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Abstract 

A tourist brochure is a familiar product that tourists collect information from. But how do users 

experience the interaction with an unfamiliar navigation concept we call DSI in the context of seeking 

tourist information and what impact does DSI have on the user experience (UX)? We conducted a study 

of ten respondents. The study includes an observation in which the respondents had to interact with the 

application we created with the navigation concept DSI, and perform a number of tasks. They also 

performed a number of tasks on a PDF with the same content but with a different structure. Afterwards 

we performed the method Product Reaction Cards and lastly an interview. We concluded that it takes 

time to learn something unfamiliar as DSI but when the respondents have learned the concept it turned 

out to have a positive impact on the user experience and the majority considered it useful in the context 

of seeking tourist information. 

Keywords 

Interaction, Mag+ Designd, tourist brochure, user experience (UX), navigation, unfamiliar interface, 

navigation concept, application, familiarity. 

 

Sammanfattning 

En turistbroschyr är en bekant produkt som turister kan hämta information ifrån. Men hur upplever 

användarna interaktionen med ett obekant navigationskoncept som vi kallar DSI i kontexten av att söka 

turistinformation och vad har DSI för påverkan på användarupplevelsen? Vi har utfört en studie på tio 

respondenter. Studien inkluderar en observation där respondenterna har fått interagera, med 

applikationen vi skapade med navigationskonceptet DSI, och utföra ett antal uppgifter. De har även fått 

utföra ett antal uppgifter på en PDF med samma innehåll men med en annan struktur. Därefter utförde vi 

metoden Product Reaction Cards och till sist en intervju. Vi kom fram till att det tar tid att lära sig 

någonting obekant som DSI men när respondenterna väl har lärt sig konceptet så har det haft en positiv 

påverkan på användarupplevelsen och majoritet ansåg den som användbar i kontexten av att söka 

turistinformation. 

Nyckelord 

Interaktion, Mag+ Designd, turistbroschyr, användarupplevelse, navigation, obekant gränssnitt, 

navigationskoncept, applikation, förtrogenhet. 

 

Förord 

Vi vill tacka vår handledare Fredrik Winberg för att han har hjälpt oss att komma på rätt spår med vårt 

ämne. Han fick oss att fokusera på det obekanta navigationskonceptet. 
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Begreppsdefinitioner 
 

ANVÄNDARUPPLEVELSE: Användarens bedömning av produktkvalitén i samband med 

upplevelsen av interaktionen och produktens egenskaper som tilltalande och effektiv att använda 

(Sutcliffe 2009). 

 

ANVÄNDBARHET: “Den utsträckning i vilken en specifik användare kan använda en produkt för att 

uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet sammanhang.“ 

(Ergolab u.å.). 

 

DSI (Double Swipe Interaction): DSI är ett navigationskoncept och en interaktionstyp där man kan 

navigera både horisontellt och vertikalt. Därför har det fått namnet Double Swipe Interaction. 

 

MDI (Människa-datorinteraktion): MDI är ett forskningsområde som handlar om hur människor 

interagerar med datorer. Forskningen inkluderar till vilken nivå som datorn är utvecklad för att skapa en 

lyckad interaktion med människan (Rouse 2005). 

 

IPAD: En surfplatta designad av Apple Inc. Användarna kan interagera med den direkt genom gester på 

pekskärmen. Den kan användas för att surfa på webben, lyssna på musik, titta på film, läsa e-böcker och 

annat (Techopedia u.å.). 

 

PDF (Portable Document Format): PDF är ett filformat där man kan presentera dokument på ett 

tillförlitligt sätt oberoende av vilken programvara, operativsystem och maskinvara som används för att 

skapa filen (Adobe 2015). 

 

VERTIKAL: En vertikal motsvarar ett kapitel i vår turistbroschyr. Man bläddrar igenom de olika 

vertikalerna när man bläddrar horisontellt. När man bläddrar vertikalt, utforskar man varje enskild 

vertikal för sig. 

 

http://www.techtarget.com/contributor/Margaret-Rouse
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer en introduktion till uppsatsens ämne, syfte, frågeställning, problemformulering 

och sist en beskrivning av vilka avgränsningar vi har gjort. 

 

Många turistbyråer använder idag enbart en tryckt turistbroschyr och en hemsida för att tillhandahålla 

information till turister. Men fler och fler kommuner slutar med den tryckta och fokuserar på hemsidan 

ju mer samhället blir digitaliserat, vilket även sparar på naturliga resurser. Det finns olika alternativ att 

tillhandahålla turistinformation på, men hur fungerar det att tillhandahålla den informationen i ett 

alternativ som inte är bekant för användaren? Uppsatsen presenterar en undersökning som har utförts 

där informationen presenteras med hjälp av en applikation på en Ipad med ett obekant gränssnitt. Vi vill 

undersöka hur det obekanta gränssnittet påverkar användarens upplevelse när hen tar del av 

turistinformationen. För att göra detta har vi genomfört observation, Product Reaction Cards metod och 

intervju på tio respondenter som har fått använda sig av en prototyp vi har skapat. 

 

1.1  Syfte 

En turistbroschyr kan fungera som inspiration för att hitta vad man ska besöka, det kan vara en 

destination, attraktion, restaurang eller dylikt. Broschyren kan även användas om användaren redan vet 

vad hen ska besöka och vill ha mer information. Oavsett så är en turistbroschyr ett verktyg för att hitta 

turistinformation. Men hur kan man leverera informationen på ett annat sätt utöver de traditionella sätten 

såsom tryckt, PDF eller hemsida? 

 

Vi vill med den här uppsatsen skapa en prototyp av en turistbroschyr där vi har implementerat ett 

navigationskoncept som vi kallar Double Swipe Interaction (DSI) med hjälp av verktyget Mag+ 

Designd. Prototypen kommer att fungera som ett medel för att undersöka hur interaktionen med Double 

Swipe Interaction kan påverka användarupplevelsen av en turistbroschyr. 

 

1.2  Frågeställning 

Hur kan navigationskonceptet Double Swipe Interaction (DSI) påverka användarupplevelsen av en 

elektronisk turistbroschyr? 

 

1.3  Problemformulering 

Richard Hillesley (2011) har hävdat i artikeln User interface familiarity breeds contentment att 

ändringar i beteendet hos ett gränssnitt inte alltid går bra, men ibland kan vara en bra sak. De användare 
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som inte är mottagliga till förändringar eller inte har viljan att lära sig ett nytt gränssnitt till exempel, 

önskar förutsägbara beteende som de är vana vid för det är vad som är intuitivt för dem (Hillesley, 

2011). Användare har en tendens att inte uppskatta förändringar i gränssnitt, är de vana vid någonting så 

vill de helst fortsätta med det. 

 

Turistinformation visas oftast i tryck, PDF eller på hemsidor och folk är vana att både se och bläddra 

efter information i de formaten horisontellt eller vertikalt. Men om vi sätter in turistinformationen i en 

applikation med det obekanta navigationskonceptet DSI, som kombinerar båda lägen, vad händer då 

med användarupplevelsen? 

 

1.4  Navigationskonceptet: Double Swipe Interaction 

Det som skiljer Mag+ Designds navigationskoncept från PDF och webbaserade tidningar är att man kan 

bläddra åt två håll, både horisontellt och vertikalt. Det kallar vi för Double Swipe Interaction. Man 

bläddrar åt höger eller vänster (horisontellt) i vertikalerna för att utforska de olika kapitlen och man 

bläddrar upp eller ner (vertikalt) för att läsa innehållet i kapitlen (se Figur 1). På det sättet kan man 

förminska antalet sidor genom att samla sidor som hör ihop under ett och samma kapitel (se Figur 2) 

istället för att de ska ligga bredvid varandra som i en PDF och andra webbaserade tidningar. Där kan 

man endast bläddra mellan sidorna antingen vertikalt eller horisontellt. Den digitala byrån Drive Digital 

skriver i sin blogg “In all, by mixing horizontal scrolling with vertical, it makes a site that much more 

engaging and fun :).” (Drive Digital 2015). 
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Figur 1. Navigationskonceptet i stående format 

 

 

Figur 2. Mag+ Production Tool visar strukturen av innehållet 
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1.5  Avgränsningar 

Att kunna undersöka hela applikationen och dess påverkan på användarupplevelse är för stort på grund 

av de olika interaktioner och modaliteter som finns i den. Därför har vi avgränsat oss till att undersöka 

applikationens användbarhet i informationssökningen för att kunna undersöka navigationskonceptet DSI 

i kontexten av att söka turistinformation. 

 

Vi valde att enbart fokusera på att skapa prototypen i Ipad formatet. Om vi istället hade valt att skapa en 

prototyp i en Iphone, hade undersökningen kanske gett ett annorlunda resultat eftersom många 

användare interagerar på olika sätt med olika format. Till exempel att använda samma hand för att både 

hålla i artefakten och navigera vid mindre format genom tummen, och pekfingret vid större format 

genom att hålla i artefakten i den andra handen. 
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2. Bakgrund 
I bakgrundsavsnittet kommer en presentation av insamlad fakta. Först en introduktion och sedan indelat 

i användarupplevelse och användbarhet, förtrogenhet och liknande navigationskoncept. Bakgrunden 

avslutas med Mag+ Designd som beskriver programmet som används i skapandet av prototypen och 

sedan Navigationskonceptet: Double Swipe Interaction. 

 

Människa-datorinteraktion (MDI) är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som handlar om hur 

människor interagerar med datorer och system och i vilken utsträckning systemet eller datorn är 

utvecklad för att skapa en lyckad interaktion med människan (Rouse 2005). Användarupplevelse är ett 

begrepp som är en del av MDI där man fokuserar på användaren och utformar för dess upplevelse 

(Hising 2014). Från ett användarupplevelseperspektiv är det viktigt att möta användarens behov men det 

är också viktigt att tänka på andra delar som tekniken och gränssnittsdesignen för att tillföra mer värde 

till upplevelsen (Nielsen och Norman u.å.). Användargränssnittsdesignern Jake Rocheleau (2014) säger 

att användare generellt sett vill ha någonting som är nytt men som fortfarande känns bekvämt och 

familjärt. Men att lära sig ett nytt eller obekant gränssnitt tar tid och energi enligt Chien-Bang Chen 

(2011). 

 

2.1  Användarupplevelsen & användbarhet 

En användarupplevelse är kvalitén av en persons upplevelse när den interagerar med en specifik design 

(Knemeyer och Svoboda u.å.). Enligt Rogers, Sharp och Preece i Interaction design: Beyond human-

computer interaction ska man sätta ett antal användbarhetsmål och användarupplevelsemål för en 

produkt, då det är väsentligt när man designar en interaktiv produkt för en bra användarupplevelse 

(Rogers, Sharp och Preece 2012, s. 18). Från ett användarupplevelseperspektiv ska en produkt vara lätt, 

effektiv och rolig för användaren att använda (Rogers, Sharp och Preece 2012, ss. 1-2). 

 

Estetiken i form av visuella element, värdefulla funktioner och interaktion i en produkt påverkar dess 

önskvärdhet och frambringar känslomässiga reaktioner hos en användare. Detta är viktigt eftersom dessa 

reaktioner utformar det första intrycket av produkten och påverkar användarupplevelsen, 

användbarheten och trovärdigheten. Med ett positivt första intryck kan dålig användbarhet och bristande 

funktionalitet överses av användaren. Däremot kan ett negativt första intryck påverka användaren 

genom att hen kan vilja hitta fel med en interaktion även om produkten har en god användbarhet 

(Hawley 2010). 
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Donald A. Norman och Jakob Nielsen (2010) hävdar i Gestural Interfaces: A Step Backwards In 

Usability att designers som skapar nya system ofta glömmer de viktiga grunderna som synlighet, 

återkoppling, konsekvens, icke-destruktiva åtgärder, upptäckbarhet, skalbarhet och pålitlighet. När det 

kommer till upptäckbarhet så menar författarna att genom systematisk utforskning av menyn ska 

användaren kunna hitta alla funktioner (Norman och Nielsen 2010). 

 

Att tillämpa välbekanta funktioner i digitala verktyg leder till att interaktioner blir lättare att använda 

från ett användarperspektiv (Idler 2012). För att skapa ett engagemang och en interaktion mellan 

användaren och applikationen är det viktigt att användaren kan hitta relevant information med hjälp av 

olika modaliteter. Med hjälp av hyperlänkar och knappar ska användaren kunna navigera sig fram till 

den önskade informationen vilket leder till en positiv användarupplevelse (Sundar, Xu och Bellur 2010, 

ss. 2247-2255). 

 

Rocheleau beskriver att när man använder sig av ett komplex gränssnitt så kan man ha med 

funktionsbeskrivningar för att användaren inte ska behöva gissa sig fram till de grundläggande 

funktionerna (Rocheleau 2014). 

 

Surfplattor har enligt Jakob Nielsen (2013) flera användbarhetsproblem. Några problem som gester kan 

skapa är bland annat att användare har en tendens att råka trycka på saker av misstag och behöver därför 

funktioner att ångra det hen gjort. En användare ser inte alltid vart hen ska trycka på en surfplatta och 

hen ser inte heller vad för gest hen precis har gjort. Nielsen skriver att det är svårt för användare att lära 

sig nya gester och därför bör inte komplicerade gester existera. De grundläggande gesterna är att knacka 

(tap), trycka (press), svepa (swipe), dra (drag) och nypa (pinch) (Nielsen 2013). 

 

Enligt Augusto Celentano (2012) har rikliga gester en förmåga att störa informationsutforskningen i en 

applikation eftersom vissa användare använder gesterna för att utforska applikationen på ett ometodiskt 

vis istället för själva informationen den tillhandahåller. I samma undersökning kom Celentano fram till 

att äldre användare som är mindre vana vid teknologi skräms av den visuella och gestikulerande 

rikligheten av gränssnittet. När man ska tillhandahålla information krävs det en noggrann utformning av 

informationen och flexibla utforskningsstilar för att kunna tillfredsställa behoven hos användare med 

olika bakgrund och mål (Celentano 2012). 
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2.2  Förtrogenhet 

Daniel Soltis (2012a) beskriver i föreläsningen Designing for unfamiliar interfaces vad man ska tänka 

på när man designar obekanta gränssnitt. Han beskriver bland annat The Learning Curve Challenge som 

visar hur interaktionsprocessen går till hos en användare som interagerar med ett obekant gränssnitt (se 

Figur 3). Denne måste först lära sig systemet och då krävs det att användaren är villig att göra det. Det 

finns flera sätt att hjälpa användaren med detta beskriver Soltis under sin föreläsning. Att skapa ett 

gränssnitt som är familjärt, där användaren känner att den har någonting att hålla fast vid är ett sätt. Ett 

system som är transparent skapar motivation hos användaren. Ett transparent system innebär att 

användaren kan visualisera den positiva upplevelsen efter läroperioden. Ett system som är gradvis 

avslöjande gör att användaren bara behöver lära sig lite i taget för att uppleva det roliga, vilket man kan 

se i många spel. Och det sista sättet är att skapa ett förtroende hos användaren där användaren litar på att 

det kommer att vara värt det (Soltis 2012a). 

 

 

Figur 3. The Learning Curve Challenge visar hur en användare först måste lära 

sig systemet innan hen tycker att det är kul (Soltis 2012b). 

 

Författaren Katherine Janice Murray skriver i Breaking Boundaries: A Study of Human-mobile 

Interaktion om sin undersökning där hon testar ifall ett nytt gränssnitts paradigm kan användas effektivt 

av människor på mobila datorenheter. Murray beskriver att risken med hennes undersökning var att 

respondenterna kunde uppleva frustration från att utföra uppgifterna genom att använda ett obekant 

gränssnitts paradigm (Murray 2011, s. 100). 
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Albrecht Schmidt et al. (2014) redogör i Déjà vu – Technologies that make new Situations look Familiar 

för ett tekniskt koncept som handlar om att göra nya situationer och miljöer välkända för andra eftersom 

dessa i många fall kan frambringa en känsla av ångest. Denna känsla har sin grund i att människan har 

en tendens att vara rädd för det obekanta men å andra sidan kan nya situationer även skapa spänning. 

Det tekniska konceptet använder sig utav metaforen anslagstavla där man har information om framtida 

händelser. Detta koncept heter déjà vu systemet och har som mål att presentera bitar av information som 

en användare kan ha nytta av i framtiden. Informationen visas tillsammans med en uppsättning relevanta 

medier på en skärm i användarens hemmiljö. Den franska termen Déjà vu betyder enligt författarnas 

definition, som är hämtad från Oxfords ordbok, att det är känslan av att redan ha upplevt den nuvarande 

situationen (Schmidt et al. 2014). Genom att personlig, intressant och relevant information visualiseras 

på Déjà vu-skärmar, kan framtida nya situationer upplevas mindre utmanande för en användare. 

Utmaningen ligger i att möjliggöra en förståelse för förhållandet mellan det som visas på skärmarna och 

de framtida åtgärderna för att en användare inte ska känna irritation när relevansen saknas. 

Informationen presenteras dessutom på ett sätt som användaren lätt kan komma ihåg och som inte 

skapar ansträngning hos en användare. När man exempelvis bokar en semesterresa, kommer information 

och bilder om den tilltänkta platsen att visas på skärmen. Det kan vara allt från bussar, kartor, valuta och 

hotellets lobby. När användaren väl är där kommer dessa händelser att kännas bekanta därmed skapas en 

positiv upplevelse eftersom miljön inte känns främmande på något vis. Hur information och medier 

samlas på déjà vu-skärmar har att göra med det människorna gör och söker efter i den digitala världen. 

Detta skapar en grund för att kunna förutspå framtida åtgärdar som kan kännas förtrogna för användaren 

i den nya situationen eller miljön. Författarna menar att genom relevanta informationsbitar som 

presenteras för en användare, kan en känsla av déjà vu skapas och därmed kan framtida nya situationer 

eller uppgifter upplevas som bekanta och mindre hotfulla (Schmidt et al. 2014). 

 

För att engagera användare och framkalla nya interaktiva upplevelser, kan man använda sig av 

desorienteringstekniken och konceptet Defamiliarisation. Det innebär att göra det välbekanta obekant 

för användare. Därmed ställs det krav på användaren att försöka lösa problem i en obekant miljö för att 

kunna orientera sig (Carlson och Schiphorst 2013). Med defamiliarisation kan designers möjliggöra nya 

perspektiv som i sin tur kan öppna upp för nya utmaningar och alternativ (Bell, Blythe och Sengers 

2005, ss. 150-153). 
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2.3  Liknande navigationskoncept 

Vi har sökt efter navigationskoncept liknande det vi har valt att fokusera på. Det navigationskoncept vi 

fann med flest likheter med DSI är 6-knappsinteraktion. Marianna Obrist et al. (2010) utförde en 

kvalitativ fältstudie i artikeln Field evaluation of a cross platform 6 key navigation model and a unified 

user interface design. Syftet med fältstudien var att utvärdera ett nytt navigationskoncept och ett 

användargränssnitt i en applikation för en elektronisk programguide (EPG) som skapades för en 

korsplattform och därmed kan köras på TV, dator och mobiltelefon. Denna applikation heter Snowflake 

One. Författarna ville ta reda på användarnas första intryck och upplevelse när de möter en ny EPG med 

detta navigationskoncept. För att kunna samla in kvalitativ feedback gällande de beskrivna 

frågeställningarna, utfördes kvalitativa metoder som gruppdiskussioner med familjer som testade 

applikationen på alla tre enheter i deras hemmiljö under fyra dagar. Syftet med konceptet 6-

knappsinteraktion är att reducera antalet alternativ och dölja irrelevanta funktioner eftersom innehållet i 

kataloger i programguider har ökat i storlek och komplexitet. Användarna slipper bläddra i en enorm 

lista med innehåll som inte ligger i deras intresse. Syftet med navigationskonceptet är också att fokusera 

på användarupplevelsen där användaren utsätts för en komplett uppsättning funktioner med en minimal 

uppsättning navigationsknappar. De sex navigationsknapparna möjliggör en full navigering i EPG 

gränssnittet. Genom att klicka på upp och ner knapparna kan man bläddra vertikalt för att komma åt 

menyn eller kanalerna, och när man har valt en viss kanal, bläddrar man horisontellt för att välja 

program med hjälp av höger och vänster knapparna. Med OK-knappen bekräftar man valet och med 

meny-knappen har man tillgång till olika menyer. Resultatet som författarna kom fram till var att 

applikationen var lätt att använda men att deltagarna i fältstudien var tvungna att ha 

navigeringsstrukturen i åtanke för att inte gå vilse och för att kunna hitta tillbaka. De hade ett positivt 

första intryck och tyckte att gränssnittet med detta navigationskoncept såg lovande ut. Konceptet för 

användargränssnittet prisbelönades även som en interaktiv TV applikation (Obrist et al. 2010). 
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3. Metod 
I metodavsnittet redogörs uppsatsens metodiska tillvägagångssätt genom urvalet, datainsamlingen, 

prototypskapandet, och de tre metoderna observation, Product Reaction Cards och intervju. 

 

3.1  Urval 

Vid en undersökning kan ett antal respondenter väljas ut att utföra undersökningen på. Man gör ett urval 

eller stickprov som det kallas och antalet varierar beroende på hur mycket tid och resurser man har. 

Urvalet ska kunna representera den population man undersöker. Slumpmässiga urval brukar vara svåra 

vid mindre projekt så man brukar vanligtvis ta med personer som vill ställa upp och går att få tag på 

(Bell 2006, ss. 147-148). 

 

Vi bestämde oss för att respondenterna skulle vara av olika kön och i olika åldrar, och avgränsa oss till 

personer som har varit turister vid flera tillfällen. För att få ihop respondenter kontaktade vi personer i 

vår närhet som vi sen tidigare visste hade varit turister, var av olika kön och försökte täcka in olika 

åldersgrupper i den mån det gick. Alla personer som tillfrågades var villiga att ställa upp.  

 

Detta urval grundades på det typiska urvalet eftersom vi valde individerna subjektivt som vi ansåg var 

typiska för den rätta populationen (Gunnarsson 2005).  

 

3.2  Datainsamling 

Vi har samlat in data med hjälp av olika metoder. Vi började med att skapa en prototyp med 

navigationskonceptet DSI som respondenterna fick interagera med. Respondenterna fick även interagera 

med en PDF-version av Södertäljes Turistbroschyr. I samband med interaktionerna, utförde vi 

observationer, Production Reaction Cards metoden och intervjuer för att undersöka användbarhet, 

användarupplevelsen, interaktionen med DSI och attityder och preferenser gentemot DSI. 

 

När vi började undersökningarna med varje respondent, förklarade vi syftet, upplägget och vad vi skulle 

göra med informationen. Vi frågade även om vi fick respondenternas medgivande att filma och att 

använda det som sägs i undersökningen (Bell 2006, s. 157). Vi valde att filma under hela 

undersökningen för att underlätta dokumentationsprocessen och för att genom filmen kunna ta del av 

undersökningen även om man inte var närvarande vid undersökningstillfället. 
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För att få en djupare insikt över vad respondenterna upplevde med DSI-prototypen avslutade vi med en 

intervju. Vi bestämde att intervjun skulle ske i direkt anslutning till observationen och Product Reaction 

Cards för att respondenterna skulle minnas information och känslor i större utsträckning (Bell 2006, s. 

142). 

 

I artikeln Some Reflections On Evalutating User’s Experience har författarna Sutcliffe och Hart 

redogjort för vad som har framkommit i deras forskning. Det har visat sig vara effektivt att utvärdera en 

användarupplevelse med en kombination av olika tekniker. Detta bekräftar vårt val av tre 

metoder/tekniker i vår uppsats. Det som även framkom i deras analys var att när man undersöker 

uppgifter på individnivå exempelvis upplevelser kan man få olika bedömningar till produkten eller 

interaktionen i fråga då användarna kan ha olika stilar i just bedömning av erfarenheter. Detta kommer 

vi att ha i åtanke när vi analyserar resultaten för att slutsatserna blir reliabla. 

 

3.3  Prototyp-skapande 

3.3.1  Mag+ Designd 

Mag+ Designd är ett tillägg till Adobe InDesign som gör det möjligt att skapa en interaktiv 

multimedialayout för pekskärmar. Med Mag+ Designd kan man skapa interaktiva e-broschyrer och 

digitala guider direkt från programmet Adobe InDesign (Mag+ u.å.). Tillägget består av tre 

komponenter: Mag+ Designd tillägget, Designd Production Tool och granskar-applikationen Designd 

Reviewer. Den senare kan laddas ner från App Store och installeras i den enhet man designar för, i detta 

fall, till Ipad, medan de två första laddas ner från hemsidan Mag+ och installeras på datorn. Mallar till 

olika enheter, exempelvis mobil eller Ipad, finns i tillägget i InDesign. Mag+ Designd tillåter designern 

att skapa applikationen för både liggande och stående format (Nylén, Holmström och Lyytinen 2012). 

 

Genom att kombinera två bekanta navigationstyper har Mag+ skapat ett obekant navigationskoncept för 

användare, detta är en typ av defamiliarisation enligt Bell, Blythe och Sengers (2005). De menar att 

defamiliarisation ger utrymme för nya möjligheter inom MDI, som till exempel att man skapar nya 

upplevelser.  

3.3.2  DSI-applikationen 

Vi har skapat en prototyp av en turistbroschyr i form av en applikation. För att skapa den interaktiva 

turistbroschyren, har vi använt oss utav Adobe InDesign med tillägget Mag+ Designd. Till en början 

fokuserade vi på informationen som innehållet skulle bestå av, och hur vi kunde applicera det i 

vertikalerna. Vi har utgått från Södertäljes turistbroschyrs digitala PDF för 2014/2015 för att skapa 
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innehållet till vår egen version av broschyren, innehållet har strukturerats om för att anpassas till det nya 

navigationskonceptet, DSI. Vi kom fram till att applikationen skulle bestå av nio vertikaler. En startsida, 

en innehållsförteckning och sju kapitel (se Figur 2). Länkarna till de olika kapitlen och undersidorna 

befinner sig i innehållsförteckningen för att snabbt kunna komma åt de olika delarna i prototypen. För 

att få rättigheterna till att använda bilderna i Södertäljes Turistbroschyr 2014/2015 hade ett godkännande 

krävts av alla annonsörer och fotografer enligt de ansvariga utgivarna. Men det skulle vara för 

tidskrävande. Vi ansåg istället att det lämpligaste och smidigaste alternativet var att hitta bilder på nätet 

som var fria att använda eller som krävde attribution för att kunna användas. Vissa av bilderna som var 

knutna till en specifik plats var svåra att få tag på. För att kunna fullfölja vår prototyp valde vi att 

använda oss av dessa bilder trots copyright men dessa kommer inte att publiceras på nätet. 

 

När vi skapade prototypen fokuserade vi på att skapa en applikation med bra användbarhet. Om de 

andra delarna utöver navigationskonceptet inte skulle uppfylla en bra användbarhet så skulle vi inte 

kunna mäta DSI:s påverkan eftersom vi inte kan avgöra om det är navigationskonceptet som påverkar 

användarupplevelsen eller om det är layouten eller resterande funktioner. 

 

Vi valde att ta fram ett syfte med prototypen och ett antal användbarhetsmål och användarupplevelsemål 

vilket gav oss en grund för att veta vilka krav den måste uppfylla. Vid utformningen av DSI-

applikationen tänkte vi på aspekter som har tagits upp i bakgrunden. Ett bra första intryck är väsentligt 

för användarupplevelsen och därför skapade vi första sidan med en bild då bilder har en positiv effekt. 

Vi skapade även en ren och färggrann innehållsförteckning för att färgkoda de olika kapitlen eftersom 

det blir lättare att kunna navigera och känna igen sig. Det gjorde vi även för att tillhandahålla två olika 

utforskningsstilar för att kunna tillfredsställa behoven hos olika användare med olika bakgrund och mål 

som Celentano (2012) skriver om. Vi använde välbekanta funktioner som plustecken för att påvisa att 

när man klickar där kommer det upp någonting mer för att skapa en lättare interaktion (Idler 2012). Vi 

skapade hyperlänkar och knappar för att användaren skulle kunna navigera sig till den önskade 

informationen (Sundar, Xu och Bellur 2010, ss. 2247-2255). 

 

Efter att vi skapade prototypen utförde vi ett användartest för att se om den uppfyllde dess syfte och 

krav. Efter testet gjorde vi några mindre förändringar, bland annat att instruktioner om applikationen 

kom så fort man öppnade applikationen för att informera användaren om hur man interagerar med den 

vid ett så tidigt skede som möjligt och för att användaren inte ska behöva gissa (Rocheleau 2014). Vi 

gjorde en annan viktig förändring i prototypen som var att hindra användaren från att kunna bläddra 

själv i bildspelen. Den möjligheten, att kunna bläddra i bildspelen, medförde lite krångel då testpersonen 
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försökte svepa med fingret över bilderna för att komma till nästa sida. Istället stannade hen på sidan och 

bytte bilder, detta ledde till en liten grad av frustration. Vi flyttade även på hemknappen för att den 

hamnade på samma ställe som programmets egen bokmärkesmarkering, och därmed blev det en krock. 

När vi flyttade den valde vi medvetet att inte ha med den på alla sidor och tog bort den från förstasidan 

till varje kapitel. Vi är medvetna att risken med detta val är att respondenten kan finna negativitet i att 

den saknas. Men eftersom vi vill att respondenterna ska utforska applikationen med hjälp av DSI då det 

är den vi främst undersöker tog vi ändå det beslutet. 

 

3.4  Observation 

Observation är en metod som man kan använda för att upptäcka egenskaper hos människor som man 

annars inte kan göra med andra metoder. För att få bra resultat planerades den noggrant innan, där syftet 

bestämdes i samband med det. (Bell 2006, ss.197-198). Undersökningen utgick ifrån en strukturerad 

observation som i förväg planerades hur den skulle gå till. Den tog även form av en öppen observation 

där respondenterna visste att de observerades (Holme och Solvang 1997, s. 111). 

 

Respondenterna letade upp information i både, DSI-applikationen som skapades och Södertäljes 

turistbroschyr 2014/2015 som finns i PDF-format. Varannan respondent interagerade först med DSI-

applikationen (se Figur 4) respektive PDF turistbroschyren (se Figur 5) just för att helhetsintrycket inte 

skulle påverkas av det formatet som observationen påbörjades med. Vid observationen av 

turistbroschyren i PDF-format utförde respondenterna tre uppgifter. Vid observationen av DSI-

applikationen utförde respondenterna sju olika uppgifter. Dessa delades in i två moment. Det första 

momentet innefattade tre uppgifter och skedde innan respondenterna hade fått bekanta sig med vår DSI 

prototyp. Det andra momentet innefattade resterande fyra uppgifter och skedde i direkt anslutning till att 

respondenterna hade fått bekanta sig med prototypen. Bekantskapen med DSI omfattade valfria antal 

minuter fri bläddring och interaktion vilket vi tog tid på. Tiden respondenterna bläddrade kunde vi sedan 

använda vid analysen för att kunna dra slutsatser ifall den kan ha betydelse för respondenternas 

preferenser, engagemang och motivation. 
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Figur 4. Undersökningstyp 1 där respondenten börjar med DSI:n 

 

 

Figur 5. Undersökningstyp 2 där respondenten börjar med PDF:n 

 

Observatörer kan uppfatta observationen på olika sätt vilket de måste vara medvetna om för att försöka 

förhindra skevhet. Därmed finns det risker med att använda metoden (Bell 2006, ss. 187-188). Vi valde 

att filma respondenterna när de utförde uppgifterna för att tillsammans kunna analysera observationerna. 

För att kunna göra en helhetsbedömning av deras upplevelse analyserade vi även ansiktsuttryck när de 

interagerade med DSI respektive PDF.  

Observationen går ut på att låta respondenterna interagera med den nyskapade prototypen, i form av en 

applikation med det nya navigationskonceptet DSI. För att kunna undersöka svårigheterna de stöter på 
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vid interaktionen med prototypen, ska respondenterna leta efter information. Observationen 

genomfördes även för att undersöka om DSI gör det lättare för användare att hitta information i 

jämförelse med den digitala turistbroschyren i PDF-formatet. Men eftersom syftet är att undersöka hur 

interaktionen med DSI-prototypen kan påverka användarupplevelsen av en turistbroschyr, valde vi att 

fokusera mer på DSI-prototypen under observationen än PDF:en. Det åstadkom vi genom att inkludera 

flera uppgifter i informationssökningen inom DSI plus ett ”fri-bläddrings”-moment. 

 

Interaktionsflödet är också en viktig komponent att observera i samband med informationssökningen. 

Att kunna observera ett interaktionsflöde innebär att man fokuserar på eventuella avbrott. Dessa kan 

leda till frustration och irritation och därmed påverka respondentens upplevelse negativt. Alla eventuella 

störningar och avbrott i flödet resulterar i en försämrad närvaro. Å andra sidan kan en god närvaro 

bildas vid bra interaktionsflöde (Sutcliff och Hart 2013, s. 71). Därför är dessa viktiga att observera och 

uppmärksamma för att kunna bedöma användarupplevelse utan några svårigheter. 

 

I sin bok Introduktion till forskningsmetodik har författaren Bell uttryckt att respondenter får ha 

synpunkter och att observatörerna kan påverka observationen lite grann (Bell 2006, ss. 188-192). Därför 

har vi tagit till oss synpunkterna som framkom av våra respondenter och vi fick rycka in när det 

verkligen behövdes genom att läsa om uppgiften för att förtydliga vissa oklarheter eller öppna 

applikationen igen när en oväntad “krasch” inträffade. 

3.4.1  Tänka-högt metoden 

Tänka-högt metoden är en unik grundläggande användbarhetstestteknik som har använts inom MDI. 

Genom att låta våra respondenter vara delaktiga i analysen med hjälp av sina egna kognitiva processer, 

tar vi del av ett mänskligt tänkande som Nielsen, Clemmensen och Yssing (2002) beskriver i artikeln 

Getting access to what goes on in people’s heads?    

 

Vi införde “tänka-högt” metoden under observationen där respondenterna tänkte högt under tiden som 

de utförde de specifika uppgifterna och berättade hur de tänkte och hur de gick tillväga för att hitta 

informationen (Boren, Ramey 2000). Vad respondenterna säger när de tänker högt kan ge viktiga 

ledtrådar till varför fel uppstår (Lewis, Rieman 2000). Denna metod passade bra till observationen för 

att faktiskt ta reda på vad respondenterna gör och hur de tänker när de interagerar med DSI-

applikationen.  

 

Tänka-högt metoden användes i tre olika moment. I ett av momenten bad vi respondenterna tänka-högt 

när de skulle söka efter specifik information i PDF:en. I ett annat moment skulle respondenterna söka 
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information i DSI-prototypen. Det tredje momentet var när respondenterna hade “fri-bläddrings”-

momentet. Dessa tre moment framfördes dock i en schematisk ordning som fastställdes av oss, 

observatörer, till de enskilda respondenterna. 

3.4.2  Ansiktsuttryck 

Vi dokumenterade undersökningen genom att filma och från dessa filmer sammanställdes 

ansiktsuttrycken hos respondenterna. Det kan vara svårt att upptäcka ansiktsuttryck då dessa kan 

försvinna snabbt eller vara minimala förändringar från det neutrala ansiktet. Vi såg några klara 

förändringar i ansiktsuttrycken som vi båda lade märke till och därmed noterades dessa i vårt 

transkriberade material. Dessa kommer att kunna fungera som komplement till resterande data. 

 

Många reaktioner, framförallt känslomässiga, kan uttryckas av respondenter och upptäckas av 

observatörer. Vissa reaktioner har förstärks tillsammans med gester och kroppsställningar som vi båda 

har märkt. Vissa respondenter har till och med satt ord på vad de kände vid stunden. Detta blev för oss 

en förtydligande av ansiktsuttrycken (Sutcliff och Hart 2013, s. 71). 

 

3.5  Product Reaction Cards 

Vid mätning av upplevelser och nöjdhet hos användare, stötte forskare på problem då de märkte att 

respondenter betygsatte ett gränssnitt högre än vad de egentligen upplevde. Dessa hade svårt eller 

misslyckades totalt med att slutföra några uppgifter som forskarna bad om och ändå var deras 

upplevelse positiv. Av den anledning har Microsofts forskare utvecklat Desirability toolkit där en del 

består av en serie med 118 kort med tillhörande ord i form av adjektiv. Dessa kallas för Product 

Reaction Cards (PRC). Tanken är att respondenterna sorterar bland orden och väljer de fem orden som 

bäst beskriver produkten och deras upplevelse med den. De fem valda orden blir grunden till en 

efterföljande strukturerad intervju där undersökaren frågar om orsaken till valen. På detta sätt får man 

fram en djupare förståelse av respondenternas reaktioner och upplevelser med den testade produkten och 

det är därför som vi har valt denna metod. Orden, som består av både positiva och negativa adjektiv, 

låter respondenterna vara kritiska mot produkten eller systemet de använder. Detta kan leda till att man 

får fram negativa kommentarer samt att ett annars positivt adjektiv kan få en negativ innebörd. Metoden 

har fördelen att få fram reaktioner och attityder vid en undersökning (Travis 2009). 

 

Vi valde att förminska det stora antalet ord, som Product Reaction Cards innefattar, från 118 till 64 ord. 

Detta är något som flera författare har valt att göra, bland annat Michael Hawley (2010) som 

förminskade till 60 ord. Orsaken till det är att det annars kan bli överflödigt med ord, det kan ta längre 

tid att gå genom det stora antalet plus att vi ansåg att urvalet borde innefatta relevanta ord till vår 
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kontext. Vi ville också förhindra förvirring hos respondenter ifall de stöter på ord som de kan ha svårt 

att förstå eller urskilja. Det kan även vara lite svårt att sätta ord (adjektiv) på vad man tycker om en viss 

upplevelse då många ord kan passa in i det respondenterna känner eller tycker, därför underlättade vi för 

våra respondenter genom en reducering (se figur 6 för ett urval av de 64 utvalda orden). Vi bad dem 

välja alla de ord som de associerar med applikationen och deras upplevelse vid användningen av DSI 

och sedan valde de fem slutgiltiga. De 64 översatta orden består av 33 positiva, 27 negativa och fyra 

neutrala ord, se Appendix 2 för en lista på alla 64 ord (s. 48). 

 

 

Figur 6. Ett urval av de 64 utvalda orden till PRC metoden 

 

3.6  Intervju 

Vi valde att göra intervjuer på respondenterna på grund av möjligheten att förtydliga frågor vid 

eventuella missförstånd. Som undersökare kan man även uppfatta respondenten på ett sätt som inte är 

möjligt i enkäter (Bell 2006, s. 158). Vi ville med intervjuerna hitta orsakerna till användarens attityder 

och preferenser (Sutcliff och Hart 2013). Vi filmade intervjun för att se till att få med allt respondenten 
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sa så att vi kan citera personen och för att kunna fokusera på vad hen sa istället för att anteckna under 

intervjun (Bell 2006, ss. 159-165). 

 

Intervjun genomfördes i form av en strukturerad intervju, där utgångspunkten var ett frågeschema som 

följdes (Bell 2006, s. 160). Under intervjun såg vi till att vi satt i en ostörd miljö men som inte skulle 

upplevas som stel (Bell 2006, s.168). Därför valde vi miljöer så som grupprum, vardagsrum och kök 

beroende på respondenten och vilka möjligheter vi hade. 

 

I förberedelserna bestämde vi vad vi ville komma fram till med intervjun, vilket handlade om 

användbarheten, informationssökningen, DSI:n och användarupplevelsen. Därefter skapade vi frågor 

som besvarade dessa teman. Vi försökte formulera frågorna så att alla respondenter skulle förstå oavsett 

om man var insatt i teknik, användarupplevelse eller inte. För att säkerställa att frågorna fungerade 

gjorde vi en pilotintervju. Efter pilotintervjun gjordes smärre omformuleringar. Första intervjun gjordes 

tillsammans för att vara på samma sida om hur intervjun skulle gå till och hur vi skulle förtydliga 

någonting om det behövdes så att alla fick samma förklaring (Bell 2006, s. 159). Vi gick även igenom 

den tillsammans för att motverka skevhet (Bell 2006, s. 167). 

 

Vi började med att ställa generella frågor som namn, ålder och så vidare innan vi började med 

observationen. Datan som samlades in under intervjun behandlade de olika teman vi valde som bland 

annat om vad respondenterna ansåg om informationssökningen i applikationen eftersom syftet med en 

turistbroschyr är att vara informativ. Vi frågade även om deras intryck av applikationen före och efter de 

bekantade sig med den, vad de ansåg om navigationskonceptet DSI och deras övergripande preferenser 

för att få en djupare insikt i form av kvalitativ data, se Appendix 3 (s. 49 och 50). 
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4. Resultat 
Resultatavsnittet beskriver hur vi har gått tillväga för att kunna redogöra resultatet från det insamlade 

materialet från respondenterna som följs av en presentation av resultatet. 

 

Inför sammanställningen av resultatet, transkriberade vi filmerna. Vi dokumenterade det som sades, 

sättet de interagerade med DSI-applikationen och andra iakttagelser vi uppmärksammade (Bell 2006, 

s.161). 

 

Vi reducerade intervjuerna genom kodning i nyckelord, där vi analyserade varje fråga för att ta fram vad 

respondenten egentligen svarade. Dessa nyckelord skrev vi in i ett Excel-dokument i rätt kolumn för rätt 

person som kategoriserades och strukturerades upp för att kunna få en helhetsbild av datan och därefter 

kunna fokusera på en del i taget (Eklund 2013). Detta dokument använde vi som ett resultatdokument, 

se en del av det i Appendix 4 (s. 51). Så här långt kunde man redan börja ana lite relation mellan de 

olika kategorierna. De kategorierna som var relaterade till varandra bildade sedan de olika teman där 

den kvalitativa bearbetningen av utfallet sammanfattades (Patel och Davidsson 2011, s. 123). Teman 

analyserades sedan för sig för varje person. Det första temat är ett resultat av Product Reaction Cards 

(PRC). Det andra temat innehåller resultatet av användbarheten. Det tredje temat handlar om resultatet 

av navigationskonceptet (DSI) och det fjärde temat innehåller resultat från användarupplevelsen (UX)  

 

Undersökningen utfördes på tio personer. Det var sex män och fyra kvinnor och deras ålder varierade 

mellan 20 och 56 år. Nedan följer en sammanställning av resultatet från varje respondent: 

 

4.1  Respondent 1 

Resultat PRC: Respondenten ansåg att DSI-applikationen var relevant för att den tillhandahåller 

turistinformation som en turist vill ha. Men han själv går hellre och frågar någon om den 

informationen. Informationen i applikationen såg inte ut att vara skriven av en låtsasperson på 

Wikipedia och därför tyckte han att den var tillförlitlig. Det är lätt att ta till sig informationen 

om var ställen ligger och därför är den tidssparande och den är bekväm för att den är enkel att 

använda. Men den var tråkig för att respondenten undrade vad han ska med en sådan applikation 

till när han har Google. 

 

Resultat Användbarhet: Respondenten bläddrade 7:20 minuter under “fri-bläddrings”-momentet 

och stötte på en svårighet. När han dubbelklickade på innehållet, försvann texten och blev då 

fundersam hur han skulle få tillbaka det. Han själv såg inte detta som en svårighet med 
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interaktionen utan det var något som upptäcktes under observationen. Han saknade att 

webbadresserna till restaurangerna inte var hyperlänkar då han försökte klicka på restaurangerna 

för att se deras meny. Under första uppgifterna tyckte han att det var lätt att leta upp 

informationen och vid de andra så var det ännu lättare. Han ansåg att innehållsförteckningen var 

väldigt bra. 

 

Resultat DSI: Respondenten använde sig främst av navigationskonceptet DSI och enbart 

innehållsförteckningen vid två tillfällen vid interaktionen med applikationen. Han kunde utan 

problem hitta sig till informationen han blev ombedd att hitta och ju mer han använde 

applikationen ju lättare ansåg han att det blev. Han hade aldrig tidigare interagerat med en 

applikation där man kunde interagera både horisontellt och vertikalt. Han tyckte att den typen av 

interaktion var helt okej. Respondenten föredrog applikationen framför PDF:en i både 

informationssökning och interaktion eftersom han tyckte den var effektivare, snabbare och 

därmed mer tidssparande. 

 

Resultat UX: Under observationen så gav respondenten tydliga tecken på att han tyckte det var 

roligt att interagera med applikationen genom att han skrattade och log. Han hade ett positivt 

första intryck då han tyckte om att få en förklaring av vad den gjorde i början. Men i överlag 

tyckte han att applikationen var en vanlig applikation med en bra innehållsförteckning, men att 

han föredrar Google för att det är mer standard. 

 

4.2  Respondent 2 

Resultat PRC: Respondenten tyckte till en början att applikationen var svår att förstå när han 

skulle dra vertikalt och horisontellt och valde därför ordet komplicerad. Men när han började 

bläddra i den förstod han hur han skulle göra och förstod även syftet med den och därför var den 

förståelig. Den var inbjudande och spännande för den såg schysst ut, med fräsch layout och 

den var rolig att titta runt i med roliga bilder. Den var ganska enkel. Eftersom man fick ut den 

information man ville så var den användbar. 

 

Resultat Användbarhet: Respondenten hade inga användbarhetsproblem. Han tyckte att 

innehållsförteckningen var den lättaste delen med applikationen för att han enkelt kunde gå in i 

innehållsförteckningen och klicka sig dit han skulle istället för att bläddra sida för sida som i 

PDF:en, som han ansåg var mycket svårare och tog längre tid. 
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Resultat DSI: Respondenten använde sig av både innehållsförteckning och konceptet DSI i sin 

informationssökning. Han var väldigt osäker på om han tidigare hade stött på denna typ av 

navigering förut men trodde inte att han hade det, men ansåg att det var schysst. Han tyckte 

konceptet skulle vara användbart att använda för att hitta turistinformation. I början hade han lite 

svårigheter med att förstå hur han skulle interagera med applikationen men det släppte efter lite 

navigering. Respondenten föredrog även att interagera med applikationen för att den var roligare 

än den andra. 

 

Resultat UX: Respondenten tyckte att applikationen överlag var trevlig att hålla på med, och han 

ansåg att interaktionen var positiv. Han föredrog att söka informationen på applikationen för att 

den var mycket enklare, och för att han slapp bläddra. Han tyckte att applikationen var förenklad 

istället för att titta i en bok, och att det var bekvämt. 

 

4.3  Respondent 3 

Resultat PRC: Respondenten tyckte att applikationen var relevant för att den behövs då detta 

kan vara ett lätt och smidigt sätt att få information på. Hon tyckte att den var ren designmässigt 

eftersom inget onödigt fanns med. Hon tyckte att den var kreativ med de fina effekterna vid 

övergångar. Den var frustrerande för henne då hon inte riktigt förstod vart man skulle ta vägen 

för att gå tillbaka till ursprungsläget. Detta ledde även till att den upplevdes som förvirrande. 

 

Resultat Användbarhet: Respondenten hade svårigheter med hemknappen då hon inte förstod 

hur man kunde gå tillbaka där hon var förut, eftersom de första sidorna på kapitlen saknade 

hemknapp. Det som var lite förvirrande för henne var förmågan att kunna bläddra neråt när man 

har bläddrat horisontellt. Hon tydliggjorde att detta var på grund av att den vertikala bläddringen 

känns mer hemma på en dator. 

 

Resultat DSI: Respondenten använde först DSI navigationen som hon försökte förstå sig på 

innan hon upptäckte hemknappen. Den gjorde att hon började använda den för att gå tillbaka till 

innehållsförteckningen. Trots lite förvirrande, föredrog respondenten DSI-applikationen före 

PDF:en efter att hon fick bekanta sig med den under tre minuter i “fri-bläddrings”-momentet. 

Det var samtidigt lättare att hitta information då man inte behövde bläddra så mycket som i 

PDF:en. 
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Resultat UX: Hennes första intryck var att den var snygg designmässigt och kändes modern. Hon 

är lite bekant med DSI då hon hade använt ett liknande koncept förut på en del av en shopping 

applikation. Trots några svårigheter och förvirring, ansåg respondenten att den var trevlig, fin 

och användbar i överlag. Hon tyckte även att den är bra just för att man kunde få in mycket 

information i samma kapitel vertikalt och då sparar man på sidor. Användare får då välja om 

man vill fördjupa sig och fortsätta läsa kapitlet eller gå vidare till nästa genom att bläddra 

horisontellt. 

 

4.4  Respondent 4 

Resultat PRC: Respondenten tyckte att applikationen var tydlig på grund av det tydliga sättet 

man kunde hitta informationen på. Den var användbar och tidsparande då det var lätt att hitta 

mycket information snabbt. Den var lätt att använda genom att det var lätt att navigera bland de 

olika menyerna för att komma fram dit man ville. Eftersom den var ny och enkel, tyckte 

respondenten att den var kreativ. 

 

Resultat Användbarhet: Under sitt 2:30 minuters “fri-bläddrings”-moment påpekade 

respondenten att det är viktigt att hemknappen alltid syns på vänstra sidan på alla sidor eftersom 

den finns på vissa men inte på andra. Enligt honom skulle det underlätta att komma tillbaka till 

ursprungsläget om man inte förstod hur man skulle navigera. 

 

Resultat DSI: För att navigera sig i applikationen har respondenten använt sig utav 

innehållsförteckningen, hemknappen och DSI. Han tyckte inte att DSI-applikationen var svår i 

och med han kunde hitta till den specifika informationen både före och efter “fri-bläddrings”-

momentet. Han ansåg att informationssökningen var lätt i båda formaten, PDF:en och 

applikationen men föredrog ändå applikationen när det kom till både informationssökningen och 

interaktionen, då man kunde klicka sig fram och få mycket information. 

 

Resultat UX: Hans första intryck och i överlag ansåg respondenten att det var lätt att använda 

DSI-applikationen då den var överskådlig och man fick fram mycket information. Han såg 

väldigt avslappnad ut under observationen och hade en väldigt positiv preferens till 

applikationen. Han sa: “Det skulle underlätta om det fanns en sådan APP till alla städer som 

man besöker.” Även om han tyckte att det var lite annorlunda och ovant att navigera sig på detta 

sätt då han inte har använt DSI förut, ansåg han ändå att det var bra och väldigt lätt att få fram 

mycket information med detta navigationskoncept. 
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4.5  Respondent 5 

Resultat PRC: DSI-applikationen är hjälpsam enligt respondenten eftersom mycket information 

om vad man kan göra i Södertälje finns på ett och samma ställe. Hon tyckte att den höll hög 

kvalité då den var stilren och bra utformad. Eftersom det gick snabbt att hitta informationen 

tyckte respondenten att den var effektiv. Respondenten antydde att hon inte fattade på en gång 

hur hon skulle göra på grund av att det är första gångs användning, därför tyckte hon att den var 

förvirrande. Men hon ansåg även att den var tydlig eftersom man kunde komma fram till den 

informationen man sökte efter och hittade tillbaka med några få steg. 

 

Resultat Användbarhet: Respondenten hade svårigheter i början med att hitta tillbaka till 

innehållsförteckningen. Efter sitt “fri-bläddrings”-moment på 3:05 minuter förstod hon hur hon 

skulle svepa och det gick bra. 

 

Resultat DSI: Eftersom DSI-applikationen var klickbar och man kunde hitta relevant information 

på en gång ansåg respondenten att den var lättare vid informationssökningen och föredrog att 

interagera med den än med PDF:en. Dock var det inte enbart klick funktionen som lockade vår 

respondent. Det var också DSI:n eftersom hon använde den mycket och förstod att det gjorde att 

man kunde få just den informationen man strävade efter genom att välja hur man ville svepa. 

Hon antydde att hon skulle ha användning av en sådan applikation vid resor. 

 

Resultat UX: Respondenten, som inte hade använt sig av detta navigationskoncept förut, ansåg 

att DSI-applikationen var bra. Hon tyckte det eftersom man kunde bläddra horisontellt för att ta 

del av annan information och bläddra vertikalt för att få mer information om just det kapitlet som 

man utforskade. Som första intryck ansåg hon att det gick snabbt att hitta information och i 

överlag tyckte hon att DSI-applikationen var väldigt bra. 

 

4.6  Respondent 6 

Resultat PRC: Respondenten tyckte att DSI-applikationen var spännande då den lät honom 

undra vad för spännande saker man kunde göra i Södertälje. Eftersom han fick en lugn känsla av 

den när han utforskade den så ansåg han att den var lugn. Han tyckte även att den var snabb då 

han kom direkt dit han ville. De olika knapparna i DSI-applikationen som leder till mer 

information gav respondenten en tillfredställande känsla. Under informationssökningen var 

respondenten tvungen att läsa mycket för att hitta informationen, därför tyckte han att den var 

lite avancerad. 
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Resultat Användbarhet: Respondenten önskade att det fanns en sökfunktion i DSI-applikationen 

för att kunna hitta informationen genom den. Han ansåg att han hade svårigheter i början med att 

försöka hitta, men efter att han fick lära sig hur man navigerade, under sina två minuters “fri-

bläddrings”-moment, blev allting lättare. 

 

Resultat DSI: Med hjälp av innehållsförteckningen kunde respondenten ta sig dit han skulle för 

att hitta informationen och sedan hemknappen för att gå tillbaka till ursprungsläget. Han använde 

sig utav DSI navigeringen under sitt “fri-bläddrings”-moment. Det var lätt för honom att hitta 

information i båda formaten, PDF:en och DSI-applikationen, men han ansåg att det var lättast i 

applikationen och därmed föredrog han DSI-applikationen att interagera med. Respondenten 

tyckte det skulle vara lätt att hitta turistinformation på detta sätt när han behöver. 

 

Resultat UX: Respondentens första intryck av applikationen var att det är en onödig applikation, 

men när han började bekanta sig med DSI-applikationen såg han mer avslappnad ut i sin 

informationssökning. Han tyckte senare att DSI-applikationen var bra att interagera med, dock 

att det kändes lite ovant att navigera på detta sätt eftersom han aldrig tidigare hade gjort det. 

Överlag hade han positiva preferenser gentemot DSI-applikationen och tyckte att orden som han 

valde innan redan beskrev vad han ansåg om den. 

 

4.7  Respondent 7 

Resultat PRC: Respondenten ansåg att DSI-applikationen var underhållande eftersom den 

innehöll information om vad som finns i Södertälje. Den var tydlig i hur informationen var 

strukturerade, eftersom man till exempel kunde se var hotellen ligger på ett tydligt sätt. Det som 

var lockande för honom var utbudet, exempelvis att man kunde se vad för restauranger det finns 

och var de ligger, eftersom han tycker om sådant. Han tyckte att den var effektiv och bra att 

använda. Den var också spännande eftersom han gillar mat, sport och sådant. 

 

Resultat Användbarhet: Respondenten upplevde lite svårigheter i början dock blev det lättare 

efter att han bekantade sig med DSI-applikationen under sitt 4.20 min “fri-bläddrings”-moment. 

 

Resultat DSI: Respondenten använde sig utav DSI i sin informationssökning och genom de olika 

kategorierna i innehållsförteckningen kunde han komma vidare till det han sökte efter och ansåg 

att det var enkelt. Trots det tyckte han att det var lättare att hitta information i PDF:en och 
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föredrog att interagera med PDF:en än med DSI-applikationen då han är så van vid PDF 

navigationskonceptet. Han skulle i alla fall inte använda sig av en sådan applikation för att hitta 

turistinformation eftersom han anser att detta inte är trovärdigt för honom. Han vill helst ta del 

av turistinformation genom att ringa och höra eller fråga på plats. 

 

Resultat UX: Respondenten hade inte använt DSI förut och därför var det lite förvirrande för 

honom i början men när han har lärt sig hur man använder den, ansåg han att den var mycket 

smart i och med man kunde spara på sidor. Han hade ett väldigt positivt första intryck eftersom 

han tyckte att den var jätteren, fräsch och jättefin. I överlag ansåg han att den var tydlig och 

perfekt.  

 

4.8  Respondent 8 

Resultat PRC: Respondenten ansåg att applikationen har en bred kunskaps och informationsnivå 

som är tillräcklig och omfattande. Hon tycker om applikationen för att hon anser att den är 

originell då hon tidigare inte sett en liknande applikation, och på grund av att den har en egen 

stil är den roligare att använda, enligt henne. Den är tidssparande för att det var väldigt enkelt 

och snabbt att komma dit man skulle. Respondenten tyckte att den var rolig att leka runt i, och 

eftersom den hade bildspel och filmer som gör att man vill hålla på och leka runt med den, så 

blir den stimulerande. Hon påpekade: “att man kan komma till toppen väldigt snabbt är faktiskt 

väldigt smart.” Hon ansåg samtidigt att den var lätt att använda eftersom det var så enkelt att ta 

sig fram på grund av de många genvägarna som den innehåller. 

 

Resultat Användbarhet: Det framkom inga svårigheter hos respondenten med hur hon skulle 

använda DSI-applikationen för att hitta information, hon tyckte dessutom att det var simpelt och 

enkelt från ett användbarhetsperspektiv. 

 

Resultat DSI: Respondenten sökte efter informationen genom innehållsförteckningen i början 

innan hon märkte hur lätt det var att skrolla och svepa både horisontellt och vertikalt för att ta del 

av information. Därför ansåg hon att det var lättare att hitta information i DSI-applikationen än 

PDF:en och föredrog applikationen eftersom det var lättare att orientera sig och leka runt med 

den. Hon uttryckte vidare att hon skulle använda den när hon behöver turistinformation eftersom 

hon ansåg att den innehåller allt hon behöver på ett och samma ställe. 
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Resultat UX: De glada färgerna samt färgkodningen i DSI-applikationen frambringade ett 

positivt första intryck hos respondenten. Man kunde se genom ansiktsuttrycken att hon var glad, 

entusiastisk och överraskad i sin informationssökning. Att man kunde leka runt i DSI-

applikationen på ett roligare sätt gjorde att respondenten tyckte om den i överlag och ville ha en 

sådan applikation. Hon förklarade vidare att den var snabb, kreativ, inspirerande och enkel. 

 

4.9  Respondent 9 

Resultat PRC: Respondenten tyckte att det var lätt att se och hitta i applikationen för att den var 

tydlig och därmed användbar när hon visste vad det var för information hon ville åt. Hon 

upplevde att det skulle ta lång tid för henne att gå igenom allting som ovan användare därför 

upplevde hon den först som tidskrävande eftersom det var så mycket att titta på. Hon ansåg 

däremot att den var relevant för att den kändes sann och innehöll informationen man behövde 

och tillförlitlig för att hon inte upplevde att hon behövde dubbelkolla ifall informationen var 

sann. 

 

Resultat Användbarhet: Respondenten upplevde inga svårigheter med att använda DSI-

applikationen vid informationssökningen eller vid sitt “fri-bläddrings”-moment på 1:40 minuter. 

Hon upplevde dock att det var lite knöligt att hon ville tillbaka till innehållsförteckningen varje 

gång hon skulle söka efter en ny sak. 

 

Resultat DSI: Med DSI-applikationen kunde respondenten hoppa från det hon inte behövde läsa 

om, då det var både lätt och tydligt hur man skulle göra och eftersom systemet erbjuder den 

möjligheten. Hon kunde söka efter informationen främst från innehållsförteckning och ansåg att 

DSI-applikationen var lättare att använda och hitta information. Detta ledde till att respondenten 

föredrog att interagera med den än med PDF:en. 

 

Resultat UX: Respondenten tyckte att DSI-applikationen var intressant trots att hon inte har 

navigerat på detta sätt förut. Redan från första intrycket ansåg hon att DSI-applikationen var 

tydlig och rolig. Man märkte dessutom på respondenten att hon var positiv under tiden hon 

interagerade med den då hon visade glada ansiktsuttryck och skrattade ofta. I överlag tyckte hon 

att den var jättebra. Hon yttrade: “Det var det bästa man kunde ha gjort.”  
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4.10  Respondent 10 

Resultat PRC: Respondenten ansåg att applikationen var inspirerande för att man kunde med 

hjälp av den hitta ställen att besöka som man inte visste om. Han ansåg att den var bekväm och 

tidssparande för att allt är på ett och samma ställe och det var lätt att hitta. Han ansåg att den 

var användbar för att man hittar till ställen utan att behöva ha med sig en stor karta. Den var 

även lätt att använda bland annat för att han lätt hittade i den med hjälp av huvudgrupperna 

som fanns. 

 

Resultat Användbarhet: Respondenten ansåg att det borde ha funnits en sökfunktion i 

applikationen. Det som var lite irriterande för honom var att man kunde se bildspelen som 

hamnade bakom texterna när man skrollade upp texten för att läsa mer. 

 

Resultat DSI: Genom både innehållsförteckningen och DSI kunde respondenten hitta den 

specifika informationen. Han ansåg att det skulle passa bra att navigera på detta sätt när han 

behöver turistinformation inför ett besök i en stad. I DSI-applikationen krävdes det lite bläddring 

jämfört med PDF:en, vilket ledde till att informationssökningen blev lättare och därmed föredrog 

han att interagera med den än med PDF:en.  

 

Resultat UX: Respondentens första intryck var att det var en mycket användbar applikation. 

Eftersom han aldrig hade navigerat med DSI förut sa han att i början tänkte han: "vad fan är det 

här." Men han ansåg att den var ganska bra när man väl har lärt sig hur man använder DSI 

navigationen. I överlag trivdes han och önskade att det fanns en sådan applikation till andra 

ställe eftersom han ansåg att den var mycket bra. 
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5. Analys & diskussion 
Detta avsnitt innehåller en diskussion i form av en analys av resultatet och källmaterialet från 

bakgrunden. Indelningen är efter de olika teman som vi har tagit fram, PRC, användbarhet, DSI och 

användarupplevelse. 

 

5.1  Product Reaction Cards (PRC) 

Våra tio respondenter valde fem ord var från Product Reaction Cards vilket gav oss både kvantitativt 

och kvalitativt resultat. Det kvantitativa resultatet kom vi fram till genom att ta hjälp av Microsofts eget 

Excel dokument. Genom det dokumentet kunde man sammanställa resultatet av de valda orden från alla 

våra tio respondenter för att sedan kunna skapa ett ordmoln som visar resultat på ett tydligare sätt (se 

figur 7). De orden som har valts oftast är de orden som är störst i storlek och mörkare i färg, medan de 

orden som har valts minst är minst i storlek och ljusare i färg. Här ser man tydligt att orden 

“Användbar”, “Tidsparande” och “Tydlig” är mest förekommande. Det var fyra av tio (4/10) 

respondenter, alltså 40 % av alla respondenterna som ansåg att applikationen var “Användbar”, likaså 

40 % som tyckte att den var “Tidsparande” och 40 % som tyckte att den var “Tydlig”. 

 

 

Figur 7: Ett ordmoln (Word Cloud) som sammanställer resultatet av PRC 

 

Det var lite olika förklaringar till vad som fick respondenterna att välja just de orden men man kunde i 

alla fall komma fram till en gemensam förklaring till de mest förekommande orden. Applikationen 

upplevdes som användbar eftersom den innehöll passande information. Den upplevdes som tidsparande 
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eftersom det gick snabbt att hitta den samlade informationen utan att behöva ta hjälp av andra 

sökmotorer. Tydligheten framkom i den strukturerade informationen som DSI bidrog med. Tre andra 

ord som valdes av tre av tio (3/10) respondenter, alltså 30 %, var alla positiva såsom “Lätt att använda”, 

“Spännande” och “Relevant”. Däremot hade vi bland annat ett negativt ord “Förvirrande” som valdes av 

två av tio (2/10) respondenter eftersom de inte riktigt visste hur de skulle navigera eftersom det var ett 

obekant gränssnitt. Murray (2012) skriver i sin undersökning att risken är att användare känner 

frustration när hen använder ett nytt gränssnitt. Det kan vi koppla samman här då man kan känna 

frustration när någonting är förvirrande. En av respondenterna har även valt ordet frustration som stärker 

påståendet. De resterande orden, som valdes av en respondent av tio (1/10), tyder på att applikationen 

var uppskattad av respondenterna eftersom de flesta var positiva ord. 

 

5.2  Användbarhet 

Vid sammanställningen hittade vi ett antal svårigheter respondenterna hade när de interagerade med 

applikationen. Någonting som var tydligt var att sex av tio (6/10) respondenter, motsvarande 60 % hade 

svårigheter med att förstå hur man skulle bläddra i applikationen till en början eftersom 

navigationskonceptet var obekant och då kändes navigationen förvirrande. Dock efter “fri-bläddrings”-

momentet, kom de in i det och kunde interagera utan några problem. Det ledde till att DSI-applikationen 

upplevdes som bra, schysst, rolig och intressant. Vid frågan Upplevde du några svårigheter i att förstå 

hur man kunde interagera med applikationen? svarade till exempel Respondent 2: “Lite i början, sen 

när man fick bläddra runt lite så förstod man vad man skulle göra.” Detta visar på att det tar tid att lära 

sig ett obekant gränssnitt som Chien-Bang Chen (2011) hävdar. Det fanns även undantag som 

Respondent 8, som inte upplevde några svårigheter och svarade “… det var simpelt och enkelt”. 

Eftersom navigationen är en svårighet med DSI kommer vi att gå djupare in på detta problem under 

nästa rubrik, 5.3 Double Swipe Interaction (DSI). 

 

De respondenter som använde sig mycket utav länkar inom applikationen som från 

innehållsförteckningen och tillbaka, ansåg att hemknappen (till innehållsförteckningen) borde ha funnits 

med på alla sidor. Detta var dock något som vi medvetet undvek som vi tidigare har påpekat. Det 

resulterade i att dessa respondenter fick utforska mer med hjälp av navigationskonceptet och det 

påverkade inte respondenternas helhetsbild negativt av applikationen då ingen av dem hade en negativ 

helhetsbild. 

 

Vikten av att ha en meny i en applikation tar Norman och Nielsen (2010) upp och det är även något som 

vi märkte genom vår undersökning då alla respondenterna gillade innehållsförteckningen och använde 
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den väldigt mycket i sin informationssökning. Respondent 4 svarade till exempel “Att den var lätt och 

den innehöll väldigt mycket information.” när vi frågade vad han ansåg om innehållsförteckningen. 

Respondent 1 svarade “Faktiskt bra, det var jävligt bra att man liksom kunde direkt komma vidare, att 

man gick in på innehållsförteckningen och sen shopping och direkt kom dit. Jävligt bra faktiskt.” på 

samma fråga. 

 

Genom innehållsförteckningen kunde respondenterna komma vidare till all information och det var den 

delen som de redan kunde och förstod. Eftersom alla redan var bekanta med innehållsförteckningen då 

det är en välbekant funktion, underlättade det interaktionen som även Idler (2012) hävdar. Därför kunde 

respondenterna falla tillbaka på den, eftersom det familjära som Soltis (2012a) beskriver kan hjälpa och 

motivera en användare att lära sig något som annars är obekant. Detta såg vi när användarna utgick från 

innehållsförteckningen till en början då resterande var obekant, men när de väl har fått bekanta sig med 

DSI och lärt sig konceptet så kunde de bläddra fritt utan att behöva förlita sig på innehållsförteckningen. 

Det är ett tydligt exempel som The Learning Curve Challenge (se Figur 1) passar in på. Som Sundar, Xu 

och Bellur (2010) skriver, bidrar hyperlänkar och knappar (som de i innehållsförteckningen) till en 

positiv användarupplevelse och därför tror vi att innehållsförteckningen är väsentlig för applikationen. 

För att, som Soltis (2012a) beskriver, är det dels för att ha det familjära och för att hjälpa användaren att 

gradvis avslöja innehållet i applikationen som kan motivera användaren att utforska vidare med hjälp av 

DSI. 

 

Ett annat användbarhetsproblem var att flera respondenter råkade dubbelklicka och då försvann texten, 

eftersom detta inte var en medveten gest så förstod respondenterna inte hur de skulle få tillbaka 

innehållet. Enligt Nielsen (2013) är detta ett vanligt problem eftersom användare inte kan se vad för gest 

de precis har gjort och har en tendens att råka göra dessa omedvetet som respondenterna gjorde i detta 

fall. Nu fanns inte det någon beskrivning angående denna funktion vilket är ett användbarhetsproblem 

som skulle kunna påverka upplevelsen negativt. Men ingen av respondenterna som upplevde detta 

påpekade att det påverkade dem negativt men det kan även ha varit för att vi hjälpte dem bort från 

problemet. 

 

5.3  Double Swipe Interaction (DSI) 

Vid interaktionen med applikationen använde alla våra respondenter sig utav både 

innehållsförteckningen och DSI för att kunna söka efter den specifika informationen. De som enbart 

använde innehållsförteckningen och hemknappen i början, bekantade sig med DSI under “fri-

bläddrings”-momentet. Respondenterna hade inte tidigare stött på detta navigationskoncept förutom 
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Respondent 3 som hade använt ett liknande som en liten del av en annan applikation. Respondenterna 

hade positiva reaktioner och attityder när de har fått bekanta sig med den. Flera förstod att genom DSI 

kunde man välja vilket kapitel man ville fördjupa sig i och vilka man ville hoppa över, därför ansågs 

DSI vara bra. Till exempel påpekade Respondent 5: “Det funkar bra på grund av att om man bläddrar 

till sidan så kommer en ny kategori men bläddrar man så här (neråt) så får man mer information”. 

 Angående navigationskonceptet sa Respondent 1: “Det var lätt och nytt, bra att man inte var van vid 

det, då blev det roligt.” Albrecht Schmidt et al. (2014) påpekade att när det kommer till hur man kan 

möta det obekanta i nya situationer så behöver det inte alltid frambringa rädsla eller en känsla av ångest, 

det kan även skapa spänning. 

 

Det var två av tio (2/10) respondenter som påpekade att navigationskonceptet minskar på antalet sidor. 

Detta är en likhet med konceptet 6-knappsinteraktion som utvärderades av författarna Obrist et al. 

(2010). Det konceptet möjliggjorde en reducering av antalet alternativ i applikationen Snowflake One 

och användarna slapp bläddra i en lång lista med innehåll som inte ligger i deras intresse. Vilket är 

samma princip som DSI följer. I vilken riktning man bläddrade för att fördjupa sig i Snowflake One 

applikationen, skiljer sig från DSI-applikationen, men de utgår från samma princip i navigationen. 

 

När vi frågade respondenterna vad de ansåg om interaktion med DSI-applikationen från en skala ett till 

fem (1-5), där ett är väldigt positivt och fem är väldigt negativt, var det fem av tio (5/10) respondenter 

som valde ett, två av tio (2/10) valde 1,5 och tre av tio (3/10) valde två. Respondent 10 sa: “Jag trivdes, 

så där skulle jag vilja ha till andra ställen så ett.” Båda siffrorna ett och två står för positiva 

preferenser, därmed kan vi dra slutsatsen att alla respondenter tyckte om den typen av interaktion. 

Eftersom navigationskonceptet DSI är den främsta interaktionen i applikationen så anser vi att det tyder 

på att respondenterna hade positiva preferenser kring DSI. 

 

Vi frågade om respondenterna ansåg att de kunde använda navigationskonceptet i kontexten där de 

söker efter turistinformation. Vi fick varierande svar, de positiva lyder bland annat så här: 

 

Respondent 2: 

“Användbart, det är väldigt förenklat istället för att titta i en bok, det är bekvämt.” 

Respondent 4: 

“Det var väldigt lätt att få fram väldigt mycket information och det skulle underlätta om det 

fanns en sådan APP till alla städer som man besöker.”   
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Respondent 8: 

“Det hade varit roligare att kunna leta information på det sättet. Eftersom det är så samlat så 

kan jag hitta relevant information. Det blir enklare för då har jag allt som behövs på ett och 

samma ställe.” 

Respondent 9: 

“Den var tydlig och lätt. Kunde se det jag behövde, jag kunde hoppa över det jag kände att jag 

inte behövde.” 

 

Vi fick en negativ respons av tio (1/10) möjliga som lyder: 

Respondent 7: 

“Det skulle jag inte göra, det är inte trovärdigt för mig. Jag vill ringa och höra någon på telefon 

för att få information, det här litar jag på.” 

 

Respondent 7 hade goda positiva preferenser om DSI-applikationen men han ansåg att han inte skulle 

använda den för att just söka efter turistinformation. Detta visar att fastän en applikation är bra, betyder 

det inte att den möter användarens behov i kontexten. Som i detta fall ville Respondent 7 hellre höra 

informationen från en person än att läsa den från en applikation eftersom han anser att det personer har 

att säga har högre trovärdighet. Enligt de positiva preferenserna som är majoritet, är DSI ett passande 

navigationskoncept i kontexten av att söka turistinformation om man inte har behovet att få 

informationen genom personlig kontakt. 

 

Det var nio av tio (9/10) respondenter som tyckte att det var lättast att hitta information i DSI-

applikationen och som föredrog att interagera med den, jämfört med att göra det i PDF:en. Respondent 7 

föredrog PDF:en i interaktionen och i informationssökningen fastän han hade positiva preferenser kring 

DSI-applikationen. Han sa att det var för att han är så van vid PDF:ens navigationskoncept. Det visar att 

det finns personer som föredrar att hålla sig fast vid det bekanta och familjära. Människan har en 

tendens att vara rädd för det obekanta enligt Albrecht Schmidt et al. (2014). Till vår förvåning så var det 

en ung respondent som föredrog PDF:en och inte någon från den äldre generation som vi misstänkte 

från början. Den äldre generationen brukar nämligen uppskatta det bekanta och familjära gränssnittet 

som Celentano (2012) kom fram till i sin undersökning och att äldre användare som är mindre vana vid 

teknologi skräms av den visuella och gestikulerande rikligheten av gränssnittet (Celentano 2012). Detta 

var inte fallet i denna undersökning eftersom våra äldre respondenter föredrog DSI-applikationen, men 
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definitionen av äldre för Celentano och äldre för oss kan variera. Vi tolkar äldre generationen som 50 

och äldre. 

 

DSI navigationskonceptet består av en kombination av två existerande navigationstyper där man kan 

navigera i två olika riktningar. Nämligen den horisontella bläddringen som används exempelvis i e-

böcker och den vertikala bläddringen som oftast används på hemsidor men även i PDF:er och i flera 

olika enheter. För användaren är båda riktningarna förtrogna för sig, men när de kombineras så blir det 

obekant. Precis som Albrecht Schmidt et al. (2014) påpekar om déjà vu systemet att framtida nya 

situationer kan upplevas mindre utmanande och hotfulla ifall man skapar en känsla av déjà vu. Det 

bidrar till en positiv användarupplevelse i och med att den nya miljön känns då bekant. Det nya 

navigationskonceptet DSI är inte bekant men dess delar är familjära och därmed kan det skapa en 

bråkdel av en déjà vu känsla. Respondent 3 sa: “... det var lite förvirrande det där att man skulle skrolla 

neråt. Man är van att göra det på en dator för det kommer naturligt...”. Respondenten kopplade den 

vertikala bläddringen till datorn, dock när det blev en horisontell och sedan vertikal bläddring, eftersom 

det är en kombination, så blev hon förvirrad. Även om hon kopplade den vertikala bläddringen till 

datorn och hade en déjà vu känsla i den stunden så blev hon i alla fall förvirrad vid den kombinerade 

navigationen. 

 

5.4  Användarupplevelse 

Första intrycket hos användare är, som tidigare har påpekats genom Hawley (2010), viktigt då det 

påverkar användarupplevelsen, användbarheten och trovärdigheten. Respondenterna i undersökningen 

hade olika första intryck av applikationen. En av tio (1/10) respondenter ansåg att det var bra med 

förklaring, hur man navigerade i början. Fyra av tio (4/10) ansåg att den var tydlig och enkel att förstå 

vid första intrycket och en bidragande faktor till detta kan ha varit beskrivningen som kom upp på första 

sidan, där det visas hur man ska navigera och därför behövde de inte gissa sig fram. Tre av tio (3/10) 

respondenters första intryck handlade om utseendet på applikationen, de ansåg bland annat att den var 

färgglad, jätteren, snygg, modern och fräsch. Respondent 2 uttryckte att hans första intryck var att han 

först hade svårt att förstå hur man skulle göra men att det sedan släppte. Respondent 6 beskrev att han 

undrade vad det var för en applikation och att den var lite onödig. Detta visade att två av tio (2/10) 

respondenters första intryck var negativ men i överlag bedömde de applikationen som positiv så i detta 

fall förblev inte respondenternas upplevelse negativ, som är en risk enligt Hawley (2010). 

 

Den sista frågan vi ställde till respondenterna var Hur upplevde du applikationen i överlag? 

Alla upplevde applikationen som positiv och sa bland annat: 
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Respondent 4: 

“Lätt att använda, överskådlig och man får fram mycket information”. 

Respondent 5: 

“… fattar inte hur ni har gjort. Mycket information, relevant information. Kanske ska åka till 

Södertälje. Väldigt bra överlag”. 

Respondent 7: 

“Den är skitbra, den är tydlig, perfekt, upp och ner, höger och vänster. Vad vill du mer? du 

sparar på sidor och energi.” 

Respondent 8: 

“Rolig och enkel, väldigt positivt blir det ju… Man tycker ju om bilderna. Det är färgglatt, det 

är roligt och det är inspirerande… Att jag enkelt kan veta vart jag ska gå någonstans och vill jag 

snabbsöka… så kan jag klicka på plustecknen och det där. Det gör att jag tycker om den. Den är 

enkel att använda, den är väldigt snabb och är väldigt kreativ och man får ett bra intryck av den. 

Jag skulle vilja ha den här appen. Om jag hade haft den här om Warszawa, när jag ska till 

Polen så hade jag lätt använt appen istället för att gå och leta efter en sådan här… resebok som 

man bläddrar tusen sidor i för att veta vart man egentligen ska någonstans. Då har jag den här 

lilla appen som redan hjälper mig och som snabbt kan gå runt…” 

 

Respondent 1 betonade att även om applikationen var bra föredrar han ändå att använda Google, för att 

Google är standard som han redan har i mobilen. Resterande respondenter sa att de tyckte att 

applikationen var mycket bra, trevlig, användbar, och fin. Respondent 6 sa att orden han valde i PRC-

momentet beskrev hur han upplevde den i överlag och dessa ord var, spännande, snabb, avancerad, lugn 

och tillfredställande.  

 

Vi kunde inte hitta några samband mellan hur länge respondenterna bläddrade och deras övergripande 

preferenser. Detta på grund av att respondenten som bläddrade i 1:40 minuter hade lika positiva 

preferenser som respondenten som bläddrade i sex minuter. Ansiktsuttrycken avslöjade några känslor 

som förvirring och frustration hos två respondenter. Dessa känslor framkom även i intervjuerna genom 

att respondenterna beskrev att de upplevde så och varför. 
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6. Slutsatser & designimplikationer 
Avsnittet presenterar slutsatser baserade på frågeställningen och resultatet från analysen. Med dessa 

slutsatser och resultaten från föregående del kan vi föreslå designimplikationer för interaktiva 

turistbroschyrer med navigationskoncept DSI. 

 

6.1  Slutsatser 

Vi har undersökt hur Double Swipe Interaction påverkar användarupplevelse av en turistbroschyr. För 

att undersöka det har vi i stora drag undersökt vilka användbarhetsproblem applikationen har, vad 

respondenterna ansåg om interaktionen med DSI och preferenserna kring hela applikationen i överlag. 

 

Som framgår av analysen i avsnitt 5.4 (s. 37) ansåg alla respondenter att DSI-applikationen var bra 

oavsett om de tidigare stötte på hinder, kände sig frustrerade, förvirrade eller inte eftersom dessa känslor 

släppte när navigationskonceptet blev bekant för dem. 

 

Utifrån resultatet från avsnitt 5.2 (s. 33) och avsnitt 5.3 (s. 35-36) tolkar vi även att användarna upplevde 

applikationen som lätt att använda sig av när de hade fått bekanta sig med navigationskonceptet. Vi kom 

även fram till att den var effektiv då flera har påpekat det, och bland annat poängterat att det är för att 

man själv väljer vad man vill fördjupa sig i. Genom ansiktsuttryck och tal uttrycktes det vid flera 

tillfällen under undersökningen att applikationen var rolig att interagera med. Dessa tre egenskaper (lätt, 

effektiv och rolig) är viktiga för en bra användarupplevelse och med resterande diverse preferenser kan 

vi därmed dra slutsatsen att DSI inte har påverkat användarupplevelsen negativt utan positivt så länge de 

är villiga och får möjligheten att lära sig konceptet.  

 

En bidragande faktor till att respondenterna upplevde DSI som positivt tror vi är innehållsförteckningen. 

Vi har genom en analys av preferenserna kring innehållsförteckningen (avsnitt 5.2, s. 33-34) kommit 

fram till att innehållsförteckningen har varit en väldigt stor del i interaktionen med applikationen. Detta 

för att majoriteten av respondenterna främst använde den under informationssökningsuppgifterna. 

Eftersom vi även har kommit fram till att användare måste lära sig det nya systemet för att bli bekväm 

med det, och de gärna föll tillbaka på innehållsförteckningen som redan var bekant för dem, kan vi då 

dra en slutsats att innehållsförteckningen var nödvändig för att kunna skapa en bra användarupplevelse. 

Även om scenarierna kunde sluta med att respondenten enbart använde sig av DSI, hjälpte den bekanta 

innehållsförteckningen att introducera DSI men samtidigt ha något bekant att hålla sig fast vid. Därför 

tror vi att om vi hade förkastat innehållsförteckningen, hade applikationen varit för obekant och 

främmande för användaren vilket hade kunnat hämma interaktionen. 
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I kontexten av att söka turistinformation, som oftast är väldigt omfattande, passade detta 

navigationskoncept då den strukturerar upp informationen och låter användaren fördjupa sig i den 

information hen tycker är relevant, vilket respondenter även själva påpekade och togs upp i kapitel 4 

Resultat. En annan aspekt av turistinformation är att den ska vara rolig, intressant och relevant och när 

informationen levereras i ett format som överensstämmer med dessa egenskaper, påverkas 

användarupplevelsen positivt. 

 

Hur bra en applikation än är från ett användbarhetsperspektiv och ett användarupplevelseperspektiv så 

kommer inte användaren att använda produkten om den inte tillfredsställer individens egna behov. Som 

framgår av analysen i avsnitt 5.3 (s. 36) och avsnitt 5.4 (s. 37-38) visade denna undersökning att 

applikationen skapade en tillfredställande användarupplevelse för majoriteten, men den kunde inte möta 

behovet av förtrogenhet hos två individuella respondenter. Båda föredrog att navigera i det format de 

var mer bekväma med. En av personerna föredrog PDF och den andra föredrog Google. De ville 

använda de alternativ som är bekanta för dem. En av dessa respondenter ville också ha 

turistinformationen i form av fysisk kontakt och inte genom en applikation. 

 

Sammanfattningsvis har frågeställningen Hur kan navigationskonceptet Double Swipe Interaction (DSI) 

påverka användarupplevelsen av en elektronisk turistbroschyr? besvarats. Navigationskonceptet som 

strukturerar upp turistinformationen, har tillsammans med den bekanta innehållsförteckningen påverkat 

användarupplevelsen positivt hos användare som är öppna för att lära sig.  

 

6.2  Designimplikationer  

Här presenteras designimplikationer och dess motiveringar. 

Vid skapande av en interaktiv turistbroschyr med navigationskonceptet DSI rekommenderas att: 

 ha med en innehållsförteckning på alla broschyrens delar. 

o Enligt en av våra slutsatser, var det nödvändigt med innehållsförteckningen för att uppnå 

en bra användarupplevelse (avsnitt 6.1, s. 39). 

 ha med en beskrivande förklaring i början av applikationen över hur man navigerar. 

o Den här rekommendationen är för att användare kan bli förvirrade av ett nytt 

navigationskoncept som flera av respondenterna blev och då kan en beskrivning förklara 

konceptet istället för att användare ska behöva gissa sig fram (avsnitt 5.4, s. 37). 

 

 ha med en beskrivning över obekanta och viktiga funktioner.  
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o En dubbelklickning ledde till att det rullande lagret i den vertikala bläddringen försvann. 

Man behövde dubbelklicka igen för att få tillbaka det. Detta resulterade i lite funderingar 

hos flera av våra respondenter, därför har vi tagit fram denna rekommendation (avsnitt 

5.2, s. 34). 

 strukturera upp innehållet och ha ingen överflödig information med, så det är så lätt som möjligt 

för användaren att ta till sig det och inte krocka med svårigheterna kring ett obekant 

navigationskoncept. 

o Den här rekommendationen är ett resultat av PRC metoden där respondenterna ansåg att 

applikationen var relevant och användbar för att den tillhandahöll rätt information. 

Respondenterna påpekade även att applikationen var bra för att innehållet var strukturerat 

och att man lätt kunde välja vad man ville fördjupa sig (avsnitt 5.1, s. 32-33).  

 ha hyperlänkar till de olika hemsidorna som finns med så att användare lätt kan ta sig dit. 

o En av de tio respondenterna försökte klicka på webbadressen men inte kom till länken. 

Detta skapade frustration hos respondenten eftersom hen ansåg att webbadresserna borde 

vara länkade och därför har vi tagit fram denna rekommendation (avsnitt 4.1, s. 24). 
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7. Framtida forskning 
Avslutningsvis följer några förslag på teman att undersöka i framtiden som denna uppsats har väckt. 

 

Som framtida forskning skulle man kunna lägga upp turistinformationen på samma vis men att man 

abstraherar innehållsförteckningen för att djupare testa DSI-applikationen på användare. Användare har 

då enbart DSI navigationen att utgå ifrån och det vore intressant att undersöka om de i alla fall kan hitta 

den specifika informationen som vi hade i den första delen av observationen. Detta är intressant 

eftersom alla våra respondenter använde innehållsförteckningen i början innan de hade interagerat så 

mycket med DSI. 

 

Det vore också av intresse att låta respondenter testa DSI applikation under några dagar för att se 

effekten av den upprepade exponeringen på användarupplevelsen eftersom enligt författarna Al-

Shamaileh och Sutcliff (2012) i artikeln The Effect of Website Interactivity and Repeated Exposure on 

User Experience kan detta ha en stark påverkan på användarnas helhetsbild. 

 

Även en längre tids användning av någon ny produkt är viktig för att utvärdera ifall den nya produkten 

bekräftar användarens förväntningar och för att få tillförlitliga subjektiva bedömningar enligt Kujala och 

Miron-Shatz (2015) i The evolving role of expectations in long-term user experience. De menar även att, 

eftersom förväntningar påverkar användarupplevelser, vill man ge användaren mer tid att utforska 

produkten för en långvarig effekt så att hen kommer ihåg den och kan rekommendera den till andra. 
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Appendix 3: Undersökningsschema  
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