ska nu alla som befinner 
sig i Karlskrona höra denna berättarröst? Applikationen bör därför ha en funktion som gör 
att det är enkelt att stänga av ljudet då detta är möjligt. Detta går oftast genom telefonens 
funktioner men detta är inte alltid så smidigt att göra när ett program är igång. Den bästa 
lösningen är dock, enligt oss, att använda någon sorts hörlurar eller handsfree. Idag är det 
även möjligt att koppla flera enheter till en telefon vilket gör att ett antal människor kan 
använda och lyssna från samma mobiltelefon.  

Berättarrösterna på svenska är förhållandevis tydliga men vissa berättarröster på engelska 
kan vara lite otydliga att förstå. Den bästa lösningen här vore att se till så att berättarna är 
väl utbildade i det engelska språket och kan prata det flytande och tydligt. Detta för att 
säkerställa att även de engelskspråkiga användarna förstår programmet.  

5.4.1 Feedback 

Ljud kan också användas till annat än just en berättarröst. Det kan finnas som hjälp och 
stöd vid användandet av eventuella funktioner i ett program. Ett exempel är olika ljud som 
ger feedback till användaren under användandet. Han et al (2004) beskriver detta som 
användarvänligt ljudsupport. Det kan till exempel vara ljud som varnar när användaren gör 
något fel. Dessa ljud som används bör dock vara utformade på ett bra sätt så att kvaliteten 
överensstämmer med den övriga produkten (Han et al, ibid.).  

Vi håller med Certec (2000) att feedbackljud inte skall finnas hos produkten bara för att det 
är ”häftigt” med ljud. De måste vara till hjälp för användaren annars blir de lätt överflödiga 
och tillslut kan de upplevas störande och irriterande. Även Wilbert (2002) är av samma 
ståndpunkt och fortsätter med att ljud bör användas sparsamt då människor i omgivningen 
kan störas och att ljudsignaler kan överanvändas vilket gör att användaren tillslut inte 
reagerar på dem.  

Visst skulle det kunna införas ljud i applikationen som varnar användaren när till exempel 
GPS:en är frånkopplad eller när användaren trycker på fel ställe på skärmen. Vi anser dock 
att detta ej är nödvändigt då det istället lätt kan upplevas som ett störande moment, inte 
minst hos de personer som inte använder applikationen men tvingas höra ljudet.  

5.5 Uppmärksammade brister 
Under det här kapitlet har vi tagit upp vissa brister som vi uppmärksammat under analysen 
av den Mobila Guiden.  
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5.5.1 Menyfältet 

Meny fältet i applikationen ser inte likadant ut när användaren rör sig mellan kartan och 
besökspunktsinformationen. Schneidermans (1998) första regel för interface design 
behandlar vikten av konsekvens i ett system. Menyn fältet i applikationen bör ha samma 
grund utförande vart än användaren befinner sig. 

5.5.2 Varierande volym 

De olika personer som agerar berättare i applikationen har vid vissa tillfällen olika volym 
nivåer. Detta kan för användaren vara irriterande och störande om rösten helt plötsligt blir 
starkare eller svagare. Schneidermans (1998) regel om konsekvens bör beaktas även vad 
gäller en genomgående lika volymnivå i applikationen. 

5.5.3 Sekvensbehandling av förflyttningar mellan ob jektvyer 

När en besökspunkt är öppen är inte bara konsekvensen att menyn har ändrat utseende 
utan det saknas även ett alternativ att direkt ha möjlighet att gå tillbaka till kartvyn. När 
detta nu skall göras måste användaren stega sig tillbaka via bildspelet för att nå tillbaka till 
kartvyn. Schneidermans (1998) andra regel i interface design förespråkar vikten av att 
möjliggöra för användaren att använda sig av genvägar. Detta medger ett förbättrat 
användningsförfarande för användaren och bidrar till att stödja användarens egenkontroll. 
Att användaren måste gå via bildspelet för att komma tillbaka till kartvyn anser vi inte bara 
ett onödigt steg utan blir även mycket irriterande när berättarrösten som användaren redan 
hört en gång återigen startar innan nyttjaren hinner trycka sig tillbaka. Det kan även ge en 
viss förvirring hos användaren och stödjer inte Schneidermans (ibid.) regel om att stödja 
egenkontroll för användaren. Här är även Schneidermans (ibid.) fjärde regel att ta i 
beaktande, att designa dialoger så att funktionerna utförs rätt. En handling skall vara 
organiserad i en början, mellan och slut. Så är inte fallet när användaren utforskar en 
besökspunkt i Mobile tourismo, då andvändaren när han eller hon är klar på 
besökspunkten måste ta ett steg tillbaka för att kunna återgå till kartvyn.  

5.5.4 Bildvisning 

När bildspelet med i vissa fall förekommande berättarröst startas visas bildspelet enligt en 
förbestämd visningshastighet. Applikationen tillhandahåller inte någon möjlighet för 
användaren att själv klicka fram varje bild i sin takt eller ha möjlighet att höja eller sänka 
bildvisningshastigheten. Detta har vi genom fokusgruppen och surveyundersökningen 
konstaterat vara en brist i applikationen. Avsaknaden av att användaren själv har 
valmöjligheten att själv bestämma visningshastigheten av bilderna främjar inte heller 
schneidermans (1998) sjunde regel för interface design nämligen användarens egenkontroll 
i systemet.  

5.5.5 Manövreringspilar 

De pilar som applikationen visualiserar på var sida om kartan presenteras även när det inte 
finns någon ytterligare kartbild för användaren att förflyttas till. Wagner (1994) anser i sin 
parameter urskiljbarhet vid design av en display att symboler inte skall kunna bli en möjlig 
källa till förvirring. Pilarna visualiseras på displayen även när det inte finns någon kartbild 
att tillgå i den riktning pilen hänvisar. Detta anser vi är en källa till förvirring hos 
användaren. Det är också enligt Krug (2000) viktigt att applikationen är självförklarande 
och inte inger någon form av villfarelse så att användaren hamnar i ett tillstånd av att han 
eller hon inte förstår applikationen. Applikationen presenterar inte heller någon förklaring 
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till varför ingenting händer när användaren klickar på en pil som inte har någon ytterligare 
bild att presentera. Här borde det om pilen skall presenteras finnas en informativ feedback 
att tillgå enligt Schneidermans (1998) tredje punkt för interface design som talar om att 
kanten på den karta som finns att tillgå är nådd. 

5.5.6 Mätfunktionen linjalen 

Den funktion som kallas linjal i den mobila guden är en funktion som mycket väl kan bidra 
till användarnas tillfredställelse om den uppfyllt schneidermans (1998) tredje design 
kriterium för ett system, nämligen att erbjuda informativ feedback och ge förklaringar. 
Mätfunktionen benämnd linjal är nu utformad helt utan förklaring om hur användaren skall 
använda den för att mäta en viss sträcka. Här måste information finnas att åtkomma i 
applikationen och en förklarande text bör även visas i displayen för varje tryck användaren 
gör när han eller hon mäter en sträcka. Här är även Krug´s (2000) första lag inom 
gränssnittsdesign att ha i beaktande. Den säger att användaren inte skall behöva tänka eller 
behöva självmant lista ut genom att pröva sig fram hur en funktion fungerar. Vi anser 
utifrån detta att gränssnitten skall vara så genomarbetat att användaren får det stöd och 
förklaringar för hur varje funktion används automatiskt.  

5.5.7 Viloläge 

Ett problem i användandet av applikationen i vår testtelefon (SonyEricsson P900) är att 
displayen automatiskt går ner i ljusstyrka efter en viss tidsperiod. Detta är en mycket 
störande detalj och vi anser att applikationen automatiskt borde ändra telefonens 
inställningar så att displayens ljusstyrka inte ändras under bildspelen. Vi kan tänka oss att 
funktionen ändå behöver finnas kvar då det spar telefonbatteriets livslängd men att det inte 
inträffar under bildspelen utan endast i kartvy läget. 

5.5.8 Felaktig ljudpresentation 

Om användaren förflyttar sig från objekt länk vyn till kartvyn, vilket måste ske via objekt 
vyn, och gör detta medels en för varje vy snabb klickning på tillbaka symbolen inträffar en 
felaktighet. Applikationen börjar då spela upp det ljud som tillhör den föregående objekt 
vyn trots att användaren nu är i kartvyn. Detta betecknar vi som ett allvarligt fel eftersom 
användarna ofta klickar sig snabbt tillbaka till kartvyn och när felet inträffar går det inte att 
stänga av ljudet utan att klicka på en ny besökspunkt. Detta fel leder även till förvirring hos 
användaren när han eller hon inte vet hur de saka agera när felet uppkommer. Här är 
Schneidermans (1998) femte regel för interface design att erbjuda felhantering och 
felförebyggande att beakta. 

5.5.9 Zoomningsknapparna 

När användaren utnyttjat inzoomningsfunktionen så att maxiamalzoomning visas av kartan 
går det fortfarande att trycka på symbolen för inzoomning. Visserligen presenterar 
applikationen ett meddelande efter tryckningen, mot den yta användaren vill zooma 
ytterligare, att full zoom har nåtts. Men vi anser utifrån Krugs (2000) första lag om 
användbarhet att detta kan bidra till att förvirra användaren och för att undvika detta borde 
symbolen för inzoomning ändras när full zoom har nåtts. Vårt förslag är att ett rött kryss 
uppkommer ovanför symbolen när full zoom har nåtts likväl det kan se likadant ut när full 
utzoomning har nåtts. Färgen rött på krysset ger enligt Wagner (1994) en negativ 
association vilket säger användaren att funktionen inte går att använda för tillfället. Vidare 
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anser vi även att formen av ett kryss är lämplig för att ytterligare belysa att funktionen för 
tillfället inte går att använda. 

5.5.10 Engelska delen  

Den engelska delen av applikationen har vi inte undersökt grundligt i detta arbete dock har 
vi under pilottestet tagit tillfället i akt att fråga en engelskspråkig person om en reflektion 
över hans åsikter om den engelska delen. Det som kan anmärkas på är den kvinnliga rösten 
i applikationen när denna person läser på engelska. Vi tror att rösten har en väl stor 
brytning för att en engelskspråkig person skall uppfatta den som intressant att lyssna på 
vilket även vår tillfrågade person ansåg. Även fokusgruppen ansåg att den kvinnliga 
berättarrösten inte fungerade på engelska. Detta anser vi vara värt att beakta i framtagning 
av en applikation att det är viktigt att alla röster på olika språk känns bekväma för den 
tänka målgruppen.  

Vi detekterade även ett fel under våra tester i den engelska versionen, detta var att 
felmeddelande på svenska förekommer. I den ruta med information som uppkommer då 
applikationen laddar eller presenterar viss information presenteras ibland texten på svenska. 
Konsekvens i applikationen är viktig enligt Schneidermans (1998) första regel för interface 
design. 
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6 Slutsatser 
Här presenterar vi våra slutsatser kopplade till de forskningsfrågor vi ställt: 

 

1. Vilken sorts information kan intressera turisterna?  

• En mobil turistapplikation bör innehålla stora mängder information. En 
helhetslösning bör designas utifrån en turists behov.  

• En mobil turistapplikation måste presentera ett brett informationsutbud om 
området den belyser för att vinna ett brett intresse. Områden som är intressanta i 
en mobil applikation är: Karta med Sevärdheter, Mat, Boende, Evenemang, 
Samhällstjänster, Butiker & Nöjen.  

 

2. Hur ska en mobil applikation designas för att vinna användarnas gillande? 

• Stor vikt vid design av applikationer i mobila enheter bör läggas på användbarhet. 
Det är viktigt att en dialog mellan programmet och användaren infinner sig.  

• Färgsättningen i en mobil applikation är av stor vikt så användaren kan uppfatta allt 
som presenteras på den förhållandevis lilla skärmen.  

• Designa applikationen konsekvent så att alla olika delar har samma grundutförande 
och meny. 

• Designa alla dialoger i början och slut och låt inte användaren stega tillbaka genom 
steg som redan har tagits.  

• Ge användaren möjlighet att förflytta sig i applikationen genom genvägar. 

• Förvilla inte användaren genom onödiga symboler eller att symboler som inte har 
någon funktion visas på displayen.  

• Erbjud tydliga instruktioner och informativ feedback för användaren i alla steg och 
funktioner som applikationen kan förmedla. 

• Bygg applikationen så att användaren förstår allt utan att själv behöva fundera ut 
hur något fungerar. 

 

A. Hur skall text och bilder presenteras på den förhållandevis lilla textskärmen?  

• Då olika användare uppfattar textstorlek på olika sätt bör individuella inställningar 
finnas. Detta är av extra vikt vid mobiltelefoner då de har en förhållandevis liten 
skärm. 

• Utnyttja så stor del som möjligt av displayen för presentation av bilder. Bilderna 
som presenteras bör också tydligt representera huvudobjektet på bilden och så lite 
övrig yta som möjligt. 
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• Presentera mycket bilder som ger relevant information till ett valt objekt men ge 
användarna själva möjligheten att välja vilken visningstakt de vill.  

 

B. Hur skall ljud i mobila applikationer presenteras?  

• Då en mobil applikation ofta används på olika platser i samhället där andra 
störningar och buller kan förekomma är det att rekommendera att användaren 
använder hörlurar. Detta också för att inte störa omgivningen med de ljud som 
genereras från applikationen. Även enkel ljudnivåreglering bör förekomma i 
programmet.    

• Se till att det inte endast är möjligt att få ljudet från den mobila enheten presenterad 
i dennas interna högtalare utan att användaren även kan få ljudet presenterad i 
annan extern enhet. 

• En berättarröst i en mobil applikation bör artikuleras väl och berättarpersonen bör 
ha mycket god kunskap i det språk som han eller hon använder. 

 

3. Hur övertygas allmänheten att använda en mobil turistguide?  

• Mobila applikationer bör marknadsföras för att nå ut till allmänheten. Intresset 
finns ofta men människor måste bli medvetna om att tjänsten existerar.   

• Helhetskvalitén runt applikationen och inte bara själva applikationen har en 
avgörande roll för turisternas gillande av produkten. 
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7 Avslutande diskussion 
Nedan följer en diskussion om de erfarenheter vi fått under uppsatsarbetet samt förslag till 
fortsatta studier. 

7.1 Erfarenheter 
Arbetet med fokusgruppen var en god idé och det var ett mycket intressant 
tillvägagångssätt för oss. Vi fick med oss många värdefulla aspekter ifrån diskussionerna 
som pågick. Dock är det viktigt att vi som diskussionsledare leder in gruppen till de 
områden som vi från början ville diskutera. Det var lätt att diskussionen mellan 
gruppmedlemmarna gled iväg till andra områden som var intressanta men dock inte så 
användbara för oss som hjälp till våra problemställningar.  

Arbetet med enkäten blev en väldigt stor och tidskrävande process för oss. Vi ville, för att 
få ettbra och generaliserbart resultat, genomföra en enkät med många svarande. Vi insåg 
snabbt att det var många som inte var så intresserade av att besvara en enkät, även då de 
verkade ha tid och möjlighet till detta. En annan aspekt var också att vi var tvungna att ge 
en liten demonstration av applikationen för att respondenterna skulle kunna genomföra 
enkäten. Då vi bara hade en mobiltelefon där applikationen fungerade så kunde vi bara 
intervjua en respondent i taget. Detta medförde att arbetet tog väldigt lång tid och vår 
planering blev något lidande. Dock var vi väldigt nöjda med att tillslut erhålla 100 enkätsvar 
vilket vi ansåg vara en tillräcklig grund för analys.  

Användandet av avsnittet om de olika teknikerna från 2G till 4G togs med i uppsatsen för 
att ge läsaren en bakgrund och förståelse för utvecklandet av dessa tekniker. Vi ansåg att 
det blev lättare för läsaren att få en förståelse för hur behovet av ökad bandbredd växte 
genom att presentera detta kapitel.  

Vi insåg snabbt vid uppsatsarbetet att området vi valt var ett väldigt brett ämne. Det fanns 
väldigt många olika aspekter som vi kunnat ta upp men vi insåg snabbt att detta skulle göra 
uppsatsarbetet alltför stort. Vi hade vissa problem i början att nischa oss och komma 
underfund med ett område smalt nog för oss att behandla. Detta medförde också att vi 
blev något försenade i starten av arbetet men vi tog snabbt igen den förlorade tiden.  

Vid de intervjuer vi genomförde använde vi inte någon sorts bandspelare utan enbart av 
anteckningar. Detta kan ha lett till att vi missat att anteckna ner vissa delar av misstag och 
glömska. Vi anser dock att vi fått med det viktigaste ut ur intervjuerna men i framtiden är 
bandspelare att föredra. Det blir då också lättare att fokusera på samtalet istället för 
skrivandet vilket gör att vi som intervjuare blir mer insatta i det respondenten säger och kan 
svara därefter. Ibland kan vi vara för upptagna med att skriva för att hinna lyssna på allt 
som respondenten säger och känna att vi inte hinner med att bryta in med frågor.  

Under surveyundersökningen tillfrågades respondenterna i något skilda miljöer. Några 
gjorde undersökningen i mycket tyst och ostressande omgivning medan andra i en mer 
stressad och högljudd omgivning. Detta kan givetvis ha gett en viss påverkan av vårt 
resultat samtidigt som det var intressant ur en synvinkel nämligen att vi fick svar på att 
applikationens ljud fungerar i tyst miljö men inte i stadsmiljö. Vår tanke var att genom att 
utföra undersökningen kring turistbyrån så borde det vara en mycket likartad miljö. Vi 
upptäckte dock att ljudnivån skiljer sig mycket i det området beroende på om många bussar 
just kommit in eller om ett tåg skall avgå vilket innebär att det samlas mer folk i området. 
Detta påverkad ljudnivån avsevärt vilket ledde till att respondenterna fick en något 
annorlunda omgivnings påverkan. Det hade varit bättre om samtliga tillfrågade hade haft 
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samma ljudbild runt sig hela tiden vilket de möjligen hade fått om vi utfört enkäten 
exempelvis utomhus.  

7.2 Förslag till fortsatta studier 
Hur framtidens mobiltelefoner kommer att se ut och vad det kommer att erbjudas för 
tjänster är mycket svårt att förutse. Vi har i denna uppsats lagt fram några resultatpunkter 
om hur ett mobilt gränssnitt bör designas. Vidare studier inom detta område skulle kunna 
beröra andra marknadsapplikationer och hur de skall anpassas för att nå ut till dess 
målgrupp. Studier som omfattar mer specifikt vad för information turister vill ha och andra 
sätt att presentera denna på kan också vara av intresse. Även studier kring hur en mobil 
applikation bör marknadsföras för att på ett bra sätt nå marknaden kan vara intressant. 
Detta då applikationer av det här slaget, enligt vår erfarenhet i detta uppsatsarbete, ej har 
fått så stor slagkraft på marknaden.  

Ett annat område i behov av studier är hur applikationer av det här slaget kan kompletteras 
med andra sorters information från exempelvis restauranger och boende i staden. Hur 
integreras dessa system i varandra? 

Vidare presenterar vi ett antal frågeställningar som vi anser kan vara intressanta områden 
för vidare studier. Dessa kan användas som grundande idéer och hjälp för den fortsatt 
forskningen om utvecklingen av mobila applikationer. Dessa är: 

• Hur bör andra informationstjänster införas i en applikation?  

• Hur mycket information klarar användaren av att ta emot?  

• Hur bör en helhetslösning av en mobil applikation se ut för att bli slagkraftig?  

• Hur kan kontakten med användaren byggas upp innan besöket i staden och hur kan 
den behållas efter besöket? 

• Hur bör mobiltelefonens högtalare konstrueras för att ge en tillfredsställande 
ljudvolym?  

• Hur bör användaren ta emot ljudet från telefonen på ett bra sätt i en mobil 
applikation?  
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Bilaga 1 – Intervju David Ermen 
25 februari 2005 

 

Intervjun hölls i syfte att utveckla och få nya uppslag i ämnet turistinformation kopplat till en 3G 
applikation. Vi ville diskutera idéer och tankar kring ämnet och eventuellt få nya infallsvinklar och 
tips av David.  

En fråga var om han ansåg att vi även bör undersöka turisternas åsikter och inte bara 
koncentrerar oss på att göra djupintervjuer med företag. David definierade ordet turist; ”En 
person som är borta från sin hemstad minst en natt men inte stannar som bosatt där.” Med 
bosatt menade David någon som stannar på en plats en längre tid för exempelvis studier eller 
dylikt, en sådan person räknas då som bosatt på den platsen och inte som turist så länge han eller 
hon är på den orten. Rör sig vederbörande utanför staden räknas han eller hon däremot som 
turist likväl som alla andra som rör sig utanför bostadsorten till en plats de inte har en fast 
anknytning till.  
Genom denna definition ville David klargöra att han tror att vi bör utkristallisera en målgrupp 
som vi kan inrikta en eventuell studie emot. Eftersom begreppet ”turist” är så brett bör en 
avgränsning mot en viss grupp göras. Diskussionen om vilken grupp som kan vara mest 
intressant för en studie i vår kandidatuppsats ledde till ett förslag att precisera sig mot yngre 
människor som är invanda vid tekniken och som är på resande fot. En metod kan vara att fråga 
inresande personer till Jönköping som är här som turister.  

En viktig fråga som David ansåg att vi bör resonera kring är vad en person är villig att betala för 
en tjänst av den typ vi skriver kring. Här kan ett beaktande göras att vid en undersökning svarar 
ofta respondenten positivare till ett kostnadsförslag än då han eller hon verkligen skall betala för 
tjänsten. 

Ett annat förslag som David lade fram i diskussionen kring en undersökning var att skapa en 
fokusgrupp. Denna grupp kan vara ett första steg i att testa frågor för en större undersökning 
samt fungera som en ytterligare idéspruta genom att ta in nya oberoende människor i 
diskussionen. 
I den tekniska biten var Davids synpunkt att vi bör undersöka vilka fördelar ett mobilt 
informationssystem för 3G har jämfört med de mer traditionella informationsvägarna. Vad kan 
turisten vinna på att erhålla information om en viss plats via 3G istället för att ringa eller besöka 
den lokala turistbyrån? 

David lade även fram idén att göra en marknadsplan över den sorts applikation vi avser 
undersöka utvecklingsmöjligheten kring. Eventuellt kan en SWOT analys vara en bra 
infallsvinkel. Här kan även de 4 P: na vara intressanta att ta upp.  

Intressanta frågor i marknadsplanen kan vara: 

• Är intresset tillräckligt stort?  
• Vad är en potentiell kund villig att betala för tjänsten?  
• Finns det tillräckligt många som vill betala för tjänsten? 
• Målgruppsanalys 

 
Intressanta områden kan vara: 

• Internet Marketing  
• Service Marketing 
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När ämnet marknadsplan var upp för diskussion föddes även en ny idé om att sälja tjänsten till de 
företag och liknande som kan vara intresserade att bli presenterade via systemet. Att arbeta med 
tjänsten som en gratistidning vilken inkasserar sin förtjänst via de annonsplatser de erbjuds i 
tidningen. Kan tjänsten möjligtvis bli helt gratis för turisten och bara bekostas av ”annonsörer-
na”? 
En databas med alla de företag som vill vara en del av tjänsten kan då byggas upp och utifrån den 
profil turisten är anmäld via kan specifik och passande personlig information som är relevant för 
just den enskilda turisten presenteras. 

Slutligen gav David oss tips för vidare studier och informationsinskaffning samt lämnade dörren 
öppen för fler intervjuer och vidare hjälp i arbetet. Därefter avslutades intervjun.  



 

 54 

Bilaga 2 – Intervju Turistchef Karlskrona Kommun 
 

Telefonintervju med Magnus Broomé 16 Mars 2005, Karlskrona kommun – Turistchef 

 

Arbetet påbörjades 2002 där användarna fick en guide i sin pda (personal digital assistant) över ett 
litet område i Karlskrona. År 2003 utökades arean med tillhörande turistobjekt.  

År 2004 infördes en guide för hela världsarvet i Karlskrona och systemet gick över till att kunna 
hanteras i en 3G mobil. Då kunde människor gå runt i Karlskrona och få information om varje 
objekt samt även kunna följa en guidad tur.  

I år tar systemet ett steg tillbaka för att sedan kunna ta två steg framåt. TelecomCity lanserade en 
ny tjänst på Turmässan (Turistmässa) 2005 i Göteborg. Tjänsten heter searchfinder och är ett 
stadsorienteringsspel som lanseras i augusti i Karlskrona stad. Det går ut på att användarna ska 
finna ledtrådar, svara på frågor och hitta till olika platser och sedan skicka kort på de platserna via 
mobilens kamera till ledningen och publiken. Publiken kan också följa deltagarna via den 
inbyggda GPS som nu finns i ett flertal mobiler. Plattformen för systemet är skapat av WIP i 
samarbete med Blekinge Tekniska Högskola.  

Mobilen används alltså som spelredskap/utbildningsredskap och är till för alla som har en 
mobiltelefon med kamera. Användaren hämtar/betalar för ett lösenord på turistbyrån i 
Karlskrona och sedan startas spelet via mobiltelefonen. TelecomCity anser att det är ett sätt att ta 
sig ut på stan, se stan och dess världsarv och samtidigt ha kul. Funderingar finns även på att göra 
en tävling av det, där det gäller att många rätt som möjligt eller genomföra det så snabbt som 
möjligt.   
Hela projektet är i samverkan med WIP (Konstruerat plattformen Mobilis), kommunen, både 
turist- och kulturavdelningarna, statens fastighetsverk, telecomcity och ytterliggare lokala och 
nationella aktörer.  

Projektet har tidigare inte lockat så mycket användare men det trodde de heller inte att det skulle 
göra i början. Den främsta anledningen var all publicitet de fått i tidningar runt om i landet, men 
också i andra länder. De anser att projektet var värt det pga all publicitet.  

De tror inte att tjänsten skulle locka turister till Karlskrona utan det är mest en tjänst som kan 
underlätta för turisten. Det kanske kan locka folk att stanna kvar en extra dag för att spela 
searchfinder.  

Den ursprungliga tjänsten 2002 skapades av WIP i samarbete med studenter vid Blekinge 
Tekniska Högskola. Sedan hakade kommunen och andra företag på och skapade en 
samverkansgrupp för att diskutera fortsättningen vilket fortfarande pågår. De anser att tjänster av 
detta slag har stor potential, det gäller bara att övertyga gemene man om det också.  

De genomförde ingen marknadsundersökning innan de olika delprojekten (2002,2003 osv.) 
startade. De gör just nu undersökningar hos gymnasieelever och företag som får prova tjänsten 
för att se utfallet innan tjänsten lanseras för allmänheten i juni. De anser att de bara skrapar i 
början på tjänster av detta slag och att det finns väldigt stora möjligheter för mobilitet inom detta 
område i framtiden.  

Det stora problemet de ser är att gemene man utnyttjar sin mobil väldigt lite. De flesta använder 
den ”bara” till för att ringa och skicka sms. Potentialen är så mycket större redan i dagens 
mobiler. Det gäller att övertyga folket om hur smidigt och enkelt det är med de system som är 
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under utveckling i t.ex. Karlskrona. I framtiden är mobilen förmodligen en dator och med alla 
möjligheter det ger.  

Andra problem är: 

� Hur bör applikationen läggas upp på ett pedagogiskt sätt? 
� Hur sker kopplingen till andra system som kan vara användbara? 

 

Broomé anser att det är en förlängning av turistbyrån då den inte alltid är öppen. Hur gör turisten 
när den är stängd och behöver hotell, tips om restauranger, sevärdheter och annan information?  

Ett stort museum i Stockholm har fått pengar för att ta fram en liknande tjänst. De har dock inte 
kommit lika långt som Karlskrona och gör det inte heller på samma sätt. De använder 
radiosändare vid varje objekt. Broomé tycker inte att det är lika flexibelt som ett system där 
användaren använder mobiltelefonen.  

Han informerade också om att WIP kunde informera oss om andra projekt då de har tagit fram 
plattformen. Broomé tipsade oss även om att höra av oss till den kulturella sfären och kulturchef 
Ivar Venster.  
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Bilaga 3 – Intervju Projektledare Mobile Tourismo 
Telefonintervju med Patrik Olderius 2005-03-18 Projektledare Mobile Tourismo 

 

Projektet förenar mobil teknik med turism. Det är ett sätt att presentera Karlskrona med mobil 
teknik. Det handlar om att skapa nya aktiviteter för turismen. Hur kan kommunen jobba med 
mobil teknik för dem som besöker dem? 

Från början var det en mobil guide för ett antal objekt i Karlskrona vilket innebar att användaren 
använde sin egen 3G telefon eller lånade en telefon eller PDA hos turistbyrån i Karlskrona.  

Sedan utökades denna tjänst till världsarvet i hela Karlskrona.  

Senaste utvecklingen är Searchfinder vilket är ett destinations- orienteringsspel där deltagarna, en 
grupp eller familj, får röra sig igenom Karlskrona.  

Kunderna använder en 3G-telfon som de kan antingen låna hos turistbyrån eller som de har 
själva. Det börjar med att användaren hos turistbyrån får ett lösenord vilket de använder för att 
logga in på tjänsten. Då får användaren en ledtråd som ska leda gruppen till en plats. Vid 
ankomsten så skickar gruppen ett sms så får de en fråga med alternativ. Efter frågan är besvarad 
får gruppen ledtrådar till nästa destination. Det rör sig om 10-12 destinationer vid varje 
spelomgång.  
Patrik lägger också fram att tjänsten skulle kunna temabaseras, t.ex. utifrån kända statyer eller en 
dag år 1712.  

När spelet är slut kan gruppen hos turistbyrån eller på en internetsite se hur de gått under spelets 
gång och hur det gått med frågorna. Bilder som vissa frågor kräver och som sedan skickats iväg 
kan deltagarna nu också titta på. Dessa bilder kan också användas som vykort. Det finns 
möjlighet på turistbyrån att skriva ut bilderna eller att skicka dem över Internet eller mms.  

Finns också My Album tjänster som deltagarna kan använda.  

En annan del är en sorts aktivitetskalender. Här handlar det om pusch out – d.v.s. att skjuta ut 
information till turisterna. Det ska gå att gå in på en portal på Internet eller via 3G telefonen där 
användaren kan lägga upp sin egen användare.  

Projektet är ett samarbete mellan Karlskrona kommun, Blekinge Museum, Marinmuseet, Statens 
fastighetsverk, WIP – Wireless Independent Provider.  

Tjänsten bör också få en egen ”hörna” hos turistbyrån i staden. Hur övertygas andra kommuner 
att tänka i dessa nya banor?  

Tjänsten har nu i dagarna också lanserat på TUR2005, en turismmässa i Göteborg. De har fått 
mycket uppmärksamhet och bland annat Skansen har visat stort intresse för att använda tjänsten.   

Ett intressant problem med dessa nya tjänster är hur de bör paketeras? Hur tar företaget betalt 
för dem? Koppla ihop med andra befintliga tjänster? Detta är problem som de tänkt ta upp i 
nästa steg. Det måste vara enkelt att kommunicera ut tjänsten. Kommunen vill ju att det ska 
fungera och enkelt att administrera. Ska det finnas något administrationskonto?  

Andra problem är utlåningen av en 3G telefon vilka är värdefulla och hur håller turistbyrån reda 
på dem så att kommer tillbaka?  

Hur mycket ska användaren skriva i de små telefonerna? Hur mycket information vill turisterna 
ha? Det får inte bli för mycket för då blir det jobbigt att läsa men heller inte så lite att det inte ger 
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någonting. Hur många klick ska behövas för att göra vissa saker? Ska vissa saker ske automatiskt? 
Som t.ex. när en användare kommer till ett visst objekt ska informationen om detta komma 
automatiskt? Hur mycket information får applikation skjuta ut rent juridiskt? Är det information 
eller reklam? Kostnader? 

Orsaken till att TelecomCity startade den här sortens tjänst är att för Karlskrona jobbar mycket 
med mobila tjänster så det föll naturligt. De har en nischad högskola för tillämpad IT och 
Telecom (Blekinge Tekniska Högskola – BTH) .  

De har gjort undersökningar där folk har fått prova Searchfinder för att se om det är lagom 
mycket text, tillräckligt många pixlar mm.  

Karlskrona kommun satsar på att bli den kommun som arbetar mest med mobila tjänster, vilket 
Patrik redan nu anser är fallet. Invånare kan redan idag använda ett flertal tjänster som boka 
tandläkarbesök till att låna böcker. Vissa skolor kan även kommunicera med föräldrar via sms och 
mms.  

Till sist bad Patrik oss att skicka ett mail till honom med vår bakgrund och vad vi läser. Detta för 
att kunna hitta en vinkling på uppsatsskrivandet som skulle kunna passa oss.  
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Bilaga 4 – Fokusgruppsmöte 
18 april 2005 

 

Den första reaktionen hos merparten av gruppen när de såg produkten var att det var mycket 
intressant. Intresset väcks genast. I alla fall hos den mer teknikintresserade sidan av gruppen. 
Deras första intryck var att den här var spännande och att tjänsten kommer att slå och bli populär 
hos besökare i Karlskrona.  

Det kom dock upp frågor som om en ”modern” person idag köper vanliga kartor? Skulle de då 
ha användning av elektroniska kartor?  Blir intresset större för att den är elektronisk? Gruppen 
ansåg till viss del att så var förmodligen fallet. Det var lite häftigt att gå runt med mobilen som 
guide. Personer runt i staden skulle också bli nyfikna när det såg människor gå runt med mobilen 
i handen.  

Det diskuterades också om hur vanligt det är att turister idag uppsöker stadens turistbyrå. 
Flertalet sa att de inte uppsöker turistbyrån i en svensk stad när de kommer dit. Information 
turisterna vill ha hittas idag oftast på Internet eller genom olika turistböcker och uppsöks ofta 
innan ankomsten till staden.  

Priset var något som snabbt togs upp och alla höll med om att det viktigaste för den här tjänsten 
var att priset var satt lågt. Då de trodde att tjänsten skulle bli populär så kan ju också priset hållas 
nere. Mängden användare kan dra ner priset.  

Något de saknade var information om restauranger, evenemang, teatrar och dylikt. De vill kunna 
boka bord, hotellrum. De vill även ha en sorts sökmotor där de kan söka på olika slags 
restauranger osv. I och med detta kan alla hitta något som passar dem vilket gör att alla känner att 
de har nytta av tjänsten.  

Angående telefonen i sig själv så ser de begränsningar med skärmen. De tycker att skärmstorleken 
på testtelefonen (Ericsson P900) var ok men det var absolut minimumstorlek. Applikationer av 
detta slag kan lätt falla på att skärmen är för liten och det blir för ”plottrigt” och för jobbigt att 
titta på och använda en så liten skärm. De anser också att alla telefoner som ska använda den här 
tjänsten måste ha tryckkänslig skärm vilket det bara finns ett fåtal av på marknaden idag. Hur 
kommer det att vara i framtiden?  

Telefonen är också en dyr ”pryl” som dessutom är väderkänslig. Frågan är dock om människor 
turistar i dåligt väder?  

I nuläget kan användaren använda positionering med hjälp av en GPS. Detta tyckte de var en bra 
idé men några respondenter ville även ha med navigering. Speciellt om produkten skall användas i 
en större stad. En person ville ha en guidad väg till en viss plats vilket idag inte är implementerat. 
Dock är det förmodligen inte nödvändigt i en så liten stad som Karlskrona.  

Betalningen var något som vi ofta återkom till. Detta var ett svårt ämne och vi hade svårt att 
komma fram till någon specifik summa. Dagspriset på 20 kronor för att idag hyra en telefon 
tyckte de lät som ett litet drömscenario. Dock ansåg även vissa att hela tjänsten skulle vara gratis 
för att någon verkligen skulle använda den. Parallellen drogs till kartor hos turistbyrån som idag 
är gratis. Vill en turist då betala för en elektronisk karta?  

Ordet deposition togs också upp. Då en mobiltelefon av det här slaget är förhållandevis dyr så 
hur behandlas det faktum att folk försvinner med den? Om en deposition införs på t.ex. 500 kr 
eller att kunden ska lämna någon sorts id-handling så skulle intresset för tjänsten minimeras enligt 
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gruppen. För svenskar kanske det räcker med att bara visa legitimation men hur bör turistbyrån 
göra med människor som kommer från andra länder?  

Ett förslag kom fram enligt en amerikansk modell där de använder engångstelefoner. Istället för 
att köpa ett refillkort så köper kunden en telefon som kan användas ett visst antal minuter. Detta 
ansågs dock vara resursslöseri men att de inte var förvånande att det var en amerikansk tjänst.  

Ett förslag var också att turistbyrån måste lämna ut en helt ”ren” telefon om den hyrs ut. Det ska 
inte gå att göra något annat med telefonen än att använda tjänsten. Det ska bara vara att trycka på 
en knapp så startas tjänsten. Det ska inte kunna gå att ringa från den (förutom eventuellt SOS-
nummer) för då kan den missbrukas.  

När det blir vanligare med telefoner som kan hantera tjänsten och att personer kan själv ladda ner 
programvaran till sin egen telefon fanns det förslag på hur det skulle lösas. En licens skulle kunna 
köpas och då fungera i t.ex. 14 dagar och sedan blir tjänsten obrukbar. Dock fanns det skilda 
åsikter om prissättningen. En person sa sig kunna betala 50 kronor för tjänsten och en annan sa 
att det måste vara gratis.  

Utvecklarna måste även ta hänsyn till hur programmet läggs in på telefonen. I dagsläget laddas 
det ner från Internet eller hos turistbyrån. Men i framtiden då 3G implementeras så kanske det 
innebär att tjänsten kan laddas under tiden tjänsten används. Dock trodde gruppen att detta 
skulle bli alldeles för dyrt. Detta kan lösas genom att det i en eventuell licens ingår fri nerladdning 
av all information som har med tjänsten att göra. Dock innebär det också att det istället blir 
TelecomCity som får betala för detta vilket kanske inte är realiserbart.  

En uppfattning var också att tjänster av dessa slag bara ser till att konsumenterna gör någon 
annans jobb.  

Vilka riktar då sig tjänsten till? Är alla intresserade av tjänsten? Gäller det olika åldersgrupper? 
Eller är det bara teknikintresset som styr? De tyckte generellt att alla åldrar skulle kunna använda 
tjänsten men att vissa inte ”vågar” pga av de inte har teknikvana. Företaget måste ha någon som 
kan på ett pedagogiskt och lätt sätt visa hur enkel produkten är att använda. Tjänsten måste även 
vara väldigt enkel att starta. Det får inte krångla vilket ofta kan vara fallet med olika 3G 
applikationer idag. Applikationen måste även stämma och vara uppdaterat. Om kunden använder 
sig av GPS så ska kartan stämma överens med verkligheten så att kunden inte hamnar på fel 
ställe. Positioneringen måste fungera klockrent.  

När förslaget om att använda tjänsten på skansen presenterades var intresset lågt. De tyckte att 
skansen var för litet och för fokuserat för att behöva en sån här tjänst. På sin höjd tar turisten 
med sig en liten informationsbroschyr när personen kommer till skansen vilken snabbt slängs 
bort så intresset för en hel applikation var ”overkill”. Där finns även informationsskyltar om varje 
djur osv vilket inte alltid finns runt om i en stad. Tjänsten passar bättre när sevärdheterna är mer 
utspridda. Stora städer skulle vara mest intressant.  

De tycker också att tjänsten ska marknadsföras bättre för att öka medvetenheten om att sån 
teknik existerar i dagsläget. De tyckte också att tjänsten bör finnas hos de flesta större städer i 
landet för att på sätt visa att tjänsten finns. Målet är att sälja tjänsten vidare till andra kommuner 
och företag. Tjänsten slår nog inte genom förrän tjänsten ”trycks ut” till konsumenterna mer 
effektivt.  
Det togs också upp SMS tjänster som att få ett SMS skickat till sin mobil när användaren kommer 
till Karlskrona som säger att den här tjänsten finns och kanske även om något aktuellt 
evenemang. När vi sedan frågade om det här skulle göras i varje stad de kom till insåg de snabbt 
att detta skulle bli för jobbigt. Det nya är även att det används Bluetooth (se bilaga 9) för att 
skicka ut sådan information. Dock var det allmänna intresset lågt för detta. Det ansågs vara för 
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jobbigt att få sådana meddelanden i telefonen hela tiden. Om användaren själv kunde söka efter 
den information personen var ute efter så skulle det vara bättre.  

Vi återkom igen till betalningen för produkten. Om tjänsten var gratis och en del reklam skulle 
synas, skulle folk använda den då? Detta kunde vara positivt om reklamen var vettig. Reklam 
gällande rabatt på köttfärs ansågs inte intressant men däremot dagens lunch på restaurangen osv.  

Dock fanns det också en person som hellre ville betala för att slippa reklamen. Det kunde gärna 
finnas med reklam som användaren kunde söka efter själv. De ville inte ha med pop-ups i 
telefonen men däremot en sökdatabas där användaren kunde söka efter var ligger Intersport osv.  

Potentiella kunder ska få leta fram informationen. Det är de som är de verkliga köparna. 
Framtidens köpare letar fram det de vill köpa, söker på nätet, jämför mm. Om företaget låter 
kunden göra ett par ”klick” för att komma åt informationen kan kunden uppfatta det som att 
han/hon själv har letat fram informationen. Det gör kunden ”smart”.  

Reklam som var ok att ha med var evenemangsinformation. De kunde också tänkas sig en liten 
del av skärmen längst ner där det rullade vettig reklam. Den fick dock inte ta upp så stor del av 
skärmen då den redan är så liten.  

Vi har idag också skapat ett behov av reklam. Om vi idag tittar på film och det inte kommer en 
reklampaus där vi kan koka kaffe osv så blir vi lite irriterad.  

Det de ville se i telefonen var någon sorts välkomsthälsning. De ville inte bara börja med en 
karta. De tyckte också att punkterna som föreställde objekt kunde se lite olika ut beroende på vad 
det var för objekt, nöjen el sevärdheter.  I minsta fall kunde det vara olika färger på dem.  

Ljudet på telefonen var ok men den engelska rösten var för otydlig och hade alltför stor brytning. 
De ansåg dock att ljudet var väldigt viktigt. Det gjorde tjänsten ”roligare”. De insåg också att 
ljudet inte skulle fungera tillfredsställande om det tillkom trafikbuller. Headset var något som 
skulle kunna användas vid behov.  

Det kunde också finnas lite olika inställningar att göra. Det kunde vara olika avancerat beroende 
på teknikvanan hos användarna.  Det måste vara lätt för vissa annars tror det att de inte klara av 
det vilket gör att de inte tänker använda tjänsten.  

Det fanns också intresse för att bygga ut tjänsten så att den fungerade inom byggnader. T.ex. som 
guide i ett museum.  Dock skulle det då vara nödvändigt med headset för annars kan det vara 
störande för andra. Vissa tyckte dock att det kunde vara bökigt med för mycket information i ett 
museum om de inte på ett smidigt sätt kunde välja vilken information de vill ha.  Det ansågs 
också att tjänsten kunde ta bort fokus på turistmålen och istället så står turisten där och kikar i sin 
mobil istället. Är det då verkligen nödvändigt att åka till staden och kolla live? Ett exempel var en 
person som tidigare besökt Varbergs fästning men inte kunde så mycket om det så kunde 
personen med mobilens hjälp få information om olika saker runtomkring byggnaden.  

Sökmotor i mobilen var väldigt eftertraktat. Användaren ska själv kunna leta upp den information 
personen är ute efter.  

Frågan är hur tjänsten ska användas om en grupp på t.ex. personer bara har en mobil? Den 
allmänna åsikten är att det bara är roligt för den person som håller i mobilen. Det är trist att se 
någon annan använda tekniken, tillslut vill alla ha sin egen.  

De vill också kunna använda tjänsten till att kunna planera sin sightseeing kvällen innan de ska ut 
och vandra. Detta är speciellt fallet i en större stad där bara en liten del kan utforskas på en dag.  
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De skulle även vilja ha en Top10 lista på saker en turist inte får missa i staden. Även en liten 
videofilm som kort presenterar staden. En liten guidad tur och en del foton på vanliga 
sevärdheter bör också finnas med.  En guide som snabbt visar staden bör också vara 
säsongsberoende då turisten kanske vill se olika objekt beroende på tid på året. Evenemang bör 
även tas upp här.  
De tycker också att liknande applikationer som finns i Karlskrona bör finnas i andra städer 
runtom i landet. T.ex. hos bilprovning, tandläkare.  

Tandläkartjänster finns redan hos folktandvården på vissa platser. Kunderna får ett meddelande 
dagen innan besöksdagen som påminnelse. Detta har tydligen reducerat antalet missade besök 
med 40-50%.  

De vill också kunna sköta betalningen med mobilen. En person ska t.ex. kunna betala 
parkeringskostnader med mobilen och även få påminnelser om tiden.  

Sammanfattningsvis så tror det att den här produkten slår och priset är det rätta. Dock är 
Karlskrona på gränsen för liten stad.  

Det är idag inte heller så många som vill ha en stor mobil. De flesta söker efter en liten och 
smidig mobiltelefon. De telefoner med större skärm kostar även mer vilket inte är så intressant 
för gemene man. Teknikutvecklingen är viktig för att tjänsten ska slå.  

Det diskuterades också om en användare skulle köpa dyr telefon och få billiga tjänster till den 
eller om telefonen skulle vara nästan gratis och då få betala mer för tjänsterna. Åsikterna var 
olika.  
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Bilaga 5 – TelecomCity 
 

TelecomCity är benämningen på ett samarbete mellan Karlskrona kommun, Blekinge Tekniska 
Högskola (BTH) och ett femtiotal företag med totalt över 4000 anställda i regionen. Samarbetet 
startades 1993 och dess mål var att ge regionen nytt liv och att skapa nya arbetstillfällen. De 
inblandade företagen sysslar bland annat med hårdvara, mjukvara, operatörer och mobilt 
Internet. (TelecomCity, 2003) 

De inblandade parterna har olika roller att spela i nätverket. De söker efter rätt förutsättningar för 
tillväxt, positiv utveckling och lönsamhet. Kommunens roll i det hela är att tillhandahålla en bra 
infrastruktur med etableringsmiljöer, bostadsområden, rätt service och övrigt utbud. BTH:s roll i 
nätverket är att tillhandahålla utbildning, forskning och utveckling i samarbete med kommun och 
företag. Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges mest profilerade högskolor inom IT och 
telekommunikation vilka gör stora satsningar inom tillämpad IT och trådlöst Internet. Visionen 
med samarbetet är att skapa en internationellt ledande utvecklingsmiljö som fokuserar på 
Telecom vilket för dem konkret innebär att bli en världshuvudstad inom Telecom. Detta medför 
att det fokuseras hårt på utvecklingen av trådlösa produkter och tjänster, som mobilt Internet och 
applikationer inom BlueTooth, vilket genererar affärsmöjligheter och en stor tillväxt. Samarbetet i 
TelecomCity har resulterat i att 20 % av regionens arbetskraft är sysselsatt inom IT och 
telekombranschen idag (2005). 1997 låg denna siffra kring 11 %.  

Samarbetet inom TelecomCity har resulterat i ett antal lanserade tjänster i Karlskrona vilka kan 
användas genom en mobiltelefon. Exempel på dessa är: 

� Låna böcker – Invånarna kan idag låna och beställa böcker på biblioteket med hjälp av 
mobiltelefonen.  

� Boka tandläkarbesök – Det går att boka tandläkarbesök med hjälp av mobiltelefonen. De 
skickar även ut ett sms dagen innan den bokade tiden för att påminna kunden om 
besöket.  

� Kontakt lärare/förälder – Lärarna på skolorna i staden har möjlighet att skicka ut sms till 
elevernas föräldrar för att påminna om olika aktiviteter som sker i skolan. Detta kan vara 
allt från idrottsdagar till kvartsamtal.  

� Bjuda på fastigheter och tomter – Det är också möjligt att ge bud på olika fastigheter och 
tomter med hjälp av mobiltelefonen.  

� Mobile Tourismo – Ett projekt vars syfte är att locka tills sig turister till området och göra 
Karlskrona mer attraktivt. Detta innefattar bland annat en mobil guide kring världsarven i 
staden och destinations- och orienteringsspel i och kring Karlskrona.  
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Bilaga 6 – Mobila Guiden Örlogsstaden Karlskrona 
Bakgrund 

Den mobila guiden över örlogsstaden Karlskrona är framtagen för att öppna nya vägar för turism 
och besöksnäringen i Karlskrona. Guiden möjliggör för en besökare att när som helst på dygnet 
att kunna ta del av historiska berättelser, video, bilder, effektljud och fakta om de olika 
besökspunkter som finns i guiden över Karlskrona (Karlskrona Kommun, 2005).  

Den mobila guiden är ett utvecklingsprojekt framtaget av WIP (Wireless independent provider), 
Karlskrona kommun, Statens Fastighetsverk, Statens maritima museer - Marinmuseeum samt 
Blekinge Museum. Det är företaget WIP som tagit fram den tekniska plattformen till 
applikationen (Karlskrona Kommun, 2005). 

Den mobila guiden är en positioneringsorienterad guide som är anpassad för smarta 3G-telefoner 
som har inbyggd GPS. I dagsläget är den dock endast tillgänglig för två telefoner vilka är Sony-
Ericsson P900 och Motorola A925 (Karlskrona Kommun, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guidens uppbyggnad 

 

Start vy 

Guiden erbjuder i dagsläget information på 
engelska samt svenska. Den är uppbyggd i 
två likadana utföranden men beroende av 
vilket språk som väljs under start vyn visas 
sedan informationen därifrån på det valda 
språket. Valet görs genom att använda 
telefonens pekpinne och klicka på den 
flagga som motsvarar det språk som 
applikationen ämnas att köras på 
(Karlskrona Kommun, 2005). 

 

 

 

(Start vy) 

 

(Motorola A925) 
 

(Sony- Ericsson P900) 
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Kart vy med meny val  

Efter menyn visar sedan applikationen en kart vy 
över Karlskrona som antingen kan ses som en 
vanlig karta eller som en satellitbild. Detta val görs 
under ”meny” som finns längst ner i vyn. 

Under meny alternativet finnes 7 olika val: 

• Om mobila guiden – Textpresentation av guiden 

• Copyright – Textinformation om copyright 

• Karlskronas historia – Vidare val för mer 

information om Karlskronas historia 
• Kartor – Val mellan vanlig karta och sattellitfoto 

• Besökspunkter – Lista över samtliga besökspunkter 

i bokstavsordning 
• Avsluta – Stänga av guiden 

(Karlskrona Kommun, 2005) 
 

Inzoomad kart vy med meny val 

Det område som finnes intressant kan 
zoomas in genom att trycka med pekpinnen 
på zoomsymbolen utformad som ett 
förstoringsglas med plustecken i. Därefter 
trycka med pekpinnen på den del av kartan 
som vill förstoras. Denna process kan göras 
om tre gånger tills maximalzoomning av 
kartan har nåtts. Sedan kan samma procedur 
upprepas i omvänd ordning för att zooma ut 
då används förstoringsglas symbolen med 
minustecken(Karlskrona Kommun, 2005).  

Till höger om meny alternativs valet som 
beskrevs under föregående rubrik finns 
ytterligare fem stycken klickbara symboler. 
Dessa är: 

• Gubben – Kartorna uppdateras efter trycker att automatiskt följa gps sändarens rörelse 
• Förstoringsglas plus – Zoomar in kartan 
• Förstoringsglas minus – Zoomar ut kartan 
• Linjal – Mäter en rutt på kartan genom att först trycka på linjalsymbolen därefter på två punkter eller fler på kartan och därefter 

återigen på linjalsymbolen. Resultatet presenteras på skärmen 

• Rund boll – Visar GPS status. Vit innebär att ingen GPS är ansluten, röd att GPS är ansluten men inga koordinater 

inkommer (kan bero på att sändaren står inomhus), grön att koordinaterna inkommer som de skall 

(Karlskrona Kommun, 2005) 

Besökspunkter 

På kartan finns ett antal besökspunkter utsatta utformade som svarta runda ringar vilka markerar 
en specifik plats som det finns information om (se föregående figur). Förutom besöksymbolerna 
har kartan även utmärkt toaletter samt turistbyråns placering. Toalettsymbolerna är utformade 
som små dass med hjärtan och turistbyråns symbol är en blå ikon med ett vitt i. 

 

(Kart vy, visar vanlig karta) 

(Kart vy, inzoomning av område) 

 

 

Meny alternativ 

Gubben 
 +        - 
Förstoringsglas  

Linjal 

Besökspunkt 

Rund boll 
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Toalettsymbolerna är inte klickbara utan deras placering är endast synlig på kartbilden. 
Turistbyråsymbolen är klickbar och under den presenteras information om turistbyrån i 
Karlskrona (Karlskrona Kommun, 2005). 

Alla besökspunkter markerar att det finns mer information att tillgå under punkten och genom att 
klicka på en punkt presenteras information om den valda platsen (Karlskrona Kommun, 2005). 

Objekt vy 

När en besökspunkt har aktiverats genom en 
touch på displayen med pekpinnen presenterar 
displayen information om den valda punkten. 
Denna information kan vara bilder med 
tillhörande berättarröst, endast bilder eller 
endast text. Den mest frekventa presentationen 
är ett bildspel med berättarröst, bildspelet rullar 
bilder om besökspunkten och andra skisser och 
bilder som har anknytning till objektet samtidigt 
som berättarrösten ger muntlig information om 
objektet (Karlskrona Kommun, 2005). 

Här finns även ytterligare två menyval. Det 
första benämnt karta vilket innebär att 
föregående kartvy kommer upp igen (ett steg 
tillbaka) och det andra benämnd mer 
information öppnar nästa meny om objektet 
vilken är objekt länk vyn (Karlskrona Kommun, 
2005). 
 

Objekt länk vyn 

Objekt länk vyn öppnas från objekt vyn genom 
att klicka på symbolen mer information. Denna 
vy presenterar länkar till ytterligare information 
om objektet. Dessa länkar leder antingen till ett 
nytt bild och ljudspel, bildspel eller 
textinformation. Från varje länk finns sedan 
alternativet att gå tillbaka till föregående vy 
genom att klicka på symbolen benämnd tillbaka 
(Karlskrona Kommun, 2005).  

 

 

 

 

 

(Objekt vy, bildspelspresentation av 
Residenset) 

 

(Objekt länk vy, länkar till 
ytterligare information om objektet) 

Karta 
Mer information 

Bildspel med 
 berättarröst 

Stega tillbaka 

Välj för ytterligare 
Information om 
 objektet 
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Objekt list vyn 

Från menyn kan valet besökspunkter göras. Då 
öppnas objekt list vyn som visar alla 
besökspunkter i bokstavsordning. Genom att 
klicka på en punkt och sen visa på kartan visar 
displayen vart på kartan objektet finnes och 
genom att klicka på en punkt och därefter på 
information presenteras det valda objektet från 
dess objekt vy (Karlskrona Kommun, 2005). 

 

 

 

 

 

(Objekt länk vy, länkar till 
ytterligare information om objektet) 

Valbara objekt 
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Bilaga 7 – Enkät 
 

3w 

Ålder?  

10-19  □ 20-29 □ 

30-39 □ 40-49 □ 

50-59 □ 60+    □ 

 

Kön?  

Man □ 

Kvinna  □ 

Är tjänsten lätt att använda?  

Ja  □ 

Nej  □ 

Är det lätt att förstå rösten i programmet?  

Ja  □ 

Nej  □ 

Är storleken på texten tillfredsställande? 
Mindre  Lagom Större 

 □ □ □ □ □ 

Är mängden textinformation per objekt tillfredsställande? 
Mindre  Lagom Mer 

 □ □ □ □ □ 

Är storleken på bilderna tillfredsställande? 
Mindre  Lagom Större 

 □ □ □ □ □ 

Är mängden bilder tillfredsställande? 
Mindre  Lagom Mer 

 □ □ □ □ □ 

Är visningshastigheten på bilderna tillfredsställande? 
Långsammare Lagom Snabbare 

 □ □ □ □ □ 

Är ljudnivån tillfredsställande? 
Lägre Lagom Högre 

 □ □ □ □ □ 

Hur mycket kan Du tänka Dig att betala för tjänsten? 
Gratis 10-20kr 21-30kr 31-40kr 41-50kr 51kr eller mer 

 □ □ □ □ □ □ 

Skulle du använda tjänsten?  

Ja  □ 

Nej  □ 

Vilken sorts information är du intresserad av i en 
mobil turistguide? (Markera ett eller flera alternativ) 

Sevärdheter  □ Mat   □ 
 

Evenemang □ Boende  □ 
(Festivaler, idrottshändelser,  
happenings….) 

Samhällstjänster □ Annat
 _______________ 
(Sjukvård, polis, brandkår,  
apotek, posten…)  
  

Är det något du saknar i programmet?   
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
(Räcker inte raderna fortsätt gärna på baksidan av enkäten) 

 
 

 

 

Enkät Mobile Tourismo 
En mobil turistguide över Karlskrona centrum 

Besvara varje fråga genom att kryssa i det alternativ som du tycker överstämmer bäst med frågan 

Tack för at t  du har besvarat enkäten och därm ed 
hjälpt  oss i vårt  kandidatuppsatsarbete. 
 Linus, Mattias 
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Bilaga 8 – Sammanställning surveyundersökning 
Fråga 2 
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Fråga 3 

Är tjänsten lätt att använda?
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Fråga 4 

Är det lätt att förstå rösten i programmet?
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Fråga 5 

Är storleken på texten tillfredsställande?
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Fråga 6 

Är mängden textinformation per objekt tillfredsstäl lande?
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Fråga 7 

Är storleken på bilderna tillfredsställande?

0

10

20

30

40

50

60

70

Mindre Lagom Större

Gradering

A
nt

al

 

 



 

 70 

Fråga 8 

Är ljudnivån tillfredsställande?
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Fråga 9 

Är visningshastigheten på bilderna tillfredsställan de?
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Fråga 10 

Är mängden bilder tillfredställande?
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Fråga 11 

Skulle du använda tjänsten?
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Fråga 12 

Vilken sorts information är du intresserad av i en mobil 
turistguide?
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Fråga 13 

Hur mycket kan du tänka dig att betala för tjänsten ?

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Gratis 10-20 21-30 31-40 41-50 51+

Kostnad (Kr)

A
nt

al

 



 

 72 

Bilaga 9 – Ordlista 
 

2G – GSM-(Global Service for Mobile Transmission)nätet som kallas Andra Generationens 
mobila nät.  Det europeiska mobiltelefonsystemet som idag används till de flesta mobiltelefoner 
är ett GSM-nät. .  

2,5G – GPRS. En vidareutveckling av 2G där främst GPRS (General Packet Radio System) står 
för förändringen. GPRS har höjt bandbredden för mobiltelefoner vilket innebär snabbare 
möjligheter för överföring av data. Befintlig struktur (antenner, basstationer mm) från 2G-nätet 
kunde användas till detta.  

3G – Tredje generationens mobila nät vars teknik möjliggör bandbredd upp till 384Kbps. Ny 
struktur var tvungen att installeras. �  

4G – Fjärde generationens mobila nät som inte är ett nytt nät utan en kombination utav olika nät. 
Nät som forskare förutser användas är 2.5G, 3G, Bluetooth och trådlösa nätverk (WLAN).  

Applikation – Ett dataprogram som hjälper användaren att utföra en viss tillämpning, t.ex. 
ordbehandling, kalkylering, bokföring och bildbehandling.  

Bandbredd – Avståndet mellan högsta och lägsta gräns i ett frekvensband. Kabeln kan släppa 
igenom högre frekvenser ju högre bandbredd den har. Bandbredden mäts i Hertz (Hz). 

Bluetooth – En trådlös kortdistanskommunikation som använder radioteknik för att 
kommunicera mellan mobiltelefoner, datorer, skrivare, kameror m.fl.  

Blåtand – Se Bluetooth 

CDMA2000 – Code Division Multiple Access. Det är en av standarderna i 3G-nätet. 

EDGE – Enhanced Data Rate for GSM Evolution. En 3G standard som bland annat används i 
USA.  

GPRS – General Packet Radio System. En uppgradering av 2G-nätet som ofta kallas 2.5G. 
Denna förbättring medförde ökad bandbredd och fokuserar på ett mobilt Internet.   

GSM – Global Service for Mobile Transmission, det europeiska mobiltelefonsystemet.  

HCI – Human Computer Interaction. Studien, planeringen och designen angående vad som 
händer under interaktionen mellan människa och dator. Som namnet beskriver består HCI av tre 
delar: användaren, datorn och hur de arbetar tillsammans.  

KTM – Korttidsminne 

LAN – Local Area Network. Ett lokalt datanätverk för kommunikation mellan datorer, skrivare, 
servrar mm.  

Mobil Turistinformation – Information avsedd för turister som presenteras i en mobil enhet. 

Normativ Kunskap – Kunskap som beskriver hur något bör behandlas eller hur något bör vara.  

Prompt – En text på t.ex. en dator som frågar en användare efter input.  

Turist – Enligt WTO (World Tourism Organisation) är en turist en person som för nöjes skull är 
minst 10 mil från sin folkbokföringsadress under minst 24 timmar.  
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WAP – Wireless Application Protocol. En officiell standard av WAP Forum som är till för att 
förenkla utvecklingen av applikationer som inte klarar av att använda en vanlig webbläsare, t.ex. i 
mobiltelefoner.  

WCDMA/UMTS - Wideband Code Division Multiple Access/Universal Mobile Telecommuni-
cations System. En standard i 3G-nätet som bland annat används i Sverige.  

WLAN – Wireless Local Area Network. Ett LAN som använder radiovågor istället för kablar för 
att utbyta data.  
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