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Finding Trust - A study of the map application in the 
iPhone and users trust towards it

Abstract

Trust is a concept used throughout our daily lives. We give trust to friends, colleagues and 
strangers. We also give trust to the technical artifacts we use in our everyday lives. We must 
also rely on the services we use to work the way we expect them to. There is plenty of research 
on trust in e-commerce and online banking on website based platforms. What is missing is 
research on how we give trust to mobile map applications (and mobile applications in general), 
and how this trust, or lack of trust, affect our use of map applications in everyday life. We will 
also use a model of trust to see if we can get a deeper understanding of this trust.

Keywords

Map application, trust, perceived ease of use, perceived trust, perceived risk, model of online 
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Inledning och bakgrund

Smartphones blir allt vanligare och idag finns det över 4 miljoner smartphones i bruk i Sverige.
Många av dessa är utrustade med GPS samt en kartapplikation. GPS-assisterad navigation 
har gått från att finnas i dedikerade enheter så som bilnavigeringssytem till att vara något 
som många av oss bär på och ständigt har tillgång till genom sin telefon. Denna mobilitet ger 
nya möjligheter för användare att använda sig av GPS-assisterad navigation i vardagen genom 
telefonens kartapplikation. Vi vill undersöka om dessa kartapplikationer används så som de är 
utformade att användas. 
 En annan aspekt av ämnet vi intresserat oss för är tillit. Tillit är ett etablerat 
forksningsområde inom människa-datorinteraktion. Existerande forskning inom tillit inriktar 
sig oftast på e-handel. Vi är intresserade av tillit i kontexten navigering med kartapplikationen. 
Kan tillit vara något som påverkar hur vi använder kartapplikationen? 
 Vi har valt undersöka om denna tillit kan påverkas av upplevda faktorer som trovärdighet 
(credibility), lättanvändhet (ease of use) och risk (risk) efter Corritore med fleras model of 
online trust (här efter kommer denna modell kallas Corritores modell). Corritores modell är en 
modell för att beskriva förhållanden mellan trovärdighet, lättanvändhet och risk och hur dessa 
påverkar tilliten (Corritore et al., 2003). Corritores modell är intressant eftersom den ger oss ett 
strukturerat sätt att undersöka hur tillit uppstår och vilka faktorer som påverkar denna tillit. 
Under avsnittet Tidigare forskning går vi igenom modellen mer detaljerat.

Disposition

För att ge en bild av det som ska undersökas inleder vi med att förklara själva kartapplikationen 
och visa hur den ser ut. Efter det börjar vi med att allmänt förklara tillit som begrepp och 
fortsätter med att fördjupa oss i mer specifik tillit, nämligen tillit till objekt. För att fördjupa 
oss ytterligare går vi in på den modell som vi kommer att använda för att beskriva hur tillit 
påverkas av olika faktorer.
 I nästa del beskriver vi de metoder vi använder för datainsamling. För att kunna ge en 
bra bild av hur våra observationer gått till ger vi också ett exempel på hur en sådan sett ut genom 
ett referat av en sådan. 
 Efter detta kommer vi till resultatet och analysen av det. Vi börjar med att beskriva 
olika allmänna företeelser för att senare mer detaljerat gå in på olika områden. I dessa delar 
gör vi kopplingar mellan vad vi sett under observationen och vad informanterna sagt under 
intervjuerna alternativt svarat i enkäten. Här anknyter vi även till kapitlet Tidigare forskning 
och då främst Corritores modell.
 Sen börjar vi närma oss slutet där vi tar upp slutsatsen och försöker besvara vår 
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frågeställning. 
 Sedan kommer kapitlet Diskussion där vi diskuterar kring resultatet och tar oss större 
friheter i tolkningen och analysen.
 För att sen gå vidare och avsluta tar vi upp vilken vidare forskning som skulle vara 
intressant utifrån det vi lärt oss. Här diskuterar vi även vad som skulle vara intressant att studera 
närmare eller vad man skulle kunna göra annorlunda vid liknande studier.
 

Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie är att ta reda på om användares tillit till kartapplikationen påverkar hur 
de använder den. Vi vill också undersöka om detta beteende går att beskriva med modellen för 
att ge ökad förståelse för hur tillit uppstår hos användaren.

Används kartapplikationen och dess funktioner verkligen på det sätt som tillverkaren 
ämnat? Vi vill få en ökad förståelse för hur användare faktiskt gör i en situation där de navigerar 
med sin smartphone. Att studera hur tillit påverkar användandet av kartapplikationen och även 
hur tillit påverkas av kartapplikationen skulle vara svårt utan att veta hur den faktiskt används. 
Utan att förstå användandet kan vi inte heller förstå hur användarna upplever de centrala 
faktorerna i Corritores modell. Vi är också intresserade av att undersöka om användandet 
påverkas av de faktorer som Corritore et al. tar upp i sin modell.

Dessa är alltså de huvudfrågor vår studie kommer att fokusera på:

• Påverkas användarens tillit till kartapplikationen av upplevda faktorer så som lättanvändhet, 
trovärdighet och risk? 
• På vilket sätt påverkar denna tillit användandet av kartapplikationen?
• Går tillit till kartapplikationer att beskriva med Corritores modell och på så sätt ge en ökad 
förståelse för denna tillit?
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Avgränsning

Vi har valt att fokusera på den urbana miljön och hur användandet av kartapplikationen ser ut 
i den kontexten. Det innebär alltså att vi exempelvis inte kommer att utföra observationer på 
landsbyggden då den typen av navigering kan te sig annorlunda. Vi har också valt att begränsa 
studien till Iphones inbyggda kartapplikation, detta för att få ett konsekvent data.  Om vi 
skulle ha valt att innefatta flera olika kartapplikationer skulle det bli ett alldeles för stort jobb 
att analysera och försöka förklara fenomen eftersom alla kartapplikationer ser olika ut i sina 
gränssnitt och sina funktioner. Vi valde att avgränsa oss till informanter som använt sig av 
Iphone mer eller mindre lång tid och som har vana med kartapplikationen, alltså inte nybörjare. 
Vi valde också att endast studera informanterna vid navigering till fots, detta för att navigering 
till fots och navigering i bil skiljer sig väsentligt.

Begreppsförklaring

GPS 

Står för Global Positioning System. GPS är ett system för att fastställa sin position på Jorden. 
Systemet drivs av det Amerikanska Försvarsdepartementet och togs i bruk 1994. Med hjälp av 
24 stycken satelliter som kretsar kring jorden kan en GPS-mottagare fastställa latitud, longitud 
och altitud. Systemet har flera användningsområden både inom det militära och det civila.

Safari

Safari är den inbyggda webbläsaren i Iphone. Svenska datatermsgruppen definierar webbläsare 
som: 

“datorprogram för hämtning och visning av information via World Wide Web”1

Kartapplikationen

En kartapplikation är den inbyggda applikationen i en smartphone som är till för att hjälpa 
användaren att navigera med hjälp av kartor och GPS-funktionalitet. Kartapplikationer finns i 

princip i alla moderna telefoner men ser olika ut på olika plattformar. 

1 http://www.datatermgruppen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=91&obj=a3&uttr=webbl

%C3%A4sare 
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Kartdata

Med kartdata menar vi själva kartan. Det vill säga att det är den data som innehåller namn på 
gator och vart dessa gator ligger. Det är också den geografiska datan så som sjöar och berg. 

Karta

Kartan är det som användaren interagerar med. Det är själva kartdatan som är visuellt 
representerat på ett sätt som ska göra det lätt för användaren att ta till informationen. Detta 
kan göras på olika sett beroende på kartans syfte. Ett exempel på en karta finns på sidan 9, figur 
1. I och med att kartan är digital går det också att söka i den efter till exempel adresser.

Katalogdata

Katalogdatat är det som skiljer kartapplikationen från en vanlig karta. Katalogdatat kan vara 
men är inte begränsat till information om restauranger, T-banestationer, barer eller sjukhus. Det 
är också möjligt genom en sökning att få fram telefonnummer, webbadress och besöksaddress. 
Katalogdatat i kombination med själva kartan gör att ett företag kan markeras ut på själva 
kartan.

Iphone och Kartor

Kartapplikationen är installerad på alla Iphones när de leveras, det går heller inte att avinstallera 
den. Kartapplikationen går under namnet Kartor på en svenskspråkig Iphone eller Maps på en 
engelskspråkig Iphone. 
 Man kan säga att kartapplikationen har två olika huvudfunktioner, sök och 
vägbeskrivning. Till utseendet är de relativt lika, sök har ett sökfält (se fig. 1) där man kan 
skriva text medan vägbeskrivning har två fält, en för startposition och en för slutposition (se fig. 
5). Sökresultat kan läsas som en lista alternativt att varje resultat markeras ut på kartan i form 
av en nål (se fig. 4). 
 Telefonen är utrustad med GPS, modellen 4S är också utrustad med GLONASS2, som 
används för att kalkylera den egna positionen. I kartapplikationen visas positionen som en 
blå prick. Runt den blå pricken finns också en blå semi-transparent cirkel (se fig. 2) som ska 
visa till vilken precision telefonen har gjort kalkyleringen. Telefonen kan alltså befinna sig var 
som helst inom den blå cirkeln. För att GPS:en ska kunna ge en tillförlitlig position krävs det 
mottagning av minst tre satteliter. Det finns alltså en del tekniska begränsningar i tekniken. 

2  http://www.apple.com/iphone/specs.html 
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Dels i noggrannheten och även tiden det tar att nå en viss noggrannhet. Alla Iphonemodeller är 
utrustade med aGPS (Assisted GPS) vilket innebär att telefonen också kan få information från 
mobilradionätet om en ungefärlig position. Detta gör att det går fortare att kalkylera en mer 
korrekt position. 
 Kartor går också att se i olika varianter. De är Standard, Sattelit och Hybrid. 
Standardkartan ser ut som en vanlig karta med gatunamn och liknande markerat. Sattelitkartan 
är just bilder från satellit och visar hur landskapet ser ut. Hybrid är en blandning av de två 
förstnämnda där gatnamn och platser markerats ut på sattelitkartan. Istället för en karta finns 
också en vy där en lista visas. Är användaren i sökläget visas resultatet i denna lista. Om 
användaren istället är i vägbeskrivningsfunktionen visas istället delmålen av vägbeskrivningen 
i listan. 

Den är även utrustad med street view, ett läge där man kan se foton i gatunivå.
 Kart- och katalogdatat levereras av Google, detta är något som endast indikeras av mindre 
enfärgad semi-transparent version av Googles logotyp nere i vänstra hörnet (se exempelvis fig. 1). 
Här efter följer skärmbilder av kartapplikationen:
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fig. 1 fig. 2

fig. 3 fig. 4
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1. Här visas kartan i sökläget. Detta är det 
första man möts av när applikationen 
startas.

2. Användaren har nu aktiverat funktionen för 
att hittta sin egen position. Kartan centreras 
över den kalkylerade positionen som visas 
med den blå pricken.

3. Här visas de olika tillgängliga alternativen 
för hur kartan ska visas samt några andra 
funktioner.

4. Detta är ett sökresultat, den har hittat 
flera resultat som stämmer, en av dessa är 
markerad.

5. Här är vägbeskrivningsfunktionen 
aktiverad.

6. Detta är en vägbeskrivningsfunktionen. Den 
blå linjen är den föreslagna rutten.

7. Nu är tidigare vägbeskrivning också startad.

fig. 5 fig. 6

fig. 7
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Tidigare forskning

Vår huvudkälla i denna uppsats är Corritore et al. On-line trust: concepts, evolving themes, 
a model. Det är i denna text vi finner den modell som vi valt att använda för att studera hur 
tillit uppkommer. Mycket av detta kapitel kommer gå åt till att förklara modellen och dess 
beståndsdelar. Men vi kommer också ta upp begrepp som tillit och risk mer generellt.

Tillit

Tillit är något vi människor ständigt måste ge och få i ett fungerande socialt samhälle. Utan 
tillit skulle vi inte kunna samarbeta i projekt eller göra transaktioner i en affär. Varje dag 
uppkommer åtskilliga tillfällen där tillit måste ges eller fås. Detta kan gälla att bussen ska vara 
i tid eller att din arbetskollega inte äter upp din matlåda. Dessa tillfällen är både medvetna och 
undermedvetna. Denna tillit måste också ges till applikationer och system.
 Tillit är ett område som är väl dokumenterat inom många olika vetenskapliga 
discipliner, problemet är att det finns många olika definitoner av tillit, något som speglar sig 
i den vetenskapliga litteraturen. De forskare som väljer att studera tillit i sin forskning väljer 
ofta att definiera tillit efter någon av dessa definitioner för att undvika missuppfattningar eller 
feltolkningar. Vi väljer att göra likadant och definierar tillit som Rousseau et al. :

“Our evidence from this contemporary, cross-disciplinary collection of scholarly 
writing suggests, therefore, that a widely held definition of trust is a s follows: 
Trust is a psychological state comprising the intention to accept vulnerability 
based upon positive expectations of the intentions or behavior of another.” 
- (Rousseau et al., 1998)

Tillit är tätt förknippat med risk. Risk är sannolikheten att någonting negativt sker och vad 
konsekvenserna av detta blir. Finns det ingen risk inblandat finns det inte heller någon anledning 
till att ge tillit (Patrick et al., 2005). Vi återkommer till risk som begrepp senare i uppsatsen, då 
i kontexten navigering.

För att vidare diskutera tillit måste vi också fastställa vad det inte är. Tillit bör inte 
förväxlas med tillförlitlighet (trustworthiness).

“Regardless of whether the person’s trust proves to be well placed or not, trust 
emanates from a person. In contrast, trustworthiness is a characteristic of 
someone or something that is the object of trust.“  
- (Corritore et al., 2003)

Ett annat begrepp som ligger nära tillit är tro ( faith). Tro som i att inte ha tilltro till någon eller 
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något. Skillnaden ligger i att tillit kräver ett medvetet genomtänkt val att lita på någon medan 
tro representerar en slags tilltro som inte grundar sig i ett genomtänkt val (Corritore et al., 2003).

Olika sorters tillit

Man kan även dela upp tillit i uppbygd tillit (slow trust) och tillfällig tillit (swift trust) (Corritore 
et al., 2003, s. 743). Uppbyggd tillit innebär att man över en längre period genom att till exempel 
arbeta med samma system bygger upp en tillit till sagda system. 

Ett passande exempel skulle kunna vara budet som använder sig av sin Iphones 
kartapplikation i jobbet för att hitta dit han ska. När han har använt sig av kartapplikationen 
tillräckligt länge med goda resultat kommer han att ha byggt upp en tillit till kartapplikationen. 

Ett exempel på tillfällig tillit skulle istället vara om en person som jobbade på ett annars 
stationärt jobb var tvungen att ta sig ut på stadens gator för att hitta en affär som han inte vet 
mer än namnet på. Då blir Iphonens kartapplikation ett verktyg med mer expertis än honom och 
därför byggs en tillfällig tillit upp (Corritore et al., 2003). Sagda tillit behöver inte vara konstant 
hädanefter utan kan försvinna för att sedan behöva byggas upp igen när samma situation uppstår 
igen. När samma situation uppstått tillräckligt många kommer den tillfälliga tilliten till slut bli 
en uppbyggd tillit.

Tillit till objekt

Det är även viktigt att tillit finns mellan maskiner/system och människor. Traditionell litteratur 
inom psykologi och sociologi inkluderar inte olika teknologier som något att ge tillit till. 
Forskning har dock visat att människor behandlar nya teknologier som personer och där igenom 
som något att lita på (Corritore et al., 2003, s. 739).

Det kvarstår trots definitionen ett antal svårigheter med att beskriva tillit och hur det 
uppstår. Tillit har som sagt ett tätt samband med risk, eller för att vara specifik, upplevd risk. 
Upplever vi högre risk vid användandet minskar också vår tillit (Patrick et al., 2005). Även 
vårt förhållande till systemet spelar stor roll för hur tillit uppstår. Vid en första användning av 
ett system tenderar vi att väga risker mot fördelar och om fördelarna överväger riskerna är vi 
benägna att lita på systemet. 

Vid upprepad användning av ett system har användaren fått en bild av hur systemet 
fungerar och kan börja förutspå vilka risker som finns och också hur han undviker dem. Därför 
frågar man sig i vilka områden har jag tillit och på vilka sätt ger jag tillit? istället för hur 
mycket tillit har jag? (Rousseau et al., 1998, s. 398). Det vill säga att användaren har redan 
svarat på frågan huruvida risken är värd fördelarna och kan då gå vidare i tankegången och 
börja applicera samma tänk på specifika delar av systemet. Det kan trots allt finnas delar av ett 
system man väljer att inte använda även om man överlag har stor tillit till systemet, det handlar 
helt enkelt om hur väl insatt man är med de risker som systemet kan orsaka.
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 Vid scenarion där användaren är obekant med situationen är det möjligt att användaren 
lättare får tillit för ett system. Användaren känner sig sårbar i situationen och upplever att 
systemet kan tillföra en viss expertis som användaren saknar i just denna kontext. Vad händer 
om det inte finns tillit mellan användaren och systemet? Patrick et al. menar att:

“A lack of trust will result in systems being ill-used at best, and not used at all at 
worst.”  
- (Patrick et al., 2005)

Det finns alltså en inverkan på interaktionen mellan användare och system som har sin grund i 
tillit, om tillit inte finns, finns det en stor risk att systemet kommer användas felaktigt. 
 Användare bör dock vara försiktig med att lita för mycket på ett system då det kan visa 
sig få samma konsekvenser som när man litar för lite på ett system. 

Risk

Den övergripande risken under navigering är att man navigerar fel, det vill säga misslyckas att 
hitta önskad position. Detta kan vara kännbart på olika nivåer, något som ett semestrande par 
fick uppleva.

“Ett medelålders svenskt par på semester i Italien körde fel. De skulle till Capri 
men hamnade, efter en felstavning i sin GPS, i stället i den norditalienska staden 
Carpi. En miss på cirka 650 kilometer.” 3

Detta är typiskt exempel på användare som underskattat riskerna samtidigt som tilliten till 
sytemet varit överskattad. Med lägre tillit hade de antagligen anat oråd tidigare och upptäckt sitt 
eget misstag. Deras höga tillit till systemet beror antagligen att de upplever att systemet innehar 
mer expertis än de själva har. Just för att de var i ett land där de inte känner sig hemma och inte 
kan geografin kan vi anta att deras tillit till GPS-enheten blir än högre med tanke på att deras 
egna expertisnivå är låg. 

Vad som kan gå fel är helt beroende av kontexten och situationen användaren befinner 
sig i för tillfället. För vår studie är den reella risken inte det primära, utan vi är intresserade 
av den upplevda risken. Tidigare forskning har visat att den upplevda risken är högst beroende 
av användarens tillit och vice versa (Corritore et al., 2003). Användarens kontroll över en viss 
situation påverkar också den upplevda risken. Uppnås total kontroll över en situation blir behovet 
av tillit också obetydligt eftersom riskerna har minimerats.

3  http://www.svd.se/resor/svenskt-par-missade-capri-med-65-mil_3270015.svd
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“Since total control defines a situation in which trust is unnecessary, the highter 
the user’s perception of control, the less the user has a need to trust”  
- (Corritore et al., 2003)

En modell för att beskriva tillit

Corritore et al. har utvecklat en modell för att studera en individs tillit till en transaktions- 
eller informationsbaserad webbsida. Med transaktion menar dem överföringen av pengar från 
användaren till webbsidans innehavare. Modellen beskriver tillit på en abstrakt nivå så den 
ska vara applicerbar i olika kontexter. Det är dock viktigt att påpeka att det inte är tillit mellan 
människor som är relevant i modellen:

“[...] our focus on situations in which the trust is primarily person-to-website 
rather than person-to-person communication mediated through technology.” 
- (Corritore et al., 2003)

Modellen (se fig. 8) består av externa faktorer som påverkar den upplevda trovärdigheten 
(credibility), lättanvändheten (ease of use) och risken (risk). Dessa påverkar användarens val att 
lita på ett system. Den upplevda lättanvändheten påverkar den upplevda trovärdigheten och den 
upplevda risken. Den upplevda trovärdigheten påverkar i sin tur den upplevda risken. Det är till 

fig. 8 (Corritore et al., 2003)



15

slut den upplevda trovärdigheten och den upplevda risken som påverkar mängden tillit. Även 
om inte den upplevda lättanvändheten direkt påverkar tilliten har den stor betydelse eftersom 
den påverkar de andra två faktorerna. Externa faktorer kan ses som kontextuella och kan vara 
både fysiska och psykiska. De är egenskaper som finns hos användaren, systemet och själva 
situationen. Användaren kan exempelvis vara benägen att lita på saker eller ha en risktagande 
personlighet. Det vill säga att den risktagande användaren tenderar att förbise vissa risker 
eller helt enkelt inte uppfattar dem som risker. Även tidigare personliga erfarenheter kan vara 
relevant. Systemet i sig kan inneha egenskaper från design av interaktion eller gränssnitt till 
noggrannhet i datat eller varumärkets rykte.

“External factors impact an individual’s trust in a website via the trustor’s 
perception of the factors.” 
- (Corritore et al., 2003)

Premissen för modellen är att de externa faktorerna påverkar användarens uppfattning av 
systemet. Det är viktigt att poängtera att det är användarens uppfattning av dessa faktorer som 
är av intresse och också det som vi kommer att undersöka. 

Olika användare påverkas olika och får olika intryck och uppfattningar. På samma sätt 
som en risktagare inte upplever risk på samma sätt som en försiktig upplever inte heller en 
professionell interaktionsdesigner ett användargränssnitts lättanvändhet som en ovan användare 
upplever det.

Vi kommer i följande avsnitt gå in närmare på varje faktor och förklara dem och vidare 
förklara på vilket sätt dem förhåller sig till varandra i Corritores modell.

Risk

Corritores med fleras defintion av risk lyder:

“Risk is the likelihood of an undesirable outcome” 
- (Corritore et al., 2003)

Den upplevda kontrollen över en situation har stor inverkan på den upplevda risken och det är även 
sant i Corritores modell. När användaren upplever att han har kontroll över en situation minskar 
också den upplevda risken. Den upplevda kontrollen kan påverkas av flera olika faktorer. Det kan 
till exempel handla om att man som användare känner att man har full förståelse för systemets alla 
funktioner. Det kan också innebära att man upplever att systemet är så pass välgjort att användarens 
okunskap inte påverkar användandet av systemet. Båda dessa exempel belyser hur den upplevda 
risken kan påverkas av den upplevda trovärdigheten och den upplevda lättanvändheten.



16

“Since total control defines a situation in which trust is unnecessary, the higher 
the user’s perception of control, the less the user has a need to trust” 
- (Corritore et al., 2003)

I Corritores modell blir den upplevda risken påverkad av både lättanvändhet och trovärdighet 
(se fig. 8). Upplever användaren att applikationen har hög trovärdighet minskar den upplevda 
risken. Om applikationen upplevs inneha hög lättanvändhet ökar den upplevda kontrollen över 
användandet och det i sin tur påverkar den upplevda risken. 

Lättanvändhet (Ease of use)

Fred D. Davis menar att forskningen visar på att två av de viktigaste variablerna vid användandet 
av ett system är upplevd användbarhet och upplevd lättanvändhet (Davis, 1989). Upplevd 
lättanvändhet i Corritores modell syftar till hur lätt kartapplikationen är att använda. Når 
användaren sitt mål med användingen på ett enkelt sätt utan problem? Corritore et. al väljer att 
använda sig av Davis definition för lättanvändhet. Davis definierar lättanvändhet som:

“the degree to which a person believes that using a particular system would be 
free of effort.” 
- (Davis, 1989)

Med lättanvändhet menas alltså i kontexten kartapplikationer att användaren kan använda 
sig av de funktioner som erbjuds utan några svårigheter. Det kan till exempel handla om att 
användaren lätt kan söka på det användaren vill och när han fått en slut och startposition kan 
han lätt använda sig av vägbeskrivningsfunktionen om han så önskar. Att kunna navigera sig i 
menysystemets lager och hitta de funktioner man söker är också en viktig del av användandet 
som faller inom lättanvändhetens ramar. Det är dock viktigt att återigen påpeka att det är den 
upplevda lättanvändheten som är intressant och inte den faktiska lättanvändheten.

Den upplevda lättanvändheten är central i den mening att den påverkar både den 
upplevda trovärdigheten och den upplevda risken i Corritores modell. 

Trovärdighet (Credibility)

Corritore et al. har identifierat fyra komponenter i trovärdighet. Dessa är ärlighet (honesty), 
expertis (expertise), förutsägbarhet (predictability) och anseende (reputation).

“These have been repeatedly identified as important characteristics of an object 
of trust in previous research of both on-line and offline trust [...]” 
- (Corritore et al., 2003)



17

Vidare förklarar Corritore et al. vad som ingår i dessa komponenter. Ärlighet definieras 
som handlingar som upplevs vara ovinklade och som utförs med goda intentioner. Expertis 
representeras av kunskap, erfarenhet och kompetens. Förutsägbarhet innefattar upplevelsen 
att systemet kommer bete sig på ett konsekvent sätt som grundar sig i tidigare erfarenheter. 
Anseende kan grunda sig i avsändaren, det vill säga vem som ligger bakom systemet/tjänsten 
men också i objektet själv.

För att exemplifiera skulle trovärdighet kunna manisfestera sig på följande sätt. En 
användare är ute på stan och vill äta en pizza. Hon tar upp sin telefon och startar kartapplikationen. 
Hon gör som hon brukar, söker efter “pizza” i sökfältet och får upp ett antal träffar. Detta är inte 
första gången hon letar efter matställen i kartapplikationen och det har funkat bra förut. Hon 
vet dessutom att sökresultatet är från Google, en tjänst som hon använder dagligen och litar 
på. Hennes egen erfarenhet samt bild av hur Google brukar fungera bidrar till att hon litar på 
resultatet och går dit och äter.

Kartapplikationen och modellen

Kartapplikationen är inte en traditionell webbsida där gränssnittet visas i en webbläsare och är 
baserad på teknologier så som HTML och JavaScript. Det är en informationsbaserad webbtjänst 
med själva applikationen som gränssnitt till tjänsten.

Den största skillnaden är att kartapplikationen jämfört med en webbsida är anpassad 
till enheten den är installerad i. Den är således utvecklad för att fungera bra i en specifik 
skärmstorlek och även anpassad för andra eventuella begränsningar i hårdvaran. Men trots 
denna skillnad är informationsutbytet detsamma och vi tror därför att modellen även kan vara 
applicerbar på kartapplikationen.

Metod och genomförande

Vår metod för datainsamling var en sammanslagning av flera olika datainsamlingsmetoder 
som bör ses som en helhet. Vid varje tillfälle började vi med ett utföra en observation som 
efterföljdes av en mindre enkät och allt avslutades med en ostrukturerad intervju. Poängen 
med vår metod var att delvis kunna se hur användare faktiskt beter sig och samtidigt få mer 
djupgående och kvalitativt data om deras tankar.
 Vi valde observation som datainsamlingsmetod eftersom vi tror att för att förstå hur 
en användare använder kartapplikationen är det bästa sättet att studera användandet och inte 
enbart fråga användaren efter förklaringar. Användaren kan också förklara de fenomen och 
företeelser vi ser med sina egna ord under observationens gång. Med hjälp av observationer 
hoppades vi på att vi skulle kunna urskilja användarmönster och attityder.
 Genom att välja informanter som tidigare använt sig av kartapplikationen kommer vi 
förhoppningsvis kunna se hur deras användande redan blivit påverkat av kartapplikationens 
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egenskaper. Detta tack vare fenomenet uppbyggd tillit. Hur de använder kartapplikationen 
under observationen kommer antagligen vara påverkat av tidigare erfarenheter, både positiva 
och negativa. Om de exempelvis undviker en viss funktion under observationen kan vi fråga 
om detta och sedemera se orsaker till detta, exempelvis låg tillit.
 Något som dock kommer vara svårt att kontrollera är risken och framförallt användarens 
upplevda risk. Detta eftersom risk är väldigt beroende av kontexten. Kontexten under 
observationen kommer just vara att vi genomför en observation. Detta betyder att det är troligt 
att informanten upplever låg risk. De kommer exemplevis inte ha något att bli försenade till eller 
någon direkt anledning att ta sig till platsen förutom att de försöker lösa den uppgift vi gett dem. 
Detta borde dock inte vara ett problem. Inledningsvis kommer vi att be informanten att använda 
kartapplkationen som de brukar. Som tidigare nämnt kommer det alltså vara påverkade av den 
uppbyggda tilliten. Det viktigaste är dock att syftet med observationen inte är att samla data om 
användares tillit utan denna information ska samlas in under intervjuerna. 
 Enkäten fungerar som ett supplement till observationen och intervjun eftersom det är 
snabbt och enkelt för informanten att ta ställning till påståenden och sen svara direkt efter 
observationen. Vi skulle likväl kunnat låta informanten ta ställning till påståendena i intervjun, 
men vi ville att intervjun skulle vara en kanal för informanternas djupare diskussion.
 Vi inkluderade intervju som en metod just på grund av dess fördjupande natur. Genom 
observationer kan vi se mönster i användandet hos olika informanter och tillsammans med 
intervjuer har vi möjlighet att fördjupa oss i det vi observerat och framför allt låta informanten 
själv uttala och förklara sig. Man kan dock säga att intervjuns syfte är tvådelat. Vi vill delvis 
få information om saker vi observerat under själva observationen men framförallt vill vi få 
information om hur användare ser på sitt eget användande och varför de gör som de gör. Här 
kommer vi kunna diskutera och fråga om hur de ser på sin egen tillit och vad den grundar 
sig i. Detta stärker kravet på att våra informanter har tidigare erfarenhet av att använda sig 
av kartapplikationen så vi kan fråga om detta. Eller med andra ord att de har någon form av 
uppbyggd tillit till kartapplikationen.

Metoder

Observation

Med observationer vill vi se hur användandet av kartapplikationer faktiskt ser ut. Användaren 
kan också förklara de fenomen och företeelser vi ser med sina egna ord under observationens 
gång. Med hjälp av observationer hoppades vi på att vi skulle kunna urskilja användarmönster 
och attityder. Observationen gick till på sätt att vi gav informanten en uppgift. Uppgiften var 
att ta sig från en startposition till en slutposition med hjälp av kartapplikationen i deras egen 
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Iphone. Vi hade i förväg bestämt både startposition och slutdestination, och dessa var okända 
för informanten fram till att vi anlänt till startpositionen. Vi ville undvika att informanten kunde 
förbereda sig och på så sätt ge ett skevt resultat i vårt data som i sin tur kan leda till en felaktig 
analys. Vi var noga med att uppgiften skulle spegla en vardaglig situation, därför bestämde vi 
att startpositionerna skulle vara vid en tunnelbanestation och att slutpositionen skulle vara ett 
företag. Vi såg till att i förväg kolla upp så att företagen gick att söka på i kartapplikationen. 
Informanterna vart tillsagda att försöka lösa uppgiften på ett sådant sätt som de brukar, vi ville 
alltså inte att informanterna försökte vara oss till lags. Nedan följer en lista där vi presenterar 
varje informants startposition och slutposition tillsammans med information om hur lång vägen 
var enligt våra sökningar i Google maps vägbeskrivningsfunktion.

• Informant 1 - S:t Eriksplans tunnelbanestation – Aix Arkitekter AB, 850 m
• Informant 2 - Rådhusets tunnelbanestation – Moris livs HB, 1,6 km 
• Informant 3 - Östermalmstorgs tunnelbanestation – Matia AB, 2,4 km
• Informant 4 - Södermalmstorg  - Papercut AB, 1,1 km
• Informant 5 - Thorildsplans tunnelbanestation – Mellow AB, 3,2 km

Vi var under observationen helt tydliga med att vi antecknade vad informanten gjorde och vi 
frågade även direkt om någon fråga uppstod från vår sida om vad informanten gjorde. Efter att 
observationen var klar fick den observerade genast fylla i enkäten då minnet fortfarande var 
färskt från observationen.

Enkät

Enkäten bestod av 11 påståenden som informanten fick ta ställning till (se bilaga 1). Dessa 
påståenden har alla att göra med hur informanterna upplevde kartapplikationen och hur de 
upplevde enskilda funktioner.

Genom att identifiera olika mönster och förhållande i svaren kunde vi se intressanta 
tankegångar hos informanten som vi senare i intervjun valde att fråga om. Om informanten till 
exempel kryssade i ett högt värde i påståendet ”Jag litar på applikationen” och ett lågt värde i 
påståendet ”Jag litar på att kartinformationen i applikationen stämmer” kunde vi fråga om just 
det förhållandet och få en intressant och belysande diskussion. 

Enkätsvaren ligger också till grund för en del av vår slutsats där svaren har analyserats 
och jämförts med vad som sägs i intervjuerna och vad vi sett under observationerna.

Efter att informanten besvarat enkäten fortsatte vi med uppföljningsintervjun.
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Intervju

Intervjun utfördes vanligtvist på en restaurang, där vi i lugn och ro kunde genomföra en kortare 
intervju där vi frågade den vi observerade om oklarheter som uppstått under själva observationen. 
Intervjuns frågor utgick från enkätsvaren samt händelseförloppet under själva observationen. 
Om den vi observerade till exempel hade problem med att hitta sin egen position frågade vi då 
om detta. Vi valde att utföra en ostrukturerad intervju med ett fåtal förbestämda frågor som var 
till för att få igång diskussionen. Intervjun spelades in med hjälp av en mobiltelefon så vi enkelt 
skulle kunna återkomma till rådatat om det fanns några oklarheter kring ordval eller rena citat.

Informanter

Till vår studie har vi fem stycken informanter. Vi gjorde ett bekvämlighetsurval när vi valde 
våra informanter. Att vi gjorde ett bekvämlighetsurval innebär att vi tog informanter från vår 
närhet. Vi var dock noga med att informanterna levde upp till våra krav. Ett av dessa krav var 
att de hade tidigare erfarenhet av Iphone och kartapplikationen. Ett annat krav var att de hade 
tillgång till egna Iphones. Vår grupp av informanter bestod av fyra män och en kvinna och 
deras ålder är mellan 22 och 27 år. De är också alla vana i en urban miljö och känner även igen 
sig i Stockholm. Dessa är våra informanter:

• Informant 1, Man, 25 år
• Informant 2, Man, 26 år
• Informant 3, Man, 27 år
• Informant 4, Man, 25 år
• Informant 5, Kvinna, 22 år

Metodkritik

Det finns naturligtvis en viss problematik med att vi var så pass delaktiga och synliga under 
observationen. Risken finns att man som observatör får se ett beteende hos den man observerar 
som inte representerar hur denna skulle bete sig vanligtvis. Eftersom vi var medvetna om 
denna problematik kunde vi under observationerna så mycket som möjligt undvika att påverka 
informanten. 

Det finns ett par bekymmer med att vi har ett litet antal informanter. Det som blir lidande 
är reliabiliteten. Det kan vara svårt att avgöra om dessa informanter faktiskt representerar 
populationen. För att undvika detta problem hade vi behövt fler informanter.
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Exempelobservation

För att ge en bild av hur en observation har vi gått till har valt att sammanfatta en av dessa. Här 
med Informant 3. Han fick uppgiften att ta sig till ett företag med namnet Matia AB, vilket var 
den enda informationen han fick för att klara uppgiften. Till sin hjälp fick han använda sin egen 
Iphone 4. 

Sammanfattning

Vi börjar nere i tunnelbanestationen för Östermalmstorg. Det första han gör är att öppna Safari 
och skriver in “Matia ab” i sökfältet för Google. Det första resultatet är till deras webbsida 
(http://www.matia.se) och han väljer att gå in på den sidan. Han går först in på sidan “om 
oss” för att “[...] hitta en adress”. Dock utan resultat. Han fortsätter att leta på olika delar av 
sidan men ger upp och backar tillbaka till sökresultatet på Google. Den andra träffen är till 
Lokaldelen.se, han går in där och hittar en adress, Wittstocksgatan 13. Han stänger ner Safari 
och öppnar kartapplikationen istället. I sökrutan skriver han in adressen och trycker på knappen 
sök. Applikationen markerar nu ut med en nål där den sökta adressen finns. Det finns också 
en blå prick på kartan som ska vara den position telefonen befinner sig på, kalkylerat med den 
inbyggda GPS:en. Informanten verkar osäker på att denna position är korrekt. Punkten har inte 
markerat “[...] där vi borde vara”. Han säger också att det är den antagligen visar fel eftersom 
vi inte är utomhus ännu. Väl ute på gatan aktiverar han kompassfunktionen “[...] för att kolla 
vilket håll jag ska gå”. Han förlitar sig helt på att GPS:en nu har hittat en korrekt position. Han 
lägger telefonen i fickan och börjar gå i den riktning han bestämt med förklaringen att han 
borde komma fram till en park om man går i denna riktning. Han kommer så småning om fram 
till en mindre park och säger: “så, nu är vi här.” Han ändrar riktning något och fortsätter att gå. 
På frågan varför han inte väljer att använda kartapplikationen i detta läge säger han att han går 
på minnet. Efter några hundra meter kommer han fram till ett vägskäl. Nu tar han upp telefonen 
för att med hjälp av GPS:en hitta sin egen position. Han zoomar in på kartan till en nivå som gör 
att han kan se gatunamnen. Han lyfter på blicken och läser en gatuskylt. Promenaden forsätter 
en bit till tills han konstaterar att han är framme och pekar på en skylt där det står Matia.

Resultat och analys

Ett återkommande mönster i våra observationer och uppföljningsintervjuer var att informanten 
tyckte att kartapplikationen var lätt att använda. Detta visar sig både i enkäten och i intervjuerna. 
Samtidigt visade det sig i samma enkäter och intervjuer och även under själva observationen att 
informanten inte hade full kännedom om vilka funktioner som fanns att tillgå i kartapplikationen. 
Till exempel var det vanligt att informanten inte kände till att man kunde söka efter ett företag direkt 
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i kartapplikationen och gick istället in på Google genom webbläsaren för att på så sätt söka reda på 
adressen som de memorerade för att sedan skriva in adressen i kartapplikationen. Informanterna 
litade alltså inte i vissa fall på att kartapplikationen skulle hitta rätt företag eller plats. 

En informant menade att man inte kunde vara säker på att det inte fanns flera platser med 
samma namn och att man därför inte kunde veta om det var rätt plats som dök upp på kartan. De 
flesta informanterna menade också att de inte litade på den position som kartapplikationen visade 
att de befann sig på. Av tidigare erfarenhet valde man att inte blint lita på kartapplikationens 
kompetens att kalkylera vart man befinner sig. Istället valde man att använda sig av sin 
omgivning för att tillsammans med till exempel gatuskyltar och kartapplikationens normala 
karta fastställa att man de facto befann sig på den plats som kartapplikationen visade. Detta var 
ett mönster som vi såg i alla observationer. I följande rubriker kommer vi förklara mer i detalj 
över de olika beteendena vi såg uppdelat under ett antal rubriker.

Kartapplikationen som hjälpmedel

Flera av observationerna visade att informanterna använde sig av kartapplikationen som ett 
hjälpmedel snarare än en fullt fungerande enskild lösning. Detta visade sig på flera sätt under 
observationerna. Det vanligaste användandet av kartappliaktionen var att informanten arbetade 
i “etapper” som en av informanterna uttryckte det. Med detta menas att informanten kollade 
på kartapplikationen för att se efter att man fortfarande var på rätt väg. Man memorerade 
vilken gata man skulle svänga in på genom kartapplikationen och letade då efter den gatan i 
omgivningen och svängde då in på rätt gata när man hittat den. 

Vid den här punkten börjar processen om och man söker efter nästa gata man ska in på 
i kartapplikationen för att sedan leta efter den gatan i omgivningen. Det finns också tendenser 
som visar att detta beteende gäller även när man inte vet vilken gata man är på. Istället för att 
leta efter gatunamn i sin omgivning letar man istället efter landmärken så som parker eller 
annorlunda konstruktioner som man identifierar på kartan. Anledningen till detta beteende 
kan bero på flera faktorer. Det kan grunda sig i att användaren inte litar på GPS:ens förmåga 
att fastställa användarens position, detta får stöd i våra intervjuer. Att det helt enkelt är enklare 
för användaren att leta efter gatuskyltar eller liknande än att stirra sig blind på sin Iphones 
skärm kan också vara en betydande orsak till varför informanterna inte använde sig enbart av 
kartapplikationen under observationerna. Ett exempel på detta är när Informant 1 under sin 
observation la ner telefon i sin byxficka, när vi frågade varför han gjorde det svarade han att det 
var för att han inte behövde den för tillfället. 
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Vägbeskrivningsfunktionen

Tre av informanterna använde sig av vägbeskrivningsfunktionen. Dessa använde den på ett 
liknande sätt. Det vill säga att de aktiverade vägbeskrivningen utan att faktiskt starta den. 
Under promenaden kontrollerade de mer eller mindre regelbundet i kartapplikationen att de 
följde den den föreslagna rutten. De gjorde detta på flera sätt. En metod var att titta på den 
blå pricken som är GPS:ens kalkylering av den aktuella positionen. De kollade helt enkelt att 
pricken följde den markerade rutten. Ett annat sätt var att se eventuella riktmärken som de kan 
se i kartan, så som en korsning eller en bro. De kunde alltså gå en bit utan att titta på kartan och 
helt enkelt ta upp den igen när de kom from till en sådan punkt. En annan sak de också tittade 
på var gatuskyltar, speciellt när de gick in på en ny väg.

 Ytterligare en sak som så de har gemensamt är att de också avvek från den kalkylerade 
rutten. Det fanns olika anledningar till detta, alla grundar sig dock i att de själva upplever att 
de är bättre på att avgöra vilken väg som är bäst, enklast eller kortast. Informant 4 sa under 
intervjun att “[...] [kartapplikationen] gav en väg som är lite snirklig” som en anledning till att 
inte följa den, han fortsatte med att säga att “den [kartapplikationen] ger alltid konstiga vägar, 
det är min erfarenhet.” 

 Vägbeskrivningsfunktionen kan också startas och ge instruktioner om hur man ska 
gå, svänga och så vidare. Detta är en funktion som ingen av informanterna använde sig av. En 
av dem uppger att den delen av funktionen är jobbig för att “plupparna” som kommer upp är 
i vägen och även att “förklaringarna” är i vägen. Hon vill ha ett mer “cleant [obelamrat, vår 
tolkning]” gränssnitt och att “pluppen” bara ska visa vart hennes position är.

 Så hade vi också de andra informanterna som inte använde sig av  
vägbeskrivningfunktionen alls. Informant 3 säger att han var medveten om att vägbeskrivning 
fanns, men tycker den är krånglig att att använda. Han menar att “[...] den är lite krånglig att 
använda och sen tycker jag också att den brukar dra upp vägar som inte riktigt är de snabbaste 
liksom.” Han menar också att användargränssnittet kring valet av start och slutposition inte är 
bra och krångligt att använda. Informant 2 säger också att han vet att vägbeskrivningsfunktionen 
finns men använder den inte. Han behöver inte vägbeskrivningsfunktionen. Han räknar med att 
han själv hittar bästa vägen bara han får kolla på kartan. Han behöver inte nödvändigtvis ta den 
snabbaste vägen utan hittar gärna själv.
 Att flera av informanterna inte använder funktionen alls och resten inte använder den 
fullt ut verkar alltså delvis bero på att de finner den krånglig att använda. Här kan vi tydligt 
se att det finns brister i funktionens lättanvändhet. Något som är nämnvärt här är att flera 
informanterna inte ställt applikationen på att visa vägbeskrivning för fotgängare utan för bilar. 
Den rutten de fått är med andra ord inte optimerad för gångtrafikanter utan för bilar. Detta 
skulle kunna förklara att de tycker att den föreslagna rutten ibland är dålig. 
 En annan anledning är också att själva rutten som applikationen föreslår inte är pålitlig. 
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Flera av informanterna har av egen erfarenhet lärt sig att den ibland gör fel, eller åtminstånde 
inte alltid föreslår den bästa vägen. Den kortaste vägen är inte alltid den bästa, något som 
visade sig under Informant 4:s observation, då han hellre följde en större väg en gick på flera 
små. Allt detta kan tyda på att användarna helt enkelt inte ger tillit till just denna funktion. 
Informant 5 säger exempelvis sagt att hon litar på att kartan är korrekt men inte på att den 
funkar när man blir “guidad”. Då litar hon mer på sig själv. Hon tror att hur man upplever 
kartapplikation har att göra med om man upplever att har egen “koll” eller inte. Det kan alltså 
i detta fall vara möjligt att tillämpa Corritores modell. Funktionen har brister i trovärdigheten 
samt i lättanvändheten, något som verkar leda till att användaren inte litar på den. Exempel på 
dessa brister är när kartapplikationen föreslår rutter som uppenbarligen inte är de bästa eller 
när användargränssnittet upplevs som krångligt. Upplevs användargränssnittet som krångligt 
betyder det att användaren upplever en låg lättanvändhet och det i sin tur påverkar den upplevda 
trovärdigheten och även den upplevda risken. När kartapplikationen föreslår en rutt som inte är 
optimal påverkas den upplevda risken.

GPS

Något vi sett under flera av observationerna är att informanterna inte litat på exaktheten i 
GPS-positioneringen. Det har visat sig genom att de ständigt jämför den påstådda positionen 
med sin omgivning för att kontrollera att den stämmer. Ofta genom att se på gatuskyltar eller 
utmärkande saker som vägskäl. 

Flera av informanterna har under intervjuerna rakt ut sagt att de inte inte litar på GPS-
positioneringen. Det kan finns flera anledningar till detta. Det vanligaste vi lärt oss ifrån 
intervjuerna är att man har haft tidigare erfarenheter där den fungerat dåligt. Informant 4 säger 
“GPS-pluppen låg på ett hus någon gång [...]” där han uppenbarligen visste att han inte befann 
sig och fortsätter sen med att säga “[...] därför litar jag inte på den så mycket”. Informant 3 
säger att han litar på att kartan är rätt, men han litar inte på att applikationen visar vart han 
befinner sig korrekt, av erfarenhet stämmer den inte alltid.  
 Att många inte litar på GPS:ens funktionalitet verkar efter intervjuerna vara påtagligt. 
Bristen på tillit verkar till stor del ligga i teknikens begränsningar. Det vill säga felmarginalen 
eller bristen på exakthet. 
 Denna funktion kan tolkas med hjälp Corritores modell. Samtidigt som det mer handlar 
om en teknisk komponent i själva navigationen och inte något som användaren interagerar med 
särskilt mycket. Vi måste samtidigt tänka på att den kan faktiskt användas utan att man känner 
till den bakomliggande tekniken. Man ser den blå pricken och vet att den representerar sin egen 
position, man behöver inte veta att det sker med hjälp av GPS. En relevant aspekt att titta på här 
är förhållandet mellan den upplevda lättanvändheten och den upplevda trovärdigheten. En brist 
i utformningen av den blå pricken kan vara att den inte förmedlar osäkerheten i positioneringen 
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på ett bra sätt. Som i fallet när pricken hamnat på ett hus där man uppenbarligen vet att man inte 
är, här borde applikationen på ett bättre sätt visat sin felmarginal. Det som istället sker är att den 
utger sig för att veta vart man befinner sig men har fel och på sätt påverkar sin egen trovärdighet 
eller mer specifikt ärligheten. Det vill säga att den inte är tillräckligt ärlig i att förmedla sin 
felmarginal. Detta leder i sin tur till att tilliten till denna specifika funktion blir lägre. 

Egna erfarenheter

Många av informanterna litade inte fullständigt på kartapplikationen och menade att de litade 
mer på sin egna erfarenhet och kännedom om området man befann sig på. De hittade ofta 
egna vägar, ignorerade den föreslagna rutten och liknande. Det är möjligt att vid ett scenario 
där informanten befinner sig på en plats där de inte känner igen sig alls så skulle deras tillit 
till kartapplikationen öka dramatiskt. Informant 5 säger under intervjun att hur man upplever 
kartapplikationen kan påverkas av hur pass mycket “koll” man själv har. Det kan även handla 
om att vilja lära sig att hitta själv, Informant 2 säger så här: “Jag behöver inte alltid ta den 
närmsta, absolut närmsta vägen, jag hittar hellre dit själv [...] man lär sig bättre så.”

Katalogdatat

Det de första tre av våra informanter gjorde under observationerna var att öppna Safari för 
att googla efter uppgiftens mål. Något som de alltså lika gärna skulle kunnat gjort direkt i 
kartapplikationen. De var istället tvungna att memorera adressen de funnit och sen söka efter 
den i kartapplikationen. Under intervjuerna visade det sig att flera av dem inte visste att det är 
Google som ligger bakom katalogdatat i kartapplikationen. Två uppgav också att de inte visste 
om att man kunde söka efter mer än bara adresser i sökfunktionen. En annan anledning verkar 
också vara att man helt enkelt googlar för att det är det man brukar göra. 
 En anledning till att söka i Google verkar också vara att den upplevda trovärdigheten 
hos Google är högre jämfört med kartapplikationens sökfunktion. Informant 3 menar att man 
oftast får upp mer etablerade företags adresser direkt när man googlar. Samma informant 
uppger också att han hellre söker på en adress än ett företag i kartapplikationen. Den upplevda 
trovärdigheten verka i detta fall påverka mängden tillit man ger till funktionen. För att anknyta 
till Corritores modell verkar det alltså vara så att den upplevda trovärdigheten påverkar den 
upplevda risken, i detta fall att sökresultatet inte är korrekt. Detta förhållande påverkar således 
mängden tillit användaren ger till funktionen.

Hur påverkar tillit användandet?

Det har visat sig att våra informanters användande av kartapplikationen i mångt och mycket 
påverkas av mängden tillit. De olika delarna så som vägbeskrivningsfunktionen, sökfunktionen 
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och katalogdatat i applikationen får olika mycket tillit och påverkas därför på olika sätt. Mängden 
tillit de olika delarna får baseras i stor del på tidigare erfarenheter av applikationen. Informant 
2 sa under en av intervjuerna detta angående kartdatat och GPS:ens “Jag litar på att kartan är 
rätt, men jag litar inte på att jag är där jag är enligt den [kartapplikationen] [...] av erfarenhet 
stämmer det inte alltid.”  Vi finner liknande åsikter i intervjun med Informant 4: “gps-pluppen 
låg på ett hus någon gång [...] därför litar jag inte på den så mycket.” 
 Vi har också kunnat se att vägbeskrivningsfunktionen också lider av avsaknad av tillit. 
Som tidigare visats så används vägbeskrivningsfunktionen inte fullt ut. Detta beteende beror 
på att man inte litar på att rutten som kartapplikationen presenterar stämmer. Detta får stöd 
i intervjun med Informant 3: “Den brukar ju ibland dra upp vägar som inte riktigt är det 
snabbaste liksom.”
 Det är också tydligt att rutten som presenteras inte anses vara den bästa när Informant 4 väljer 
att till en stor del gå en egen väg eller när Informant 5 gör avvikelser från rutten för att att hon 
anser sig själv veta bättre.

“Trust is intimately associated with risk. In the absence of risk, trust is 
meaningless.”  
- (Patrick et al., 2005)

Flera av informanterna verkar tillämpa någon form av riskminimering. Informant 1 uppger 
exempelvis att om det skulle vara något viktigt som han ska till, skulle han åka tidigare för 
att ha tid att gå fel. Ett sätt att minska risken att bli försenad. Åt andra sidan är detta en risk 
som inte är unik för just kartapplikationen men tycks handla just om att tilliten till den inte är 
tillräckligt hög för att göra honom helt säker på att den kommer fungera som den ska och hjälpa 
honom till sitt mål. Det kan alltså vara så att den upplevda risken är så pass hög att användaren 
får svårare att lita på kartapplikationen. För att kompensera för detta påverkar man alltså den 
upplevda risken genom att förändra de externa faktorerna, det vill säga att man ger sig mer tid 
att hitta dit man ska.  
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Slutsats

De frågor vi ville besvara var alltså:

●	 Påverkas användarens tillit till kartapplikationen av upplevda faktorer så som 
lättanvändhet, trovärdighet och risk? 

●	 På vilket sätt påverkar denna tillit användandet av kartapplikationen?
●	 Går tillit till kartapplikationer att beskriva med Corritores modell och på så sätt ge en 

ökad förståelse för denna tillit?

I våra intervjuer har vi sett att användare gör egna kopplingar mellan kartapplikationens 
tillkortakommanden och dess effekt på deras tillit till den. Tydligast blir det när informanterna 
talar om vägbeskrivningsfunktionen som lider av låg tillit. När vi har analyserat och tolkat vårt 
data har vi kunnat genom att applicera modellen fått en större förståelse för hur vad de säger 
kan knytas till direkta brister i kartapplikationen. Det har alltså visat sig att användarens tillit 
påverkas av brister i lättanvändheten och trovärdigheten i specifika delar av kartapplikationen.   
Dessa brister påverkar tillsammans hur användaren upplever riskerna med användandet. 
 Tillit har visat sig vara viktigt vid användandet av kartapplikationer. Observationer 
och intervjuer har visat att användarnas tillit till kartapplikationen påverkar hur användare 
använder sig av kartapplikationen. Har inte användaren tillit till kartapplikationen kan det leda 
till att han exempelvis inte använder dess funktioner fullt ut. Det kan också leda till allvarligare 
konsekvenser beroende på kontexten. I och med att det är viktigt med tillit är det också viktigt att 
få en bättre förståelse för hur tillit uppstår. Genom att identifiera och få förståelse för modellens 
upplevda faktorer i kartapplikationen och vad som påverkar dessa kan vi också förstå vad det är 
i kartapplikationens funktioner som gör att tilliten blir låg. Med den kunskapen skulle det vara 
möjligt att utveckla och designa en kartapplikation för att nå en högre tillit hos användaren. 
 Tack vare modellen kan vi alltså få en ökad förståelse för hur tillit uppstår och påverkas. 
Utan modellen är det lätt att se brister som leder till låg tillit som isolerade och inte i den helhet 
som de faktiskt befinner sig i. Om vi skulle se på lättanvändhet som ett isolerat problemområde är 
det lätt att se brister som påverkar hur användaren upplever saker som gränssnitt och funktioner. 
Med hjälp av modellen kan vi ta steget längre och se hur dessa brister i sin tur påverkar tilliten. 
Vi har till exempel genom modellen lärt oss att användarens tidigare erfarenhet av den blå 
pricken i stor grad påverkar hur de upplever den nu. Hade vi inte applicerat modellen är det 
möjligt att vi tillskrivit den blåa prickens brister till bara dess tekniska tillkortakommanden. Vi 
kan istället förklara bristen på tillit med att den är oärlig. 

Det vi har kunnat visa med vår studie är att det går att beskriva tillit som fenomen med 
hjälp av modellen och även få en ökad förståelse för dess beståndsdelar och dess påverkan på 
varandra. 
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Diskussion

Kartapplikationer är ett område som ständigt utvecklas i takt med att våra telefoner blir mer 
kraftfulla och avancerade. Man kan ana att telefonerna så småning om kommer att bli mer 
avancerade än de dedikerade enheter som finns på marknaden idag. Med tanke på att telefonerna 
ständigt är uppkopplade till internet och kan erbjuda enorma mängder information i anslutning 
till kartorna. En sak är i alla fall säker, kartapplikationerna är här för att stanna. En fråga man 
kan ställa sig är hur de ska göras bättre?

“Trust is emerging as a key element of success in the on-line environment.”  
- (Corritore et al., 2003)

Inom till exempel är e-handel är tillit viktigt för användarens upplevelse (Corritore et al., 2003). 
Vill man att användare ska återkomma och använda tjänsten igen är det viktigt att användaren 
känner att han kan lita på att upplevelsen inte kommer innebära negativa resultat. Negativ i den 
här bemärkelsen skulle kunna vara att tjänsten drar mer pengar än vad det var tänkt, att ingen 
vara dyker upp eller att konton blir stulet. Inom navigering med kartapplikatoner är det lite 
svårare att identifiera så påtagliga risker annat än att man kommer gå eller åka vilse och därför 
inte komma fram dit man vill. Vår studie har visat att Iphones kartapplikation har en del brister 
som gör att användarna inte ger den sin fullständiga tillit. Det är inga brister som får användaren 
att sluta använda kartapplikationen men det finns utrymme för förbättring. En viktig egenskap 
verkar vara att kartapplikationen är ärlig. Det vill säga att den informerar när den inte har full 
kontakt med GPS-satteliter och att den informerar att den position den visar att användaren 
har inte är 100% fastställd. När kartappliaktionen är ärlig med sina tillkortakommanden och 
inte påstår sig veta med exakthet vart den befinner sig blir en viss felmarginal tolerant för 
användaren eftersom detta är att vänta.
  Även tydligare sökfunktion skulle vara att föredra om man ska tro våra informanter. 
Det skulle alltså med enkla medel gå att förbättre nuvarande kartapplikationer genom mer 
transparens angående tillkortakommanden hos tekniken. 
 Det är tydligt att så fort det finns någon form av risk involverat i samband med 
användandet av en viss applikaton finns det också ett behov från användares sida att kunna 
lita på den. Det kan därför vara en god idé att under utvecklingen sträva efter egenskaper som 
ger användaren anledning att lita på den. Hur skulle ett tillitsorienterat designarbete se ut? En 
metod för detta skulle kunna vara utvärderingar av tillit. Förslagsvis skulle man kunna göra 
dessa enskilt men antagligen mer fördelaktigt i samband med andra användartester. Till sin 
hjälp i dessa utvärderingar skulle man kunna man använda sig av Corritores modell. Framförallt 
då resultatet ska tolkas. Att specifikt säga hur själva utvärderingen skulle kunna fungera och 
utformas är svårt att säga. De metoder vi använda i denna uppsats visade sig dock fungera på 
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ett bra sätt, främst observationen i samband med efterföljande intervju. I och med att tillit är 
högst subjekttivt hos de enskilda användarna kan det vara svårt att med en strikt objektiv och 
standardiserad metod utvärdera tillit. 
 Det behöver inte vara så omfattande. Att över huvud taget föra in tillit som begrepp och 
mål i utvecklingsarbetet kan vara bra.
 Som tidigare nämnt är begreppet tillit högst aktuellt inom e-handel och liknande. Där 
är det redan något man fokuserar på och strävar efter. Detta fält har sina egna checklistor och 
riktlinjer (Patrick et al., 2005, s. 16) och det är också troligt att mobilapplikationsutveckling 
skulle kunna ha sina egna. Det är också möjligt att utgå från de listor som redan existerar då de 
har samma mål, det vill säga ett system som användaren litar på.

Vidare forskning

Det skulle vara intressant att göra en större undersökning med fler informanter som skulle 
kunna visa än tydligare på de mönster vi sett i denna studie. Det skulle även vara intressant att 
göra observationer som på något sätt får med risk som en tydligare faktor. Det skulle innebära 
att observationen blir mer trogen Corritores modells faktorer.
 Med hjälp av en fokusgrupp skulle man kunna få utförliga diskussioner med användare 
som på ett annat sätt än genom en intervju kan få diskutera kring begreppen lättanvändhet, 
trovärdighet och risk och på samma gång få ge uttryck för hur de själva upplever dessa faktorer. 
Genom att fråga användarna vad de själva tror påverkar dessa upplevda faktorer skulle man 
kunna få ett mycket intressant underlag för vidare forskning. 
 Det vore också intressant att undersöka flera olika kartapplikationer för att på så sätt 
kunna jämföra olika designval och hur de påverkar tilliten. På så sätt skulle man kunna se 
konkreta exempel på vilka designval som fostrar tillit och vilka som har motsatt effekt.
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Bilder

Figur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - Skärmbilder från Apple iOS 4 på en Iphone 3GS
Figur 8 -  Model of online trust, Corritore et al.
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Bilaga 1 - Enkät
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Namn:

Det var lätt att hitta min egen position

Ingen åsikt Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt

Det var lätt att använda sig av sökfunktionen

Ingen åsikt Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt

Applikationen hjälpte mig att hitta dit jag skulle

Ingen åsikt Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt

Det är enkelt att rätta till mina misstag

Ingen åsikt Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt

Det är lätt att förstå vad knapparna har för funktion

Ingen åsikt Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt

Utformningen av applikationen är konsekvent

Ingen åsikt Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt

Jag föredrar kartapplikationen framför vanliga kartor

Ingen åsikt Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt

Jag litar på att kartinformationen i applikationen stämmer

Ingen åsikt Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt

Jag litar mer på min egen erfarenhet än på applikationen

Ingen åsikt Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt
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Applikationen är lätt att använda

Ingen åsikt Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt

Jag litar på applikationen

Ingen åsikt Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer till stor del Stämmer helt
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