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Sammanfattning
Förstärkt verklighet eller Augmented Reality (AR) är idag en av de viktigaste riktningarna inom
informationsteknologiområdet (IT). AR-tekniken har redan använts inom områden såsom
underhållning, konstruktion, medicinsk behandling, utbildning och är tillgänglig i flera olika
enheter som till exempel mobiltelefoner, surfplattor, etcetera. Under de senaste åren har allt
snabbare framsteg gjorts inom mobilapplikationer som erbjuder AR-upplevelser, men det
finns fortfarande ett behov av en djupare förståelse för hur en bättre användarupplevelse eller
User Experience (UX) kan designas i dessa Augmented Reality Mobile Applications (ARMA).
Detta examensarbete fokuserar på de aspekter av interaktionen som måste beaktas när ett
grafiskt användargränssnitt baserat på ARMA utformas i syfte att göra applikationerna
kontextkänsliga. Det betyder att hjälpa användaren få relevant information som passar
situationen eller den kontext denne befinner sig in när hen använder sin mobiltelefon och
därmed erbjuda hen bättre användarupplevelser. Studien omfattar en heuristisk utvärdering
och ett användbarhetstest av mobilapplikationen Layar som bland annat känner igen olika
Points of Interest (POI) och som ger direkt digital kontextuell information om dem. Baserat på
resultatet av den heuristiska utvärderingen och användbarhetstestet i kombination med
tidigare forskning inom området, har åtta stycken designriktlinjer tagits fram. Jag hoppas att
dessa riktlinjer kan fungera som ett stöd vid utformningen av gränssnittet på kontextkänsliga
ARMA och i förlängningen förbättra användarupplevelsen.

Nyckelord: augmented reality, användarupplevelse, kontextmedvetenhet, mobilapplikationer
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Populärvetenskaplig Sammanfattning
Senaste framstegen inom hårdvara och mjukvara inom datorplattformar har möjliggjort en ny
typ av applikationer som använder en ny teknik och som kallas förstärkt verklighet eller
Augmented Reality (AR). AR-tekniken erbjuds redan idag till olika handhållna enheter såsom
mobiltelefoner och används inom underhållning, utbildning, konstruktion och medicinsk
behandling. Användningen av mobiltelefoner har blivit ett modernt och snabbt sätt att
genomföra olika typer av vardagliga uppgifter. Människan har utvecklat en personlig relation
med sin telefon i vilken mobiltelefonen sparar privat information om sin ägare och sedan kan
denna information anpassas efter ägarens egna intressen och situationer. Trots den stora
utvecklingen av Augmented Reality Mobile Applications (ARMA), finns det fortfarande ett
behov av bättre användarupplevelser eller User Experience (UX) och större kunskap inom
forskningsområdet. Denna studie undersöker hur gränssnittet i en ARMA måste utformas för
att vara kontextkänsligt, vilket betyder att erbjuda användaren relevant information som
passar situationen denne befinner sig i när han använder sin mobiltelefon. Att kunna identifiera
omgivningen som en människa befinner sig i och direkt ge relevant information som är
relaterad till sin kontext, är nyckeln till att förbättra användarupplevelser och därmed involvera
UX-metoder i produktutvecklingen. Studien använder därför två UX-metoder, en heuristisk
utvärdering av en ARMA som heter Layar och ett användbarhetstest i vilken använder
deltagare applikationen genom genomförandet av olika uppgifter och svarar på olika frågor.
Layar applikationen ger möjligheten till att användaren ska kunna röra sig utomhus med
telefonen oavsett kontext och identifiera olika Points of Interest (POI) som finns i omgivningen
samtidigt som applikationen ger direkt digital information om dem. På detta sätt kan
användaren få mer information om den fysiska världen och därmed ges möjligheten att kunna
välja vad som ska göras med informationen. Resultatet av båda metoderna jämfördes med
tidigare forskning inom området och ledde till utvecklandet av åtta nya designriktlinjer som
besvarar UX-frågor såsom hur kan bättre användarupplevelser erbjudas i de ARMA som är
kontextkänsliga.
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1. Inledning
Även om AR har studerats i över femtio år, är det bara några år sedan som forskare har börjat
utforma Augmented Reality Mobile Applications ARMA (Feiner, m.fl., 1997). Under samma
årtionde upplevde AR-forskning en stor renässans och Weiser (1991) var den som först
använde termen ubiquitous computing, vilken han förklarar på följande sätt:
Specialized elements of hardware and software, connected by wires, radio
waves and infrared, will be so ubiquitous that no one will notice their
presence.
Han förklarar vidare att ett nytt tankesätt måste utformas kring datorer, ett tankesätt som
måste ta hänsyn till den mänskliga världen och möjliggöra att datorer endast ska finnas i
bakgrunden. Då blir det möjligt att den verkliga potentialen av informationsteknologi uppnås.
Enligt Weiser (1991) kan ubiquitous computing vara inbäddad i alla typer av vardagliga fysiska
objekt, till exempel vitvaror, fönster eller skrivbord. Papagiannakis, Singh & MagnenatThalmann (2008) hävdar att det är helt nyligen som miniatyriserade mobila enheter har
förvandlats från enkla kommunikationsenheter till bärbara nätverksplattformar.
En viktig faktor för att skänka en effektiv AR-upplevelse enligt Zhou, Been-Lirn Duh &
Billinghurst (2008), är bland andra tekniker utvecklandet av spårningstekniker så att varje
förändring i betraktarens ställning ska kunna reflekteras i den framställda grafiken.
En annan viktig faktor för att lyckas med skapandet av effektiva AR-upplevelser, speciellt när
de erbjuds i små enheter såsom mobiltelefoner, är att presentera rätt information på rätt sätt
för att på ett effektivt sätt engagera användaren (Ganapathy, 2013). Det betyder att
information som ska ges till användaren måste anpassas efter sin situation, preferenser och
aktiviteter hen genomför och därmed kan användarens interaktioner med sin mobiltelefon bli
mer betydelsefulla och engagerade. ARMA presenterar ofta en stor mängd av information i
realtid som dras av olika typer av sensorer som finns på mobiltelefoner och som presenteras
genom geografiska kartor såsom Googlemaps eller andra typer av liknande grafiska
representationer. Dessa ARMA kan däremot störa användaren genom att erbjuda för mycket
information som ofta inte behövs för användarens sammanhang (Oh & Woo, 2009).
Skärmutrymmet i mobiltelefonen är begränsat och sättet på hur information ska presenteras
kan skapa mycket intressanta designutmaningar.
Nyligen har flera företag börjat bygga AR-applikationer för konsumenter som hämtas av
miljoner användare och används i ett stort antal mobilapplikationer i olika kontexter.
Problemet är att dessa applikationer är skapade på sådant sätt så att användare kan
genomföra specifika aktiviteter under en specifik tid (Grubert m. fl., 2016). Det finns till
exempel ARMA som hjälper en turist utforska en ny stad genom att identifiera historiska POI
runt omkring sig eller genom att stödja navigeringen. Dessa aktiviteter är specifika och kan
genomföras när turisten verkligen vill utforska staden. Detta innebär att applikationen ska
användas vid den specifika kontexten och ska uppfylla turistens specifika behov av att hitta
intressanta POI i en omgivande miljö. Applikationen kan däremot inte användas när turisten
byter kontext, till exempel när denne befinner sig i ett möte på sitt jobb. Detta problem väcker
intresse för mer forskning inom området. AR-tekniken är någonting nytt som ger möjligheten
att erbjuda kontinuerliga och flerfunktionella upplevelser till användare genom att använda
kontextkänsliga funktioner i jämförelse med vanliga mobilapplikationer som erbjuder specifika
funktioner vid specifika kontext. Detta betyder att gränssnittet på en ARMA kan skapas på ett
sådant sätt så att det kan anpassa användarens kontinuerliga byte av situationen och erbjuda
denne relevant information som är baserad på den specifika kontexten. Gränssnittet på en
ARMA kan utformas på ett sätt så att det kan hämta information om användares situation när
denne promenerar mitt i staden till exempel och identifiera användarens behov enligt sina
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preferenser, förväntningar samt sin tidigare sparade information. Ett behov kan vara att hämta
information om restauranger som finns i användarens omgivning eller erbjudande från
närmaste butiker.
Det finns en skillnad mellan användningen av en kontextkänslig ARMA och användningen av
google-sökning. Google-sökning används för att hitta någonting specifikt användaren
behöver vid en specifik situation. Ett exempel på det är när användaren befinner sig mitt i
staden och behöver hitta en restaurang. I detta fall söker användaren på google-sökning för
att hitta en restaurang som finns i närheten. I samma fall kan användaren välja använda en
kontextkänslig ARMA istället för google-sökning. Då kan ARMA identifiera samtidigt och visa
många restauranger som finns i användarens omgivning genom att erbjuda förstärkt virtuell
information som passar användarens preferenser och förväntningar vid den specifika
situationen. Dessutom kan information ändras och anpassas till användarens nya behov som
ska ändras när denne befinner sig i olika kontexter. Denna förstärkta information kan leda
vidare till nya betydelsefulla användarupplevelser.
Enligt Olsson m.fl. (2013) finns det ett behov av mer forskning inom UX-området som har med
användarupplevelser och användbarhet att göra (Olsson m.fl., 2013). Även om olika typer av
verktyg och processer för att skapa effektiva användargränssnitt har etablerats av UXdesigners de senaste åren, finns det fortfarande idag olika typer av utmaningar som designers
måste överkomma för att kunna skapa effektiva AR-mobilupplevelser (Keating, m.fl., 2011).
En utmaning är att utforma en blandning av fysiska och virtuella objekt som ska presenteras
på användarens mobilskärmen i kombination med att kunna känna igen information som
hämtas av användarens omgivning. Idag flyttar den traditionella människa-datorinteraktion
modellen (MDI) till nya metoder, som inkluderar användare i processen och som undersöker
verkliga användarsituationer genom till exempel observationer (Ganapathy, 2013). Dessa
metoder används av UX-designers vid skapandet av olika digitala system eller
mobilapplikationer och har visat sig vara effektiva. Detta visar på behovet av förståelse och
integration av UX-metoderna på ARMA också.
UX-tekniker och metoder, såsom insamlingen av både kvalitativa och kvantitativa data, kan
vara ett mycket värdefullt bidrag till skapandet av ännu mer effektiva ARMA. Olsson (2013),
påstår att de nuvarande tillgängliga ARMA inte erbjuder så mycket nöje till användare,
eftersom det fortfarande är något nytt och inte så avancerat utvecklade. ARMA som finns just
nu är lång borta ifrån sin fulla potential i att erbjuda verkliga nyttiga och användbara
upplevelser.
Detta examensarbete innefattar en förstudie som undersöker mobilapplikationen Layar och
som har valts att utvärderas och testas med riktiga användare. Detta görs genom att
genomföra en heuristisk utvärdering och ett användbarhetstest. Både den heuristiska
utvärderingen
och
användbarhetstestet
används
för
att
identifiera
möjliga
användbarhetsproblem som kan finnas i Layar samt upplysa användarens behov och
förväntningar på applikationen.
Användaren bland annat kan upptäcka och skapa digital information om olika geografiska
platser som finns i användarens omgivning och som kallas Points of interest (POI) (Al-Khalifa
& Al-Khalifa, 2012). Användaren kan använda applikationen för att hämta direkt digital
information som handlar om alla POI som finns i användarens omgivning och som är relevant
för att hjälpa denne genomföra olika typer av uppgifter i en vis situation. Informationen
presenteras till användaren genom användningen av mobiltelefonens kamera som illustrerar
en kombination av den omgivande miljön/fysiska världen och det förstärkta digitala innehållet.
Denna funktion ger användaren känslan att denne kan interagera direkt med den fysiska
världen samt att hämta och använda information på olika sätt. Layar skiljer sig från
Googlemaps till exempel i att den kan visa både den geografiska platsen och digital
information på flera POI samtidigt i den fysiska värden och inte bara i en karta. Dessutom ger
den möjligheten till ökad flexibilitet kring hur denna information ska användas från användaren
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i jämförelse med Googlemaps. Detta betyder att användaren erbjuds olika funktioner såsom
extra information om en vald POI, vägbeskrivning till den specifika POI, möjligheten att söka
efter mer information på nätet med mera.
Applikationen Layar utnyttjar användarens geografiska plats för att ge relevant information
om den omgivande miljön, vilket är en del av vad kontext betyder inom området (se Figur 1).
Kontext betyder inte bara användarens geografiska plats, utan även bland annat användarens
preferenser samt aktiviteten och uppgiften som genomförs i en viss situation och det är detta
någonting som saknas i Layar. Definition av kontext beskrivs mer utförligt i avsnitt 2.5.1. Enligt
Grubert m. fl. (2016), finns det en mängd andra kontextuella faktorer som kan påverka
interaktionen med en ARMA och de kan utnyttjas för att utforma bättre ARMA och erbjuda
ännu mera avancerade användarupplevelser. Dessutom är informationssökning och
presentation av information väldigt viktigt i en kontextkänslig ARMA. Detta betyder att
information som ska presenteras till användaren måste vara anpassad till användarens
aktuella kontext och omgivande miljö. Om användaren byter kontext måste applikationen
anpassa sig och vara adaptiv till den nya situationen. Det finns olika sätt som den kan göras
på, såsom användningen av gester och nya sätt för att kontrollera gränssnittet. Existerande
funktioner som erbjuds idag på kontextkänsliga mobilapplikationer beskrivs mer detaljerat i
avsnitt 2.5.2. Jag hoppas att några av sådana funktioner kan användas för att utnyttja
användarens kontext på en ARMA också.
Anledningen till att denna applikation har valts för detta arbete är att dess funktion på
igenkänning av olika POI ansågs vara relevant för att undersöka en kontextkänslig
mobilapplikation som erbjuder AR-upplevelser och kan ge nya insikter till designen av
liknande ARMA. Trots att Layar till stor del bara använder användarens geografiska plats och
inte andra typer av kontextuell information för att identifiera kontext, hoppas jag att studien
som genomförs i detta examensarbete kan identifiera användares förväntningar, behov och
preferenser vid sin interaktion med en ARMA. Både den heuristiska utvärderingen och
användbarhetstestet syftar till att undersöka vilka faktorerna är som påverkar användarens
interaktion med en kontextkänslig ARMA. Detta kan vidare leda till att identifiera nya sätt att
använda kontexten i syfte att designa bättre gränssnitt på ARMA och därmed erbjuda
betydelsefulla användarupplevelser.

Figur 1. Översikt av Layar. Bilden till vänster visar en fysisk miljö som ger förstärkt information om flera POI i
användarens närhet. Bilden till höger visar en grafisk representation av flera POI i användarens miljö på en karta.
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Syftet med detta examensarbete är att bidra till förståelsen för vilka designaspekter som
måste beaktas vid utformningen av en effektiv kontextkänslig ARMA så att relevant
information ska ges till användaren och därmed erbjuda betydelsefulla användarupplevelser.
Examensarbetets studie bygger på att kunna identifiera användarens behov, eller de
utmaningar som denne möter vid interaktionen med ARMA som erbjuder kontextkänslig
information. Detta innebär att, som ett resultat av studien, begränsningar men även nya
möjligheter kan identifieras som kan ge nya insikter om vad som kan förväntas för framtida
forskning. Dessutom kan denna studie ge ny kunskap om vilken typ av UX-metoder som kan
användas för att utvärdera en kontextkänslig ARMA, vilket kan hjälpa forskare att bedöma
vilka utvärderingsmetoder som kan ge effektiva resultat vid liknande framtida forskning. Men
det viktigaste bidraget är de designriktlinjer som har utvecklats utifrån denna studie och som
är baserade på resultatet av genomfört användbarhetstest och den heuristiska utvärderingen
i kombination med rekommendationer från litteraturgenomgången.
Examensarbetet börjar med bakgrundsdelen, kapitel 2, som definierar och diskuterar olika
centrala begrepp, tidigare studier inom området, problemformuleringen samt begränsningar
av studien. Kapitel 3 presenterar metoderna som används i denna studie, det vill säga den
heuristiska utvärderingen och användbarhetstestet samt forskningsetiska aspekter som gäller
de valda metoder. Genomförandet av metoderna som används i studien diskuteras i kapitel
4. Kapitel 5 presenterar analysen av studien medan kapitel 6 presenterar resultat av både
metoderna och trianguleringen. Kapitel 7 presenterar de olika designriktlinjer som
utvecklades i denna studie och som är baserade på resultatet av metoderna i relation med
tidigare forskning. Slutligen omfattar kapitel 8 diskussion och slutsatser, samt bidrag till
framtida forskning.
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2. Bakgrund
I detta kapitel ges en detaljerad beskrivning om de centrala begreppen i detta examensarbete
samt tidigare relaterad forskning. Källorna som används i litteraturstudien har tagits från
publicerad forskning inom området, såsom ACM Portal, IEEE, ScienceDirect med mera. Ett
flertal urvalskriterier valdes för denna litteraturstudie, bland annat att artiklarna måste vara
peer-reviewade och ganska nyskrivna, till exempel efter 2008. AR-området växer väldigt
snabbt och det är därför viktig att artiklarna i detta examensarbetet måste vara uppdaterade
enligt senaste metoder och tekniker inom området.
Avsnittet 2.1 i bakgrundskapitlet definierar AR och avsnittet 2.2 diskuterar utvecklandet av
mobilapplikationer som erbjuder AR-upplevelser, samt eventuella brister eller möjligheter
inom området. Avsnittet 2.3 definierar begreppet användarupplevelse och avsnittet 2.4
omfattar delen som beskriver området informationssökning. Avsnittet 2.5 definierar
kontextmedvetenheten och beskriver designriktlinjer som måste följas när en kontextkänslig
applikation utvecklas. Avsnittet 2.6 presenterar tidigare studier som har genomförts inom
området. Slutligen presenterar kapitel 2.7 problemformuleringen för detta examensarbete och
dess förväntade resultat och bidrag samt studiens begränsningar.

2.1 Augmented Reality
Forskarvärlden är till stor del överens om hur AR definieras men det finns fortfarande små
skillnader i uppfattningen om vilka komponenter som ett AR-system bör innefatta och
forskare har givit smalare eller bredare definitioner av vad som exakt utgör AR. Termen AR
tillskrivs Thomas P. Caudell som tros först ha myntat termen år 1990. Caudell & Mizell (1992),
definierar AR som en teknik som används för att förstärka det visuella området, i vilken
användaren befinner sig, med information som behövs vid genomförandet av den aktuella
uppgiften. I synnerhet krävs ett AR-system en noggrann registrering av den fysiska världen
vars nivå är applikationsberoende.
I allmänt accepterade definition av AR, påvisar Azuma (1997) att alla AR-system består av tre
komponenter: Kombinationen av verkliga och virtuella bilder, att de måste vara interaktiva i
realtid och att de registreras i tre dimensioner. Det första innebär att AR-system tillåter
användare att se den fysiska världen med virtuella objekt som är placerade ovanpå eller
blandas med den verkliga världen. Det vill säga att AR-tekniken kompletterar verkligheten
genom användningen av virtuella objekt, snarare än att ersätta den. Enligt Azuma (1997) är
det användbart att kombinera fysiska och virtuella objekt eftersom AR förändrar användarens
uppfattning av- och interaktionen med- den fysiska världen. Dessutom visar de virtuella
objekten information för användaren som inte direkt kan upptäckas med dennes egna sinnen.
Informationen som överförs av virtuella objekt hjälper användaren att genomföra sina
uppgifter i den fysiska världen.
Ett år senare definierar Vallino (1998) AR som en sammanslagning av syntetisk och sensorisk
information inne i användarens uppfattning av en verklig miljö. Ett AR-system är, enligt
honom, ett system som presenterar en blandning av virtuella och fysiska objekt i sin skärm.
Dessa objekt presenteras alla med tredimensionella egenskaper. Vallino (1998) förklarar
vidare att när användaren befinner sig i en fysisk miljö och rör sig i den verkliga världen, visas
det virtuella objektet direkt som om det faktiskt fanns i den fysiska världen. I en idealisk
situation ska det virtuella objektet interagera med både användaren och det fysiska objektet
på ett naturligt sätt.
I enighet med både Vallinos (1998) och Azumas (1997) syn på AR, utgår detta examensarbete
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ifrån att AR är en kombination av fysiska och virtuella objekt som är interaktiva i realtid och
registreras i tre dimensioner. Dessutom ska interaktion av det virtuella objektet med både
användaren och det fysiska objektet ske på ett naturligt sätt.

2.2 Augmented Reality i mobilapplikationer
Bärbara datorer började bli vanliga på 1990-talet, då personliga datorer blev tillräckligt små
för att kunna transporteras överallt. I mitten av 1990-talet fick bärbara datorer större
kommersiellt stöd, de blev hela tiden mindre och en kostnadseffektiv produktion resulterade
i att flera företag började erbjuda kommersiella bärbara datorprodukter (Höllerer & Feiner,
2004).
Under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet började mobilenheter såsom
mobiltelefoner och surfplattor att utvecklas. De hade bättre möjligheter än förväntat och de
blev med tiden allt mindre i storlek (Protopsaltis, m.fl., 2016). De fick kameror på baksidan
och på framsidan och förbättrad hårdvara såsom CPU och GPU, som gjorde det möjligt att
kunna tillåta 3D-renderade bilder på videobearbetning i realtid. Lite senare började stora
organisationer att utveckla mobiltelefoner, surfplattor och webbaserade plattformar
(Protopsaltis, m.fl., 2016), såsom Apple, Samsung och Google. Apple tillverkade den första
iPhone1 året 2007 och det var en av de första telefonerna som hade en pekskärm, vilket blev
en kommersiell framgång inom industrin. Denna framgång omformade smartphone-industrin
och bidrog till att göra Apple till ett av världens mest framgångsrika företag redan år 2011.
Efter det har många andra företag, bland andra Samsung, börjat replikera denna typ av
skärmdesign. Idag finns det redan stora företag som till exempel, Google och Microsoft som
även tillverkar AR-system och enheter som verkar introducera någonting nytt inom
datorutveckling (Protopsaltis, m.fl., 2016). Microsoft har utvecklat Hololens2, Google har
utvecklat MagicLeap3 och Apple har utvecklat Metaio4.
Azuma (1997) förutspådde att vissa AR-applikationer måste kunna bäras av en användare för
att tillåta denne att gå utomhus och genomföra sina uppgifter. För att kunna göra detta måste
bärbarhet vara möjligt, särskilt förmågan att gå runt med den utomhus, bort från kontrollerade
labbmiljöer. Han ansåg också att om denna svårighet skulle övervinnas, skulle flera nya
applikationer kunna utvecklas som inte varit tillgängliga tidigare. I så fall kunde sådana nya
applikationer vara till stor hjälp för turister, soldater och även vandrare som befinner sig på
nya främmande platser.
ARMA har nyligen börjat utvecklas för kommersiella mobiltelefoner, även om forskningen
inom AR-området har pågått i över femtio år (Feiner, m.fl., 1997), vilket betyder att det
fortfarande finns mycket potential men också flera utmaningar när det gäller designen av
effektiva, användbara lösningar som kan erbjuda ett långsiktigt värde till användaren.
En potential som finns för ARMA idag är att de kan ge ett kraftfullt användargränssnitt, eller
user interface (UI), genom att erbjuda platsmedveten teknik till användare. Tekniken handlar
om att presentera information till användaren om dennes geografiska plats genom ett
väldesignat gränssnitt. Gränssnittet ger möjligheten till användaren att interagera med
mobiltelefonen på ett helt nytt sätt än någonsin eftersom den använder en blandning av
virtuella och fysiska objekt på skärmen och som visas på telefonens kamera. Användaren kan
nu genom det här gränssnittet hämta relevant information, hitta olika POI samt navigera sig
1

iPhone, hämtad 170314 från https://en.wikipedia.org/wiki/IPhone
Hololens, hämtad 170314 från https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_HoloLens
3
MagicLeap, hämtad 170314 från https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_Leap
4
Metaio, hämtad 170314 från https://en.wikipedia.org/wiki/Metaio
2
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själv i okända miljöer. Höllerer & Feiner (2004), använder termen "the ultimate interface", vilken
de förklarar på följande sätt:
AR can provide a powerful UI for this type of computing; one might even
say, the ultimate interface: to interact directly with the world around us—the
world becomes the user interface.
De menar att AR-tekniken erbjuder möjligheten att designa gränssnitt för ARMA som kan
hjälpa användaren interagera med den fysiska världen på ett helt nytt sätt. Användaren får se
till exempel ett fysiskt objekt genom sin kamera men kan samtidigt få förstärkt digital
information om objektet. Detta ger användaren en känsla av att denne interagerar med hela
världen.
Medan potentialen för innovativ design av olika gränssnitt i ARMA är stor, finns det emellertid
utmaningar vid designen av användbara och effektiva lösningar som kan erbjuda långsiktigt
värde till användaren. En utmaning som gäller designen av gränssnitt i mindre skärmstorlekar
är att kunna erbjuda effektiva lösningar eftersom de har reducerade egenskaper såsom
innehållspresentation och interaktiva element (Sá & Churcill, 2013). Dessutom är en annan
utmaning användningen av användarens kontext på rätt sätt, det vill säga att applikationen
ska kunna anpassa användarens behov när denne rör sig genom olika kontext och miljöer så
att den kunde erbjuda relevant information när användaren behöver den.
En teknisk utmaning, som gäller platsmedvetna applikationer och som kräver användning av
dem utomhus, är att det finns ett brett utbud av olika typer av aktiviteter som måste
genomföras när användaren befinner sig utomhus och det är därför utomhussystem måste
tåla alla tänkbara väderförhållanden inklusive vind, regn, frost och värme (Höllerer & Feiner,
2004).
Layar hjälper användaren förändra sin syn på den fysiska världen genom de AR-funktioner
som den erbjuder. Användaren får använda applikationen utomhus där denne kan gå runt och
identifiera olika POI. Användaren får då möjligheten att utforska miljön runt omkring sig väldigt
snabbt eftersom applikationen visar samtidigt alla POI som finns i användarens omgivande
miljö direkt på skärmen i kombination med förstärkt digital information. Dessutom är
användningen av en ARMA såsom Layar av en användare som promenerar mitt i staden till
exempel ett nytt sätt att hämta information om omgivningen som erbjuder flera möjligheter till
betydelsefulla användarupplevelser.

2.3 Användarupplevelse
Termen användarupplevelse eller UX har använts i stor utsträckning men uppfattas på många
olika sätt. Hassenzahl och Tractinsky (2006), definierar UX som:
“…a consequence of a user’s internal state (predispositions, expectations,
needs, motivation, mood, etc.), the characteristics of the designed system
(e.g. complexity, purpose,usability, functionality, etc.) and the context (or the
environment) within which the interaction occurs (e.g. organisational/social
setting, meaningfulness of the activity, voluntariness of use, etc.).”
De fortsätter med att UX drivs av kommersiella leverantörer och designers som uppskattar
nya designmöjligheter samt ett forskarsamhälle som visar ett stort intresse för det affektiva
systemet och dess samspel med kognition.
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Roto m.fl. (2011), påpekar att UX studerar, utformar och värderar de erfarenheter som
människor har genom att använda ett system. Termen UX används ofta som synonym för
användbarhet,
användargränssnitt,
interaktionsupplevelse,
interaktionsdesign,
kundupplevelse eller som en paraplyterm som innefattar alla eller många av dessa
ovannämnda begrepp. Dessutom kan UX ses utifrån tre olika perspektiv, som ett fenomen,
som ett ämnesområde eller som en praxis. UX är inte teknikdriven, utan fokuserar på
människor och frågan hur de påverkas av deras tidigare upplevelser samt vilka
förväntningar de har på dessa upplevelser. En persons upplevelser kan påverkas av olika
faktorer som kan klassificeras till tre kategorier:
•
•
•

Kontext. En persons upplevelse kan förändras när kontexten byter men systemet
ka inte förändras. Det finns olika typer av kontext såsom social, fysisk,
uppgiftsberoende samt teknisk.
Användare. UX är dynamisk precis som personen som upplever interaktionen med
systemet. Inte alla användare har samma motivationer, känslor, mentala och fysiska
resurser.
System. Hur en person uppfattar systemets egenskaper kan påverka UX.
Systemets egenskaper kan vara till exempel, funktionalitet, estetik, hållbarhet med
mera.

Roto m.fl. (2011), framhäver att sådana faktorer inte kan definiera UX, men de kan
användas för att beskriva en situation i vilken en person hade en upplevelse. Detta är ett
problem som många UX-designers stöter på: att kunna identifiera vilka faktorer måste
beaktas vid ett designprojekt.
Standard ISO 9241-210 (ISO, 2010) definierar UX som en samling av alla emotioner som
en användare har innan, under och efter sin interaktion med ett system, inklusive
användares perception, beteende, fysiska och psykologiska reaktion. Dessutom finns det
en kompletterande instruktion som beskriver faktorer som påverkar användarupplevelsen,
system, användare och miljön.
Anderson, McRee & Wilson (2010) påstår att syftet med UX är att först skapa och upprätthålla
engagemang och sedan anpassa den enligt användarens behov. De betonar att UXprocessen som finns bakom en produkt kan förstärka användarnas engagemang. Medan UX
är ett abstrakt koncept och UX-design är en disciplin, är användarnas engagemang den
viktiga subjektiva upplevelsen.
Buxton (2007), definierar UX genom att jämföra den med Interface Design. Enligt honom är
UX det som är mest människocentrerat. Trots att vår kultur är teknokratisk och materialistisk
är det egentligen upplevelser som designers utformar och inte bara ting. Fysiska objekt är det
som människor använder, men deras viktigaste mål är att engagera användaren i en
upplevelse som är utformad av affordances (Pucillo & Cascini, 2014.) Dessutom spelar estetik
och funktionalitet en viktig roll i dessa upplevelser.
I enighet med både Hassenzahl och Tractinsky (2006) och Rotos m.fl. (2011) syn på UX, utgår
detta examensarbete utifrån att “UX är en konsekvens av användarens interna tillstånd,
systemets egenskaper och kontexten i vilket interaktionen sker”. Dessutom är UX inte
teknikdriven utan fokuserar på människor och både deras tidigare och aktuella upplevelser.
Layar erbjuder användaren AR-upplevelser som möjliggör nya sätt för att hämta information
medan denne är i farten. Detta betyder att situationen i vilken användaren befinner sig i är rätt
komplicerad och det krävs både ansträngning och uppmärksamhet av användaren för att
kunna genomföra två aktiviteter samtidigt. Att promenera i vägen mot jobbet och samtidigt
försöka hitta en bankomat till exempel, innebär att användaren måste rikta sin
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uppmärksamhet både mot vägen och skärmen på mobilen för att kunna genomföra båda
aktiviteterna. I det här fallet kan användarens upplevelse påverkas negativt och leda till olika
typer av svårigheter eller frustration. Om en ARMA är skapad enligt UX-principer och tar i
beaktande den mänskliga aspekten, då kan liknande situationer som den som beskrivs i det
ovanstående stycket undvikas. Syftet med undersökningen av Layar är att kunna identifiera
både möjligheter och användbarhetsproblem som kan förekomma vid dess användning.
Dessutom är nästa steg i undersökningen att kunna påvisa designrekommendationer för att
förbättra användningen av applikationen och därmed erbjuda omfattande/betydande
användarupplevelser.

2.4 Informationssökning
Den utbredda användningen av nätet har gjort det möjligt för individer att få tillgång till en stor
mängd av global distribuerad digital information genom deras personliga enheter som är
oberoende av deras geografiska plats. Det betyder att information som människor får tillgång
till är tillgänglig hela tiden oavsett plats, tid eller situation. Att kunna hämta digital information
på nätet kallas informationssökning eller Information Retrieval (IR) och det innebär att olika
typer av innehåll kan hämtas och användas såsom text, grafik, animation, ljud, bild, video och
även olika kombinationer (Tsai, m.fl., 2010) av dem. Det centrala målet för IR är hämtning av
information som är relevant för söktermen och som representerar en individs
informationsbehov. Processen resulterar i sin tur i en specifik uppgift som personen genomför
när denne söker för ny information (Mountain & MacFarlane, 2007).
Trots att innehåll kan nås på nätet, finns det fortfarande några situationer såsom till exempel
specifika händelser som sker på specifika fysiska platser i den fysiska världen. Den
nuvarande generationen av digitala sökmotorer förlitar sig på en mekanism som innebär att
söktermer matchar textinnehållet som finns på informationskällor, vilket betyder att sådana
sökmotorer inte kan jämföra dessa geografiska fotspår med varandra (Mountain &
MacFarlane, 2007). Därför uppstod ett nytt forskningsområde, som heter geografisk
informationssökning, eller Geographic Information Retrieval (GIR) som är förknippat med det
ovanstående problemet. Det nya området syftar till att identifiera geografiska termer som finns
i olika dokument och bygga geografiska ontologier för att kunna identifiera de spatiala
egenskaperna i dokumentet. Detta görs med antingen textinmatning eller via interaktion som
sker genom en karta. Det första steget i GIR processen, är att kunna känna igen dessa
geografiska referenser genom att mata in fri text vilket kallas Geoparsing. Det andra steget är
att ett geografiskt fotspår förknippas med den geografiska referensen vilket kallas Geocoding
(Mountain & MacFarlane, 2007). Purves & Jones (2011) presenterar en serie anteckningar som
har skrivits av olika forskare inom området och de refererar till olika utmaningar som finns
inom GIR-området. Ett huvudproblem med geoparsing, som identifierades av Leidner och
Liebermann, är tvetydighet. Forskarna undersökte ett spektrum av potentiella tillvägagångsätt
med geoparsing genom att prova mer komplicerande geografiska fraser.
Den snabba utvecklingen av datoranvändning och mobiltelefoner ledde till skapandet av mer
avancerande handhållna enheter som har snabba processorer, större färgskärmar, trådlös
nätverksanslutning och allt mer platsmedvetna funktioner (Mountain & MacFarlane, 2007).
Den här utvecklingen krävde en stor mängd informationsinnehåll samt mer effektiva tekniker
inom
mobilinformationssökning.
Denna
utveckling
resulterade
i
att
mobilinformationssökning, eller Mobile Information Retrieval (MIR), dök upp vilket nu är en
delmängd av den traditionella informationssökningen som har undersökts av forskare de
senaste femton, tjugo åren. En annan anledning till varför MIR dök upp är den ökande
tillgängligheten av georefererade objektsinformation (Mountain, 2011), inklusive databaser
med platser av intresse eller POI och konventioner för att lägga till information till olika
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dokument om geografiska platser. För att kunna göra det måste olika märkspråk användas
såsom GML, KML, GeoRSS och GeoJSON. MIR handlar om indexering, det vill säga
registrering av information och informationssökning såsom text, grafik, ljud, tal, video, bilder
eller deras möjliga kombinationer för att kunna användas i mobilenheter som har trådlös
nätverksanslutning (Tsai, m.fl., 2010).
MIR har utvecklats parallellt med GIR, vilket betyder att de överlappar varandra på flera
punkter, men det finns också flera skillnader mellan dem. De flesta av dessa skillnader handlar
om användarens kontext (Mountain, 2011).
Skillnaden mellan den traditionella IR och MIR är att MIR analyserar både innehållet och
kontexten för att kunna extrahera användbar information för användaren som den traditionella
IR kan inte göra (Tsai, m.fl., 2010). Figur 2 ger en översikt av MIR. En annan skillnad mellan
den traditionella IR, som handlar mer om stationära datorer och MIR, är att användare i båda
områdena har olika informationsbehov. Ett exempel är att en användare som använder en
mobiltelefon och som har ett behov att veta mer om miljön i vilken hen befinner sig har ett
annat behov än den användare som sitter framför en stationär dator. Den senare söker ofta
information på olika sökmotorer, vilket innebär att hen kanske behöver veta någonting om en
geografisk plats men inkluderar inte en spatial komponent i sin sökning. Det betyder att de
kanske söker efter en geografisk plats, men de flesta gånger befinner de sig inte nära den här
platsen, utan vill ha någon annan typ av information om den (Mountain & MacFarlane, 2007).

Figur 2. Översikt över MIR enligt Tsai m.fl., (2010). Innehållsanpassning eller “Content” handlar om inmatning
av information till mobiltelefonen och kontextmedvetenhet eller “Context” analyserar
utmatningen från mobiltelefone.

MIR innefattar två huvudteman inom detta växande forskningsområde: kontextmedvetenhet
och innehållsanpassning. Innehållsanpassning handlar om inmatning av information till
mobiltelefonen och kontextmedvetenhet analyserar utmatningen från telefonen till
användaren, något som i sin tur kan matas tillbaka in i telefonen (Tsai, m.fl., 2010). Det centrala
målet för forskning inom MIR-området är att svara på frågan om hur systemet visar personlig
information i olika kontexter och samtidigt länkar värdet från den personliga informationen
med informationskällor så att användaren enkelt kan få snabba och effektiva resultat. Detta
gör det möjligt att främja tillväxten av kontextmedvetna enheter och informationssystem som
kan identifiera den geografiska platsen och användarens beteende. När den geografiska
platsen och användarens beteende identifieras kan detta sedan användas som ett filter för att
förbättra informationen som ska presenteras till användaren (Mountain & MacFarlane, 2007).
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Mycket kritik har förekommit inom MIR mot att forskare bara undersöker tekniker för att
identifiera den geografiska platsen för en användare och att de inte undersöker andra typer
av tekniker som kan användas för att identifiera användarens kontext. Kritiken innefattar
också införandet av mindre relevant information, informationsbelastning när flera resultat
presenteras på mobiltelefonens lilla skärm samt enkla spatiala begrepp som används för att
filtrera information. Mountain (2011) föreslår att information kan dras av de existerande
sensorer som redan finns på mobiltelefoner, användarens personliga preferenser eller
tillgängliga begränsningar från användarens digitala kalender för att identifiera användarens
kontext. Den här typen av information kan identifiera situation som användaren befinner sig i
eller olika preferenser som denne har och ge mer relevant information till användaren när
denne behöver den. Detta indikerar att det finns utrymme för användning av UX-metoder som
undersöker vilken information som behövs för användare vid varje situation och som kan
hjälpa till i utvecklingen av nya förbättrade mobilapplikationer som kan erbjuda betydelsefulla
upplevelser till användaren.
Under en tredagars workshop har forskare inom IR-området träffats för att diskutera
möjligheter och utmaningar inom området. Flera ämnen har valts ut för att diskuterats, bland
annat utmaningen som finns med att fånga användarens kontext (Allan, m.fl., 2012). Syftet
var att hitta flera sätt att fånga och presentera vad som händer omkring användaren, det vill
säga, att titta närmare på de olika informationsbehov som en användare har när denne
använder olika söksystem, eller befinner sig i olika kontext.
Ett forskningsämne som diskuterades på workshoppen var Mobile Information Retrieval
Analytics (MIRA). Ämnet handlade om bristen som finns för en bättre förståelse om
användarens mobilinformationstillgång. Företag som skapar mobiltelefoner har tillgång till en
mängd informationer, men den här mängden räcker inte för att utforma en översikt som
sträcker sig över flera applikationer. Denna brist är ett hinder för vetenskapliga studier och
utvecklingen av nya verktyg som kan ge mer effektiva lösningar om informationstillgång för
mobiltelefoner. Hur en persons informationsbehov interagerar med kontextuella funktioner,
såsom till exempel personens geografiska plats, eller beteendemönster under olika kontexter
är ett viktigt ämne inom IR-forskningsområdet och som är till stor del är outforskat (Allan,
m.fl., 2012). Dessutom har mobiltelefoner relativt små skärmar samt är svåra att höra i
högljudda miljöer, vilket innebär att mobiltelefoner är ett unikt tema som behöver mer
forskning på vilken information och i vilken detalj den behöver levereras till användaren när
denne befinner sig i olika kontext.
Ett annat forskningsämne som presenterades på workshoppen handlade om behovet som
finns för en bättre förståelse av människor i syftet att förbättra IR-system. Trots att det finns
en förståelse för behovet, finns det fortfarande en brist på studier som undersöker användare
och IR-algoritmer (Allan, m.fl., 2012). Det är därför viktigt att en forskningsresurs utvecklas
inom IR-forskarsamhället, för att undersöka hur människor kan stödjas vid deras
informationsinteraktioner och hur olika IR-system måste utvärderas. Förslaget som
diskuterades var integreringen av ett forskningsprogram som undersöker människor på olika
nivåer och med hjälp av olika metoder. Metoder som kan användas innefattar etnografi, in
situ observationer, eller kontrollerade observationer i labbet.
Idag finns det flera system som kan filtrera informationen som är baserad på användarens
geografiska plats. Systemen använder tekniker såsom trådlösa hotspots på specifika platser
som erbjuder mobiltelefoner lokal information (Mountain & MacFarlane, 2007). Andra system
använder andra typer av lösningar som tillåter mobiltelefoner att ha tillgång till georefererade
datauppsättningar och som filtrerar information enligt användarens aktuella kontext. Det finns
tyvärr idag inga system som har lyckats använda användarens geografiska kontext i att tillåta
återhämtning av geografisk relevant information från ostrukturerade webbkällor.
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Layar hämtar information om användarens geografiska plats och presenterar sedan denna
information enligt användarens kontext. Detta betyder att information som hämtas ifrån
användarens omgivande miljö, filtreras enligt användarens sökningar och ger ny information
som är baserad på användarens geografiska kontext. Det centrala målet för denna
undersökning är att svara på frågan om hur applikationen visar denna kontextuella information
i mobilens skärm och identifiera dess värde för/till användaren.

2.5 Kontextmedvetenhet/Kontextkänsliga Applikationer
Innan kontextmedvetenhet och kontextkänsliga applikationer samt deras egenskaper kan
beskrivas mer utförligt, är det viktigt att definiera begreppet kontext.

2.5.1 Definition av kontext
De flesta forskare accepterar att kontext är ett mycket centralt begrepp inom människadatorinteraktionområdet (MDI), dock finns det lite överensstämmelse kring vad som utgör
sammanhanget och det är fortfarande ett begrepp som uppfattas olika inom flera
forskningssamhällen. En förståelse av begreppet kontext gör det enligt Dey (2001) möjligt för
utvecklare att välja och bestämma vilka typer av kontextmedvetna beteende som ska
utvecklas i olika applikationer. Han definierar kontext på följande sätt:
Context is any information that can be used to characterize the situation of
an entity. An entity is a person, place, or object that is considered relevant to
the interaction between a user and an application, including the user and
applications themselves.
Han menar att kontext är information som kan användas för att karakterisera en persons
situation och som är relevant för interaktionen mellan personen och en applikation. Han
fortsätter med att ett system är kontextkänslig, om det använder kontext för att ge relevant
information och eller tjänster till användaren, vilket betyder att informationens relevans beror
på användarens uppgift. Schilit & Theimer (1994) påstår att information om användarens
geografiska plats är central för förståelsen av kontexten eftersom den tillåter programvaran
att anpassa sig enligt kontexten av närliggande personer och objekt samt ändringar av sådana
personer eller objekt som kan förekomma över tiden. Schmidt, Beigl & Gellersen (1999)
argumenterar att det finns flera funktioner som bidrar till begreppet kontext än bara den
geografiska platsen, såsom kännedom av det fysiska tillståndet i en miljö som är baserad på
antagandet att ju mer en applikation vet om användarens kontext desto bättre kan den stödja
användaren.
Enligt Mountain (2011), tenderar definitionen på kontext inom MIR vara konkret och olika
forskare har fokuserat på olika uppsättningar av kontextuella element. Några exempel
innefattar användarens intresse, position, tidschema, aktuell aktivitet, men också
informationer om den geografiska platsen. Dessutom identifierar han fem olika teman inom
MIR som kan beskriva kontext och deras potential att förbättra användarupplevelsen av
mobilsökssystem:
•
•
•
•
•

Lokalisering och rörelsebeteende
Fysisk miljö
Mobilspecifika egenskaper
Aktivitet och uppgifter
Intressen och preferenser
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I enighet med både Deys (2001) och Schmidt, Beigl & Gellersens (1999) syn på kontext, utgår
detta examensarbete utifrån att “kontext karakteriserar situation av en entitet såsom person,
plats eller objekt och beskriver interaktionen mellan en användare och en applikation.
Dessutom beror informationens relevans på användarens uppgift”.

2.5.2 Egenskaper av kontextkänsliga applikationer
Dey (2001) föreslår en kategorisering av egenskaper som alla kontextmedvetna applikationer
måste omfatta och som är baserad på en samling idéer från tidigare forskning. Det finns tre
kategorier av egenskaper som en kontextkänslig applikation kan stödja:
•
•
•

Presentation av information och tjänster till en användare. Informationen
som ska presenteras till användaren måste vara relevant med
användarens situation.
Automatisk utförande av en tjänst för en användare.
Kategorisering av informationskontext för att underlätta senare/framtida
sökningar.

När det gäller mobilapplikationer har lokalisering en dominerande roll, vilket betyder att filter
används för att hämta information som är relevant för användarens lokalisering. Många
forskningsprototyper samt kommersiella implementationer av mobilinformationssystem
använder lokalisering som enda aspekten av kontext (Mountain, 2011). Lokalisering beskrivs
ofta som den viktigaste faktorn som styr det kontextuella informationsbehovet (Schmidt, Beigl
& Gellersens, 1999). Det finns några kommersiella mobilapplikationer som utnyttjar
platsbaserade tjänster och som återanvänder information om närheten, som är baserad på
enkla spatiala sökningar som söker runt användarens aktuella lokalisering (Mountain, 2011).
Allan m.fl. (2012) diskuterar potentialen som finns inom MIR-området för att undersöka hur
informationen kan presenteras i en mobiltelefon och hur den kan förbättra eller försämra
användarens upplevelse när denne byter kontext hela tiden. En person kan till exempel kolla
foursquare applikationen för att hitta restauranger, sedan söka efter recensioner på
restauranger på Yelp och därefter ringa för att boka ett bord på en restaurang. Att kunna
förstå cross-app interaktion, gör det möjligt att kontextspecifika metrik och studier av crossmodal information såsom text eller röst kan utvecklas.
Mountain (2011), föreslår att filter kan användas för att enbart visa relevant information för
användaren med tanke på användarens aktuella situation, och därmed förbättra precision.
Denna filtrering ses vara en avgörande del av MIR, speciellt när användaren måste dela sin
uppmärksamhet mellan aktiviteter som görs samtidigt och när det är möjligt att distraheras
av den dynamiska miljön som denne befinner sig i.
Framsteg som har gjorts inom sensortekniken tillåter användningen av olika typer av sensorer
på mobiltelefoner. Olika typer av sensorer har utvecklats, som kan samla in information från
miljön runt omkring sig och är tillgängliga idag (Schmidt, Beigl & Gellersen, 1999). Det finns
optiska sensorer som kan ge information om ljusintensitet, reflektion eller typen av ljus samt
färgtemperatur. Det finns också sensorer som kan hämta och analysera ljuddata och till
exempel känna igen vilket ljud som finns i bakgrunden. Sensorer såsom accelerometer eller
vinkelsensorer kan känna av när telefonen är stillastående eller rör på sig. Dessutom finns
sensorer som kan känna av användarens plats eller position som till exempel global
positioning system (GPS), biosensorer som mäter puls eller blodtryck samt några
specialiserade sensorer som kan känna av beröring, lufttryck eller temperatur.
Användningen av kontextkänsliga applikationer som kan ge information om användarens
geografiska plats skapar stora möjligheter för både användare och organisationer, men det
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finns också utmaningar som designers måste överkomma för att kunna utforma effektiva
applikationer. En utmaning är att kunna utveckla en effektiv lösning som kan skydda
användarnas integritet när de söker efter information genom kontextkänsliga applikationer.
Detta är ett ämne som diskuteras mycket inom forskningsområdet (Allan m.fl., 2012).
Sökmotorer som redan finns och dagligen används av miljoner användare associerar
sökbeteende med användaren, vilket betyder att information om användarens personliga
preferenser sparas och återanvändas. Detta är någonting som måste kontrolleras på något
sätt, eftersom det kan få allvarliga konsekvenser som till exempel för personlig hälsa men
även i nationella säkerhetsapplikationer. Det är därför viktigt att en bättre förståelse skapas
för användaren och särskilt här det gäller hur värden som involverar privatlivet, effektivitet och
kostnad kan samexistera i balans i applikationerna. Det finns ett behov av att system som ska
utvecklas kan ge användaren möjligheten att kontrollera informationen på olika sätt och för
olika uppgifter. Tsai m.fl. (2010) hänvisar också till ett forskningsområde som kallas
spatialdata mining och genererar information från användarens mobiltelefon. De fortsätter
med att det är en utmaning att använda spatialdata mining utan att inkräkta på användarens
integritet inom området.
Enligt Tsai m.fl. (2010) kan information av mobiltelefonens ytterligare funktioner användas för
att kunna utveckla nya forskningsområden, vilket betyder att skapandet av kontextkänsliga
mobilapplikationer kan varieras men också ge nya möjligheter samt ny kunskap inom MIRområdet. Figur 3 visar sådana nya forskningsområden som Tsai m.fl. (2010) presenterar i
deras artikel.
Dessa forskningsområden kan skapa nya möjligheter till kommunikation, försäljning eller
marknadsföring. Användningen av bilder, ljud, video eller kombinationer av dem kan förbättra
mobilsökning. Platsbaserade sökningar som innefattar till exempel Google maps, Google
earth eller Yahoo är ett bra exempel på sökmotorer som är baserade på hyperlänk arkitektur
och använder GPS för att hämta geografisk information och presenterar den för användaren
(Tsai m.fl.,2010). Forskningsområdet extraction of useful semantics är relaterad med
användandet av semantik som känner igen och hämtar information från olika datakällor och
sedan stödjer översättningen av olika objekt, eller deras egenskaper.

Figur 3. Forskningsområden för kontextmedvetenhet enligt Tsai m.fl.,
(2010).
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Layar utnyttjar användarens geografiska kontext för att hämta information om användarens
omgivande miljö och erbjuda relevant information medan denne är i farten. Detta innebär att
användarens informationsbehov kan ändras eftersom den är beroende på var denne befinner
sig eller på typen av aktiviteten som genomförs. I ovanstående stycken har redan benämnts
att kontext definieras inte bara från användarens geografiska plats, utan att kontext också
kan beskriva användarens aktivitet, preferenser eller rörelsebeteende. Det är därför viktigt att
betona att syftet med applikationens undersökning i detta examensarbete är att kunna
identifiera användarens kontextuella behov, förväntningar samt preferenser när de är i farten
utanför den geografiska platsen. Dessutom är målet att kunna föreslå
designrekommendationer för att kunna förbättra ARMA-användning och därmed erbjuda
bättre användarupplevelser.

2.6 Tidigare studier
I syfte att presentera vilka designriktlinjer som är mest relevanta vid designen av en ARMA,
beskrivs i detta kapitel ett urval av tidigare forskning. Detta urval ska användas för att jämföras
med både resultat från den heuristiska utvärderingen och användartestningen och för att
därmed kunna leda till utvecklingen av designriktlinjer som måste beaktas vid designen av
ARMA.
Keating m.fl. (2011) presenterar nya verktyg och metodik som kan användas vid designen av
AR-upplevelser på mobilapplikationer, dock presenterar inte någon specifik ARMA. De
beskriver hur de utvecklade prototyper och genomförde användartestning för att kunna
övervinna utmaningar som finns just nu inom området. Utmaningarna de beskriver har med
kameravyn att göra, den framgångsrika integrationen av de virtuella objekt till den fysiska
miljön som syns genom kameran och komplexiteten som finns vid presentationen av relevant
information som är baserad på lokalisering av användaren. Vid presentation av information
på skärmen som till exempel öppettider, föreslår de ljus design med mörk kontur för att kunna
dra användarens uppmärksamhet till sig.
Yovcheva, Buhalis & Gatzidis (2012) presenterar en översikt av nuvarande kontextkänsliga
ARMA för turister och designutmaningar som möts vid designen av liknande applikationer.
De undersökte tjugotvå ARMA, som används av turister när de befinner sig i okända miljöer.
Några av deras kriterier för valet av dessa ARMA var att de skulle ge en visuell förstärkning
av miljön, att de skulle vara tillgängliga för mobilenheter och att de skulle använda GPS, för
att kunna spåra och justera virtuella och fysiska objekt. ARMA som valdes innefattade ARwebbläsare såsom, Wikitude och Junaio, och andra mobilapplikationer som till exempel
Cyclopedia, Localscope, GeoTravel Guide, WorldViewer, Etips, Tripwolf och Yelp.
Ett antal svårigheter och problem identifierades utifrån studien som ledde till olika
designrekommendationer för framtida forskning. Dessa designrekommendationer har
baserats på tidigare forskning och hänvisar till flera problemområden, bland andra
kontextkänsliga notifieringar. Användaren kan missa information som är relevant eller viktig
vid den aktuella situationen eller platsen personer befinner sig i. Det är mycket viktigt att
relevant information presenteras till användaren på rätt sätt och rätt tid. En annan
rekommendation handlar om möjligheten att användaren ska kunna boka, kontakta eller
betala tjänsten som denne är intresserad av. En viktig designrekommendation som
Yovcheva, Buhalis & Gatzidis (2012) diskuterar är möjligheten för användaren att utforska
miljön omkring sig utan användningen av fördefinierade kriterier. De menar att mobiltelefonen
måste visa alla möjliga aktiviteter som finns i personens närhet utan att denne ska behöva
välja specifika kriterier. Det finns dock risk för att för mycket information visas på skärmen
och förvirrar användaren. Det är därför viktigt att hitta en lösning som kan hjälpa användaren
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själv att välja vilken typ av information som ska visas på skärmen, som till exempel
användningen av filter.
Olsson m. fl. (2013) genomförde en studie om vilka förväntningar som användare har från
ARMA på shoppingcentrum. Studien syftade till att identifiera egenskaperna av de förväntade
användarupplevelserna samt de centrala användarkrav som är relaterade till ARMA i en
specifik kontext, det vill säga när personen befinner sig i ett shoppingcentrum. Kategorierna
som utformades efter analysen av resultatet var till stor hjälp för att ge designriktlinjer av
användarupplevelser för framtida ARMA. Designriktlinjer som identifierades är följande:
•
•

•

•
•

•

Ett effektivt sätt att skydda användarens privatliv. Användaren måste vara den som
ska kontrollera vilken typ av information som ska användas i olika situationer.
Systemet måste ge användaren känslan av att hens information är skyddad.
Relevans av information som ska presenteras till användaren och personalisation.
Det betyder att information som syns på skärmen förväntas vara relevant och
uppdaterad och på något sätt personifierad enligt användarens behov för den
aktuella aktiviteten som denne genomför i en specifik kontext.
Flexibilitet och kontroll måste vara uppenbart vid interaktionen med
mobilapplikationen. Användaren förväntar sig att information som presenteras på
skärmen måste vara enkel att ta bort eller behålla, beroende på situationen och att
det måste finnas en balans av information som ska visas upp så att överflödet av
information ska undvikas.
Instruktioner för hur applikationen ska användas var det någonting som flera
användare förväntade sig ska finnas.
Information som handlar om vad andra har sagt för en produkt. Detta kan användas
också för att även betygsätta en plats, restaurang, museum med mera. En sådan
information kan hjälpa användare att jämföra liknande platser med varandra och
bestämma vilken som ska väljas.
En annan viktig designriktlinje är att betydelsefull information om öppettider av olika
butiker eller affärer skulle kunna vara tillgänglig på applikationen.

Ganapathy (2013), understryker att det finns olika usage context scenarios som måste
beaktas vid designen av ARMA, bland andra social nätverk scenarios. Det betyder att olika
scenarios som ska utgå från olika kontext måste beaktas vid designen av ARMA. Ifall
applikationen kräver information om användarens sociala nätverk kan enheten till exempel
visa information om lokaliseringen av kompisar som har varit på samma plats eller i närheten.
Dessutom är det viktigt att användaren ska kunna hantera inställningar om sin nuvarande
plats. Användaren ska kunna kontrollera om hen vill att andra ska se var hen befinner sig, eller
om information om geografisk plats ska samlas in från mobiltelefonen eller inte.
Slutligen ger Olsson (2013) en översikt av sex typer av olika användarupplevelser som kan
förekomma vid användningen av ARMA och som kan designas, såsom instrumentala
upplevelser, kognitiva upplevelser, emotionella upplevelser, sensoriska upplevelser, sociala
upplevelser samt motiverande och beteende upplevelser. Dessa upplevelser förekommer
utifrån de olika egenskaper och funktioner som ARMA erbjuder idag samt ifrån användarens
förväntningar. De flesta av dessa funktioner och förväntningar har redan benämnts i
ovanstående stycken och innefattar designriktlinjer som till exempel handlar om sociala
nätverk, kontroll över användarens privatliv, intuition och balans för mängden av information
som ska presenteras till användaren med mera.
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2.7 Problembeskrivning och frågeställning
ARMA erbjuder nya möjligheter för interaktioner mellan användare och deras mobilenheter.
Det finns mycket potential inom just detta område för att förbättra användares upplevelser
genom utnyttjandet av digital information som är baserad på användarens kontext (Sá &
Churcill, 2013). Dessutom har användningen av GPS, kompasser, accelerometer och
platsbaserade applikationer möjliggjort nya sätt för att ska kunna användare hämta
information om sin omgivning medan de är i farten.
Forskningen inom ARMA har hittils fokuserat mer på att utveckla tekniker som identifierar den
geografiska platsen användare befinner sig i för att hämta information om sin kontext. Ett
antal kommersiella ARMA finns idag som bara utnyttjar användarens geografiska plats för att
hämta information om sin kontext (Schmidt, Beigl & Gellersen, 1999) vilket innebär att de
använder till exempel GPS för att identifiera var användaren befinner sig i världen. Dessutom
har redan benämnts i ovanstående stycke att kontext inte bara handlar om användarens
geografiska plats, utan också om användarens intressen och preferenser samt aktiviteter eller
uppgifter som användare genomför i sin mobiltelefon (Mountain, 2011).
Trotts att forskningen inom AR har pågått i över femtio år, har inte så många studier undersökt
användarupplevelse och användares förväntningar på MAR-applikationer (Olsson m.fl., 2013).
Det behövs därför mer uppmärksamhet kring just detta område och mer forskning måste
genomföras så att ny kunskap kan hjälpa till i skapandet av nya ARMA som ska kunna erbjuda
bättre användarupplevelser. AR-tekniken kan påverka användarupplevelsen positivt för en
användare genom att minska interaktionskostnad, kognitiv belastning och växlandet av
uppmärksamhet mellan olika uppgifter (Li & Fessenden, 2016). När det innebär
interaktionskostnad använder ARMA inte så mycket kommando, vilket betyder att det bara
kräver lite ansträngning från användaren samt att informationen som presenteras på
mobiltelefonens skärm tas direkt från användarkontexten för att olika uppgifter ska
genomföras. Detta indikerar att en AR-mobilapplikation som kan hantera information ifrån
användarens kontext på rätt sätt och är baserad på UX-riktlinjer, inte bara kan minska
interaktionskostnad, utan även kan erbjuda betydelsefulla upplevelser till användaren.
Syftet med detta examensarbete är att bidra till förståelsen för vilka designriktlinjer som måste
beaktas vid utformningen av effektiva AR kontextkänsliga mobilapplikationer och som i sin
tur kan resultera i betydelsefulla användarupplevelser. För att uppnå detta mål har följande
frågeställning tagits fram:
Vilka designriktlinjer måste beaktas vid designen av gränssnittet för en
kontextkänslig ARMA så att:
1. Det kan erbjuda relevant information om användarens kontext när
denne shoppar i stadskärna (eng: go shopping) och
2. Det kan påverka användarupplevelser positivt
Denna frågeställning syftar till att undersöka och identifiera användares kontextuella behov,
förväntningar och preferenser när de shoppar i stadskärna och föreslå
designrekommendationer av en ARMAs gränssnitt så att det kan påverka positivt sina
upplevelser.
I enighet med vad som redan benämndes i avsnitt 2.5.1 och som handlar om definition av
kontext, utgår denna frågeställning utifrån att kontext betyder situationen som användaren
befinner sig i, i detta fall shopping i stadskärna, de aktiviteter som genomförs och är relevanta
för denna situation samt de preferenser som användaren har i en sådan omgivning.
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Att befinna sig i en stadskärna och shoppa betyder att en mångfald av användarens behov,
förväntningar samt relevanta genomförda uppgifter måste beaktas. Detta betyder till exempel
att skaffa information om butiker, affärer och olika POI som finns i omgivningen och som är
relaterade med en specifik aktivitet, stödja navigeringen, få notifikationer som anpassas till
nuvarande situationen, samt hitta POI som ligger i den omgivande miljön och som handlar
om shoppingupplevelser.

2.7.1 Förväntad resultat
Resultatet som kan förväntas ifrån detta examensarbete är att det kan bidra till utformningen
av designriktlinjer som måste beaktas vid designen av kontextkänsliga ARMA och som kan
leda till betydelsefulla upplevelser för användare som shoppar i stadskärnan. Dessutom kan
resultatet bidra till att erbjuda ny kunskap inom UX-forskningsområdet kring vilka
utvärderingsmetoder som är effektiva hos ARMA ifrån användarens perspektiv och vilket
designbeslut som kan tas för att kunna erbjuda positiva upplevelser till användaren. Förutom
detta kan resultatet bidra till en djupare förståelse av sättet som människor använder ARMA
i specifika kontexter samt eventuella användbarhetsproblem, behov och förväntningar som
en användare kan ha. Slutligen kan resultatet visa om det finns begränsningar för de metoder
som användes i studien, eller nya möjligheter för framtida forskning vid liknande applikationer.

2.7.2

Begränsningar

Syftet med frågeställningen som beskrivs i avsnitt 2.7, är att bidra till en förståelse för vilka
designriktlinjer som måste beaktas vid designen av gränssnittet för en kontextkänslig ARMA,
som kan dra information från användarens omgivning när denne befinner sig och shoppar i
stadskärnan. Denna frågeställning ska försökas besvaras med genomförandet av två
utvärderingsmetoder i relation med tidigare forskning från litteraturen. Flera begränsningar
finns i detta examensarbete. En begränsning är att designriktlinjerna handlar om designen av
gränssnittet och interaktioner mellan användaren och applikationen och inte om en process
med specifika steg som måste följas vid designen av liknande ARMA. En annan begränsning
är att det bara är en del av Layar applikationen som utvärderas – den som handlar om
information om användarens omgivning i en specifik kontext och inte alla funktioner som
applikationen erbjuder. Användare som deltar i studien är förstågångsanvändare, vilket
betyder att deras förväntningar inte ska baseras på deras tidigare upplevelser med ARMA,
utan att deras förväntningar ska vara baserade på deras upplevelser med liknande
mobilapplikationer som kan erbjuda liknade funktioner, såsom till exempel Google maps,
Google earth eller GPS mobilapplikationer. En begränsning till är att en specifik kontext ska
undersökas i detta examensarbete, det vill säga situationen där användaren shoppar i en
stadskärna och inte flera. Detta betyder att designriktlinjer som föreslås handlar om denna
specifika situation även om tanken är att erbjuda relevant kontextuell information till
användaren som passar deras situation och aktuella aktivitet. Slutligen kan designriktlinjerna
av denna studie behöva uppdateras efter några år. Det handlar om ett snabbt växande
område som kommer att utvecklas mycket under kommande år och nya insikter om deras
design, utveckling och utvärdering kommer att skapas i framtida forskning.
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3. Metod
Detta kapitel syftar till att beskriva vilka datainsamlingsmetoder som har valts för att besvara
frågeställningen. Två metoder har valts att användas i denna studie: en heuristisk utvärdering
och ett användbarhetstest. De två metoderna genomfördes och analyserades separat. Sedan
sammanställdes resultatet av båda metoderna och analyserades tillsammans med
litteraturens rekommendationer, för att kunna skapa designriktlinjer som måste beaktas vid
designen av gränssnittet för kontextkänsliga ARMA som gäller shopping i stadskärnan.
I syfte att besvara frågeställningen introducerar avsnittet 3.1 syftet med fokus på den
kvalitativa forskningsansatsen som används i denna studie. Avsnittet 3.2. fokuserar på att
beskriva heuristisk utvärdering och dess syfte i att utforska användbarhetsproblem i olika
system och avsnittet 3.3 beskriver användbarhetstestet som tillämpas i denna studie.
Metodkapitlet avslutar med avsnittet 3.4 som redogör för hur studien har bedrivits i relation
till forskningsetiska aspekter.

3.1 Kvalitativ forskningsansats
Efter att studiens frågeställning och dess syfte har valts är nästa steg att välja lämpliga
metoder för att kunna besvara frågeställningen. Enligt Berndtsson m. fl., (2008) är det viktigt
att lämpliga metoder väljs för att projektet ska bli framgångsrikt eftersom metoden är
forskningens själ. Metoden som väljs påverkar de typer av färdigheter som behövs, tillgången
till användare som ska väljas samt uppgifter och programvara som krävs för forskningens
utförande (Unger & Chandler, 2012).
Användarforskning är en process som syftar till att undersöka hur människor uppfattar och
använder tjänster och produkter (Goodman, Kuniavsky & Moed, 2012; Anderson, McRee &
Wilson, 2010). Användarforskningen studerar riktiga användare för att bygga ett ramverk som
hjälper projektteamet att lösa problem och besvara på frågor som inriktas till användarna
(Anderson, McRee & Wilson, 2010). Dessutom kan användarforskning hjälpa till att ifrågasätta
antaganden och erbjuda insikter till ett projektteam för att kunna övervinna felaktiga
förutsägelser eller brist på information. Det viktigaste konceptet av användarforskning är att
kunna förstå användarnas behov, både på en intellektuell och en intuitiv nivå och besvara på
frågor utifrån deras perspektiv (Anderson, McRee & Wilson, 2010).
Den bästa kvalitativa forskningen är systematisk och rigorös och den syftar till att minska
fördomar och fel. Dessutom syftar den bästa kvalitativa forskningen till att identifiera bevis
som motbevisar initiala eller framväxande hypoteser (Sofaer and Selznick, 1999). Den
kvalitativa forskningen är effektiv på att få specifik information om värden, åsikter, beteenden
och sociala sammanhang hos vissa befolkningar (Mack m. fl., 2005).
Ett kvalitativt tillvägagångssätt möjliggör en öppenhet som bidrar till att utforska idéer samt
att få insikter och sammanhang som är relaterade med användarbeteendet (Unger &
Chandler, 2012). Fokus ligger på att förbättra den nuvarande designen och att samla data om
användarnas reaktioner för att kunna generera nya idéer. Det betyder att det kvalitativa
tillvägagångssättet kan ge erfarenhet och empati till designers för att kunna främja kreativa
lösningar som är inriktade på användaren. Dessutom det kan ge resultat som ligger närmare
i kärnan av användarnas subjektiva erfarenheter jämfört med de kvantitativa
forskningsmetoderna (Anderson, McRee & Wilson, 2010). Det valdes därför en kvalitativ
forskning som huvudforskningsinriktning för detta examensarbete.
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Metoderna som valdes för denna kvalitativa användarforskning är heuristisk utvärdering och
användbarhetstest. Dessa metoder valdes för att kunna få en djupare förståelse av de olika
mål, behov och förväntningar samt användbarhetsproblem som kan finnas vid interaktionen
med en ARMA när användaren shoppar i stadskärna. Det finns flera anledningar för att
använda mer än bara en metod i en användarforskning. Enligt Barnum (2011) kan
kombinationen av de båda metoderna ge ett värde till processen och leda till att skapa
produkter som är användbara och önskvärda. En annan anledning är att den ger en mer
insiktsfull bild av användaren än att använda bara en metod (Unger & Chandler, 2012). En
annan anledning är att kombinationen av två eller flera metoder, eller triangulering som det
heter, anses vara den mest kraftfulla metoden för att kunna hitta de “verkliga” problemen
(Wilson, 2014). Upprepade problem som hittas med olika metoder är de verkliga problemen
som bör ges den högsta prioriteten. En annan anledning är att användningen av två eller flera
metoder kan öka förtroendet för studiens resultat (Barnum, 2011). På grund av alla de
ovanstående anledningarna valde författaren att använda båda dessa metoder och inte bara
en för att kunna besvara frågeställningen. Sättet som de två metoderna användes på i denna
studie följde Barnums (2011) rekommendationer. Först genomfördes den heuristiska
utvärderingen. Resultaten av den heuristiska utvärderingen användes sedan för att kunna
identifiera användbarhetstestets mål. Resultat av den heuristiska utvärderingen hjälpte
författaren att bättre känna till hur applikationen fungerar och att få en bättre förståelse för de
problem som användarna troligen komma att uppleva i interaktionen med applikationen.

3.2 Heuristisk utvärdering
En heuristisk utvärdering är en typ av användbarhetsinspektion av ett användargränssnitt,
som genomförs av en individ eller en grupp av inspektörer och som är baserad på en specifik
lista av heuristiker (Nielsen, 1993; Barnum, 2011). Heuristiker är en uppsättning av principer
som används för att hjälpa inspektörer granska ett användargränssnitt och hitta
användbarhetsproblem. Heuristisk utvärdering är en av de vanligaste metoderna som
används innan eller under utvecklingsprocessen inom användarcentrerad design (Barnum,
2011). Metoden syftar till att identifiera så många användbarhetsproblem som möjligt så snart
så möjligt i processen med begränsade ekonomiska och tidsresurser (Wilson, 2014).
Dessutom kan metoden användas i olika situationer, bland annat när det till exempel är svårt
att få tillgång till användare eller när tid och resurser i ett projekt är väldig begränsade.
En fördel med den heuristiska utvärderingen är att det är enkelt och snabbt att lära sig och
genomföra metoden (Wilson, 2014). Den kräver varken speciella resurser eller användare
samt kan komplettera andra typer av utvärderingsmetoder. En annan fördel med metoden är
att den ökar medvetenheten om vanliga användbarhetsproblem som kan förekomma i en
applikation. Dessutom hjälper metoden ett produktteam att identifiera de olika aspekter som
kan leda till möjliga användbarhetsproblem, om den genomförs redan tidigt i
produktutvecklingsprocessen (Barnum, 2011). Om metoden kompletteras med någon typ av
användbarhetstest kan det hjälpa testledaren att vara bekant med applikationens eller
produktens gränssnitt. Detta kan leda till att testledaren får en bättre förståelse för möjliga
användbarhetsproblem som användare kan möta under användbarhetstestet.
En nackdel med den heuristiska utvärderingen är att den inte fungerar så bra för system som
har för komplicerade gränssnitt. Detta betyder att det finns en risk att utvärderare hittar ett
antal problem som bara täcker en del av systemets gränssnitt och därför missar några
allvarliga användbarhetsproblem. Det föredras därför att olika metoder används när
komplicerade system utvärderas, samt säkerställer att resultatet av alla genomförda metoder
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kombineras (Wilson, 2014).
En annan nackdel med metoden är att det finns en debatt kring om den heuristiska
utvärderingen är en bra metod för att hitta “riktiga” problem (Wilson, 2014). Ett exempel på
det är att förstagångsanvändare kan uppfatta en funktion på en applikation som ett problem
medan expertanvändare istället kan se det som en positiv funktion. I detta fall kan
utvärderares erfarenhet hjälpa till att identifiera under vilka omständigheter ett problem kan
ses som ett “riktigt” problem eller inte. Detta betyder också att kvaliteten på resultat varieras.
I allmänhet är heuristisk utvärdering svårt att genomföra av bara en individ, eftersom en
person aldrig kommer att kunna hitta alla användbarhetsproblem i gränssnittet (Nielsen &
Molich, 1990). Resultaten av en heuristisk utvärdering blir mycket bättre om det finns flera
utvärderare som genomför utvärderingen av systemet. Detta innebär att flera personer kan
hitta flera och olika användbarhetsproblem, οch de bör göra det oberoende av varandra.
Processen som följs är uppdelad i två delar. Den första delen är att planera den heuristiska
utvärderingen och den andra delen är att genomföra utvärderingen. I syfte att planera en
heuristisk utvärdering måste olika steg följas. Det första steget är att rekrytera utvärderare
som ska genomföra den heuristiska utvärderingen. Utvärderare som väljs heter ofta
användbarhetsexperter, vilket betyder att de har erfarenhet av att genomföra olika typer av
insamlingsdatametoder. Nivån på utvärderares erfarenhet samt antalet utvärderare som ska
väljas beror på systemets eller applikationens funktioner som ska utvärderas samt på
gränssnittets komplexitet (Wilson, 2014).
Nästa steg i planeringsprocessen är att bestämma vilka heuristiker som ska användas för
utvärderingen. Valet av heuristiker beror på olika kriterier såsom relevans, konsekvens,
förståeligheten och validitet (Wilson, 2014). Den vanligaste uppsättning av heuristiker som

Tabell 1. Nielsens 10 heuristiker.
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används ofta har utvecklats av Nielsen & Molich (1990) men senare har Nielsen (1995) förfinat
listan baserat på en faktoranalys av 249 användbarhetsproblem (Nielsen, 1994) för att härleda
en uppsättning av heuristiker (se tabell 1) som skulle vara mer effektiva.
Det tredje steget i planeringen handlar om att utveckla en infrastruktur som ska underlätta
insamling, anordning, spårning och rapportering av resultat. Ett sätt att göra det är att skapa
ett diagram med alla problem som hittades, allvarlighetsgrad för varje problem, vilken
heuristisk problemet tillhör samt var i systemet problemet hittades. Andra steg i processen
innehåller genomförandet av ett kort utbildningstillfälle för att utbilda utvärderare och
informera dem om systemet som ska utvärderas (Wilson, 2014).
Sista steget i processen handlar om att bestämma vilket tillvägagångssätt som utvärderare
ska följa. Ett vanligt tillvägagångssätt som ofta väljs är att följa en lista med olika scenarier,
men man kan även välja att sätta olika mål för utvärderare som de ska försöka nå under
utvärderingsprocessen (Wilson, 2014).
Processen för att genomföra den heuristiska utvärderingen följs i olika steg. Först måste
utvärderingen genomföras individuellt av varje utvärderare. Utvärderaren behöver läsa
systemets bakgrundsinformation inklusive olika mål, personas med mera. Sedan får
utvärderaren granska systemet minst två gånger, den första gången för att få en känsla av
dess interaktionsflöde och den andra gången för att kunna fokusera på djupet på gränssnittet
och de heuristiska principerna (Wilson, 2014). Nästa steg är att utvärderare ska lista alla
problem separat och anteckna var i systemet problemen hittades samt om de är globala eller
lokala. Efter att alla enskilda utvärderingar har genomförts, bör en lista skapas där alla
problem sammanställs enligt systemets specifikationer. Nästa steg är att bestämma hur
problemen ska grupperas. Ett vanligt sätt att göra det är att sortera problemen enligt
allvarlighetsgrad. Slutligen föredras att sammanställa en rapport med resultat från hela
utvärderingen och analysen.

3.3 Användbarhetstestet
Användbarhetstest är en av de mest använda UX-testmetoderna inom UX-området. Metoden
innefattar strukturerade intervjuer som är baserade på specifika funktioner på ett systems
gränssnitt (Goodman, Kuniavsky & Moed, 2012). Processen involverar riktiga användare som
får utföra en rad uppgifter för att upptäcka potentiella användbarhetsproblem och samla idéer
för att lösa användbarhetsproblem (Unger & Chandler, 2012). Medan användare utför
uppgifterna, observerar användarresearcher användarnas beteende och ta anteckningar.
All insamlad data som kommer ifrån ett användbarhetstest analyseras efteråt och presenteras
senare för olika intressenter. Presentationen innefattar ofta en lista med alla problem som
hittades och beskrivningar av dem samt en lista med designrekommendationer som kan ge
lösningar för att förbättra produktens användbarhet (Sauro & Lewis, 2012).
Användbarhetstester genomförs ofta tidigt i produktutvecklingsprocessen för att samla
information kring hur produkten kan utvecklas eller förbättras. Det kan även användas senare
i processen, men innebär att eventuella funna användbarhetsproblem ska förbättras i nästa
iteration i utvecklingsprocessen (Unger & Chandler, 2012). Ett användbarhetstest är nyttigt
när det finns redan en befintlig applikation som behöver förbättras (Unger & Chandler, 2012).
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En utmaning är att kunna välja lämpliga uppgifter att fokusera på. En annan utmaning är att
bestämma hur formellt användbarhetstestet ska vara.
En fördel med användbarhetstestning är att produktteamet kan se direkt hur användare
uppfattar och använder produkten (Goodman, Kuniavsky & Moed, 2012). Ett
användbarhetstest kan hjälpa användarresearchern att kontrollera användbarheten av
specifika funktioner i ett system, hur intuitiva de är för användaren och hur eventuella
användbarhetsproblem kan förbättras.
En annan fördel med användbarhetstestning är att det alltid kan kombineras med alla typer
av utvärderingsmetoder inom UX-området för att förstärka hittade resultat i en studie. Barnum
(2011) rekommenderar att kombinera ett användbarhetstest med heuristiska utvärderingar,
för att höja möjligheten att skapa användbara, önskvärda och intuitiva produkter. På det sättet
kan det sammanlagda resultatet ge en starkare bekräftelse på vilka problem som är riktiga
och därmed förstärka studiens validitet.
Processen som följs i ett användbarhetstest innefattar olika steg. Det första steget är att
planera användbarhetstestet. En väldig viktig del i planeringen är att sätta
användbarhetstestmål (Unger & Chandler, 2012). Användbarhetstestmål beskriver ofta en del
av en användares upplevelse, det vill säga hur personen använder och upplever ett systems
funktioner. Målsättning ska därmed hjälpa till att kunna behålla fokus på det som ska testas
och utvärderas under hela processen (Barnum, 2011).
Nästa steg är att bestämma vad som ska testas, varför det ska testas, hur den ska testas och
var användbarhetstestet ska genomföras. Svaren på de frågorna beror på produkten som
testas och baseras på de resurser, tid och användbarhetsmål som redan finns. Användare
som ska delta i användbarhetstestet måste representera den verkliga gruppen som använder
eller ska använda produkten (Unger & Chandler, 2012; Goodman, Kuniavsky & Moed, 2012).
Enligt Barnum (2011) kan ett användbarhetstest genomföras i ett labb, i ett konferensrum, i
fältet eller på distans och det beror på resurser och tid för dem som genomför
användbarhetstestet.
Sedan måste typen av användbarhetstest bestämmas. Detta betyder att
användarresearchern ska bestämma om den research som ska genomföras ska vara
kvalitativ, kvantitativ eller en kombination av de två. En kvantitativ research anses vara mer
tillämplig när en formell jämförelse av två produkter måste utföras, eftersom det kan ge
resultat som kan valideras statistiskt (Unger & Chandler, 2012). Detta är speciellt viktigt när
olika intressenter involveras i ett projekt och research-teamet måste försvara sina
rekommendationer. En kvalitativ research kan hjälpa till att ge insiktsfull information för att
förbättra designen av ett gränssnitt och ge användarresearchern erfarenhet och empati för att
kunna skapa kreativa lösningar som är baserade på användaren och hur denne använder en
produkts gränssnitt (Unger & Chandler, 2012).
Efter att målsättningen är klar är nästa steg i processen att börja rekrytera användare till
användbarhetstestet (Unger & Chandler, 2012). Personerna behöver kontaktas och bokas
åtminstone två veckor innan användbarhetstestet genomförs (Goodman, Kuniavsky & Moed,
2012). Dessutom måste antalet användare bestämmas. Enligt Nielsen (2012) är fem ett
lämpligt antal användare. Fem användare räcker för att hjälpa till att hitta lika många
användbarhetsproblem som skulle hittas med hjälp av flera testdeltagare. Mer specifikt kan
ett användbarhetstest med fem användare leda till att cirka 85% av användbarhetsproblemen
upptäcks (Nielsen, 2000). Användare erbjuds ofta en liten present, som pengar eller
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presentkort. Detta görs för att tacka användaren för att han deltog i användbarhetstestet och
inte för att muta honom (Barnum, 2011; Unger & Chandler, 2012).
Efter att rekryterineng av användarna är klar bör de olika uppgifterna för användbarhetstestet
bestämmas. Detta innebär att bestämma vad som är relevanta uppgifter för
användbarhetstestning, beräkna tiden, lista resurser som behöver användas samt bestämma
de väsentliga element som behöver införas för att ge ett bra resultat. Dessa element innefattar
bland annat definiering av användarprofil, skapandet av uppgiftsbaserade scenarier samt
användningen av tänka högt processen (Barnum, 2011). Att definiera en användarprofil kan
hjälpa till att välja relevanta användare till användbarhetstestet. Uppgiftsbaserade scenarier
är specifika uppgifter som är inbäddade i scenarier och representerar riktiga användarmål. På
detta sätt kan användarresearchern observera hur användaren försöker nå sitt mål i
användbarhetstestet, vilket kan leda till insiktsfulla resultat. Uppgifterna måste vara
representativa för typiska användaraktiviteter och ska fokusera på produktens enstaka
funktioner (Goodman, Kuniavsky & Moed, 2012). Detta innebär att uppgifterna måste vara
logiska, specifika, genomförbara, realistiska och de måste ta en logisk tid att genomföras. Att
använda en tänka högt-process på ett användbarhetstest innebär att uppmuntra deltagaren
att beskriva vad denne tänker medan han använder produkten som testas. Fördelen med
processen är att det blir lättare för användarresearchern att förstå anledningarna bakom de
val användaren gör och hur denne upplever sin interaktion med produkten (Barnum, 2011).
I syfte att få strukturerad och insiktsfull feedback från användare under användbarhetstestet
är det ett bra val att skapa och använda frågeformulär (Barnum, 2011). Det finns tre olika
typer av frågeformulär: för-test frågeformulär, post-task frågeformulär och efter-test
frågeformulär. Ett för-test frågeformulär är ett bra sätt att få ytterligare information om varje
deltagare. För-test frågeformuläret kan avslöja anledningar bakom de specifika interaktioner
som användaren har med produkten under användbarhetstestet. Post-task frågeformuläret
används ofta efter att varje uppgift i ett användbarhetstest är klart för att få direkt feedback
från användaren. Ett efter-test frågeformulär kommer efter att användaren har kompletterat
alla uppgifter i ett användbarhetstest. Efter-test frågeformuläret används ofta för att tillåta
användaren att betygsätta sin övergripande upplevelse med produkten. Frågorna kan vara
öppna eller instängda eller en kombination av både dessa alternativ (Barnum, 2011).
Ett typiskt användbarhetstest kan ta från en timme till två timmar. I syfte att skapa konsistens
är det viktigt att planera och beräkna hur mycket tid det ska ta att genomföra varje del i
användbarhetstestet. Enligt Goodman, Kuniavsky & Moed (2012) ska introduktionen inte ta
mer än sju minuter. Introduktionen används för att etablera en bra bekvämlighetsnivå till
deltagaren och inte uttrötta denne. Intervjun eller för-test frågeformuläret etablerar kontexten
för användarens kommentarer senare i analysdelen och bör ta ungefär 10–15 minuter. Dessa
frågeformulär börjar ofta med öppna frågor och sedan avgränsas samtalet till produktens
specifika funktioner. Uppgifterna som deltagaren ska genomföra ska inte ta mer än 20–25
minuter. Moderatorn kan i några fall komplettera med ytterligare frågor för att få mer
information om varför användaren valde något specifikt att göra eller ta relevant feedback om
specifika funktioner. Efter-test frågeformuläret tar ofta tio minuter. Frågor som används i ett
efter-test frågeformulär handlar ofta om deltagarens övergripande upplevelse av hela
processen och hjälper denne att uttrycka sina känslor om produktens användning.
Efter att planeringen är klar är nästa steg att genomföra användbarhetstestet. Det första
steget är att möta och hälsa på deltagaren (Barnum, 2011). Moderatorn av
användbarhetstestet behöver se till att användaren känna sig trygg och bekväm under hela
processen, så det är väldigt viktig att respektera användares flow och inte avbryta denne
(Goodman, Kuniavsky & Moed, 2012). Nästa steg är att ge användaren en liten introduktion
av användbarhetstestets struktur, vad det är som testas, vad deltagaren måste göra under
processen samt att informera användaren om olika forskningsaspekter. Ytterligare
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information om de forskningsetiska aspekter som måste respekteras under
användbarhetstestet kommer att beskrivas i avsnitt 3.4. I syfte att ge rätt information på rätt
sätt till alla deltagare är det viktigt att moderatorn använder ett manus (Barnum, 2011).
Nästa steg i processen beror på hur moderatorn har valt att strukturera användbarhetstestet.
Det som är vanligt att börja med är för-test frågeformuläret och sedan fortsätter det med de
olika uppgifter som testar produktens olika funktioner samt post-task frågeformuläret som
kommer efter varje uppgift. Sista steget i ett användbarhetstest är ofta ett efter-test
frågeformulär som kommer efter att användaren har genomfört alla uppgifter (Barnum, 2011).

3.4 Forskningsetiska aspekter
I enighet med Vetenskapsrådets (1990), forskningsetiska principer följer denna studie fyra
huvudkrav. Dessa fyra krav kallas informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och
nyttjandekrav. Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagare om uppgifter
i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. I introduktionsdelen på
användbarhetstestet följdes detta krav på sådant sätt att alla deltagare blev informerade om
Layar applikationen och syftet med deras deltagande.
Samtyckeskravet handlar om att deltagare samtycker till att delta och att de har rätt att själva
bestämma över sin medverkan, vilket betyder att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet,
1990). I introduktionsdelen på användbarhetstestet följdes detta krav genom att alla deltagare
har betts att skriva under ett medgivande till att sessionen skulle spelas in.
Enligt konfidentialitetskravet ska alla uppgifter som ingår i denna studie och handlar om alla
deltagare ges största möjliga konfidentialitet och alla personuppgifter ska förvaras på ett
sådant sätt att ingen annan person kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 1990). I
introduktionsdelen på användbarhetstestet följdes detta krav på sådant sätt att alla deltagare
blev informerade om att alla deras personliga uppgifter skulle användas bara av författaren
och ingen annan.
Slutligen följer studien även det sista kravet, nyttjandekravet som handlar om att alla
insamlingsuppgifter om deltagarna endast ska användas för forskningsändamålet
(Vetenskapsrådet, 1990).
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4. Genomförandet
Detta kapitel syftar till att beskriva hur de utvalda metoderna har genomförts i denna studie. I
syfte att beskriva hur denna studien genomförts introducerar avsnittet 4.1 genomförandet av
den heuristiska utvärderingen och avsnittet 4.2 genomförandet av användbarhetstestet.
Avsnittet 4.2 uppdelas även i tre delar till för att beskriva i detalj hur olika delar i
användbarhetstestet har genomförts i detta examensarbete. Dessa delar innefattar
information om deltagarna, strukturen på användbarhetstestet och hur hela processen gick
tillväga.

4.1 Heuristisk Utvärdering
Den första metoden som användes i denna studie var den heuristiska utvärderingen. Metoden
genomfördes av författaren eftersom det inte fanns så mycket tid att rekrytera andra
utvärderare och planera en större process. Författaren har genomfört en heuristisk
utvärdering tidigare så hon valde Nielsens tio heuristiker för att genomföra den här
utvärderingen.
Processen som följdes är baserad på Wilsons (2014) rekommendationer och är uppdelad i
två delar. Den första delen var att granska systemet en gång för att få en känsla för dess
interaktionsflöde och anteckna alla problem som hittades. En digital lista skapades som
innehöll en beskrivning på problemet och var i systemet den hittades. Sedan granskade
utvärderaren systemet en gång till för att fokusera på djupet på gränssnittet och Nielsens
(1994; 1995) heuristiker samt att kunna lista problem som hittades under dessa tio heuristiker.
Andra delen i processen var att sammanställa och kategorisera alla problem som skapades i
den första delen i en lista. Listan innefattade olika fält där det fanns en beskrivning av varje
problem, vilka heuristiker problemet tillhör, var det hittades i systemet, dess allvarlighetsgrad
och om det är lokalt eller globalt. Sorteringen på problemet gjordes enligt allvarlighetsgrad
och olika problem blev från lokala till en global om beskrivningen på problemet beskrev
samma svårighet hos användaren. Antalet användbarhetsproblemen som hittades först innan
kategorisering var 48. Efter att alla problem kategoriserades och sorterades enligt
allvarlighetsgrad blev antalet problem 25. Listan med alla problem som hittades finns i bilaga
A.

4.2 Användbarhetstestet
Den andra metoden som användes i denna studie var användbarhetstestet. Metoden
genomfördes av författaren och användbarhetstestets struktur var baserad på författarens
tidigare kunskaper om användbarhetstest.
Enligt Goodman, Kuniavsky & Moed (2012) är det första steget att bestämma målgruppen för
användbarhetstestet. Layar är en applikation som enkelt kan laddas ner i mobiltelefonen och
hänvisas inte till någon specifik målgrupp, vilket betyder att alla användare har tillgång till den.
Det bestämdes därför att inte begränsa målgruppen till specifika användartyper, utan att
försöka ha en variation av olika användartyper med människor som är 20–45 år gamla, och
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har använt liknande mobilapplikationer såsom till exempel Google maps, Google earth, GPS
mobilapplikationer eller någon enkel ARMA. Den enda begränsningen var att deltagarna inte
skulle ha använt Layar applikationen tidigare, eftersom förstagångsanvändare kunde ge den
bästa feedbacken när det gäller användbarhetsproblem samt ge en bild av vad som är intuitivt
i applikationen. Dessutom är språket som används i Layar applikationen engelska, därför
bestämdes att deltagarna skulle vara bekväma med att läsa och prata på engelska. Därutöver
skulle deltagarna vara personer som använder datorer, surfplattor och smartphones dagligen
och är bekväma med att använda nätet och onlineteknik (Barnum, 2011).

4.2.1 Deltagare
Fem användare räcker för att identifiera ett tillräckligt antal användbarhetsproblem, enligt
Nielsen (2000). Det bestämdes därför att rekrytera sex användare för att kunna undvika
möjliga nedfall. Deltagarna som rekryterades var en variation av människor från utvärderarens
personliga nätverk. Deltagarna kontaktades via telefon två veckor innan användbarhetstestet
skulle genomföras och tiderna bokades direkt (Goodman, Kuniavsky & Moed, 2012).
Fyra kvinnor och två män rekryterades mellan 20 och 40 år gamla. Ingen har använt Layar
applikationen tidigare och alla använder datorer, surfplattor och smartphones dagligen. Fyra
deltagare har medel kunskap om teknik och använder dator i sitt jobb dagligen, en användare
jobbar som webbutvecklare och tycks vara mer tekniskt kunnig än de andra och en användare
har mindre kunskap om teknik än de övriga.
Språket som användes under användbarhetstestet var engelska, trots att alla deltagarna
förstår och pratar både engelska och svenska. Anledningen till detta är att alla deltagare
kommer från olika länder och det var rimligt att använda engelska i användbarhetstestet för
att underlätta samtalets flöde och få dem att känna sig mer bekväma under processen.
Deltagare fick varsin biobiljett i present för att de deltog i användbarhetstestet (Barnum, 2011;
Unger & Chandler, 2012). Varje deltagare bokades för en separat session som var planerad
till 60 minuter (Goodman, Kuniavsky & Moed, 2012).

4.2.2 Strukturen på användbarhetstestet
Strukturen som användbarhetstestet baserades på, följer Barnums (2011) rekommendationer
som beskrivs i avsnittet 3.3. Det bestämdes därför att inkludera ett för-test frågeformulär (se
bilaga D) med olika typer av frågor, sedan skulle uppgiftsbaserade scenarier följas och sist
skulle ett efter-test frågeformulär (se bilaga F) komma precis efter att användaren hade
kompletterat alla uppgifter.
Användbarhetstest planerades att ta ungefär en timme (Goodman, Kuniavsky & Moed,2012).
Introduktionen planerades att ta ungefär 4 minuter, för-test frågeformuläret planerades att ta
10 minuter, uppgiftsbaserade scenarier planerades att ta ungefär 30–35 minuter och eftertest frågeformuläret planerades att ta max 10 minuter. I syfte att skapa konsistens på alla
sessioner planerade och beräknade moderatorn hela processen av användbarhetstest. Först
planerade moderatorn och beräknade tiden som det skulle ta att genomföra varje del i
användbarhetstestet samt skrev ett manus så att ordning och struktur skulle behållas under
hela processen.
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Hela processen planerades att ta plats i Stockholm medan användaren är i farten och befinner
sig i stadskärnan. Anledningen till detta val var att kunna anpassa studiens frågeställning. I
avsnitt 2.5.2 beskrivs att Layar utnyttjar användarens geografiska kontext för att erbjuda
denne relevant information om den omgivande miljön medan denne är i farten. Det tycktes
därför rimligt att användbarhetstestet skulle genomföras på detta sätt som skulle anpassa
Layars användningen som om den skulle vara på riktigt. Två olika platser valdes för
genomförandet av användbarhetstest, en plats var området runt T-Centralen, som är
Stockholms stadskärna och den andra platsen var det centrala området runt Odenplans
tunnelbanestation där olika typer av POI och butiker finns. De sista två sessioner som var
planerade att ta plats i området runt T-Centralen, ändrades plötsligt på grund av dåligt
väderleksförhållande. Genomförandet av användbarhetstest tog plats inne i Gallerians
shoppingcenter istället. I syfte att kunna samla data från användbarhetstestet under denna
situation bestämde utvärderaren att spela in hela processen för varje deltagare, eftersom det
var väldigt svårt att promenera och ta anteckningar samtidigt. Alla deltagare har därför
ombetts att skriva under ett medgivande (se bilaga B) där de gav sitt tillstånd till att sessionen
skulle spelas in (Vetenskapsrådet, 1990; Unger & Chandler, 2012). Mer om forskningsetiska
aspekter beskrivs i avsnitt 3.4.
För-test frågeformulär baserades på Unger & Chandlers (2012) rekommendationer och ett
informellt semistrukturerat tillvägagångssätt valdes med utgångspunkt i ett frågemanus där
svaren kunde styra följdfrågorna. Syftet med detta frågeformulär var att kunna få information
om deltagarnas bakgrund, användning av tekniken, förväntningar på en ARMA och deras
tidigare upplevelse med AR eller liknade mobilapplikationer. Dessutom var tanken att för-test
frågeformuläret skulle kunna vara en introduktion till deltagarnas förväntningar, preferenser
och kontextkänsliga användarbehov medan de shoppar i stadskärnan. För-test
frågeformuläret började med enkla frågor som mest gällde deltagarnas mobilvanor och
fortsatte med mer specifika frågor kring tidigare användning av en ARMA och förväntningar
och tankar runt en kontextkänslig ARMA. Frågorna var ändå inte styrande utan tillät deltagare
att tänka och svara fritt.
De uppgiftsbaserade scenarier som utvecklades för användbarhetstestet har fokuserats på
användarmål (Barnum, 2011) samt problem som upptäcks ifrån den heuristiska
utvärderingen. Planering och utveckling av de uppgiftsbaserade scenarier baserades på
Nielsens (2014) rekommendationer. Först skapades en lista med olika användarmål som en
användare bör ha när hen använder Layar. I syfte att kunna skapa listan behövdes först en
förståelse för de olika motivationer, teknologikunskaper och bakgrund som har Layars
användare. Sedan skapades de olika uppgifterna med de olika användarmålen i fokus men
också med hänsyn till användbarhetsproblemen från den heuristiska utvärderingen. Nästa
steg var att skriva scenarier som skulle passa till de olika uppgifterna. Några uppgifter hade
två olika versioner av scenarier för att kunna anpassas till de sex deltagare. Totalt har tolv
uppgiftsbaserade scenarier utvecklats (se bilaga E).
Enligt Ko, Chang & Ji (2013) kan uppgiftsbaserade scenarier som testar platsbaserade
tjänster innehålla uppgifter som till exempel vägbeskrivning eller behålla användarens
uppmärksamhet och igenkännande. Chincholle m. fl. (2002) beskriver att platsbaserade
tjänster inte bör hindra användarens uppgifter som till exempel när denne kör bil, promenerar
med mera. Under genomförandet av dessa aktiviteter är tiden en extrem faktor för användaren
och det är därför användningen av platsbaserade tjänster måste vara enkel. Det var därför
tanken att de skulle uppgiftsbaserade scenarierna vara så realistiska som möjligt och att de
kunde beskriva situationer som en användare skulle kunna befinna sig i medan denne
shoppar i stadskärnan.
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Genomförandet av uppgiftsbaserade scenarier av deltagare innebar också att de skulle
använda tänka högt-processen för att beskriva sina tankar, problem, frågeställningar samt
uttrycka sina emotioner, motivationer, positiva och negativa upplevelser. Deltagarna har
därför ombetts att använda metoden under användbarhetstestets genomförande.
Efter-test frågeformuläret baserades på Barnums (2011) rekommendationer. Syftet med detta
frågeformulär var att tillåta användaren att uttrycka sin övergripande upplevelse med Layar
applikationen. Frågorna som “Hur lätt var det för dig att interagera med applikationerna”, eller
“Hur lätt var det för dig att genomföra uppgifterna” syftade till att tillåta användaren att prata
fritt om hur hen upplevde interaktionen med applikationen, samt att säga vad som var lätt
eller svårt för honom.

4.2.3 Processen på användbarhetstestet
Processen som följdes på användbarhetstestet är uppdelad i tre delar och följer de
rekommendationer som beskrivs i avsnitt 3.3. I den första delen mötte moderatorn deltagaren
och hälsade. Sedan läste moderatorn introduktionsmanus (se bilaga C) för användaren som
innehöll en beskrivning av användbarhetstestets struktur, lite information om Layar
applikationen, syftet med studien, vad deltagaren måste göra under processen samt
information om användarens rättigheter under processen och studiens forskningsetiska
aspekter. Sedan bad moderatorn deltagaren att skriva under medgivandet att spela in
sessionen.
Andra delen i processen var att börja spela in sessionen och ställa frågorna från för-test
frågeformuläret medan de började promenera i området. Moderatorn ville göra så att
användarna kände sig bekväma och inte tänkte på att de blev intervjuade. När användaren
hade svarat på alla frågorna startade moderatorn applikationen och gav sin mobiltelefon till
användaren. Moderatorn uppmuntrade deltagaren att tänka högt medan denne genomförde
de olika scenarierna. Moderatorn läste scenariot en gång först och sedan var användaren fri
att använda applikationen med scenariot i tanken. I fall deltagaren glömde scenariot, skulle
moderatorn påminna denne genom att läsa det ifrån manuset så många gånger som
deltagaren behövde.
Scenarierna innehöll uppgifter som bad deltagaren att hitta en butik för att köpa en present
till en kompis, hitta butikens webbsida, hitta vägbeskrivning till en butik, söka efter
rabattrekommendationer hos olika butiker, hitta det närmaste systembolaget, ta en bild på en
butik för att spara den för senare användning med mera. De olika scenarierna finns detaljerat
beskrivna i bilaga E. Ordningen som scenarierna lästes upp för deltagarna var slumpmässig
och bestämdes av moderatorn. När deltagaren var klar med ett scenario, fortsatte moderatorn
med nästa. I fall moderatorn såg att deltagarna hade svårigheter eller fastnade, frågade
moderatorn dem om de ville fortsätta eller gå till något annat scenario. Det var deltagarna
som bestämde om ville fortsätta med existerande scenario eller gå till nästa scenario.
Efter att alla scenarier var klara, eller när den bestämda tiden var slut, gav deltagaren
mobiltelefonen till moderatorn som fortsatte med efter-test frågeformuläret. I fall moderatorn
kände att hon ville veta mer av deltagaren, då ställde hon följdfrågor. Sista delen i processen
var att sluta spela in sessionen, tacka deltagaren och ge presenten till deltagaren. Totalt
avslutades alla intervjuer inom ungefär 60-70 minuter.
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5. Analys
Analysen är steget som kommer efter att användarresearchern är klar med alla metoder som
användes för att insamla data. Användarforskning steget tar fram mycket information som
måste analyseras och presenteras senare för olika intressenter. Enligt Goodman, Kuniavsky
& Moed (2012) finns det inte ett rätt sätt att genomföra analysen, utan olika projekt kräver
olika typer av analyser. Vilka tekniker som ska användas i analysen beror på vilka frågor
användarresearchern vill ha svar på, projektets olika begränsningar och budget samt
användarresearcherns egna färdigheter och preferenser. Det som återstår är projektets mål,
att hitta mönster från insamlade data och tolka resultat.
Det första steget efter användbarhetstestet, var att transkribera alla inspelningar.
Transkribering är en mycket tidskrävande metod som kan ge insiktsfull information om
deltagarens interaktion med produkten (Goodman, Kuniavsky & Moed, 2012).
Transkriberingen för denna studie tog mer en vecka, eftersom det var viktigt att lyssna på
varje inspelning flera gånger för att kunna transkribera vad deltagarna sa, särskilja olika
samtal, känslor, tveksamhet samt anteckna tiden som det tog för varje deltagare att slutföra
de olika uppgifterna. Utvärderaren följde samma tillvägagångssätt för varje inspelning.
Samtliga frågeformulär och insamlingsdata från användbarhetstesterna transkriberades
individuellt i digitala dokument som sedan skrevs ut för att kunna fortsätta med nästa del i
analysen. All insamlad data ifrån den heuristiska utvärderingen samt användbarhetstestet har
sammanfattats och sorterats i tabeller och listor i digitala dokument för att kunna förenkla
analysprocessen. Avsnitt 5.1 beskriver hur analysen har gjorts medan avsnitt 5.2 fokuserar
på att beskriva trianguleringen och dess syfte i att förstärka studiens validitet.

5.1 Användbarhetstestets analys
I syfte att kunna organisera och sortera resultat i olika kategorier måste någon typ av metod
väljas. Utvärderaren kan välja en top-down-metod eller bottom up-metod. I en top downmetod börjar analysen med att förutbestämma kategorier för den insamlade datan och ställa
kodnamn på förhand. Sedan utforskas och sorteras data enligt kategorierna. I en bottom upmetod börjar analysen med att anteckna varje data på en post-it lapp och sedan gruppera
liknande post-it lappar tillsammans. Varje metod har sina fördelar och nackdelar (Barnum,
2011). Men det händer väldigt ofta att en kombination av båda metoderna ska användas.
Analysen som användes för denna studie är en kombination av de två metoderna.
Analysen började med att läsa transkribering av deltagare nummer ett och utvärderaren
använde olika kodnamn och färger för att koda data för att benämna och beskriva olika
kategorier. När till exempel ett användbarhetsproblem hittades, strök utvärderaren under
meningen som beskrev problemet med grön färg och antecknade bokstaven “P” bredvid
meningen (se Figur 4). Denna process följdes för varje utskrift och varje deltagare. I slutet av
denna process hade utvärderaren skapat sex kategorier.
Nästa steg i processen var att sammanställa allt data, namn på kategorier och kodnamn i ett
digitalt dokument så att det ska vara enkelt att hitta alla resultat på en plats. Sedan
antecknade utvärderaren varje resultat på post-it lappar och en specifik färg användes för
varje kategori. Nästa steg var att titta på dessa post-it lappar för varje kategori, försöka hitta
mönster och gruppera dem i mindre underkategorier. Denna process följdes för varje kategori.
Några resultat medförde att kategorin flyttades eller grupperades till nya kategorier under
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detta steg. I slutet skapades fem stora kategorier som också hade sina egna underkategorier
och de grupperade de olika resultaten enligt dem. Underkategorier som skapades för varje
kategori baserades på rekommendationer av Barnum (2011) och Olsson m. fl. (2013).
De kategorier som skapades var användares förväntningar på en ARMA, användarbehov på
en kontextkänslig ARMA, uppgiftsutförande, upplevelser samt användbarhetsproblem.
Kategorierna samt deras underkategorier och resultat beskriv mer detaljerat i avsnitt 6.2.

Figur 4. Färgkodning i analysdelen

5.2 Triangulering
Triangulering är processen att använda flera metoder för att kunna hitta problem i ett system
(Wilson, 2014). Enligt Barnum (2011) används metoden ofta i kvalitativa studier för att bevisa
resultatens tillförlitlighet genom att granska data utifrån flera perspektiv och den berikar
därmed resultatens analys. Dessutom används metoden för att jämföra resultat ifrån separata
källor och för att upptäcka konsekvenser och skillnader.
I syfte att kunna hantera mängden av data som kommer från olika källor och kunna hitta de
riktiga problemen är triangulering en användbar metod (Dumas & Redish, 1999). Allt data ska
granskas tillsammans för att kunna identifiera hur de stöter varandra. Dock behovs det
fortfarande en strategi att följa för att kunna utnyttja allt data snabbt och effektivt. Ett bra sätt
att göra det är att börja med att gå igenom problemlistan som identifierades i en av de metoder
som användes och sedan se hur varje problem påverkar resultat från de andra metoderna.
Två metoder har valts att användas i denna studie, en heuristisk utvärdering och ett
användbarhetstest. Eftersom båda metoderna genomfördes och analyserades separat,
användes trianguleringen för att kunna sammanställa och jämföra alla resultat i relation med
litteraturens rekommendationer som diskuteras i avsnitt 2.6. Trianguleringen som
genomfördes i denna studie innefattar jämförelsen av användbarhetsproblemen som hittades
ifrån den heuristiska utvärderingen, problemen och deltagarnas svar i frågeformulären som
användes i användbarhetstestet samt litteraturens rekommendationer. Trianguleringen
syftade till att kunna jämföra resultaten från både metoderna samt litteraturen, hitta mönster,
konsekvenser och skillnader och därmed leda till utformningen av designriktlinjer för
kontextkänsliga ARMA.
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6. Resultat
I det här kapitlet presenteras resultaten från alla metoder som användes för denna studie.
Avsnitt 6.1 presenterar användbarhetsproblemen som hittades i den heuristiska
utvärderingen. Nästa avsnitt presenterar resultaten från analysen av användbarhetstestning
som innefattar användarens förväntningar av en ARMA, deras behov som dyker upp när deras
sammanhangsbehov förändras, deras upplevelser och uppgiftsutförande samt
användbarhetsproblemen som hittades i Layar applikationen. Slutligen presenterar avsnittet
6.3 resultat av trianguleringsmetoden som användes för att skapa designriktlinjer av
gränssnittet för en kontextkänslig ARMA.

6.1 Heuristisk utvärdering och resultat
Den heuristiska utvärderingen resulterade i en lista med 25 användbarhetsproblem. Tre
allvarlighetsgrader användes, från låg till hög för att klassificera de upptäckta problemen. Tio
av problemen uppskattades vara av hög allvarlighet och sex av dem är globala problem
eftersom de förekommer på flera ställen i systemet (se tabell 2). Åtta av problemen
uppskattades vara av medel allvarlighet och sju av de upptäcka problemen uppskattades
vara av låg allvarlighet.
No

Problem

Allvarlighet

1

Beskrivningar i felmeddelanden är inte alltid tydliga och detta kan
förvirra användaren.

Hög

2

Sökresultat har irrelevanta titlar samt några av dem och deras
beskrivningar ges på andra språk.

Hög

3

Sättet som en POI presenteras saknas titel och beskrivning

Hög

4

Beskrivningar som finns på kategorierna avbryts och det finns inte sätt
att läsa den.

Hög

5

Språket som används på felmeddelandena passar inte användarens
språk och gör att användaren avbryter sin uppgift.

Hög

6

Språket som används överallt i applikationen passar inte användarens
språk och detta kan förvirra användaren väldigt mycket.

Hög

7

Sökfunktionen fungerar inte bra

Hög

8

Sättet som olika POI presenteras på skärmen är förvirrande

Hög

9

Sättet som de olika POI-ikoner presenteras överallt i applikationen är inte
konsekvent.

Hög

10

Det finns några funktioner som är svårt att hitta i applikationen

Hög

Tabell 2. Användbarhetsproblemen av hög allvarlighetsgrad som
hittades i den heuristiska utvärderingen
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Det första användbarhetsproblemet med hög allvarlighet som uppskattades vara också ett
globalt problem är att beskrivningar i alla felmeddelandena som kan förekomma under
interaktionen med applikationen inte är tydliga och detta kan förvirra användaren. Å ena sidan
finns det inte konsistens kring hur felmeddelandena presenteras till användaren. Några
felmeddelanden beskriver problemet men de inte ger en lösning på det till användaren, medan
andra felmeddelanden beskriver att det fanns något typ av fel men de anger inte tydligt vad
felet är. Problemet relateras med flera av Nielsens (1995), heuristiker inklusive error
prevention, match between system and the real world, consistency and standards, help users
recognize, diagnose and recover from errors (se figur 5).
Det andra användbarhetsproblemet med hög allvarlighet som uppskattades vara ett lokalt
problem är att sökresultat som kommer efter en sökning på search layers-sektion har
irrelevanta titlar som inte har något att göra med nyckelordet som användes i sökningen.
Dessutom ges flera av dessa sökresultat och deras beskrivningar ofta på andra språk. Att
sökfunktionen ger irrelevanta resultat är ett allvarligt problem som ofta kan leda användaren
till förvirring och frustration. Dessutom tycks sättet som resultat ges till användaren inte
överensstämma med plattformsgränssnittskonventioner. Problemet relateras med flera av
Nielsens (1995) heuristiker inklusive match between system and the real world, consistency
and standards, visibility of system status.
Det tredje användbarhetsproblemet med hög allvarlighet som uppskattades vara ett globalt
problem är att alla POI-ikoner som presenteras på skärmen oavsett kategori och ställe saknar
titel och beskrivning. Den enda titeln som alla POI-ikoner har är namnet på butiken, eller POI
som presenteras. Om en användare hittar till exempel en H&Μ-butik, då finns det bara titeln
H&M på skärmen. Dessutom finns det inte en beskrivning under titeln av butiken som kan
beskriva vad butiken säljer, eller någon information som kan hjälpa användaren förstå vad
denne kan göra om denne går dit. Detta kan förvirra användaren, särskilt
förstagångsanvändare eller turister som inte känner till området de befinner sig i. Därutöver
kan inte enbart butikens namn hjälpa användaren förstå vilken typ av butik det är. Det
problemet relateras med flera av Nielsens (1995) heuristiker, inklusive aesthetic and
minimalistic design, visibility of system status, match between system and the real world,
recognition rather than recall, consistency and standards.
Det fjärde användbarhetsproblemet med hög allvarlighet som uppskattades vara ett lokalt
problem är att beskrivningen som finns på recommended layers-kategorierna plötsligt avbryts
och användaren kan inte trycka vidare för att fortsätta läsa. Det finns inte sätt att läsa den,
vilken gör det svårare för användaren att förstå vad varje "Geo Layer" handlar om. Problemet
relateras med flera av Nielsens (1995) heuristiker inklusive visibility of system status, user
control and freedom, recognition rather than recall and error prevention.
Det femte användbarhetsproblemet med hög allvarlighet som uppskattades vara ett globalt
problem är att språket som används på alla felmeddelandena överallt i applikationen inte
passar användarens språk. Varje gång som användaren får ett felmeddelande som hen inte
förstår, måste denne gå till hjälp-sektion eller inställningar för att hitta extra information. Detta
gör att användaren avbryter uppgiften som började innan denne får felmeddelanden och
hindrar denne från att nå sitt mål. Problemet relateras med flera av Nielsens (1995) heuristiker
inclusive error prevention, match between system and the real world, help users recognize,
diagnose, and recover from errors, recognition rather than recall.
Det sjätte användbarhetsproblemet med hög allvarlighet som uppskattades vara ett globalt
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problem är att språket som används överallt i applikationen inte passar användarens språk
och detta kan förvirra användaren väldigt mycket. Det verkar som att flera ord som används
för att beskriva applikationens sektioner använder konstiga titlar såsom ”Geo layers” eller
”Tweeps around”. Dessutom blir problemet ännu större när mer än två språk används överallt
i applikationen för att visa eller förklara olika grejer. Problemet relateras med flera av Nielsens
(1995), heuristiker inklusive match between system and the real world, consistency and
standards, recognition rather than recall.

Figur 5. Användbarhetsproblem som hittades med den heuristiska utvärderingen.

Det sjunde användbarhetsproblemet med hög allvarlighet som uppskattades vara ett lokalt
problem är att sökfunktionen inte fungerar bra. När användaren söker någonting genom
sökfunktionen kommer konstiga och förvirrande resultat i resultatlistan. Det verkar som att
sökfunktionen inte känner igen varken enkla nyckelord eller namn på POI/butik. Ett exempel
på det är att sökfunktionen känner igen ordet food eller restaurant men det känner inte igen
ordet coffee place. Problemet blir ännu värre när sökfunktionen visar resultat när användaren
skriver ett namn på en specifik butik, till exempel Max hamburgare men det inte visar resultat
när användaren skriver namn på en annan butik. Därutöver uppvisar det att det inte finns
konsistens kring vilka nyckelord sökfunktionen känner igen. En sökfunktion som inte fungerar
bra kan inte bara förvirra användaren men kan även göra användaren arg. Problemet relateras
med flera av Nielsens (1995), heuristiker inklusive match between system and the real world,
consistency and standards, visibility of system status.
Det åttonde användbarhetsproblemet med hög allvarlighet som uppskattades vara ett globalt
problem är att sättet som alla POI-ikoner presenteras på skärmen är förvirrande för
användaren. Anledningen till detta är att det inte finns en logisk ordning för hur de presenteras
samt att flera POI-ikoner står ovanpå andra POI-ikoner. Situationen är även värre när
användaren befinner sig i en stadskärna, där massor med POI finns. Denna typ av visuell
design gör det svårt för användaren att hitta vad denne söker direkt. Dessutom finns det inte
ett annat sätt att välja dem, till exempel en lista eller kategorier för att underlätta användaren
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vilket betyder att applikationen inte ger flera alternativ på användningen av funktionen till
användaren. Problemet relateras med flera av Nielsens (1995), heuristiker inklusive aesthetic
and minimalistic design, recognition rather than recall, flexibility and efficiency of use.
Det nionde användbarhetsproblemet med hög allvarlighet som uppskattades vara ett globalt
problem är att sättet som de olika POI-ikoner presenteras på överallt i applikationen inte är
konsekvent. Illustrationer som används på ikonerna och som visar vilken typ av POI som visas
är inte alltid det samma, även om typen av POI är densamma. Det betyder att två ikoner som
visar två olika butiker som säljer kläder till exempel, kan presenteras på skärmen på två olika
sätt. Alltså kan illustrationen vara annorlunda, även om båda ikonerna beskriver samma typ
av POI. Ikonerna varierar i form och färg och det är väldigt svårt att förstå vilken typ av POI
det handlar om varje gång användaren väljer en specifik kategori med POI. Ett annat exempel
är att en restaurang presenteras med en ikon som illustrerar en kniv och gaffel i en kategori,
men i en annan kategori visas en helt annan illustration på en restaurang som inte har
någonting att göra med en kniv och gaffel. Problemet relateras med flera av Nielsens (1995)
heuristiker inklusive consistency and standards, recognition rather than recall, visibility of
system status, aesthetic and minimalist design.
Det sista användbarhetsproblemet med hög allvarlighet som uppskattades vara ett globalt
problem är att det finns några funktioner överallt i applikationen som är svårt att hittas. Några
funktioner verkar vara gömda och detta gör det svårt för användaren att hitta dem. Några av
dem finns under en meny som inte syns att det är en meny på grund av sättet som den
presenteras på skärmen. För att användaren till exempel ska kunna hitta "share" eller "filters"
funktioner, måste hen först välj en kategori, sedan gå högst upp i den högra menyn och välja
den för att hitta dem. Problemen blir ännu större när menyn inte verkar vara en meny, för den
följer inte plattformsgränssnittskonventioner. Användarna kommer förmodligen att trycka på
den, men de förväntar sig inte att det som de ser är en meny. Sökfunktionen för olika POI är
också gömd under en meny. Problemet relateras med flera av Nielsens (1995) heuristiker
inklusive consistency and standards, match between system and real world, aesthetic and
minimalistic design.
Användbarhetsproblemen med medel allvarlighet som hittades i den heuristiska
utvärderingen är att det är lätt att missa en POI, medan användaren navigerar på skärmen,
eftersom användaren kan röra på sig väldigt snabbt och det finns inte ett annat sätt att hitta
den utan att gå runt med telefonen igen. Ett annat medel användbarhetsproblem är att
Illustrationerna som finns på de olika POI-ikoner inte alltid är igenkännande för användaren.
Ett medel användbarhetsproblem till är att illustrationen på en POI ikon som användaren väljer
när den visas på skärmen, inte är densamma som illustrationen som visas på densamma POIikon när den sparas i sektionen ”recent content”. Dessutom finns det inte en titel på den
sparade informationen som kan hjälpa användaren komma ihåg POI-ikonen som sparades
den första gången.
Ett annat användbarhetsproblem med medel allvarlighet som hittades är att det inte visas på
skärmen om en POI-ikon valdes av användaren. Det betyder att ikonen inte ändrar färg till
exempel när den är vald av användaren. Kalibreringsfunktionen fungerar inte alltid bra. Det
kommer antingen för ofta, vilket resulterar i att användaren avbryter sina uppgifter eller det
kraschar ofta och detta tvingar användaren stänga av applikationen och öppna det igen. Ett
annat medel användbarhetsproblem som hittades är att kategorierna som finns på
"recommended layers" sektion verkar vara dåligt utformade när det gäller innehållet. Först är
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det innehållet i dem generellt som inte hjälper användaren förstå vilken POI som kan sökas i
vilken kategori. Dessutom bryts deras beskrivning under kategoris titel, som även gör det
svårare för användaren att förstå vad som kan sökas till vilken kategori. Det sista
användbarhetsproblemet med medel allvarlighet som hittades är att när användaren väljer en
kategori från "recommended layers" sektion men sedan ångrar sig, finns det inte en gå tillbaka
eller stäng av knapp. Det enda sättet att göra det är att gå till meny igen och välja någon
annan funktion genom att trycka på menynknappen. Detsamma gäller överallt i applikationen.
Användbarhetsproblemen med låg allvarlighet som hittades i den heuristiska utvärderingen
är att storlek på typsnittet som används för att visa sökresultat är för liten, det finns en inaktiv
ruta som visar hur många POI som har hittats och som liknar en sökfunktion, men det går
varken att trycka eller skriva på den. Dessutom finns det en knapp med en triangel och ett
utropstecken högst upp i den högra menyn som har en väldig svag ljusgrå färg och den verkar
vara inaktiv men är aktiv. "What can I scan" funktionen har två "gå tillbaka” knappar som leder
till två olika platser. Detta kan vara förvirrade för användaren som inte vet vad som måste
väljas för att gå tillbaka. Därutöver är "What can I scan" sektionen annorlunda utformad än
andra sektioner i applikationen i sitt utseende. Layouten är utformad på ett annat sätt med
andra färger och typsnittet är större i den här sektionen. "What can I scan" funktionen finns
två gånger i den centrala menyn på två olika placeringar. Det sista användbarhetsproblemen
med låg allvarlighet som hittades i den heuristiska utvärderingen är att strukturen, layout och
ordning av frågor och svar inne i hjälpsektionen inte är så tydliga och väldesignade och detta
hindrar användaren från att enkelt hitta svar till sina frågor. Listan med alla
användbarhetsproblemen som hittades ifrån den heuristiska utvärderingen finns i bilaga A.

6.2 Användbarhetstestet och resultat
Detta avsnitt presenterar och diskuterar kategorierna som skapades i analysdelen av
användbarhetstestet samt alla förväntningar, användarbehov och användbarhetsproblemen
som hittades. I avsnittet 5.1 har beskrivits hur analysen av användbarhetstestet genomfördes
och hur kategorierna samt deras underkategorier skapades. De kategorier som skapades i
analysdelen av användbarhetstestet är användares förväntningar på en ARMA,
användarbehov på en kontextkänslig ARMA, uppgiftsutförande, upplevelser samt
användbarhetsproblem.

6.2.1 Användares förväntningar på en ARMA
Den första kategorin som skapades från analysen benämndes “Användarens förväntningar
på en ARMA”. Kategorin innefattar de olika förväntningar som en användare har på en ARMA.
Deltagarna har betts under användbarhetstestet att uttrycka vilka deras förväntningar är på
en ARMA som kan hjälpa dem med sina shoppingupplevelser. Data som hjälpte till att skapa
denna kategori skulle skapas samlades ifrån användarnas svar på frågorna i båda
frågeformulären samt deras kommentarer från uppgiftbaserade scenarier som hade med
shopping att göra. Denna kategori innefattar två underkategorier som heter “förväntade
shoppingupplevelser relaterade till ARMA-funktioner” och “förväntade shoppingupplevelser
relaterade till ARMA-informationsinnehåll”.
Den första underkategorin “förväntade shoppingupplevelser relaterade till ARMA-funktioner”

36

beskriver alla funktioner som användaren förväntar sig att en ARMA bör ha så att den kan
hjälpa denne med sina shoppingupplevelser. En förväntad shoppingupplevelse som
deltagarna nämnde var att applikationen skulle skicka dem notifikationer som kunde föreslå
olika butiker nära dem, rabatt eller erbjudanden från olika butiker som de skulle vara
intresserade av. En annan förväntad shoppingupplevelse som deltagarna nämnde var att de
skulle vilja se sin avatar i applikationen. Funktionen skulle ge möjligheten till användaren att
se sig själv med alla kläder och accessoarer som butiken säljer och på detta sätt skulle de
kunna se om de passade deras kropp eller stil. En användare sa:
Ι would like to be able to see how the product looks on me…I would like to
see how it fits my body.
De beskrev denna funktion som en lekfull och underhållande upplevelse. En annan
shoppingupplevelse som nämndes var att en visuell pil på skärmen skulle visa användaren
antingen inriktning på en fysisk butik eller inriktning på en specifik produkt inne i en butik. En
förväntad funktion som deltagarna nämnde var att applikationen bör ge dem möjligheten att
betygsätta en butik samt att kunna se betygsättning från andra användare också. Två
användare nämnde att de skulle vilja kunna importera information om sina personliga
shoppingpreferenser. En förväntad funktion som deltagarna nämnde var möjligheten att
kunna jämföra priser på olika produkter.
Den andra underkategorin “förväntade shoppingupplevelser relaterade till ARMAinformationsinnehåll” beskriver informationsinnehållet som användaren förväntar sig att en
ARMA bör ha så att det kan hjälpa denne med sina shoppingupplevelser.
Informationsinnehållet som deltagarna förväntade sig att se var att enkelt kunna se kategorier
av produkter som säljs i de olika butikerna, deras märke och lediga färger, samt
tillgängligheten på antalet produkter som står i butiken och deras storlekar. Innehållet som
deltagarna förväntade sig att se var att enkelt på något sätt kunna se vilka produkter som
kunde hittas i vilka butiker samt att de kunde få olika erbjudanden om olika produkter en gång
i dagen eller en gång i veckan. Förväntat innehåll som deltagarna skulle vilja se var möjligheten
att kunna se en mer detaljerad beskrivning på vad butiken säljer. Det var även förväntat att
kunna ha all möjlig information på skärmen så att de även skulle kunna göra online-shopping
utan att gå inne i butiken och shoppa.

6.2.2 Användarbehov på en kontextkänslig ARMA
Den andra kategorin som skapades från analysen benämndes “användarbehov på en
kontextkänslig ARMA”. Kategorin innefattar de olika användarbehov som dök upp under
genomförandet av uppgiftsbaserade scenarier. Data som hjälpte till att skapa denna kategori
samlades mest ifrån användarnas kommentarer från uppgiftbaserade scenarier samt deras
svar ifrån efter-test frågeformuläret. Denna kategori innefattar två underkategorier som heter
“kontextkänsliga användarbehov relaterade till interaktionen med en ARMA” och
“kontextkänsliga användarbehov relaterade till ARMA-funktioner”.
Den första underkategorin “kontextkänsliga användarbehov relaterade till interaktionen med
en ARMA” beskriver alla användarbehov som dykte upp från interaktionen med Layar
applikationen medan användaren försökte genomföra olika uppgifter som var relaterade med
shopping i stadskärnan. Ett användarbehov som deltagarna nämnde var att de är väldigt
känsliga med att importera eller dela personlig information som andra kan se så applikationen
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skulle behöva kunna erbjuda alternativet att välja om personlig information ska synas eller
inte från andra. Ett annat användarbehov som nämndes var att när en POI-ikon väljs skulle
det vara bättre om de andra POI-ikoner som finns runt omkring den som valdes direkt skulle
försvinna eller bli inaktiva. På sådant sätt kunde användaren fokusera endast på informationen
på POI-ikonen som denne valde och undvika att välja något annat istället. Det mest populära
användarbehov som nämndes från nästan alla användare var att de skulle vilja interagera
enkelt och intuitivt med applikationen. Detta innebär att det skulle kännas naturligt att
interagera med AR-informationen som presenteras i applikationen och att det skulle vara
enkelt att hitta och använda de olika funktioner som Layar erbjuder.
Den andra underkategorin “kontextkänsliga användarbehov relaterade till ARMA-funktioner”
beskriver alla funktioner som användarna hävdade att Layar borde ha så att den kunde
erbjuda dem bättre upplevelser medan de skulle shoppa i stadskärnan. Ett kontextkänsligt
användarbehov som nämndes var att applikationen borde känna igen om användaren
befinner sig inne eller utanför av ett shoppingcentrumen så att vägledningar som ges skulle
vara mer relevanta med hänsyn till deras plats. Ett annat kontextkänsligt användarbehov som
nämndes var att radien borde anpassas automatiskt till användares sammanhang och att
användaren inte skulle behöva förändra det varje gång som denne byter kategori. En
deltagare nämnde att det skulle vara väldigt användbart att kunna jämföra två eller mer butiker
som säljer samma typ av produkt. Att kunna spara en POI enkelt så att det kan återfinnas
senare när användaren skulle behöva det, var det ett användarbehov som också nämndes.
Notifikationer som applikationen skulle skicka, borde visas på något sätt så att de inte täckte
hela kameravyn. Två deltagare nämnde att de skulle vilja ha möjligheten att välja vilka POI
som skulle visas på skärmen enligt deras personliga preferenser. Ett användarbehov som
nämndes var att användaren ska kunna se alla POI i en textlista istället för ikoner så att det
inte finns ett överflöd av ikoner på skärmen. Dessutom skulle deltagarna föredra att se tydliga
kategorier på produkter som en butik säljer och själv kunna välja vilken typ av produkter som
visas genom att använda olika typer av filter.

6.2.3 Uppgiftsutförande
Den tredje kategorin som skapades från analysen benämndes “uppgiftsutförande”. Kategorin
presenterar användarnas övergripande prestanda i utförandet av uppgifterna. Data som
bidrog till att denna kategori kunde skapas samlades ifrån användarnas beräknade tid på
uppgiftsutförande samt kommentarer kring generella insikter om prestanda. Alla tider från alla
deltagare och alla uppgifter presenteras i tabell 3. Det är viktigt att nämna att inte alla uppgifter
har genomförts av alla deltagare på grund av deltagare inte hann prova alla uppgifter inom
den förutbestämda tiden för användbarhetstestet eftersom de inte kunde hitta vad de sökte
efter. Det saknas också tid på några uppgifter eftersom ett tekniskt problem skedde med
inspelningen och författaren inte kunde få någon data ifrån dem. Endast två deltagare provade
alla uppgifter och de visade sig lära sig applikationen snabbare än de andra.
Det första uppgiftsbaserade scenariot genomfördes precis efter att deltagarna fått
författarens mobiltelefon och öppnade applikationen. I denna uppgift bads deltagarna att hitta
en butik genom Layar för att shoppa en present till en kompis. Tiden som det tog deltagarna
att genomföra uppgiften varierade från två till sex minuter (se tabell 3). Två av sex deltagare
lyckades inte att hitta vad de sökte efter. Anledningen till detta var att dessa deltagare bara
använde sökfunktionen för att hitta en butik och inte utforskade andra alternativ.
Sökfunktionen i denna applikation visade sig vara väldigt problematisk och det var därför
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dessa två deltagare inte kunde hitta vad de sökte efter. Dock har en rad
användbarhetsproblem hittats i detta scenario som beskrivs i avsnitt 6.2.2, 6.2.4 och 6.2.5.

Tabell 3. Deltagarnas prestanda på de uppgiftsbaserade scenarier. Den gula färgen visar de uppgifter som deltagarna
lyckades att genomföra, medan den orange färgen visar de uppgifter som deltagarna inte lyckades genomföra.

Det är viktigt att nämna att majoriteten av deltagarna blevlite förvirrande när de först fick
mobiltelefonen i handen eftersom det inte fanns någonting som var uppenbart att göra utan
att det var de som måste utforska applikationen och söka i menyn först. Den anda saken som
de tittade på först var att de kunde se miljön omkring dem genom kameran.
Det andra uppgiftbaserade scenariot innefattade två scenarier. I det första scenariot ombads
deltagarna att hitta ett kafé genom Layar för att ta en fikapaus från sin shopping. I det andra
scenariot ombads deltagarna att hitta en restaurang genom Layar för att ta en lunchpaus från
sin shopping. Skillnaden mellan de två scenariorna påverkade deltagarnas prestanda
eftersom det visade sig att det fanns ett problem med att kunna hitta POI som var kaféer.
Applikationen har inte en separat kategori för kaféer och detta visade sig vara ett stort
problem för deltagarna. Strukturen och presentation på POI-ikoner i applikationen visade sig
också vara problematiska. Dessa användbarhetsproblem kan hittas i avsnitt 6.1 och 6.2.5.
Fem användare provade detta scenario och ingen lyckades att hitta ett kafé. En av dem fem
deltagarna ändrade sig och valde själv att han inte ville gå på kafé längre utan att han ville äta
någonting. Då ändrade han själv scenariot direkt och sökte efter restaurang, vilket ledde till
att han lyckades hitta en restaurang och slutföra uppgiften. Tiden som det tog deltagarna att
genomföra det första scenariot varierade från tre till tio minuter. Tiden som det tog den enda
deltagare som ombads att genomföra det andra scenariot var ungefär två minuter.
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Det tredje uppgiftsbaserade scenariot handlade om att hitta öppettider genom Layar på
närmaste apoteket. Tre deltagare provade denna uppgift och alla lyckades med uppgiften.
Tiden som det tog deltagarna att genomföra denna uppgift varierade från tre till fyra minuter.
Något som är viktigt att nämna här är att Layar inte alls hjälper med att hitta öppettider för en
butik. Det finns inte en funktion i Layar som visar öppettider för de olika POI som presenteras
utan det finns en länk som leder till POIS websida. Där kunde deltagarna söka efter butikens
öppettider och det är därför det tog tre till fyra minuter för deltagarna att hitta dem.
Det fjärde uppgiftsbaserade scenariot var att hitta vägbeskrivning till en butik. Det fanns två
scenarier här som inte påverkade resultat, eftersom butiken som deltagare måste hitta
vägbeskrivningen till inte var någon specifik butik utan den bestämdes av deltagarna själva.
Tre deltagare provade denna uppgift och två av dem lyckades med uppgiften. Tiden som det
tog deltagarna som lyckades med uppgiften varierade från ett till två minuter. Deltagaren som
inte kunde slutföra denna uppgift sökte butiken bara genom sökfunktionen, som beskrivs i
ovanstående stycken, visade sig vara väldigt problematisk.
Det femte uppgiftsbaserade scenariot handlade om att hitta rekommendationer på rabatt eller
erbjudanden som skulle shoppas till presenter för familjemedlemmar på grund av budget
begränsningar. Fyra deltagare provade denna uppgift och bara två av dem lyckades med att
hitta butiker som antingen hade erbjudanden eller sålde sina produkter väldigt billigt. De andra
två deltagare som inte lyckades med uppgiften gjorde det inte eftersom de använde bara
sökfunktionen för att söka efter rabatt och fick irrelevanta resultat med konstiga titlar och på
andra språk. Detta gjorde dem förvirrande och trötta och de bestämde sig för att fortsätta
med nästa uppgift efter ungefär två minuter utan att vilja prova något annat alternativ. Tiden
som det tog deltagarna som lyckades med uppgiften varierade från ett till två minuter. Något
som är viktigt att nämna här är att Layar inte alls hjälper till med att hitta rekommendationer
om butikernas rabatter eller erbjudanden. Det innebär att det inte finns en funktion i Layar
som kan hjälpa till med att söka efter eller visa dem på något sätt. Deltagarna som lyckades
med denna uppgift gjorde det eftersom de redan visste butiker som säljer produkter billigt
eller att de visste genom andra källor att butikerna hade erbjudanden. Detta betyder att en
person eller turist som använder applikationen när denne befinner sig i en främmande stad,
inte kan känna till alla butiker i miljön omkring sig eller vad dessa butiker säljer för produkter.
Det sjätte uppgiftsbaserade scenariot handlade om att hitta webbsidan för en specifik butik.
Fyra deltagare provade denna uppgift och bara två av dem lyckades med att hitta webbsidan.
Tiden som det tog deltagarna som lyckades med uppgiften varierade från ett till två minuter.
De andra två deltagare som inte lyckades med uppgiften var eftersom de inte kunde hitta
butiken. Butiken kunde inte hittas eftersom sökfunktionen antingen inte gav några resultat
eller irrelevanta resultat med konstiga titlar i resultatlistan.
Det sjunde uppgiftsbaserade scenariot handlade om att hitta de tre närmaste butiker omkring
dem inom en specifik radie som säljer antingen badkläder eller bebiskläder. Två scenarier
fanns också här och det var eftersom författaren tyckte att det skulle vara bra om det skulle
finnas variation på att hitta butiker tematiskt. Detta kunde visa hur väl applikationen klarar att
hjälpa till att hitta olika typer av kategorier med POI. Tre deltagare provade denna uppgift och
bara en av dem lyckades med uppgiften. En deltagare provade att hitta butiker som säljer
bebiskläder och de andra två provade scenario två som gällde badkläder. Tiden som det tog
deltagaren som lyckades med uppgiften var mindre än en minut. Deltagaren som lyckades
med uppgiften provade scenariot att hitta butiker som säljer badkläder. Det som måste
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nämnas här är att Layar inte erbjuder någon specifik funktion för att hitta butiker snabbt och
effektivt, utan användaren måste söka efter butiker en efter en genom att gå runt med sin
mobiltelefon eller använda sökfunktionen. En annan anledning var också att sökfunktionen
inte gav några bra resultat igen och efter några uppgifter var alla deltagare uttrötta på sättet
som den fungerade på. Det betyder att detta påverkade anledningen till varför deltagarna inte
kunde lyckas med uppgiften. Det var också väldigt uppenbart att alla använde sökfunktionen
oftare än de provade andra alternativ för att söka efter specifika POI, särskilt kaféer eller
restauranger.
Det åttonde uppgiftsbaserade scenariot handlade om att spara en POI eller butik på något
sätt. Butiken som skulle sparas skulle bestämmas från deltagaren själv. Fyra deltagare
provade denna uppgift och bara en av dem lyckades med uppgiften. Tiden som det tog
deltagaren som lyckades med uppgiften var ungefär tre minuter. Denna uppgift var väldigt
svår att genomföra eftersom det inte finns någon specifik funktion som Layar erbjuder för en
sådan uppgift. Anledningen till varför denna uppgift valdes var inte för att se om deltagarna
kunde slutföra uppgiften utan för att se hur viktigt det skulle vara för deltagaren att kunna ha
en sådan funktion. Författaren tyckte att en sådan funktion skulle vara nyttig för användare
som shoppar i stadskärnan och det ansågs vara lämpligt att prova den i användbarhetstestet
och se om deltagarna skulle uttrycka ett sådant behov på något sätt. Endast en deltagare av
fyra verkade vara intresserad av att kunna spara sin favoritbutik på något sätt.
Det nionde uppgiftsbaserade scenariot handlade om att ta en bild på en specifik POI som de
själva skulle välja genom Layar för att kunna komma ihåg POI nästa gång de skulle vara på
samma plats. Fyra deltagare provade denna uppgift och tre av dem lyckades med uppgiften.
Tiden som det tog deltagare för att lyckas med uppgiften varierade mellan ett och fem
minuter. Tabell 3 visar att deltagarna tre och fem behövde ungefär en minut för att slutföra
uppgiften men deltagarr ett behövde nästan fem minuter. Förklaringen till varför det är så stor
skillnad mellan dem är att deltagare 1 bara provade tre uppgifter och uppgift 9 var deltagarens
sista uppgift. Detta visar att deltagaren var för det första trött efter 40 minuter och för det
andra att deltagaren inte hade hunnit att lära sig applikationen efter tre uppgifter. De andra
två deltagarna slutförde uppgiften snabbare eftersom det för dem var deras nionde uppgift,
vilket betyder att de redan hade hunnit lära sig nästan alla funktioner hos applikationen hittills.
Två av de fyra deltagare som provade uppgiften misstog funktionen “what can I scan” med
“ta en bild”-funktionen. Detta hände eftersom “what can I scan”-funktionen använder sig av
en kamera som en ikon. Det var därför väldigt logisk att deltagarna skulle bli förvirrade kring
att välja rätt funktion.
Det tionde uppgiftsbaserade scenariot var att dela information om en POI de hittade med en
person som de själva skulle välja. Tre deltagare provade denna uppgift och alla lyckades med
uppgiften. Tiden som det tog att lyckas med uppgiften varierade mellan ett och tre minuter.
Denna uppgift var ganska lätt och krävde inte någon specifik färdighet att genomföras. Den
skulle ändå ta mindre tid om funktionen skulle finnas i en mer uppenbar plats i applikationen.
Det elfte uppgiftsbaserade scenariot var att hitta en karta för att kunna hitta det närmaste
systembolaget. Tre deltagare provade denna uppgift och bara två av dem lyckades med
uppgiften. Tiden som det tog att lyckas med uppgiften varierade mellan en halv och en minut.
Deltagaren som inte lyckades med uppgiften var på grund av buggar i applikationen som inte
tillät denne att hitta butiken och det tog nästan tre minuter så deltagaren gav upp i slutet.
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Det sista uppgiftsbaserade scenariot baserades på framgången med uppgift 11 och handlade
om att hitta vägbeskrivningar till det närmaste systembolaget. Två deltagare provade denna
uppgift och båda två lyckades med uppgiften. Som det syns i tabell 3 kunde inte deltagaren
5 att genomföra uppgift 11, på grund av buggar i applikationen. Deltagaren kunde inte hitta
kartan med den närmaste butiken i uppgift 11 men sedan när denne ombads att hitta
vägbeskrivning, fungerade plötsligt applikationen och uppgiften kunde genomföras. Tiden
som det tog båda deltagarna för att lyckas med uppgiften var ungefär en halv minut.

6.2.4 Upplevelser
Den fjärde kategorin som skapades från analysen benämndes “Upplevelser”. Kategorin
presenterar deltagarnas övergripande positiva och negativa upplevelser samt deras
emotioner, känslor och motivationer under användbarhetstestets process. Data som hjälpte
till att denna kategori kunde skapas samlades in ifrån deltagarnas reaktioner och
kommentarer under genomförandet av de uppgiftsbaserade scenarierna samt deras svar på
båda frågeformulären. Denna kategori innefattar två underkategorier som heter “positiva
upplevelser” och “negativa upplevelser”.
Den första underkategorin beskriver alla positiva emotioner, motivationer och reaktioner som
deltagarna hade under hela användbarhetstestets process. Deltagarna tyckte att det var
häftigt att se alla POI-ikoner på skärmen när de först startade upp applikationen och valde en
av de rekommenderade kategorierna. Det gillade att de kunde se alla POI de var intresserade
av på ett virtuellt sätt. Två deltagare nämnde att det skulle vara väldigt roligt att kunna se sina
personliga virtuella avatar och kunna pröva olika kläder, smink, frisyrer och tillbehör. Då
behövde de inte att vandra inne i olika butiker, utan skulle kunna välja produkter de gillade
och shoppa dem på nätet. En deltagare nämnde att det skulle vara väldigt positivt om han
kunde se på något sätt en topp 5 produktlista över populära varor i en butik. Då kunde det
motivera honom att gå in i butiken och shoppa en av dessa produkter. Han sa:
…top 5 things, top 5 selling items, something that gives me a reason to go in
and buy it.
Den andra underkategorin beskriver alla negativa emotioner, motivationer och reaktioner som
deltagarna hade under hela användbarhetstestets process. I allmänhet var de negativa
upplevelserna och emotionerna fler än de positiva under användbarhetstestet. Det var flera
gånger som användarna blev förvirrade eftersom de inte förstod vad de måste göra i
applikationen, eller verkade vara besvikna för att de inte kunde genomföra en uppgift eller
hitta något som de sökte efter. Nästan alla kände frustration åtminstone en gång under
användbarhetstestet, eftersom de inte kunde hitta de olika funktioner de ville enkelt och
snabbt, eller eftersom sökfunktionen inte fungerade som den skulle göra. En deltagare sa: “I
would like it to be easier. It is not so practical”. En annan deltagare sa:
I think I searched for things here more than I should. In any other case I
would go and search this shop on foot instead of wasting my time with that
application.
Det var även några gånger som deltagarna skrattade ironiskt eller blev arga eftersom det var
nästan omöjligt att slutföra en uppgift eftersom sökfunktionen gav irrelevanta resultat, eller
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resultat var på ett annat språk. En deltagare sa:
There is some irrelevant stuff here, from what I see! These things don’t help
me. I feel that…it makes me think, is that really a serious application?
När deltagarna tillfrågades om de skulle använda applikationen igen så sa fyra av de sex att
de inte skulle använda den igen. På frågan om varför de inte skulle använda igen, sa en
deltagare:
No, because it doesn’t help me. It slows me down.
En annan deltagare sa:
I am not sure, because it was most related to shopping and I am not that
interested in shopping.

6.2.5 Användbarhetsproblem
Den sista kategorin som skapades från analysen benämndes “användbarhetsproblem”.
Kategorin presenterar de olika användbarhetsproblem som dök upp under genomförandet av
uppgiftsbaserade scenarier. Data som låg till grund för att denna kategori kunde skapas
samlades in ifrån deltagarnas kommentarer under genomförandet av uppgiftsbaserade
scenarier samt deras svar på efter-test frågeformulär. Denna kategori innefattar sex
underkategorier som heter “tekniska begränsning och fel”, “funktionalitet”, “innehåll”,
“terminologi och språkkonsistens”, “visuell design” och “miljöhinder”.
Underkategorin “tekniska begränsning och fel”, beskriver alla tekniska problem som kan
förekomma under användningen av applikationen på grund av fel i programmering såsom
buggar, eller dåligt programmering i allmänhet som kan leda till att applikationen ofta
kraschar. En teknisk begränsning som upptäcktes under användbarhetstestet var att
kalibreringsfunktion som applikationen erbjuder, kommer för ofta, vilket leder till att
användaren tvingas avbryta sin uppgift ganska ofta. Dessutom kraschar funktionen hela tiden
och detta tvingar användaren att antingen vänta tills applikationer fungerar igen eller stänga
av applikationen och öppna den igen. En annan teknisk begränsning var att applikationen inte
kunde hitta alla POI som befann sig nära användaren. Detta resulterar i att användaren lätt
kan missa relevanta POI som ligger i den närliggande miljön.
Underkategorin “funktionalitet” beskriver alla funktioner som saknas i applikationen eller att
de inte fungerar som de borde göra. En funktion som saknas i Layar är att det inte finns ett
sätt att spara en POI så att användaren skulle kunna använda den senare. En annan funktion
som saknas är det att det inte finns ett sätt att veta om användaren befinner sig inne i eller
utanför ett shoppingcentrum. Detta resulterar ofta i att användaren får irrelevanta resultat när
denne söker efter specifika POI i den närliggande miljön. På samma sätt saknas också
funktionen att kunna identifiera i vilken våning det finns POI som hittats och visats på
skärmen. Detta problem identifierades när deltagaren befann sig inne i ett shoppingcentrum
med olika våningar och applikationen hjälper inte till att hitta rätt POI. Det fanns några
funktioner, bland annat sökfunktionen, som inte kunde hittas enkelt och snabbt av deltagarna.
Detta hände eftersom dessa funktioner är gömda överallt i applikationen och det tar tid för
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användaren att hitta dem. Ett annat användbarhetsproblem som hittades är att radien
funktionen som finns i applikationen inte anpassar användarens lokalisering automatiskt, så
användaren måste justera den varje gång denne byter kategori.
Underkategorin “innehåll” innefattar alla dessa användbarhetsproblem som beskriver hur
informationen visas på skärmen eller hur innehållet är strukturerad i applikationen. Det kan
även innefatta typen av innehåll eller information som saknas i applikationen. Det var svårt att
hitta öppettider för olika POI som hittades under användbarhetstestet. Deltagarna var tvungna
att välja en POI, besöka websidan hos butiken och sedan söka efter öppettider i websidans
meny. Detta tog jättemycket tid och deltagarna kände sig ofta trötta av att göra det för varje
POI som de hittade. Ett annat problem so hittades var att sättet som en POI ikon presenteras
i skärmen saknas tillräcklig information såsom titel och beskrivning. Detta kan förvirra
användaren som inte vet vad varje POI som hittas handlar om. Information som kommer ofta
ifrån sökfunktionen är varken relevant utifrån vad deltagaren sökte, eller passar användarens
språk och konceptuell modell. Textbeskrivningen som finns i kategorierna under
“recommended layers” sektion avbryts innan användaren kan läsa hela texten. Detta betyder
att det inte finns sätt för användaren att kunna veta vilka POI som kan hittas i varje kategori.
Dessutom är dessa kategorier bara fyra och det är omöjligt att kunna gruppera olika typer av
POI under enbart dessa kategorier. Detta betyder att det är svårt för användaren att kunna
hitta rätt kategori för POI. I scenario två till exempel måste deltagaren hitta ett kafé för att
kunna ta en fikapaus. Inga av deltagarna kunde hitta ett kafé genom dessa fyra kategorier
eftersom det dels var svårt att bestämma vilken kategori skulle visa POI som var kaféer , dels
att textbeskrivningen under varje kategori avbröts.
Underkategorin “terminologi och språkkonsistens” innefattar alla dessa användbarhetsproblem som beskriver användningen av irrelevant terminologi i en applikation som inte
passar användarens språk. Layar applikationen använder ett stort antal ord och fraser som
baseras på en konstig terminologi och det är väldigt svårt att förstås av användaren. Dessa
ord används överallt i applikationen, även i felmeddelanden, och då blir det även svårare för
användaren att fortsätta eller slutföra sin uppgift. Detta resulterar ofta i att användaren måste
hitta hjälp till hjälpsektionen för att kunna förstå vad som ska göras. Dessutom används olika
språk i applikationen, särskilt i sökresultat, och användaren hindras att välja något alternativ
eftersom denne inte förstår språket som används.
Underkategorin “visuell design” innefattar alla dessa användbarhetsproblem som beskriver
olika typer av fel som har med estetisk och minimalistisk design att göra. Ett fel i visuell
design som hittades var att storleken på typsnittet som används för att visa resultat i
sökfunktionen är för liten. Ett större fel på visuell design som hittades i applikationen är att
det inte finns konsistens i hur de olika POI presenteras överallt i applikationen. Det innebär
att ikonerna som används varierar i färg och form samt att det inte används samma
illustrationer för att beskriva en kategori i alla POI. Ett annat problem som hittades är att
illustrationer som används för att beskriva en ikon inte passar användarens konceptuella
modell. Detta kan leda till att användaren missförstår olika funktioner som en ikon kan ha.
Layar applikation erbjuder till exempel en funktion som heter “scan”. Illustrationen som
används för denna funktion visar en liten kamera. Under användbarhetstestet var det flera
gånger som deltagarna blandade ihop denna funktion med “ta en bild”-funktionen som också
använder en kamera som ikon.
Underkategorin miljöhinder innefattar alla dessa användbarhetsproblem som kan
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förekomma när miljöhinder stör interaktionen med mobiltelefonen, särskilt när interaktionen
sker i den yttre miljön. Det betyder att i vissa fall kan omgivningen påverka interaktionen med
mobiltelefonen och det kan av olika anledningar leda till avbrytning av användarens uppgift.
Ett miljöhinder som hittades var att solen kan hindra användaren från att läsa en text i sin
mobiltelefon när denne är ute och promenerar. Dessutom nämnde deltagarna under
användbarhetstestet att det var svårt att hålla telefonen i handen och göra något annat
samtidigt. En användare sa:
It was a bit difficult to hold the phone and walk at the same time. It makes
you feel so immersed in the application, that I maybe cross the street without
looking, which I think is a bit dangerous.

6.3 Triangulering och resultat
Detta avsnitt presenterar och diskuterar resultat som förekom ifrån trianguleringen. I avsnittet
5.2 har triangulerings syfte beskrivits samt vad trianguleringen i denna studie innefattade och
vilka delar i hela examensarbete som har sammanställts, jämförts och analyserats.
Jämförelsen mellan resultaten av de olika metoderna samt litteraturens rekommendationer
hjälpte till att hitta mönster, konsekvenser men också skillnader. Dessutom hjälpte
trianguleringen till i skapandet av fyra kategorier som sammanställer alla de större problem
som hittades från denna jämförelse. Sammanställningen av dessa problem hjälpte också till i
utformningen av designriktlinjer för kontextkänsliga ARMA gällandet shopping i stadskärnan
som presenteras vidare i kapitel 7.
Majoriteten av problemen som hittades i trianguleringen uppdelas i fyra kategorier som
handlar om kontextkänslig information, flexibilitet och val, funktioner som relateras med
navigation och vägbeskrivning samt intuitiv design.
Den första kategorin sammanställer alla de problem som relateras med hur kontextkänslig
information presenteras för användaren nu i applikationen. Ett stort problem är att en stor del
av informationen som presenteras just nu i applikationen är varken kontextkänslig eller
uppdaterad för användaren. Resultaten visade att det finns en stor risk för användaren att lätt
missa relevant och viktig information som denne behöver vid shopping i stadskärnan. Det
finns inga sätt att få notifikationer som informerar användaren för både shopping och trafik.
Sökfunktionen som skulle kunna hjälpa till med att hitta butiker hjälper nu inte alls användaren,
eftersom den varken känner igen butikernas namn eller enkla ord som har med shopping att
göra. Dessutom känner sökfunktionen igen olika nyckelord som inte har med lokalisering att
göra, vilket betyder att sökfunktionen inte är kontextkänslig. Ett exempel på det är när
användare sökte efter “pharmacy”. Även om olika alternativ dök upp i resultatlistan fick de ett
meddelande om att inget innehåll hittades oavsett vilken alternativ de valde.
Ett annat problem i denna kategori är att information som användaren får överallt i
applikationen är begränsad i allmänhet. Beskrivningar i kategorierna avbryts, tillräckligt
information om POI:s titlar, samt beskrivningar om vad en POI handlar om, saknas. Det finns
inte något enkelt sätt att hitta öppettider för en POI eller olika typer av butiker. Det finns inte
heller något sätt för användaren att skriva in information om sina preferenser om olika POI i
applikationen.
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Den andra kategorin sammanställer alla de problem som handlar om flexibilitet, kontroll och
tydliga val som användaren bör erbjudas i applikationen. Problemen som hittades beskriver i
allmänhet begränsad frihet som användaren har i att utforska miljön omkring sig, kunna
behålla, ta bort, ändra inställningar eller vyer med mera beroende på situationen.
Ett stort problem i denna kategori är att det inte finns underkategorier för de olika POI som
presenteras i applikationen. Det finns till exempel en kategori som heter “shopping”, men det
finns inte underkategorier som kan hjälpa användaren lätt att välja vilken typ av POI denne
skulle vilja se på skärmen. Det skulle vara lättare om användaren kunde ha friheten att välja
smycken, kläder eller skönhetsmedel med mera och interaktionen skulle bli smidigare och
mer praktisk.
Ett annat problem är att det inte finns sätt för användaren att kunna visa eller dölja information
enligt sina preferenser samt användningssammanhang. Detta tvingar användaren att använda
applikationen på ett specifikt sätt som inte alltid ger möjlighet till bra upplevelser. När det
gäller skydd av användarens personliga information finns det inte någon typ av funktion som
kunde få användaren att känna sig trygg.
Den tredje kategorin sammanställer alla dessa problem som beskriver funktioner som gäller
navigation och vägbeskrivning. Problemen som hittades beskriver i allmänhet begränsat
tillgång till virtuella kartor, dikteringar eller förstärkta visualiseringar som kan hjälpa
användaren att hitta vägbeskrivningar till olika POI.
Layar erbjuder just nu en kartvy som fungerar bra utan större svårigheter, men GPSfunktionen kan hitta POI men inte med stor precision. Ett exempel på det är när användaren
kan se en POI framför sig, men det inte syns i applikationen. Detta påverkar användarens
upplevelse eftersom denne lätt kan missa intressanta POI och det är möjligt att användaren
kommer att stänga av applikationen och fortsätta hitta POI utan applikationens hjälp. Det
hände flera gånger under användbarhetstestet när användare sa att de skulle prova att hitta
den som de sökte efter genom att promenera runt utan applikationens hjälp.
Ett annat problem är att sökfunktion inte känner igen nyckelord som har med vägbeskrivning
att göra. Detta hindrar användaren ifrån att hitta POI lätt, snabbt och effektivt och gör att
denne väljer någon annan applikation eller ett annat sätt att hitta vägbeskrivningar. Under
användbarhetstestet sa en deltagare:
When it comes to navigation, I think that Googlemaps is better, because if
you know where you want to go, you just type the place and it shows you the
way.

Den fjärde kategorin sammanställer alla de problem som beskriver funktioner som handlar
om interaktionen med applikation i sin helhet gällandet intuition. Problemen som hittades
beskriver i allmänhet förvirring hos användaren, brist på konsistens, svårighet att hitta olika
funktioner och svårighet att kunna hitta information och tydliga instruktioner.
Ett stort problem i denna kategori är sättet som de olika POI-ikonerνα presenteras på
skärmen. Det finns inte en logisk ordning, och de flesta ikonerna täcker varandra på så sätt
att det gör det svårt för användaren enkelt att hitta intressanta POI. Problemet blir ännu
större när användaren börjar välja olika kategorier av POI och inser att olika POI presenteras
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på olika sätt när det gäller design, färger, storlek, former och illustrationer. Denna brist på
konsistens kan inte bara förvirra användare utan också göra att de ifrågasätter tilliten
till applikationen och företaget som ligger bakom den (Sundström, 2005).
Ett annat problem som hittades var att det inte finns konsistens i språket som används i
applikationen. De flesta delar av applikationen är på engelska, men titlar samt beskrivningar
på alternativ som finns i sökfunktionens resultatlista kan vara på olika språk, som till exempel,
svenska, spanska och italienska.
Ett annat problem är att terminologin som används i applikationer inte är anpassad till
användarens språk. Olika konstiga ord används för att presentera en funktion eller för att
beskriva ett problem eller lösning på felmeddelanden. Detta är också ett problem som kan
äventyra tilliten till applikationen och företaget som ligger bakom det (Sundström, 2005).
De flesta viktiga funktioner som finns i applikationen är inte alltid lätta att hitta eftersom de
ligger i en meny som inte är synlig. Detta påverkar användarens upplevelser i termer av
enkelheten att interagera med applikationen vilket kan leda till tidskrävande uppgiftsutförande
eller frustration hos användarna.
Ett problem till som hittades var att det finns en brist på tydliga texter, beskrivningar och
instruktioner överallt i applikationen. Instruktioner som ges till felmeddelanden är inte tydliga
och saknar tillräcklig information, beskrivningar på kategorier eller på de olika POI ikoner
avbryts eller saknas helt och struktur och ordning saknas i hjälpsektionen.
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7. Designriktlinjer
Syftet med frågeställningen var att bidra till förståelsen för vilka designriktlinjer måste beaktas
vid designen av effektiva AR kontextkänsliga mobilapplikationer och som kan i sin tur leda till
positiva användarupplevelser. För att uppnå detta mål, har frågeställningen fokuserat på att
undersöka och identifiera användarens kontextuella behov, förväntningar och preferenser när
de shoppar i stadskärna. Två kvalitativa metoder användes i denna studie en heuristisk
utvärdering och ett användbarhetstest som hjälpte till att samla och analysera UX-data om
användarens kontextuella behov och preferenser. Resultat från dessa två metoder samt
litteraturens rekommendationer triangulerades sedan för att kunna hitta mönster,
konsekvenser men också skillnader emellan dem. Åtta designriktlinjer har utvecklats som är
baserade på trianguleringsresultat presenteras i följande stycken.
Designriktlinjer som presenteras och diskuteras i följande stycken handlar om vad måste
beaktas vid designen av gränssnittet på en ARMA, men de inte beskriver en process med
särskilda steg som måste följas. Dessutom beskriver dessa designriktlinjer funktioner och
designelement som måste innefattas vid designen av kontextkänsliga ARMA som handlar om
specifikt sammanhang. Det menas att dessa designelement handlar om kontextuell
information som användare ha tillgång till när denne befinner sig i stadskärnan och shoppar
och som passar sin situation och sin aktuella aktivitet.

1. Ge användaren relevant information, vid rätt tidpunkt, på rätt sätt.
I syfte att kunna förbättra de nuvarande kontextkänsliga ARMA måste nya designriktlinjer
beaktas vid utformningen av gränssnittet så att applikationen kan stödja avancerade
interaktioner för användare. En kontextkänslig ARMA som ger användaren relevant
information vid rätt tidpunkt och på rätt sått, kan hjälpa användaren att bli både mer produktiv
och kreativ (Fischer, 2012).
Ett grundläggande designbehov som dök upp ifrån trianguleringen var att användaren måste
ges information som är uppdaterad och personifierad enligt sin personliga preferens och
situation. Det betyder att applikationen bör tillåta användare att lägga till personlig information
om sina preferenser när det gäller shopping. Det betyder också att notifikationer såsom till
exempel erbjudande eller rabattrekommendationer som användare hämtar i sin mobiltelefon
ska vara relevant vid användarens nuvarande situation eller att de anpassar till användarens
nuvarande aktivitet. Dessutom bör allt information som presenteras för användaren vara
filtrerad på så sätt att den ska vara enkelt och intuitivt utan att orsaka kognitiv belastning för
användaren. Under användbarhetstestet hade nästan alla deltagare problem med att hitta rätt
information om en POI som de var intresserade av när de behövde det och på rätt sätt. Detta
visar att Layar har brister när det gäller att erbjuda kontextkänslig information till användaren.
Ett exempel på det är att applikationen erbjuder idag ingen information om butikernas
öppettider. Detta är någonting som en kontextkänslig ARMA måste ge till användaren,
speciellt när applikationen erbjuder information om POI som handlar om shopping.
Därutöver bör användaren få notifikationer eller påminnelser om omgivningen runt omkring
sig. Detta betyder att användaren bör informeras om trafiken, olyckor eller liknande situationer
som händer i användarens närmaste miljö. Under utförandet av uppgiftsbaserade scenarier,
sa två deltagare att när de använde applikationen fanns det risk att bli så fördjupade i sina
uppgifter att de enkelt kunde glömma att de var ute i trafiken.
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En kontextkänslig ARMA bör hantera informationen på så sätt att användaren ska kunna få
tillgång till relevant information vid rätt tidpunkt, annars finns det risk att användaren ska
missa relevant och användbar information kring honom.

2. Ge sökfunktionen en kontextkänslig karaktär så att resultaten kan matcha
användarens informationsbehov.
Forskning inom informationssökning har visat att kontextinformation är till stor hjälp för att
uppnå bra sökresultat (Xiang m. fl., 2010). Information som är baserad på användarens
sammanhang kan ge tips om dennes sökavsikt och därmed hjälpa till att förbättra
matchningen med sökresultatet. Det är därför väldigt viktigt att en kontextkänslig ARMA bör
erbjuda en sökfunktion som beaktar användarens sammanhang och kan ge relevant
information till användaren.
Resultaten ifrån trianguleringen visade att sökfunktionen borde visa sökresultat som är inte
bara baserade på nyckelordet, utan också på avståndet. Ett exempel på det är under
genomförandet av användbarhetstestet när användare sökte efter “pharmacy”. Även om olika
alternativ dök upp i resultatlistan fick de ett meddelande att inget innehåll hittades oavsett
vilken alternativ de valde. Detta betyder att sökfunktionen inte känner igen användarens
kontextinformation och endast visar resultat som gäller nyckelordet som användaren använde
i sökningen. I syfte att undvika att visa för mycket information som kan resultera i ökad
kognitiv belastning, bör sökfunktionen visa information som finns i användarens närhet i
kombination med information som anpassar sig till användarens nyckelord. På så sätt ska
användaren få relevant information utan att bli överbelastad.
Dessutom visade resultat från trianguleringen att sökfunktionen som används just nu i Layar,
inte känner igen alla namn på butikerna, eller enkla ord och fraser, vilket resulterar i att den
visar meningslösa och irrelevanta sökresultat för användaren. Det är därför viktigt att
understryka att sökfunktionen måste känna igen olika märken, namn och vanliga fraser som
har med användarens omgivning att göra, i syfte att vara kontextkänslig och hjälpa
användaren att slutföra sina uppgifter.
Slutligen bör sökfunktionen i en ARMA känna igen fraser som har med navigation att göra, i
syfte att vara kontextkänslig. Ett exempel på detta är när användaren vill gå till den närmaste
Lindexbutiken. Det måste vara enkelt för användaren att skriva eller diktera till sökfunktionen
“Ta mig till närmaste Lindexbutiken” och få relevant resultat.

3. Utforma gränssnittet på detta sätt så att det är lätt och flexibelt för
användaren att utforska och interagera med.
Gränssnittet på en kontextkänslig ARMA måste erbjuda flexibilitet och kontroll till användaren
så att interaktionen med applikationen är lätt och enkel. Detta innebär att användaren ska
kunna utforska gränssnittet genom att kunna välja, behålla eller ta bort informationen som
passar sin situation utan att endast erbjudas fördefinierade kriterier som begränsar
interaktionen.
Resultat ifrån trianguleringen visade att det finns en brist just nu i Layar applikationen när det
gäller tillräckliga kategorier om POI. Detta förhindrar användaren att interagera på ett effektivt
sätt med applikationen och leder till att inte kunna hitta vad denne söker efter. Det är därför
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viktigt att tillräckliga kategorier ska finnas i varje kontextkänslig ARMA som gäller POI och
särskild dessa ARMA som gäller shopping.
Ett flexibelt gränssnitt betyder också att användaren lätt ska kunna välja vilken information
som ska visas eller döljas enligt sina preferenser och sammanhang. En lösning på det kunde
vara att erbjuda användningen av filter till exempel som ger friheten för användaren att själv
välja vad som ska visas eller döljas. Dessa filter kan baseras på användarens preferenser,
behov, inställningar eller lokaliseringen som denne befinner sig i. Detta resulterar i att
användaren känner att ha kontroll och flexibilitet över interaktionen. Genom att ge friheten till
användaren att själv välja vilken information som ska visas eller döljas, kan interaktion bli
lättare mer praktiskt och mer intuitiv för användaren.

4. Respektera användarens privatliv och skydda denne från efterhängsenhet
I avsnitt 2.5.2 presenterades olika egenskaper av kontextkänsliga mobilapplikationer som är
baserade på en samling idéer från tidigare forskning. Det är väl känt att en stor utmaning inom
detta område är att kunna erbjuda en effektiv lösning som kan respektera användarens
privatliv och skydda dennes integritet när denne söker efter information genom
kontextkänsliga applikationer. I denna studie framkom att integritet är en viktig fråga för
utveckling av kontextkänsliga ARMA. Flera deltagare sa att de är mycket känsliga när det
gäller delning av sin personliga information med andra och att de inte litar på vad företag gör
med deras data.
Det finns därmed ett stort behov av förståelse och respekt för användares privatliv och att
deras integritet ska skyddas genom att insamlad data hanteras på ett säkert sätt. En lösning
på detta är att applikationen ger användaren information om att den samlar in privat
information. Dessutom bör användaren få information om vilken data som samlas in och vem
som får tillgång till den här informationen.
Därutöver kan användaren erbjudas flexibilitet när det gäller delning av sin personliga
information. Detta betyder att användaren får stänga av eller sätta på de olika notifikationerna
samt att användaren ges möjligheten att kontrollera olika sätt som informationen ska visas
eller delas med andra.

5. Placera de viktigaste funktionerna inom det omedelbara interaktionsområdet
så att de är synliga
Under genomförandet av användbarhetstestet hade de flesta användarna svårighet att hitta
flera funktioner för att kunna interagera med applikationen på ett lätt och smidigt sätt. Några
funktioner var gömda under en meny som inte var så synlig. Det är därför viktigt att de
funktioner som användaren kommer att behöva omedelbart när denne interagerar med olika
POI måste vara synliga, lätta att hitta och använda. Interaktionen i applikationen måste vara
enkel, och användaren bör känna att allting kommer naturligt och intuitivt. När användaren
tittar på en specifik POI till exempel, bör det finnas en funktion för betygsättning och en
funktion för att lämna en kommentar på den POI inom det interaktionsområdet, så att
användaren ska kunna fortsätta interaktionen på ett naturligt sätt. Vilka funktioner som bör
finnas med inom det interaktionsområdet bör bestämmas efter prioritet eller behovsnivån hos
användarna. Ett användbarhetstest skulle kunna vidare visa vilka funktioner används mest
eller oftare av användare för att kunna hjälpa till denna läsning. Detta användbarhetstest
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visade att deltagarna ville ha möjligheten att antingen betygsätta en POI de själva eller läsa
betygsättning av en POI som andra hade gjort. Funktionen “ta en bild” visade också vara
viktigt för deltagarna och det var faktiskt en av dem funktionerna som fick ganska mycket tid
att hitta under genomförandet av en av de uppgifterna i användbarhetstestet.
Layar är just nu skapat på ett sätt som inte tillåter användaren att göra olika val och alla
funktioner är gömda under en osynlig meny. Lösningen på detta är också att göra menyn mer
synlig för att undvika att visa för mycket information på skärmen och förvirra användaren med
risken att leda till kognitiv belastning.
Något annat som visade sig vara viktigt för deltagarna under användbarhetstestet när det
gäller det omedelbara interaktionsområdet är vilka POI som verkar vara aktiva eller inaktiva
på skärmen. Just nu syns alla POI tillsammans och det är väldigt förvirrande för användaren.
En lösning på det skulle vara att när användaren väljer en POI, bör andra POI runt omkring
försvinna eller ändra färg. På så sätt är endast relevant information synlig och tydlig och
distrahera inte användaren.

6. Förbättra GPS-positionens noggrannhet med kontextmedvetenhet för både
inomhus och utomhus
Under användbarhetstestet fick deltagarna många gånger svårighet att hitta och få tillgång till
en POI i applikationen fast den redan låg framför deltagaren. Detta visade sig vara ett problem
för att deltagare skulle kunna fortsätta med uppgiften samt ha en positiv upplevelse med
Layar. Det finns därför ett behov av högre känslighet hos den GPS som används just nu i
ARMA. Schön & Bielenberg (2008), genomförde en studie i vilken de använde och testade en
exemplifierande data-set från deras GPS inomhus nätverk för att analysera förmågan hos
högkänsliga GPS-mottagare att känna igen inomhuspositionering med bättre precision och
högre känslighet. Deras studie visade att det finns möjligt att använda en HS GPS-mottagare
som kan resultera i högre känslighet av inomhuspositionering. Applikationen, eller alla ARMA
i allmänhet, bör använda en bättre GPS-mottagare med högre precision som skulle känna
igen om användaren befinner sig inomhus eller utomhus och visa bättre resultat. Detta skulle
vara till stor hjälp speciellt för ARMA som gäller shopping. Användningen av en GPS med
högre känslighet bör känna igen om användaren befinner sig inom eller utanför ett
shoppingcentrum och även känna igen om det finns flera våningar med olika intressanta POIbutiker.
Dessutom bör en ARMA som använder användarens sammanhang, erbjuda en bättre
radiefunktion som kan känna igen användarens plats. Funktionen bör kunna justeras
automatiskt och visa relevanta resultat enligt användarens sammanhang men det bör också
finnas möjlighet att användas manuellt från användaren.
Ett annat problem som identifierades av både den heuristiska utvärderingen och
användbarhetstestet hade med kalibreringsfunktionen att göra. Problemet diskuteras i både
avsnitt 6.1 och 6.2.5. och ansågs vara ett användbarhetsproblem med medel allvarlighet.
Detta kan lösas med användningen av kontextuell information som tas ifrån användarens
omgivning. Huang & Tsai (2008) betonar att ett mer effektivt och humanistiskt
tillvägagångssätt för GPS positioneringskalibrering krävs. I deras studie presenterar de ett
nytt tillvägagångssätt som heter PGPS (Perceptive GPS) och som effektivt kan förbättra
noggrannheten hos GPS-positionen. PGPS tar GPS-data för att lära sig användarens
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beteende och bygga en övergångssannolikhetsmatris. Efter att ha konstruerat matrisen kan
PGPS interaktivt korrigera mottagna GPS-data i realtid.

7. Gör användargränssnittet mer dynamiskt genom att använda virtuella
designelement som kan motivera användaren och leda till betydelsefulla
användarupplevelser
Layar applikationen är skapad på så sätt just nu att den inte särskiljer sig mycket från en
vanlig mobilapplikation som till exempel google maps när det gäller navigationen och
vägbeskrivning. När användaren hittar en POI i Layar, erbjuds denne funktionen att be om
vägbeskrivning dit. Då öppnas en karta och visar vägen till den valda POI precis som google
maps eller liknande applikationer också erbjuder numera. En ARMA som är kontextkänslig
skulle kunna ge något mer till användaren i syfte att leda till bättre och mer betydelsefulla
användarupplevelser än bara visa vägen genom en karta. En lösning på det kunde vara att
utforma användargränssnittet på ett sådant sätt så att den ska göra det mer dynamisk genom
användningen av virtuella designelement. Dessa virtuella designelement kunde till exempel
vara virtuella pilar på skärmen som skulle visa vägen till en vald POI eller även visa inriktning
inne i en butik för att hitta en specifik produkt. Ett sådant dynamiskt gränssnitt kunde motivera
användarens navigation genom en ARMA och därmed erbjuda bättre upplevelser.
När deltagarna tillfrågades under användbarhetstestet vilka typer av interaktioner de
förväntade sig uppleva när de använde en ARMA för att shoppa i stadskärnan, svarade några
av dem att de skulle gärna använda sin virtuella avatar i applikationen. De menade att de på
något sätt skulle se sig själva genom en avatar och då skulle de kunna prova olika kläder och
tillbehör utan behöva prova dem på riktigt. Detta skulle göra deras shopping lättare och
snabbare samt mycket roligare. Idén om avataren skulle kanske inte tillämpas exakt på detta
sätt i Layar eller liknande ARMA, men det kan ge inspiration till gränssnittsdesigner för att
hitta nya idéer till ett mer framgångsrikt gränssnitt på en ARMA.
Enligt Olsson m. fl. ( 2012), kan en ARMA som är baserad på en användarcentrerad
designmetod och uppfyller användarnas förväntningar och behov öka möjligheter att leda till
mer engagerade och insiktsfulla användarupplevelser. I denna studie testades fem olika
scenarier, bland annat ett scenario som beskrev en virtuell makeover-tjänst i en klädaffär.
Användaren skulle stå framför en virtuell spegel med datorglas kopplade till den och skulle
kunna se sig själva i olika hårstilar och klädstilar.
Även om tjänster som avatarer eller virtuella speglar inte allmänt anses vara särskilt
användbara, tycker många om likadana funktioner och anser dem som en typ av AR
underhållning. Att kunna pröva på olika hårstilar är inte möjligt i verkligheten, men bara med
hjälp av blandad verklighet kan påskynda köpprocessen och erbjuda en rolig upplevelse till
användaren.

8. Utforma alla POI-ikoner så att det finns konsistens överallt i applikationen
Resultat av metoderna och trianguleringen visade att applikationen Layar saknar både intern
och extern konsistens gällandet presentation av de olika POI som visas på användarens
skärm. Intern och extern konsistens är två av de viktigaste elementen för en engagerad UXupplevelse. En produkt eller applikation bör har intern konsistens inte bara när det gäller sättet
som olika funktioner fungerar i den utan också utifrån ett visuellt perspektiv (Anderson, McRee
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& Wilson, 2010). Detta är viktigt för att kunna garantera att användaren har ett intryck av att
produkten är enhetlig, välorganiserad och professionell. Enligt Garrett (2011) kan
användbarhetsproblemen komma i två olika former. Det finns problem som att det saknas
intern konsistens och som att olika delar av produkten speglar olika designmetoder. Det finns
också problem som att det saknas extern konsistens, det vill säga att produkten inte
återspeglar samma designmetod som används i andra produkter.
Användbarhetsproblemen som hittades i Layar visar att POI-ikoner som presenteras för
användaren inte är desamma visuellt överallt i applikationen vad gäller färger, typsnitt
illustrationer och storlek. Det är därför viktigt att betona att den visuella designen av en POI
och dess presentation för användaren bör vara densamma överallt i Layar, men också i
liknande ARMA. Dessutom bör ikonerna som används för att beskriva en POI både följa
användarens
konceptuella
modell
och
överensstämma
med
plattformens
gränssnittskonventioner.
En applikation som saknar konsistens kan riskera användarens tillit till företaget som
utvecklade applikationen och det är möjligt att användaren aldrig använder en applikation
som förvirrar denne. Nyckeln till framgång för en konsekvent presentation av POI i en
kontextkänslig ARMA är att designa elementet en gång och använda den designen i hela
produkten istället för att designa samma element om och om igen.
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8. Diskussion och slutsatser
Det här kapitlet presenterar de viktigaste bidragen av denna studie och diskuterar studiens
resultat, metodval samt framtida forskning. Avsnitt 8.1 diskuterar studiens viktigaste bidrag
samt dess resultat och metoder medan avsnitt 8.2 ger rekommendationer för framtida
forskning. Avsnitt 8.3 avslutas med en slutsats.

8.1 Diskussion
Huvudbidraget av denna studie är utformningen av åtta designriktlinjer som måste beaktas
vid designen av gränssnittet för en kontextkänslig ARMA så att det kan erbjuda relevant
information om användarens kontext när denne shoppar i stadskärna samt leda till positiva
användarupplevelser. Dessa designriktlinjer är ett resultat av triangulering som genomfördes
i denna studie för att kunna jämföra resultaten från både metoderna och litteraturen, detta för
att hitta mönster, konsekvenser och skillnader.
I enighet med förväntade resultat och begränsningar, som diskuterades i avsnitt 2.7.1 och
2.7.2, har en bättre förståelse skapats för sättet som människor använder kontextkänsliga
ARMA samt deras förväntningar och behov när de shoppar i stadskärnan. Dessutom
förhindrade ett antal användbarhetsproblem deltagarna att slutföra uppgifterna och detta är
ett bevis på effektiviteten av de valda utvärderingsmetoder som användes i denna studie.
Majoriteten av designriktlinjerna som utvecklades i denna studie kan tillämpas i andra
kontextkänsliga ARMA eftersom en högre förståelse har uppnåtts för vilka designbeslut som
kan fattas i syfte att kunna erbjuda positiva användarupplevelser. Begränsningen som gäller
i det här fallet är att dessa designriktlinjer inte innefattar specifika steg som måste följas vid
designen av gränssnittet på liknande ARMA, utan att de kan användas som
designrekommendationer. Varje produkt är unik och har annorlunda specifikationer som
måste uppnås, vilket betyder att nya idéer och insikter kan kombineras med de ovanstående
designriktlinjerna för att kunna erbjuda relevant kontextkänslig information och positiva
upplevelser för användaren.
Denna studie undersökte bara en del av vad gränssnittet i kontextkänsliga ARMA kan erbjuda
användaren och det kan därför inte användas som en guide vid designen av gränssnittet på
andra typer av kontextkänsliga ARMA. Med det menas att endast ett specifikt sammanhang
undersöktes - där användaren shoppar i stadskärnan. Designriktlinjerna som skapades i
denna studie kan däremot fungera som en ny kunskap inom området och användas och
testas för att designa gränssnitt på andra kontextkänsliga ARMA i relation med
rekommendationer från tidigare forskning.
Nästan alla som deltog i denna studie, utom en använde en kontextkänslig ARMA för första
gången, vilket betyder att deras förväntningar baserades på deras upplevelser med liknande
mobilapplikationer som kan erbjuda liknade funktioner, såsom till exempel, Googlesearch,
Google maps, Google earth eller GPS mobilapplikationer. Resultaten av båda metoder visade
att deras beteende var densamma med det som följs när de använder dessa ovanstående
applikationer. Först använde deltagarna sökfunktionen hela tiden för att kunna hitta vad de
sökte efter. När de inte kunde vad de sökte efter genom sökfunktionen, blev de direkt
frustrerade, eller gav upp nästan direkt efter två eller tre försök. Detta visar också att
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användare är van vid att följa plattforms gränssnittskonventioner som redan finns och används
i andra applikationer. Det är därför viktigt att beakta dessa gränssnittskonventioner vid
utformningen av ett gränssnitt på alla typer av applikationer. Det betyder inte att vi inte kan
erbjuda nya och uppdaterade funktioner, men det är bra att följa några allmänna regler för att
kunna användaren använda den nya applikationen lättare utan frustration.
Sedan när det gäller användningen av kartor som erbjuds i både vanliga mobilapplikationer
och Layar, identifierades igen mönster som indikerar att användaren är van vid att följa
plattforms gränssnittskonventioner som redan finns och används i andra applikationer. När
deltagarna såg att de kunde byta vyn för POI i Layar från en AR vy med alla POI ikoner till en
vanlig karta, föredrog de att använda den istället i de uppgifter som följdes efter. Detta hände
eftersom först de är vana till användningen av Google maps och för det andra, var
användningen av kartan mer effektiv och snabbare än att ha ett antal av POI ikoner på skärmen
som var bara förvirrande att hittas.
Något annat som är anmärkningsvärt här är också att inte alla användare tillhör den här
kategorin av användare som heter "tech savvy”. Enligt Nielsen (2016), och studien som
genomfördes av OECD5 visade att bara 5% av befolkningen tillhör till den mest skickliga
gruppen av människor som använder tekniken. Deras nivå kräver uppgifter som har med
användningen av både generiska och mer specifika teknikapplikationer att göra. Detta
betyder att inte alla användare har kunskaper inom de senaste tekniskt-avancerade
produkter och de bör därför inte förväntas sig av att veta hur ARMA kan användas.
Dessutom är det viktigt att benämna här att det är anledningen på varför UX finns. Syftet
är att skapa produkter som är lätt och intuitivt att användas av alla människor oavsett deras
kunskap och förmågor inom användningen av teknologi.
Ett fenomen som märktes till under genomförandet av användbarhetstestet och som är värd
att nämnas här är att sättet som en applikation är skapad kan påverka våra interaktionsval
eller beslut. Uppgiften nummer två som användes i användbarhetstestet innefattar två
scenarier. Det första scenariot bad deltagaren att hitta ett kafé för att ta en fikapaus och i det
andra scenariot bads deltagarna att hitta en restaurang för att ta en lunchpaus. Som beskrivs
i avsnittet 6.2.3 har applikationen inte en separat kategori för kaféer och detta visade sig vara
ett stort problem för deltagarna som bads att genomföra det första scenariot. Det som hände
var att en deltagare som hade tilldelats det första scenariot, insåg att denne inte kunde hitta
ett kafé för att ta en fikapaus, så bestämde denne sig att ändra scenariot och sa att han
ändrade sin åsikt och ville äta någonting istället för att dricka kafé. Deltagaren hade redan
hittat att det fanns flera restauranger i omgivningen så valde denne att åka till en av dem. När
användaren ändrade scenariot och valde att hitta en restaurang istället för ett kafé, lyckades
denne direkt med att slutföra uppgiften.
Slutsatsen som kan dras av detta fenomen är att sättet som en applikation är skapad och de
olika val som användarna ges utifrån dess funktioner kan påverka sättet som användare
reagerar, eller väljer att fortsätta med deras mål och uppgifter. I det ovanstående fallet
användaren har givits ett specifikt scenario att genomföra. Det kan även indikera att om han
hade inte givits detta scenario och han ville verkligen hitta ett kafé, skulle han möjligtvis göra
den utan applikationens hjälp. Användaren ska nästan alltid hitta ett sätt att göra det som
denne vill göra med hjälp av applikationen eller inte.

5

OECD hämtad 170516 från https://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_for_Economic_Cooperation_and_Development
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Slutligen har en kvalitativ forskning valts som huvudforskningsinriktning att genomföras i detta
examensarbete. Metoder som användes var en heuristisk utvärdering och ett
användbarhetstest vars resultat triangulerades i relation med tidigare forskning för att kunna
leda till utformningen av designriktlinjer för kontextkänsliga ARMA. I syfte att kunna utvärdera
studiens kvalitet bör tillförlitlighet att säkerställas. Shenton (2004), diskuterar de olika ramverk
som utvecklades från olika forskare för att säkerställa trovärdighet i kvalitativa
forskningsprojekt. Fokus ligger till Lincolns & Gubas (1985), ramverk som har varit väldigt
populärt i många år och som presenterar fyra olika kriterier för att säkerställa trovärdighet.
Dessa fyra kriterier är tillförlighet, överförbarhet, pålitlighet och överensstämmelse.
I syfte att kunna forskare etablera tillförlighet bör de visa att en verklig bild av fenomenet
presenteras (Shenton, 2004). Detta kan uppnås genom långvarigt engagemang, bestående
observation, och triangulering. Denna studie planerades, genomfördes och analyserades
under ungefär tre månader. Genomförandet av metoderna samt deras analyser genomfördes
ordentligt och det fanns mycket tid för att titta igen på detaljer. Resultaten av både metoderna
triangulerades med tidigare forskning, vilket visar studiens trovärdighet.
För att möjliggöra överförbarhet bör forskare tillhandahålla en detaljerad beskrivning av
studiens kontext (Shenton, 2004). På så sätt kan den som läser studien bestämma om
resultaten kan tillämpas till andra sammanhang. Studien som genomfördes i detta
examensarbete har beskrivits i en mycket detaljerad nivå. Det viktigaste bidraget i denna
studie är utformningen av designriktlinjerna som enligt de ovanstående stycken kan tillämpas
i andra kontextkänsliga ARMA eftersom en hög förståelse har uppnåtts för vilka designbeslut
kan tas i syfte att kunna erbjuda positiva användarupplevelser.
Pålitlighet kan uppnås genom att försöka göra det möjligt för en framtida utredare att upprepa
studien och det är därför viktigt att beskriva forskningsprocessen och metodologiska beslut
noggrant (Shenton, 2004). Som benämnts på ovanstående stycken, är varje forskningsprojekt
unik och har annorlunda specifikationer och det är därför svårt att genomföra densamma
studie precis på samma sätt. Metodval, genomförandet, analys och resultat har beskrivits
noggrant i denna studie. Det är dock upp till denne som ska upprepa studien att bestämma
om forskningen verkar pålitlig eller inte.
För att uppnå överensstämmelse, måste en överenstämmelse finnas mellan slutsatser och
data och att en neutral inställning har följts i studien från forskaren (Shenton, 2004). Studien
som genomfördes i detta examensarbete har följt en neutral inställning genom användningen
av rådata såsom citat, beskrivningen av sättet som visar hur kategorierna har kommit fram
och genom redovisningen av resultatens tolkningar.

8.2 Framtida forskning
Resultaten visade att det finns både nya möjligheter och begränsningar i denna studie.
Forskningsbegränsningarna innefattar brist på tillgängliga resurser. Ett förslag för framtida
forskning är att lägga till flera forskningsmetoder som till exempel intervjuer eller enkäter,
rekrytera ytterligare deltagare och lägga till nya uppgiftbaserade scenarier i
användbarhetstestet, utveckla och testa prototyper som är baserade på de föreslagna
designriktlinjerna och använda flera forskare i studien. På så sätt kan studiens kvalitet
förbättras och resultera till nya och uppdaterade insikter om kontextkänsliga ARMA.
Denna studie utvärderade och testade en del av de funktioner som applikation Layar erbjuder
och i en specifik kontext, det vill säga situationen där användaren shoppar i en stadskärna
och inte flera. Resultaten av studien visade dock att designriktlinjerna som utvecklades kan
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användas för framtida utveckling av andra typer av kontextkänsliga ARMA. Den här nya
möjligheten kan ändå vara till stor hjälp av en annan studie som undersöker andra typer av
kontextkänsliga ARMA i ett bredare utsträckning och som kan använda majoriteten av dessa
designriktlinjer för att utveckla eller testa prototyper eller även för att utvärdera nuvarande
kontextkänsliga ARMA. I avsnittet 8.1 har redan benämnts att varje projekt och studie är unik,
med annorlunda applikationer, målgrupp och specifikationer och detta innebär att forskare
som genomför studien ska kunna bestämma och validera vilka designriktlinjer kan användas
eller inte.
Därutöver har studien genomfört med människor från olika länder och olika kulturer som bor
i Sverige. Detta kan skapa nya möjligheter till framtida forskning som kan testa liknande
applikationer och frågeställningar med ett större antal människor från olika kulturer.
Slutligen kan designriktlinjerna i denna studie behövas uppdateras efter några år. Förstärkt
verklighet är ett framväxande område som utvecklas varje dag och nya insikter kommer att
skapas i framtida forskning. Det finns därför ett behov av att de ska valideras och uppdateras
och även kombineras med andra liknande designriktlinjer för att skapa nya heuristiker för
ARMA.

8.3 Slutsats
Studien har bidragit till att belysa frågan om vilka designaspekter som måste beaktas vid
designen av gränssnittet för en kontextkänslig ARMA så att den kan erbjuda relevant
information om användarens kontext när denne shoppar i en stadskärna och påverka
användarupplevelserna positivt. Åtta designriktlinjer utvecklades som kan användas vid
designen av gränssnittet på kontextkänsliga ARMA och därmed leda till positiva
användarupplevelser som gäller att shoppa i stadskärnan. Förstärkt verklighet är ett
framväxande område och nya insikter och uppdateringar kommer att komma i framtiden,
vilket betyder att behovet av nya kontextkänsliga ARMA som erbjuder kvalitativ UX kommer
att öka. Detta kommer förhoppningsvis att hjälpa till vid genomförandet av forskning inom
området och även utöka den ytterligare till nya typer av applikationer.
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Bilagor
Bilaga A: Listade Problem ifrån den heuristiska utvärderingen
No

Typ av
Problem
problem

Problembeskrivning

Heuristik

Allvarlighet

Det finns inte konsistens på hur felmeddelanden presenteras till användaren. Några
meddelanden säger att det finns något fel men de inte anger tydligt vad felet är.
Andra meddelanden beskriver vad fanns for fel, men de inte ger en tydlig lösning på
det. t.ex. Error message: no content found for this scan: Scanning your
surroundings? Open a Geo Layer.

Error prevention, Match
between system and the
real world, help users
recognize, diagnose, and
recover from errors,
consistency and
standards

Hög

Hög

1

Beskrivningar i
Felmedd felmeddelanden är
elande
inte alltid tydliga och
(globalt) detta kan förvirra
användaren.

2

Sökresultat har
irrelevanta titlar samt
några av dem och
deras beskrivningar
ges på andra språk

Sättet som resultat ges till användaren när denne söker någonting i sökfunktionen
överensstämmer inte med plattformsgräns-snittskonventioner. Titeln i varje alternativ
verkar vara irrelevant med sökordet och några andra titlar samt deras beskrivningar
verkar vara i olika andra språk. t.ex sökningen för "restaurant" gav dessa resultat:
cityguide to Gothenburg, Mobnotes, Spotted by Locals, Context AR study, Montblanc
Turisme or Collsuspina, Babor y Estribor.

Visibility of system status,
Match between system
and the real world,
consistency and
standards

Aesthetic and minimalistic
design, visibility of system
status, Match between
system and the real world, Hög
recognition rather than
recall, consistency and
standards,

Innehåll
(lokalt)

3

Innehåll
(globalt)

Sättet som en POI
presenteras saknas
titel och beskrivning

Sättet som en POI presenteras på skärmen saknas tillräckligt information. Först finns
det inte en titel som beskriver vilken typ av POI är den som presenteras. Dessutom
finns det inte en beskrivning på POI som kan ge extra information om vad kan
användaren göra med det. Det kan förvirra användaren, särskilt
förstagångsanvändare, eller turister som vet inte väldigt bra området de utforskar.
Den enda som användaren ser är namnet på POI, t.ex. Lindex, eller Under Kastanjen.

4

Innehåll
(lokalt)

Beskrivningar som
finns på kategorierna
avbryts och det finns
inte sätt att läsa den.

Visibility of system status,
Beskrivningen som finns under kategorierna på alla "Geo Layers" avbryts plötsligt. Det
User control and freedom,
finns inte sätt att läsa den, vilken gör den svårare för användaren förstå vad varje
Hög
Recognition rather than
"Geo Layer" handlar om för att kunna välja den.
recall and error prevention

5

Språket som används
på felmeddelandena
Felmedd
passar inte
elande
användarens språk
(globalt)
och gör användaren
avbryta sin uppgift.

6

Terminol
ogi /
Språkko
nsistens
(globalt)

Språket som används på felmeddelandena passar inte användarens språk. Detta
förvirrar användaren och gör denne att gå till hjälp sektion att hitta för extra hjälp först
och sedan fortsätta med sina mål. t.ex. Error message: no content found : Make sure
you are scanning Layar content or QR codes.

Error prevention, Match
between system and the
real world, help users
recognize, diagnose, and
recover from errors,
Recognition rather than
recall

Hög

Språket som används
överallt i applikationen
passar inte
användarens språk
och detta kan förvirra
användaren väldigt
mycket.

Språket som används överallt i applikationen är inte enkelt att förstå överallt i
applikationen. Ord och fraser som används passar inte användarens språk. Det verkar
att specifik terminologi används och detta förvirrar användaren väldigt mycket.
Dessutom är väldigt förvirrande att olika språk används överralt i appen och att det
finns inte konsistens på det. Fraser som används: Geo layer, QR code, tweeps
around etc.

Match between system
and the real world,
consistency and
standards, Recognition
rather than recall

Hög

7

Innehåll
(lokalt)

Sökfunktionen
fungerar inte bra

Sökfunktionen känner inte igen varken enkla nyckelord eller namn på POI/butik och
resultat som kommer efter en sökning är väldigt förvirrande. En sökfunktion som
fungerar inte bra kan inte bara förvirra användaren men det kan även göra
användaren arg.

Match between system
and the real world,
consistency and
standards, visibility of
system status

Hög

8

Layout
design
(globalt)

Sättet som olika POI
presenteras på
skärmen är
förvirrande

Sättet som de olika point of interest presenteras på skärmen är förvirrande. Det finns
inte en logisk ordning och det verkar att några POI står ovanpå andra POI. Situationen
blir även värre när användaren befinner sig i stadskärna där massor med POI finns.
Detta gör det svårt för användaren att hitta vad denne söker direkt. Dessutom finns
det inte ett annat sätt att välja dem, t.ex. en lista eller kategorier för att underlätta
användaren.

Aesthetic and minimalistic
design, recognition rather
Hög
than recall, flexibility and
efficiency of use

9

Layout
design
(globalt)

Sättet som de olika
POI ikoner
presenteras överallt i
applikationen är inte
konsekvent.

Det används inte samma ikoner för alla POI överallt i applikationen. Ikonerna varierar i
form och färg och det är väldigt svårt att förstå vad typ av POI handlar det varje gång
användaren väljer en specifik kategori med POI. Dessutom är det möjligt att en
restaurang ska presenteras men en ikon som illustrerar en kniv och gaffel i en kategori
men i en annan kategori, visas en helt annan illustration på en restaurang som har
ingenting att göra med en kniv och gaffel.

Consistency and
standards, recognition
rather than recall, visibility
of system status,
aesthetic and minimalist
design

Hög

Det finns några
funktioner som är
svårt att hittas i
applikationen

Det finns några funktioner som är gömda överallt i applikationen och detta gör det
svårt för användaren att hitta dem. Några av dem finns under en menu som det syns
inte att det är en meny pga sättet som den presenteras på skärmen. För att kunna
användaren hitta "share" eller "filters" funktioner, måste först välj en kategori, sedan
gå högst upp i den högra menyn och välja den för att hitta dem. Problemen blir ännu
större när menyn verkar inte vara en meny, för den följer inte
plattformsgränssnittskonventioner. Användaren kommer förmodligen att trycka på
den, men han förväntar inte sig att det som de ser är en meny. Sökfunktionen för olika
POI är också gömd under en meny.

Consistency and
standards, Match
between system and real
world, aesthetic and
minimalistic design

Hög

Gömda
funktion
10
er
(globalt)

Navigati
11 on
(globalt)

Det är lätt att missa
en POI, medan
användaren navigerar
på skärmen.

Det är lätt att missa en POI på skärmen medan användaren går runt med telefonen.
error prevention,
Detta betyder att om användaren hittar en POI men rör på sig väldigt snabbt, finns det
recognition rathen than
risk att missa den om denne hinner inte trycka på det. Det finns inte ett annat sätt att
recall
hitta den utan att gå runt med telefonen igen.

Medel

Layout
12 design
(globalt)

Illustratiion som finns
på de olika POI ikoner
är inte alltid
igenkännande för
användaren.

Illustration på de olika POI ikonerna som används överallt i applikationen är inte alltid
lätt att förstås från vanliga användare. Ikonen för smyckenaffären är till exempel inte
Aesthetic and minimalist
liknar inte någon annan ikon för smyck, som finns vanligtvis på nättet. Dessutom är
design, consistency and
ikonerna inte alltid olika utformade i varje kategori användaren väljer. Detta kan förvirra standards
användaren och även gör denne missar någon butik denne söker efter.

Medel

Layout
13 design
(lokalt)

Samma POI
presenteras med 2
olika ikoner i två olika
platser i
applikationen.

POI/butiken som användaren väljer på skärmen illustreras med en specifik ikon. Om
användaren väljer till exempel att ringa butiken, då sparas denna aktion direkt till
"recent content" listan som finns på applikationen. När användaren vill använda det
igen, då går denne direkt till "recent content" listan för att hitta butiken och ringa igen.
Men ikonen som illustreras butiken är nu annorlunda än den som fanns på skärmen
den första gången. Problemet blir ännu värre, när användaren kommer inte ihåg
namnet på butiken. T.ex. ikonen på telefonen när du ringde någonstans är inte
densamma som den du får när du väljer poi på skärmen.

Recognition rathen than
recall, consistency and
standards, visibility of
system status

Medel

Layout
14 design
(globalt)

Ikonen som valdes
ändrar inte färg eller
När användaren väljer en POI ikon på sin kameravisning får denne extra information
något för att visa
om det nedan, men det är inte alltid uppenbart vilken ikon denne valde.
användaren att det är
det denne valde.

Visibility of system status,
aesthetic and minimalistic
design

Medel

Applikationen använder sig av en kalibreringsfunktion för att kunna uppdatera
information enligt området använder befinner sig i. Problemet är att det alltid kommer
för ofta och avbryter användaren för att kunna nå sitt mål. Dessutom kraschar
funktionen hela tiden och användaren måste antingen vänta för för länge till den ska
fixas själv eller stänga av applikationen och öppna det igen.

Aesthetic and minimalist
design, help users
recognize, diagnose and
recover from errors, error
prevention

Medel

Radar ikonen liknar
med en knapp, men
den är inaktiv utan
funktionalitet

När användaren väljer en kategori med POI då får denne en ny menu högst upp i
högra hörnet på skärmen. Under denna meny finns det en illustration som liknar med
en radar. Obs! Det går inte att trycka på det eller zooma in den. Det verkar inte att det
finns ett nytta med detta, eftersom det ör ganska liten för att kunna användare förstå
distans, inriktining osv. Den förvirrar användaren som tror att det går att trycka på den
för att få extra information om POI som hittades, men det gör det inte.

Aesthetic and minimalistic
design, visibility of system
Medel
status, consistency and
standards

Kategorierna som
finns på
"recommended
layers" sektion är inte
vältänkta.

Under sektionen "recommended layers", finns det 4 kategorier som verkar vara dåligt
utformade när det gäller innehållet. De är väldigt generella och hjälper inte användaren
förstå vilken POI kan sökas i vilken kategori. När användaren vill söka ett kafé till
exempel, finns det inte kategori som denne kan söka i. Det finns bara shopping,
tourism, entertainment och tweeps around som hjälper inte denne hitta något så
enkelt...ett kafé. Dessutom bryts deras beskrivning under kategoris titel, som gör den
även svårare för användaren förstå vad kan sökas till vilken kategori.

Recognition rather than
recall, aesthetic and
minimalist design, Match
between system
and the real world,
Flexibility and efficiency of
use

Navigati
18 on
(globalt)

Svårt att gå tillbaka
från ett kategori /
layer val

User control and freedom,
När användaren väljer en kategori från "recommended layers" sektion men han ångrar
Recognition rather than
sig, finns det inte en gå tillbaka eller stäng av knapp. Det enda sättet är att gå till meny
Medel
recall, visibility of system
igen och välja någon annan funktion. Detsamma gäller överallt i applikationen.
status, error prevention

Layout
19 design
(lokalt)

Små bokstaver under Storlek på typsnittet som används för att visa sökresultat är för liten. Det kan man läsa
Aesthetic and minimalistic Låg
resultat på sökrutan
den, men det blir svårare när användaren är ute i solen till exempel.
design

Layout
20 design
(lokalt)

Inaktiv ruta

Rutan som visar hur många POI har hittats liknar med en sökfunktion, men det går
inte att trycka och skriva på den. Det är lätt att missförstå den med sökfunktionen för
två anledningar. Först är den utformad som en sökfunktion och andra, den är
placerad högst upp i skärmen.

Aesthetic and minimalistic
design, consistency and
Låg
standards

Gömd
21 funktion
(lokalt)

Aktiv knapp, syns
som inaktiv

Det finns en knapp med en triangel och ett utropstecken högst upp i den högra
menyn. Knappen har en väldig svag ljusgrå färg som den gör den att verka inaktiv,
men det går att trycka på det.

Visibility of system status,
consistency and
standards, aesthetic and
minimalistic design

Navigati
22 on
(lokalt)

När användaren går inne i en av de 2 val som finns inne i "What can I scan"
"What can I scan"
funktionen, finns det två pilar som kan kan välja att gå tillbaka. Pilen som är högst upp
funktionen har två "gå
i vänster leder till huvudmenyn "inställningar", medan den andra som ligger längs ner i
tillbaka knappar i två
vänster tar användaren till "What can I scan" sektion igen. Detta kan vara förvirrade för
olika platser"
användaren som vet inte vad måste väljas för att gå tillbaka.

Layout
23 design
(globalt)

"What can I scan"
sektionen är
annorlunda utformad
än andra sektioner i
applikationen.

Utseendet av detta avsnitt verkar vara annorlunda än andra sektioner i applikationen. Consistency and
Layouten är utformad på ett annat sätt med andra färger och typsnittet är större i den standards, aesthetic and
här sektionen. Det finns ingen konsekvens med andra sektioners layout här.
minimalistic design

Låg

Layout
24 design
(lokalt)

"What can I scan"
funktionen finns två
gånger i den centrala
menyn på 2 olika
placeringar.

"What can I scan" funktionen finns i två olika platser i den centrala menyn. Sektionen
finns en gång längs ner i den centrala menyn och en gång till under inställningarna
ovanpå helpsektionen. Det är inte bara att funktionen finns det två gånger i två olika
platser i applikationen, utan att det inte finns under hjälpsektion som den skulle vara.

Consistency and
standards, aesthetic and
minimalist design

Låg

Layout
25 design
(lokalt)

Strukturen, layout och ordning av frågor och svar inne i hjälpsektionen är inte så
Sättet som
tydliga och väldesignade. Det finns först inte en logisk ordning på hur frågor och svar
hjälpsektion
presenteras och detta gör den svårt för användaren att hitta dem. Hela sektionen
presenteras är inte så
verkar inte vara organiserad och tydlig. Titlarna t.ex. kunde vara större med feta
väldesignat.
bokstaver för att avgränsa med varandra.

Consistency and
standards, aesthetic and
minimalist design, help
and documentation

Låg

Teknisk
begräns Kalibreringsfunktione
15 ning och n fungerar inte alltid
bra
fel
(globalt)
Layout
16 design
(lokalt)

17

Innehåll
(lokalt)

Medel

Låg

Consistency and
standards, aesthetic and
minimalistic design, Match Låg
between system and the
real world

Bilaga B: Medgivandet

Bilaga C: Användbarhetstest: Introduktion till deltagare

Introduction
I am currently testing LAYAR, an AR mobile application to learn as much as I can
about the way people use it. Every product is intended to work in a certain way by its
creators, but as you know – the reality might be quite different. The goal of this research
is to get us as close to the reality as possible.
•

A bit about LAYAR

The session will take about 60 minutes including both the test and the questions before
and after the test.
Please remember, during the next 60 minutes, that I am testing LAYAR not you. Don’t
worry at all about mistakes. If they happen, it’s the fault of the product. Finding about
it, is fantastic and gets me closer to finding more about its use and value to the people.
During the whole test, please try to think out loud. Share anything that’s in your head.
Tell me what you are looking at on the screen, what your thoughts are, what you like
and what don’t you like, etcetera. I want to learn about your honest reactions to LAYAR.
Do you have any questions so far?
If you have any doubts during the test, feel free to ask me any questions. However,
please remember that I might not be able to answer them during the test. I want to
learn about your experience with LAYAR, so I can’t guide you. I’ll be glad to answer all
your questions after the test.
With your permission, I am going to record the session. I will record your voice and
that will give me a picture of the session for further analysis. I am not going to share
these recordings anywhere else.
If you don’t mind, I’d like to ask you to sign this permission form. It simply states that
you give me the permission to record the session and that I am going to secure this
data and make it available only to me.

Bilaga D: För-test frågeformulär
Pretest Questions
1. What is your age
a. 18-24
b. 25-34
c. 35-44
d. 45-54
2. What is your employment status?
a. Employed full time/part-time
b. Full-time/Part-time student
c. Unemployed
d. Retired
3. What do you usually use more? Computer or mobile?
a. Computer / Mobile
b. Why?
4. How much time, roughly, would you say that you spend on the computer / mobile
weekly?
5. What do you usually do when you use it?
6. What is your most frequently engaged online activity?
a. Entertainment
b. Business
c. Social
d. Research
e. Shopping
f.

Other, please specify

7. What is your relationship with technology?
8. When you download a new application on your phone, how do you usually use it?
9. What previous experience do you have with augmented reality? Have you used an AR
mobile application before?
a. Yes / No
b. Which ones did you use?
c. How much did you use it?
d. Do you still use it?
10. Imagine that you are here in T-centralen and you are shopping. Υοu know that you
can use an AR application that can help you with shopping. What do you expect of
this interaction with this AR mobile application when you are shopping? Ι want you to
describe to me, possible functions, services it can offer you, and help you with the
shopping. It can be anything.
11. Do you generally share information about yourself or something you found, read
online?
a. YES / NO
b. If yes, how do you do it?

Bilaga E: Uppgiftsbaserade scenarier
1. Finding specific shops in the area
a. Scenario 1. Your best friend has his/her birthday this Saturday and he/she is
going to have a party. You need to buy her/him a present. Use Layar to find a
shop that you know they sell stuff your friend would like.
b. Scenario 2. Finding coffee places/restaurants nearby (and adjusting the
geographic radius in the area)

2. Finding coffee places/restaurants nearby (and adjusting the radius)
a. Scenario 1. You are here in T-Centralen/Odenplan and you will be shopping
for quite some time now. You are thirsty and you feel a bit tired. You need to
take a break. Use Layar to find a coffee place in a radius of 300m. that you
can go and have a coffee break.
b. Scenario 2: You are here in T-Centralen/Odenplan and you will be shopping
for quite some time now. You are hungry and you feel a bit tired. You need to
take a break. Use Layar to find an interesting restaurant in a radius of 300m
that you can go and have lunchbreak.

3. Finding information about a shop’s opening hours
a. Scenario. You just finished from a long day at work and you are going
straight to take the tunnelbana, when you suddenly remember that you
promised your boyfriend/girlfriend passing by the pharmacy, and get some
medicine that he needs. But you are not sure if the pharmacy that is around
is still open. Use Layar to find find if it is still open.

4. Navigation/Directions. Best/quickest route.
a. Scenario 1. You just bought a really nice pair of shoes, but now you really
need to buy a bag to pair it with these shoes. You know there is a shop
nearby that sells really nice bags and you decide to go there. You know the
name of the shop, but you don’t remember, where exactly is it and how to
get there. Use Layar to find the shop and get there.
b. Scenario 2. You are shopping and you get an alert that a good friend of yours
is nearby shopping as well. You decide to go meet him/her. Use Layar to go
there as fast as possible.

5. Discount recommendations/offers
a. Scenario 1. You are out here shopping some presents for the kids but it was
a difficult month and you really need to find something not so expensive. You
need some discount recommendations. Use Layar to find some present
ideas that it will not blow away your budget.
b. Scenario 2. You are out here shopping some presents for your sister/ brother
but you have a budget. You need some discount recommendations that will
help you buy good presents but it does not need to blow away your budget.
Use LAYAR to do it.

6. Finding the website of the shop that I am interested in
Scenario. You are decorating your bedroom with some photo frames. You
were just in Gallerix and bought two frames for your wall in your bedroom,
but you need another one that has specific dimensions. You want to check if
Clas Ohlson sells this one, but without going there Use layar to find Clas
Ohlsons website.

7. Find specific shops thematically, e.g. baby clothes, or home decoration
a. Scenario 1. You are having a baby soon and you are due next month. You
need to buy some baby stuff, but mostly underwear for baby’s first weeks.
Use Layar to find at least 3 shops nearby that sell baby underwear and in a
radius of 500m.
b. Scenario 2. Summer is almost here and you need to buy a swimwear. Use
Layar to find at least 3 shops nearby that sell swimwear and in a radius of
700m.

8. Save favorite shops or shop offers
a. Scenario. You just found a shop that sells your favorite brand of shoes. You
want to save it somewhere that you can reuse it when you need it again, next
time. Use Layar to save one shop so that you can reuse it next time you need
it.

9. Take a photo of a POI.
a. Scenario. You are here in T-Centralen shopping and you just found a shop
that sells your favorite brand of earphones, but you don’t have the
money/budget to buy it today. But you need to save a photo of the shop, to
remind you next time you are here. Use Layar to take a photo of the shop.

10. Share with others
a. Scenario. You just found this awesome burger place/restaurant that you and
your friend/husband/wife were talking about a few days back. You need to
tell him/her about it. Use Layar to share it with him/her. Tips.You choose how
to do it. Sms, email, or anything else.

11. Find a map
a. Scenario. You are inside Ahlens, buying a perfume/a pair of jeans and you
just got a text from a friend, inviting you to dinner later today at his/her place.
You need to buy a bottle of wine. Use Layar to find a map of the area to find
the closest Systembolaget near you.

12. Take information about how much time I need to get there
a. Scenario. You found the closest Systembolaget. But you need to get there as
fast as possible because you are running out of time. Use Layar to find how
much time you need to get there.

Bilaga F: Efter-test frågeformulär
Post-test Questions
1. What do you think the purpose of this application is?
2. How easy was for you to interact with the application?
3. Did you find what you expect as we discussed in the beginning before using
Layar?
4. Could you find what you were looking for?
5. How easy was to perform the tasks? Did you meet any difficulties when
performing any of the tasks?
a. If yes, what these difficulties were?
6. How did the surroundings and environment affect you as long as you used
Layar?
7. How did you find using Layar to cover some of your needs when shopping?
8. How did you feel when you used Layar?
9. How do you feel about using an AR mobile application to help you with your
needs, errand, shopping, navigation? Is there anything that would change your
opinion?
10. What, kind of AR mobile application do you think can help you when you are
on the go and run errands, eller shopping? What kind of functionalities you
think it should have? Is there something you feel like you are missing today
from present AR mobile applications?
a. Describe ways you think that augmented reality mobile applications
could add to your shopping experience.
11. Do you think you can use it for other purposes as well, for example when
travelling, exploring a new city etc?
12. Will you use it again?
a. If yes, why?
b. If no, why?

